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CUVINT INAINTE
prof. dr. docent, membru al Acad. de Ştllnle Social
Politice, MIRCEA PETRESCU-DIMBOVITA.
directorul Institutului de Arheologie şi Istorie
.,A. D. Xenopol" - Iaşi

Aparitia la Piatra Neamţ a acestui volum, intitulat sobru

Memoria anti

quitatis, e ste bine venitii, corespunzînd stadiului de dezvoltare muzeistică şi ştiinţific ă

din cadrul Muzeului arheologic din această localitate.
După cum este bine cunoscut, cercetările arheologice, iniţiate cu mult zel şi
pasiune de către venerabilul decan de vîrstă al muzeologilor moldoveni, C. Matasă,
s-au desflişurat mai bine de 35 de ani, în colaborare cu specialişti de la Bucureşti
şi laşi, valorificîndu-se rezultatele obţinute, atît muzeistic, cît şi ştiinţific.
Din punct de vedere muzeistic, materialele recoltate prin aceste cercetări, din
vremea orînduirii comunei primitive şi pînă în perioada feudală inclusiv, au consti
tuit zestrea de bază a frumosului muzeu arheologic din Piatra Neamţ, impresionînd
in mod deosebit, prin valoarea lor muzeistică şi ştiinţifică, atît pe specialişti cît şi
pe toţi vizitatorii din ţară şi străinătate, care au avut prilejul să le cunoască şi să
le admire. Descoperirile neolitice din aşezările culturii Cucuteni de la Izvoare,
Zăneşti, Traian, Tirgu Ocna-Podei şi indeosebi de la Frumuşica, din epoca bronzului
de la Costişa şi Piatra Neamţ-Ciritei şi din aşezările dacice de la Piatra Neamţ (Bftca
Doamnei, Cozla, l,utărie şi Dărmăneşti) sînt bine cunoscute în ţară şi peste hotare,
ocupind un loc de frunte în patrimoniul muzeistic naţional. Nu mai puţin impor
tante sînt şi descoperirile din perioada prefeudală de la Izvoare şi Costişa-Mănioaia,
precum şi din vremea orînduirii feudale din fortificaţia de pe Bîtca Doamnei, din
necropola de la Dărmăneşti şi de la Curt ea Domnească de la Piatra Neamţ.
La rîndul lor aceste descoperiri din vremea orînduirii comunei primitive şi
pînă in perioada feudală inclusiv au fost valorificate parţial sau integral în studii
şi lucrări monografice, bine cunoscute atît în ţară cit şi în străinătate, cum sint in
primul rînd acelea relativ la aşezările culturii Cucut eni de la Izvoare, Traian, Fru
muşica şi Tîrgu Ocna-Podei scrise de R. Vulpe, Hortensia şi Vl. Dumitrescu şi
C. Maiasă. Acelaşi interes îl prezintă studiile şi articolele cu privire la cultura
Costişa, aşezările dacice de la Piatra Neam ţ şi descoperirile feudale de la Bitca
Memoria Anliquitalis, 1, 1969.
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Doamnei şi Curtea Domneasclf de la Piatra Neamţ, elaborate de Al. Vulpe, A. Ntţu
C. Matasă ş.a.
Deci, climatul muzeistic şi ştiinţific fn care urmează să-şi desfăşoare activitatea

N. Gostar,

,

co'ectivul de redacţie al volumului

Memoria Antiquitatis

fmbiind la muncă 7'Ddnică şi d-:! calitate,

este deosebit de prielnic,

in vederea valorificării in primul rînd, în

cît mai bune condiţiuni ştiinţifice şi tehnice, a rezultatelor cercetărilor arheologice
şi istorice din această frumoasă regiune a Moldovei, în care, sub egida acestui muzeu,
se desfăşoară o lăudabilă activitate muzeografică şi ştiinţifică. In felul acesta, publf
caţia recentă din Piatra Neamţ va deveni un instrument util de lucru pentru toţi cei
care se interesează de trecutul acestei regiuni, atît din ţară, cît şi din străinătate.
In acelaşi timp, prin conţinutul ei bogat şi rariat, va contribui la informarea tuturor
acelora care doresc să cunoască istoria aces!ui teritoriu din centrul Moldovei.
Personal şi cercetătorii Institutului nostru, ca cei mai apropiaţi de colegii lor
de la Muzeul din Piatra Neamţ, cu care sintem in cele mai strînse relaţii de cola
borare, vom da tot sprijinul nostru publicaţiei acestui muzeu, căreia, la început de
drum nou ii facem urarea de a fi cît mai ret�şită atit din punctul de vedere al conţi
nutului lucrărilor tipărite cit şi al formei lor grafice de prezentare. In felul acesta,
recenta publicaţie a Muzeului arheologic din Piatra Neamţ va fi la înălţimea frumoa
se/ar tradiţii muzeistice şi de cercetare ştiinţifică ale acestei bine cunoscute instituţii
de cultură din ţara noastră.
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STVDll ŞI MATERIALE

EARLY NEOTHERMAL SITES IN THE NEAR EAST AND
ANATOLIA. A REVIEW OF MATERIAL, INCLUDING
FIGURINES, AS A BACKGROUND TO THE NEOLITHIC
OF TEMPERATE SOUTH EAST EUROPE
by JOHN G. NANDRIS, M. A.,

Ph.

D. (london).

TWO PERIODS IN THE EARLY NEOTHERMAL. It becomes increasingly
r.ecessary to give a summary of the significant events which took place in the Near
East after the 9th millennium, as the excavated and published material increases.
ThP. traits in the S.E. European neolithic which are commonly referred to Near
Eastern sources make it necessary to do so, at least with reference to these traits
and more especially to figurines. It i s not intended to give a complete account of
ali the better known characteristics of these Near Eastern cultures, but only to exa
mine some of thc features which seem to acquire or retain importance i n their pre
SU!11ed subsequent diffusion and to comment on their implications.
The publication of the figurine material is, here as elsewhere, only partial, not
..lways illustratcd, and sometimes, only general ideas of the quantity and associationt
can be obtaincd. If however we divide the period for convenience into two broad
divisions of c9000-7000 BC and c7000-5000 BC we can assign the material to various
cultural groups within this and sometimes comment more precisely. This procedure
may help to establish the perspective necessary to a true appreciation of the back
ground to Eastcrn Europe which, lacking it, would be liable to an interpre
tation altogether too parochial.
The period of 9000 B.C. onwards reflects present estimates for the beginning
of the Karim Shahirian phase which follows the Zarzian in Eastern Iraq and western
Iran, while on the Levantine coast it includes Natufian developments. The terminal
Palaeolithic blade-basecl industries of the Zarzian in the Zagros and in the Levant
the Atlitian, Khebaran and El Khiam D and E, together with Ksar Akil and possibly
the Nebekian at Jabrud both show an increase in open air sites and in the use of
microlithic blades and geometric microliths and probably fali in the range 15000-9000
BC. Turkey may also have allied blade tool industries. Other claims for figu-

Memoria Anliquitatis, 1, 1969.
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JOHN G.

rine material in this period are slender and

in fact we are forced to go

as hr

afield as Morocco to illustrate the sort of thing that might be expected, where in
level VI of Taforalt (with a CH date of

Marocain,

ochre

1963)

on

it.

hm.

found

a

small

12070 ± 400 BP),
stone

figurine,

Roche J.

(L'Epipaleolit hique

supposedly

bi-sexual,

with

The 7th and 6th millennia are taken as the next major period but each can

(Sumer,

ofte;1 be considered �cparately since the developments of what Mortenscn

1D64)

has aptly subsumed under a ,.Zagros Group" can be assigned in ali probability

to the first, and then the Hassuna Halaf developments to the second of these. Other

areas begiu also to emerge in more dctail. I s!lall refer to these millennia as Period

II in the near east and to the preceding two mil!ennia as Period

1.

While the natural habitat of clomesticates extends from as far south as Shin12

in

lran along tl1e W an d

flanks of tlw Zagros and then South again to thc

SW

Lebanon and the Judean hills we shal! find that we are forced to consider the�e
two

arcs,

and

their

cultural

clevelopments

separately in these periods. Not only

cloes the Karim Shahirian not show continuity from the Zarzian nor the Natufian
h·om the Kebaran, but that also betweE'n the Natufian and the Karim Shahirian
t.ht're is a basic lack of similarity, for instance in the possibly higher emphasis in
the Natufian on hunting, with a general lack of geometric micro!iths and comparable
projectile points in the Karim Shahirian. The Northern and Anatolian, even Euro
pean, boundaries of domesticates are not well defined yet, but the development of
incipient cultivation and domestication as defined by the work of Braidwood

and

olhcr takes place in Pf'riod I in a zone boundcd on the south by the 30th paraJlpl,
and the 38th or 39th parallel seems, in the present state of our knowledge, to be
significant northern bounclary.
Period I includes besides these dcvelopments of major significance the first
seattered evidence for the development of a figurine tradition, and of ground stone
work and other traits, and we are bound to ask ourselves why this is so. It may be
in

part d uP

Gravettian
things,

t o the state of our knowleclge, since figurines are known from the

in Europe.

The

change involved

in domestication real!y meens many

among which the causes and occasions are to

be

distinguished

from the

effects only by careful formulation. An important factor is the increase in density of
population

and

consistent permanence

of

settlement which

appears

during

this

period, with subsequent profound implications for society and the individual. The
second of these effects

(that of permanence) has ceased to have meaning for

the

human race, but thc first (that of population increase) remains as it originally was,
one of the most important accompanying phenomena. It is unfortunately one difficull
to quantify in prehistoric times.
PERIOD I IN EASTERN MESOPOTAMIA.

The map of Period I shows that

c2

a number of sites have produced figurine material both from the Karim Shahirian
and the Natufian arcas.

Art of a sortpebble profiles of a fish from layer

which

is "Mesolithic", and of a face from the Upper Paleolithic of layer E, both of stone -is
also claimed from Beldibi.

1 The

(Antropoloji 1964, 25-31).1

Of the Karim Shahirian sites

rock sheller at Beldibi is itself known as Kum Bucagi, and the lilhic
ne ar Antalya is related t o the Natufian.

frorn this. and other shelters
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EARLY NEOTHERMAL SITES IN TI-lE NEAR EAST AND ANATOLIA

tj

in Period 1 such as Zawi Chemi Shanidar and the upper levels of Shanidar itseH,
Cird Chai, M'lefaat, Tepe Asiab, and Karim Shahir. the last three have produced
figurine material. Zawi Chemi (Sumer 1958, 131) is of Karim Shahirian date and about
160 kms to the NW of that site; the preceramic !ayers in question have given the
date of 10070+130 (W681) BP and have produced a circular enclosure of river cobbles
c.3m. in diameter while the same culture is represented 4 kms away in the upper
levels of Shanidar cave. There is no mention of figurines from either of these. But
from the open site of Karim Shahir W. of Chemchemal and about a mile east of
Jarmo come two lightly fired figurines (Braidwood 1960, Prehistoric I nvestigations in
lraqi Kurdislan, ( - PIIK) 52 sq & Pl. 23j6) which are sometimes also descrited as
unfired. They ,.bear definite re3emblances to certain specific examples of one special
group among those found at Jarmo" and one was found near the centre of a circular
layer of red ochre in a pit. Ground stone work is well represented here both in orna·
ments and uti!ity forms, as at Zawi Chemi and M'lefaat. These are a notable part
of the technology of the early food producers and these two elements do perhaps
suggest some affinity with Jarmo. But these sites are all at a level of incipient
cultivation and do not represent village farming communities. Karim Shahir further
has bracelets, pendants, togg!es, querns and pestles an a pallete with a decorated
edge but no obsidian and no pottery.
M 'lefaat is a low mound of some 1.5 m depth N of the Erbil-Mosul road on
the west bank of the Khazir river. It may represent a phase s!ightly !ater than Karim
Shahir (Braidwood 1962, 120) and has better ground stone tools, pestles, querns,
rubbers, mortars, po!ished axes, two balls, a finely ground and polished rod ; a
shallow bowl fragment from the surface ; and fragments of "semi-fired" shaped clay
(PIIK, 51) which are ,.unmistakeably fragments of figurines, or of rods or balls",
and also a cylindrical clay beau, from the excavation. Jarmo in Period II also has
balls and cones. There are also only six pieces of obsidian excavated and fiv�
from the surface.
Tepe Asiab is a low mound 6 kms east of Kermanshah by the Kara Su
river which has yielded a comparable occupation of intensified food collecting
remains such as the many elam she!ls from the river (although not the land snails
found at Sarab and Jarmo), ground stone bL·ads, pendants and bracelets fragments
of marble, two ochre stained burials and part of a large round sha!low basin c 10
metres in diameter which is possibly a semi-subterranean structure. There are also
two red ochre stained burials and a few fragments of figurines, described as ,.enig
matic", and numerous small clay objects. (Braidwoo d, Iranica A ntiqua 1, 1961c and
Science 1961 f 133 no. 3649, p. 2008). The flint industry is more or less comparable
with that of Karim Shahir but held to be rather more developed.
The important observation to make about all these Period 1 sites in the
Eastern part of our area is that we can clearly see how both the grinding of stone
and the manipulation, and evcn firing, of clay considerably preceded the making of
pottery, as did the making of stone vessels of great sophistication. We may recall
the clay figurines of the Pavlovian in Bohemia for a similar precedent, far less
intimately connected to subsequent developments in that area but giving a more
senior antecedent. The firing seems in most cases to have bPen of a Jight natur�
in Period I, with unfired examples well attested.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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THE TWO PERIODS IN THE LEVANT. Period I in the Levant largely com
prises Natufian development which brings with it a rich nobiliary art, among
which figurines of the sort recently published from Ain Mallaha are unusual rather
than integral. Sites are now known, not all restricted to the coast as formerly
thought, but nevertheless most of them still are on the coastal plain with others
in the Judean hills. From north to south the Natufian ranges from the slender
evidence for it from Jabrud (Rust, Die Hohlenfunde von Jabrud, Plate 107) to the
apparently considerable unexcavated levels of it at Beidha. As in the Zagros ground
stone-work is of particular interest, and with hunting pre-occupations there is equi
vocal evidence for cereals, although direct evidence does not immediately appear
even in the succeeding period. This .,Pre-Pottery Neolithic" had made its appea
rance late in Period II in fact, and shows much in common with the prece
ding Natufian in many cases. However it is far from being a simple or unitary
phenomenen and has both regional and temporal variants. The latter are usualiy
described in relation to the two quite markedly different pre-pottery phases at
Jericho, which is inaccurate in view of the regional differences mentioned but neces
sary for the time being. In view of the element of continuity we will treat both
Period I and Period II in the Levant insofar as they are pertinent to our main
theme, before returning to consider the developments of Period II in the East. In
the Levant as in the East the developments of the earlier and the later parts of
Period II can be separated and often refined upon but it remains in the broadest
sense a useful division which can be used to clarify th'l relation in time of the
emerging Neolithic of Southern Anatolia, and of Greece and the South Balkans, to
the Near Eastern events we are at present considering.
General accounts of the Natufian are readily available (eg DAE Garrod, PBA,
1957, 211.) and its rich inventory is not excludcd from the numerous flexed burials
which also mark the period - probably more than 300 in Palestine. The importance
of grinding processes is particularly evinced both by deep marks in the live rock
and by large scale stone work, and reaping is attested by the decorated composite
sickles and their lustred blades, but the domestication either of plants or animals
is not demonstrated. Their open and cave settlements are however of a perma
nent nature.
Eynan (Atn Mallaha) on the West side of the North end of lake Houleh in
Israel is the best open settlement and covers some 2000 sq metres with a population
estimated at some 200-300 . (Perrot, J., L'Ant hropologie 1966, 437 sqq). The round
stone house structures, as they now appear from the presence of hearths, are of great
interest and may call to mind the form from Zawi Chemi Shanidar. The differences
from the Natufian of the caves of Judea and cf Mount Carmel emphasised by
Perrot only demonstrate what we would in any case maintain, that the Natufian,
like the succeeding pre-pottery, is susceptible to more detailed regional and chrono
logical definition. 2 This does not preclude our treating it .n general here. Ain
Mallaha has produced a limestone figurine with traces of red ochre. (Perrot 2 As is evident from Neuville, R., Revue Biblique 1 934 ; Garrod PEA 1 957; Waechter,
Institute of A rchaeology Annual Report,
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fig. 23/1). It has stump arms defined by grooves and the head and base are broken.
There is an incised line at the waist and finer scratches on the surface. There are
also two pebbles of calcite with incised lines which render in a particular conven
tion what is probably a human face (Perrot, fig. 23 f2• 3) and pebbles grooved to repre
sent phalloi (fig. 21). A bone spoon (fig. 22/22) may also be mentioned. Apart from
this the ground stone of ali sorts is important, but particularly its weight and size
and the grooved decoration (fig. 15/9. 10). Basalt is often the material employed.
Ain Mallaha comprises many of the significant figurine traits present in the
Natufian. The copulating couple carved in limestone from the Wadi Khareitoun in
the Judcan desert south of Jerusalem is without associations, although probably
Natufian. (Neuville, R., L' Ani hropologie 1933, 558). From the talus of a cliff in a
close proximity to the Wad1 Khareitoun, at El Khiaml comes a sequence from Lower,
Middle, and Upper Auri�-,nacian through Atlitian, three levels of "Kebaran", which
it will be remembered parallels in time but not in content the Zarzian of Iraq.
Above this are two levels, 5 then 4, respectively "Khiamian" I and II, characterised
especially in the upper (4) by lunate microliths and backed blades and notched-base
points retouched round the edge. Both levels contain rough stone bowls or mortars
together with pestles, a pebble in level 4 is red painted and another may be scratched
to represent a figurine, and in level 4 there is a human figurine of unbaked clay
(Echegaray 1966, voi. Il, fig. XXVIII and Pls VI & VII), the mid section of a simple
torso just over 4 cms high. Above these levels come two with tanged points, flaked
only partially or on one side ("Proto-Tahunian") and the upper level is Tahunian•
with tanged points often bi-facially pressure flaked. The .Khiamian• may be taken,
despitc the disclaimers of the excavator, as an aspect of the late Natufian here
Most of the fauna! remains cerne from the upper two "Tahunian" levels which
are however taken to represent a continued development of the .Khiamian•, and
contain goat (Capra hircus) as a primary element in the economy (Echegaray, 149)
with hunting of gazelle, ox, wild as and boar. Snail shells are prominent in the
Khiamian levels. The "Kebaran" levels Il and III are claimed to take the place oi
the evolving Natufian, and the .Khiamian • levels (with the figurine in the upper
one) probably therefore immediately precede the preceramic in the eighth millen
nium to which the .Proto-Tahunian" levels correspond. The bifacial flaking of the
Tahunian• then takes its place alongside the PPB"B" industry.
The most important remaining find is the carved calcite head from the
Mugharet el Wad (Garrod & Bate, Stane Age of Mount Carmel, voi. I, Pl. XIII/4)
from a well stratified context at the base of Group Burial H 1-10. The Natufian
o[ the Mugharet el Wad has also produced a number of phallic flint pebbles in
the general style of those from Ain Mallaha. (Garrod & Bate 1937, 41).
The relation of the lithic industry of Ain Mallaha to, and in fact its distinctness
from, those of levels B1 and B2 of the Mugharet el Wad, Beidha (Seyl Aqlat), Erq
el Ahmar, Shukbah, Jabrud, Kebara level B, Tor Abou Sif, and El Khiam B? is
outlined by Cauvin, L'Anthropologie 70, 5-6, 485-494. (See also Prausnitz 1 966).
A profound study of the relationships of the Natufian is beyond our scope, but
•

•
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it should be pointed out that there are traces of its influence at Beldibi. 4 The
parallels of the Natufian extend also to the Capsian of the Maghreb which yields
many parallels in the ground stonework and the phallic pebbles, (Vaufrey, R., La
Prehistoire del' Afrique, 1, Tunis 1955 ; Camps-Fabrer 1966, 241-250 eg.) but the
lateness of the Capsian makes this a very indirect matter. Lateness is also the
objection to stressing more confidently the general parallels which certainly exist
in the ground stonework of the Pre-Pottery neolithic of Cyprus. The fact is that
such parallels do not in the first place have a satisfactory chronological connotation
- and the ultimate limitations of the methods of relative chronology attest this
- · and secondly, antecedents of the Natufian will be found in the course of further
research and its duration established. The regional variants of the culture may
be contemporary, but cannot in any case be satisfactorily related in terms of this
relative chronology. The succeeding cultures to which we must turn appeared towards
t!Je end of Period 1 ; until the origins of the Natufian are better known the assigna
tion of this culture, which might on the face of it be contained in a period of a
millennium, to fill the rC'Illainder of that period must be purely conventional.
A number of sites shown "PPN" material overlying Natufian and as we have
se-en this Pre-Pottery, based in addition to hunting on cultivation of cereals, collec
ting and herding, is commonly divided into two stages of which the first probably
stems from the Natufian. Representative of this are the PPN A of Jericho5, Nahal
Oren6 (Wadi Fellah), and RP.idha7 (Seyl Aqlat). Mount Carmel would seem to be
at the Northern limit of distribution of this stage at present. The break at Jericho
bet ween this stage and the PPN B which succeeds is quite marked, and other sites
represcntative of the PPN B are Beidha, Munhatta 8 and Tell Eli (Sheikh Ali),P both
in the Jordan valley, Nahal Oren in all probability (although it lacks the plaster
floors which together with rectilinear plans differentiate this stage architecturally
from th<> preceding one whose houses tend to be round) and Tell Ramad 10 just
south of Damascus. It will be seen that this extends to the North the range of
the Pre-Pottery, and there is also evidence from the base of Ras Shamra for it. This
A and B division of the material is the most coherent way of explaining the deve
lopment at present although as we have emphasised there is no reason to suppose
that regional variants mirror the situation which obtains at Jericho, while there i..1'
(Boslanci, Anatolia 1 959, 1 29; Ant ropo/oji 1 965, 91 ; Anali 1 968. ) To summarisc
Lhe relationships of lhe si les near An la l y a - Be/basi finds its analogies m, the
Kebaran which is distributed from Ksar Akil on the coast of Lebanon down lo the
Wadi Madamah near Petra. This is di:teren tiated from the Zarzian i n having
rather larger Lools in general and not being exclusiv el y microlithic. Beldibi may
be linked with Lhe Natufian and like il dissociated from Shanidar and Karim Shahir.
5 Antiquily 1 959. K cnyon. K.
6 l E.J 1 957, 1 25. l.E.J. 1 963; S tekelis & Yizraely.
7 P.E.Q. January --Junc 1966. Kirkbride, D.
8 Revue Biblique 71 , 1 9G4, Perrol J. Syria XLIII, 1966 /1 -2. Perrol, J.
!1 I.F.J. 9 1 959, Prausnilz. M. W.
10 A nnales Arch. de Syrie 1 963, 1 75--209 ; Annales Arch. de Syrie 1 964, 109-128;
L'Anthropologie 70, 1966, 390-391 ., de Contenson & van Liere 1 966, and 1 966b.,
Hooijer 1 966 (fauna}., Y�n Zci s t and Boltema 1 966 (Pa la eo b o tan y ).
.
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hope that the exploration of Western Syria and Eastern Turkey will clarify the
wider relationships. One obvious point must be that if the Natufian does indeed
cxtend as far North as Jabrud, as it certainly does to Ain Mallaha, then what is
claimed to develop from it might be expected to be found over a comparable area.
It is at any rate possible for the time being and for the sake of clarity to envisagc
the PPN A as occupying !ater Period 1 with PPN B in existence in the seventh
millennium, while the unpublished C-14 dates from Tell Ramad may show that the
.Chalk Ware" development there starts roughly with the sixth millennium. This
scheme is perfectly susccptible of alteration in the light of any further new facts.
F'or example, there are some indications, that the round house which for the present
is taken to characterise the architecture of the PPN A was retained and reappears
Jater in the PPN B.
Beidha is one of the most informative of the PPN sites, and has besides the
PPN a substantial Natufian, which at present awaits excavation. The architecture
shows a stratified development starting with polygonal stone house foundations in
level VI. There are round houses in level V and subrectangular houses with curvecl
walls in IV. These levels roughly correspond to the PPN A of Jericho and have
carbon dates in the first three centuries of the seventh millennium (with 5570 half
life). The plaster in VI-IV is a sandy clay mixture with lime, very thin, with
traces of some colours - purple, red, ochre, brown, with black lines and possibly red
dots. (The plaster in III-1 is by contrast a white lime plaster, very fine and hard.)
There an� no specialised workshops in the lower levels although IV has a small
house aj:iparently devoted to grinding cereals, but levels I I I and II have the corridor
houses, narrow corridors with three transepts and walls as thick as these, which
arc probably the basements of a light upper storey room, sometimes with a plaster
floor and of some 30 sq metres. There are also large rectangular houses (9 by 7 m.)
once thought to be courtyards, and other complex plans. Level Il has produced rec·
tangular houses with red painted plaster and high-sill hearths while levels II and III
have the familiar tangcd-point stone industry with pressure-flaked tangs, flaked
picks or axes, and awls. This is found in the PPN B, for example also at Munhata.
The "workshops" have produced a varied content of bone tool and b€ !d etc.
'manufacture (PEQ 19GG, 24, 25) and in one of these in level II was the :otund
unbaked clay figurine, seated, 2.8 cms high and with the head missing, illustrated
in PEQ 19'jG, fig. 4. The carbon date for this level is 6600 ± 160 ; K 1095 , from
charcoal. Small stonework is rare at Beidha but level II has produced a small
"bell amulet", while odd :x>ncretions not unlike the figurine were collected. The
workshr,ps produced other small baked clay objects including apparently a small
perforated leg and foot, with a knee (fig. 4 and PL XVI/b).
From level VI, the burnt polygonal house E 130, comes a clay ibex figure,
with realistically recurved and modelled horns. It is baked, probably as a result
of the burning. This house is an exception to the absence of specialised workshops
below level III, and it produced most of the data on plant remains. There were
also small bowls and objects modelled in clay.
There are no ovens from any Ievel at Beidha and the very worn teeth of the
inhabitants possibly point the fact that the parching of emmer was not known.
Other points of interest are the grooved axe of fig. 10/11, PEQ 1966, which correshttp://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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ponds closely to a series noted by the author in association with early neolithic
ctevelopments in South-East Europe, and also the burials found. There are only six
adults altogether, but twenty children, and many of the fifteen intramural burials
found in the three seasons before 1966 had single beads at the mouth or nose. This
habit recalls the occurrence in Europe of the holes in the chin, or pellets at the lip,
of various figurines which occur in some of the areas most closely related to the
Mediterranean zone. The habit of decapitation recurs at Beidha, probably by twisting,
after dessication in a chanel house, which reminds us not only of the other PPN
instances but also of <;atal Hilyilk. There is a further large aceramic village, without
Natufian, some 10 kms N. of Beidha at Shaquaret M'siad, and another to the Soutil
at Adh Dhaman.
We need not summarise the unique developments at Jericho save to draw
attention to the large lime mari figures on a reed frame-work Garstang's excavations
(Syria 1935, Pl. LXIII ; Liverpool AAA, voi. XXII, Pl. LIII and p. 166). These are
at.tributable with very high probability to the PPN B although not characterised
in Garstang's account as such. There are two groups, each of man, woman and child
made in a very accomplished and realistic way without any sexual emphasis. The toes,
breasts, etc. are modelled and the eyes inlaid with sea shells. They are about two
thirds life size but flattened. The best preserved head (refs. above) is painted with
drab or reddish lines for the fringe and beard and hardly any detail of the modelling
of the face is ignored. Garstang's account - that they were no.t associated with
pottery and were discovered "below the highest level of Neo-Tahunian flints•, toge·
ther with the sections (Liverpool AAAfXXII, Plate XXVI)
must put thern late in
the PPN B period as we now see it. The best preserved head and its group were
unbaked and the other group partly baked put resting on a hearth (ibid Plate LII fbl
so that this is possibly secondary. This group was found in a small charnber just
north of house 202.40 cms above floor level (on the hearth to which the room wa�
devoted), and 202 had a red burnished plaster floor. His excavations also produced
a "shrine" with a portico of six posts, antechamber and inner room, which yielded
many animal figurines (sheep, cattle, goat, pig) and phalloi.
The terraces and cave on Mount Carmel's Western cliff known as Nahal Oren
(Wadi. Fellah) have produced, besides the bone and stone animal heads from the
Natufian cemetery, incised pebbles from the PPN II level. This level succeeds PPN 1
which is claimed to resemble the PPN B of Jericho, and has round or oval houses
of 9-15 sq metres on the terraces and cup marked stones. The pebbles come from
house 16 (IEJ, 1963, Pl. 2jfig. h.) and their resemblance to pebbles from the Yarmu
kian" pottery neolithic of Shaar Hagolan is noteworthy since it implies some sort
of continuity from this late PPN to that altogether carly aspect of pottery Neolithic.
The pebbles ha\'e incisions round thc top which might recall the phallic pebbles,
but are also divided at the bottom by vertical incisions which make them more like
schematic figures. The relationship to the later examples is at any rate typologically
much closer than to the general tradition which exists as far back as Taforalt. In
the same Wadi, above and opposite Naha! Oren, Abu Usba (IEJ, 1952, 15 sq.) is
claimed to have produced very early pottery.
The end of the PPN B would fali in our scheme in the middle of Period II
and Munhata, Tell Ramad and Tell Eli are sites which have both PPN and Pottery
-
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neolithic above it. Munhata has figurines of clay from both these levels, twelve at
least from the PPN. (Perrot; Syria XLIII 1966, 49-63; Revue Biblique 71/1964;
Syrla 1964, 323-345; Perrot, 1967.). The site is south of lake Tiberias and the PPN
(levels 6-3) has considerable square house remains with plastered niches, large
stone querns and vessels and basalt vessels, while the flint industry has the
long barbed points with pressure flaked tangs, commonly about 12 cms long. The
succeeding pottery Jevel, level 2 is essentially Yarmukian, having for instance herring
bone incised pottery, and five at least of its remarkable figurines. The arrowheads
are here much smaller, about 3 cms long, pressure flaked ali over one side and at
the tang and point and with less marked barbs. The larger javelin-like point is
ahsent11. There are denticulated blades and flaked axes. Above level 2 the restricted
area of level 1 is final fourth millennium.
The two types of figurine from Munhata are illustrated in Syria 1966, Pl. VI.
Those from the PPN are pillars with a flat expanded foot, pressed down, and heads
on top of this which are flattened and incline slightly back. The eyes are round
applied pellets, without incision, or else vertically incised, (Pl. Vlj4), or dimples.
Pl. VI/2 has rounded breasts and Pl. VI/1 male organs. There are also animal figu
rines and other .geometric" modellings occur. The figures of level 2 have vertical!y
elongated heads - applied pellet eyes also elongated and with incisions, longer
modelled noses than the preceding types, applied "ear" blobs and incisions round
the throat. They are of fired clay whereas their predecessors were of "terre durcie".
There are leg fragments (Pl. VI/14, 15) with red painted stripes, and Perrot estimates
that the biggest figure would have been some 30 cms high. The large complete figure
illustrated in Perrot 1966, 14, a female figure with pe!let eyes and a sort of "cape;'
round the shoulders, and the left arm across the body under the breasts, has traces
of red ochre. From level 2 also come pebb!e figurines (Perrot 1966, 15) with lightly
seratched lincs, as from Byblos and Shaar Hagolan, while animal figurines are also
said to be numerous. Some pebb!es painted with red ochre arc also mentioned and
stones incised with parallel lines.
There would seem to be a considcrable gap between levels 6-3 and the
Yarmukian which follows. At ear!iest the first lcvels of 2 are in the second haU
of the 5th millennium. Virtually the same sequence and gap seems to be repeated at
Sheik Ali (See also de Contenson 1966, 6), which is after al! only ten kilometres
to the North.
Al! the remains of animals from the lower levels of Munhata and the propor
tion of juveniles indicate that they are entirely hunted (Perrot 1967). There are
also the many projectile points, anei no positive eYidence for cerenls, although
there are the Jarge basalt querns and rubbing stones. The architecture is
wel! developed (Perrot 1967 et al.) but in essentials it cannot really by demon
strated that there is any advance over the Natufian of the 9th millennium.
11 We may note that in the potte ry neolithic of impressed and incised wares com
parable to the Byblos neo!ithic, at for examplc Tel! Abu Zureiq, the biconical sl ing
shot familiar in S.E. Europe occurs. This is probably late 6th or early Sth MBC
(Cf.· Lhe dale from Byblo5 of c. 4600±200, W. 627, for Byblos A.).
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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The PPN of Munhata however is, like the Jericho PPN B, Beidha II-IV and
Tell Ramad I, with which it may be compared, an affair of the final 7th millennium.
Far from betokening an increase in settled life the introduction of pottery
in Palestine before 6000 BC is followed by a period in the whole 6th millennium and
first half of the 5th millennium marked by a gap in material - seen between
Munhata 6-3 and 2, Sheikh Ali 4-3 and 2, Jericho PPN B (X) and PN A (IX).
During this period architectural remains are notably in decline.
The herringbone incision of Yarmukian pottery is probably to be equated
with Middle Byblos. Shaar Hagolan in the Yarmuk valley has this pottery and 11
number of the pebble figurines anticipated at Nahal Oren (IEJ 1 , 1950-51 & IEJ 2,
1952, Pl. 16 and p. 216-7). They are here elaborated and accompanied by phalloi but
for example IEJ 1950-51 Pl. 1 1 1/2 is close to the Natufian ones ; there is however
imported Halafian ware in middle Byblos which helps to date it and the Yarmukian
to the very end of Period Il. The figure illustrated in IEJ 1, Pls. IVj 1-2 and V/1-2
is of interest. Carved in limestone and 65 mm high what Stekelis regards as the
breasts are presumably the buttocks and it nicely exemplifies a carved out form of
female figure with prominent buttocks and legs joined together which might be
founu in clay in south east Europe. The pebble figures are parallel at sites near
Yarmuk (eg Gesher) and at Byblos 12 and Ras Shamra. Buildings are not reported
and this is of interest since it supports a contrast with the PPN which will be found
elsewhere. One of the pebble figures found in the grey neolithic layer of the settle
ment both exemplifies very well the incised design and has the interesting feature
of traces of vermilion paint mixed with oii, according to Stekelis, and absorbed by
the stone. It is of soft limestone 9.1 cms high (IEJ, 2 Pl. IG, a & p. 216-7). From
Shaar Hagolan come other examples of the clay figure heads with high top and
pellet eyes and lips, modelled cheeks and nose anei cars (Anati, Pa lestine before
the Hebrews, 266).
Tell Eli, only partially published, also shows Pottcry Neolithic following PPN.
It is 5 kms west of Shaar Hagolan, beside the Jordan and has no mention of figu
rines. ( 1 EJ, 9, 1959, 166 sqq. : more in formation is contained in Prausnitz's thesis
which is not available to me). However we have in a sense been led on past earlier
pottery developments in the Beq'aa (upland Lebanon NW of Damascus) simply in
discussing sites like Munhata. The Beq'aa sites and Tell Ramad merit comment,
althought the former in particular are as yet unpublished13.
Tell Ramad (references are given above) is on 11 basalt plateau beside the Wadi
Kattana in the region south of Damascus, and now known to have six metres of
deposit. The architecture of the lower phase (1) is not described but level II, the
richest period, has rectangular houses, with stone foundations and unbaked brick
walls and level III has no buildings, only pits (Pisc huts according to de Contenson
1966). In level 1 there are however round plastered hearths ; it has Triticum
dicoccum, Hordeum distichum, and lentil, but the fauna is entirely wild (deer, gazelle)
12 (Bull. Mus. Beyrouth, 1961, 71 & Pl.

Pl. 11/a.)
13 Some dclails
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although there are animal figurines of unbaked clay. This level seems to be com
parable to Munhata 3-6 or to the Jericho PPN B of the mid seventh millennium and
includes the ground basalt industry, limestone bowls and bone tools such as spa
tulae. There are burins and unretouched blades with a high gloss, arowheads both
notched and tanged and blades of obsidian. This Pre-Pottery culture evidently
included a measure of cultivation with hunting and without herding. The continuity
in level II is evident in a similar flintwork inventory which includes flaked axes
and the smaller type of arrow described for Yarmuk, and discards the unretouched
blades in favour of denticulated blade elements ; in the similarity of the architec

ture of II with "PPN B", architecture elsewhere ; and in the presence also of deposits
of skulls covered with plaster and ochre. The same plants, together with prune,
almond, pistachio, etc. are present : but there is an i mportant discontinuity which
is not made clear, for gazelle is joined by pig and cattle and in this level the chalk
ware appears, in association with very friable pottery. There are also in level II
.,abundant stylised animal and human figurines" of unbaked clay, and a limestone
torso c.8.5 cms high, of a female (De Contenson & van Liere 1966 b, Pl. 2c/ 1 3). Therc
arc severa! carbon dates now available. Level 1 from just above bedrock has dates,
6 1 40 and 6250 and another date from the same level of 6260. Level II has three
dates : 5970, 5950, and 5930 (see list of C-14 dates for data) and it will be seen
that these are consistent clusters. (de Contenson 1966, c. The two dates given in
l'A nthropologie 1966, 391 are both put in the Ievel II, incorrectl}').

It is evident that level II which is from 2.30 to 4.30 m. thick, comprises impor
tant developments which are only partly revealed by the present published descrip
tions. Herding and pottery neolithic elements appear in direct continuation of a PPN,
and unbaked figurines are numerous. In level II the inclusion of many horned
animal figurines reflects the herding prcoccupations, while the human ones arc
held to Fesemble the pillars with pellet eyes from Munhata. The pottery skulls are
at tributed to level II, but the PPN here has now apparently also produced modelled
plaster bodies from below these.
In the presence of these evident elements of continuity with the PPN B it
would be imperative to know just what i s their relation to the new traits at this site.
The "Chalk Ware" is very thick unfired whitish pottery with thick bases and sides.
According to de Contenson, it is madc of "calcarcous clay mixed with pozzolanic clays
in a mould", with the surface well smoothed.

This would seem to be the point at which to rcmark on the terminology uscd

in relation to thc .. plasters• and .. chalk wares", and "lime mari" figures. The "plas

ter" of the PPN is not necessarily a true limc plaster although it has not always
been made clear what it consists of. Thc description "chalk mari" applied by
Garstang to the figures from Jericho would seem to bc far more accurate, both
there and on the well known .,Plaster Skulls". In the case of the Chalk Wares it is
not known what the basis is for the description of "pozzolanic clay" content by de
Contenson at Ramad, but certainly in the case of specimens from Lebwe examined
at the Institute of Archaeology in London there is no clay fraction and the speC'i 
m<:>n:> consisted of almost pure calcium carbonate with perhaps 1-2 % of Gypsum
and a maximum of 5 % clay content on vjşual estimates after solution. In f&ct th1�
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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Chalk Wares do consist in this case of almost pure (possibly weathered ?) chalk
Nitt. decayed organic matter, which bas not been fired but nevertheless bas a fine
hard burnished surface. The question of its having been shaped in a mould may
well be a probability but cannot be demonstrated directly in this case. (It may be
noted that moulde were probably used from a quite early stage in the formation of
the mud bricks) . To characterise the Chalk Wares as .crude" is misleading ; they
havc> regular thickness and forms and a high finish, and from the available descrip
tJOns seem also on occasion ta be combined with plaster surfaces. The shapes at
I .c-bwe comprise flat based forms with thick vertical sides which extend down
below t he base, raising this off the ground. A variety of flat, rounded or thickened
rim shapes is present. The resemblance of the surface ta the better stane vessels
found in the PPN B is striking.
There might one feels be some question here of imitating stane vessels, and
the technique is further elaborated at Byblos and Tell Ain Nfaikh where we find
this !:ard white smooth paste applied ta the outside of normal pottery ta cover
thc whole vessel, which is incised to receive it. (Bull. Mus. Beyrouth XVII, 1964,
23 and Pl. V. Profiles at Ramad, AAS XIII above fig. VIII). It is clear that it
continues beside the dark-faced burnished wares of Byblos type here (and at Lebwe
and elsewhere) but the more important point of how these relate ta the PPN ele
mePts at Ramad is not made clear. Continuity continues to be l'Vident in level IIT
whose ·nve:ttory is an impoverished version of II. There are no Luildings, only pits ;
pig, sheep and goat and cattle are more frequent, and the dark-faced burnished
wares cotr.pare with the Middle Neo!ithic of Byblos (the parallels are illustraterl
i.n L'Anthropologie

66, 1 962, 486---502, fig. 5 and

L'Anthropologie

67, 1 963, 489-512

fig. 1 1 ). This supports the idea that the sile at Ramad was abandoned at the end
of the fiflh millennium, but at the samc Lime makes it seem that the Ramad level

II represents developments of the early ceramic and late PPN periods which have
.
unforLunately not been clearly separated, even in order Lo demonstrate lheir conli
nuity. In III lhe fli msy ev((ience for architecture conlrasts with Lhe PPN, and

,t might be justifiable as de Contenson does to describe it as semi-nomadic if we
would ddine t.his tcrm. It is compared to Munhata 2 ar Jericho IX-VIII, but the
denticulatecl blacJPS, smaller arrows and flaked axes of the pottery level (2) at Mun
hata have ah-eady appeared i ;:; rtamad II ! The Yarmukian pottery can, accordhq
to Perrot in any case, be related to Middle Byblos. Ramad is one of the sites which
might yet produce clearly related Pre-pottery and pottery levels.
The unpublished sites excavated by Dorothy K irkbride (Helbaek) in the Beq'aa
seem to fit on to the sequence here. Lebwe (Labwa) has the same sequence as
Ramad followed by dark burnished wares of the type of early neolithic Byblos. Ard
Tlaili starts with these and goes on ta middle Byblos times. Lebwe has produced a
malachite bracelet. What is perhaps important in ali these sites from the first
appearance of the chalk wares is the marked absence of the accomplished architecture of the PPN. The ,.architecture" associated with pottery consists mainly of pits.
If we go for a moment further afield to Tell Mureyba'at near Raqqa on the Euphrates
in Northern Syria, excavated by van Loon and not yet published we have a site
without agriculture but with 17 building levels and possibly severa! hundred houses
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based largely on hunting. (See Bouqras, below). Not only the architecture but the
"public works" and their maintenance are remarkable at Khirokitia on Cyprus. The
architecture of the first Pottery levels at Jericho is rudimentary indeed compared
with the PPN there. There are many indications that the PPN people and their
predecessors were more, and not less, settled in many respects than their successors.
The PPN at Ras Shamra has square house with stone foundations and brick walls
in a stratum 1.20 m thick below 12 m. It also has produced a soft limestone figure,
affined to the pebble figures but somewhat more carved out, from a level at 13-14 m.
Above this and stiU in level Ve (or V phase 1) at 12-13 m is a figure of dark brown
sundried clay. Both are illustrated in Schaeffer, Ugaritica IV, 154, while a summary
of the pottery stratigraphy may be found in Syria 1961, 221. C-14 dates for the PPN
of Ras Shamra are 6192+ 100. P549 from 13 m. and 6410± 101. Pfl40 from just
above 14 m. The clay figure seems to have numerous jabs with a tubul:tr end over
its upper half. Tubular jabs occured at Sarab (See below). It is worth notin'( in the
PPN also a considerable Glacis of alternate layers of marine gravei an(i eart!-J
(Syria 38.10) .
The PPN sites in the north are both few and not well defined in their af!"ini�
ties. This is inevitable with as few sites as Ras Shamra, Bouqras and Mureyba'at .r.
northern Syria and then further south only Said Naya and Ramad. The Chalk
Wares occur following this period at Ramad Lebwe, Tell ain Nfaikb, Nebaa el Faour,
Byblos, Hama on the Orontes, Soukas in the coastal Latakia, and then at Ras
Shamra. An attempt to relate these events to environment may be found in �.A,
Syr., XIV , 1964, 124. Braidwood R. J. & L. S. 1960 gives within some stated limita
tions an idea of subsequent pottery developments in the Amouq area, as sequences
of materials.
It is evident that an account like this, mainly designed to summarise material,
cannot pretend to be complete, but it is necessary to turn to the Eastern part oi
the area which we left at the end of Period I. In the broadest way the Levant and
this eastern area (the Zagros) have already in common such elements as figurines,
obsidian (late in Period I in the Levant and not for instance in the Natufian nor at
Karim Shahir) ground stonework, round structures and some comparable economic
developmE nts ; yet these differ in degree and in kind and it is necessary to discuss
the two areas separately. In between them there is an area which can be called
Northern Mesopotamia for convenience, that is to say, inland Syria and the adjacent
areas of modern Turkey and northern Iraq, and which mediates geographically
between the two main areas. From it have come recently some sites of importance,
which we will first consider, and following these Period I I in Eastern Mesopotamia.
NORTHERN MESOPOTAMIA. This geographical area, as defined in the precc
ding paragraph, is naturally independent of modern state boundaries, and <;ayoni.i
and the sites near Bozova should strictly be included in it. These are described in
section 2.6, insofar as any data are at present available from them, and these and
sites further weşt in Anatolia (such as Aşikli) seem to be linked by the further
feature of a stone industry of pressure-flaked tanged points with the two sites to
be described in the present section, Bouqras and Mureyba'at. Todd 1966 lists 10
sites on th� AnatoU�n plat�au with şuch a presşure-flaked induştry,
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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Mureyba'at begins about the middle of Period 1, and Bouqras lies at about the
middle of Period I I, and although important sites it must be emphasised that they
are only two sites to hint at a whole course of development during the period in
this area. Chronologically <;ayoni.i lies between them, but it is described as having a
pre-ceramic (Se. neolithic) economy, while the most striking thing about both Mu
reyba'at and Bouqras is that this is not the basis of their existence, and that they
may belong to a series of other similar sites extending from Suberde and Aşikli to
<;ayoni.i and Northern Mesopotamia. Certainty about this must await further work.
Tell Mureyba'at (van Loon, 1966 ; van Loon 1!JGGa ; Sci. Amer. May 1966, 53-54 ;
van Zeist and Casparie 1!J68 ; J.N.E.S. forthcoming).
Tell Mureyba'at lies on a grave! ridge at the junction of the Belikh with the
Euphrates west of Raqqa and about 85 kms east of Aleppo.
Here van Loon excavated in 1965 a five acre mound with 1 7 building levels,
amounting to a thickness of 6-7 metres. The radiocarbon dates (See Section 0.31) for
the lowest level but one lie in the first half of the 8th millennium, and from this
come wild einkorn and wild barley. There are no domesticated animals and no
cultivated plants throughout the early levels. The main basis for subsistence is clai
med to have been the hunting of wild cattle, onager and gazelle, with fallow deer,
boar, wolf and hare less frequent. The preliminary consideration of the fauna shows
the same proportions of 30 % Bos primigenius, 30 o/o Equus hemtonus hemippus (ona
ger), and 30 % Gazella throughout. Fishing is not attested although mussels were
collected. Wild lentils and vetch were also collected and sixteen round roasting pits,
110 cms across and 70 cms deep, occur. Wild grains are said to have been parched and
roasted in these. There are frequent grinding stones and much flint work. Van
Zeist and Casparie 1968 remark that this two seeded variety of wild einkorn and
wild barley were probably harvested not in the immediate vicinity of the site but
at least 100 kms away in adjacent Turkey (Compare the account of Harlan, 1967).
Wild einkorn does not normally occur below 500 m , and the barley not in largc
stands in the area of Mureyba'at.
On this basis a settlement with a long duration was sustained, and a populatir 11
of up to 200 families (as estimated by van Loon from an excavated area of 240 sq.n ).
The flint industry of the lower levels includes sickle blades and pressure fla', ed
tanged points of .Syro-Cilician" type, together with a few notched base types as fc und
in Palestine (Ehrich 1965, 63).
Architecture includes houses with curved outlines and pavements of lime ;tone
blocks in the lower levels (1-VIII). At the base these have hearths sunk in lime 'tone
pavements and bordered by stones set on edge in hard red clay. Higher UI• the
paving reaches 4 metres in lenght and the walls include old querns set upside c'own.
Level IX is without architecture but includes the 16 roasting pits, for which a 'lalo
gies may be found at a !ater period in the Brick Wall Zone level of Ali Kosh, :tttri
buted to the early sixth millennium.
Levels X-XVII have straight walled houses roade of single thicknes� es of
loaf shaped bricks cut out of limestone to c. 26X 12X9 cms. These were lairt like
bricks with red clay in between. Burials are secondary, with skulls and gr01 ps of
bones placed near the walls of houses. There is a large carnivore jaw in thc · wall
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o.f one of the small rooms mentioned below, and cattle horns also occur embedded
in walls. One of the houses built of limestone bricks is only 3.5 metres square with
four small rooms of 1.5 metres square (Level XIV up from base). These have small
peep holes.
Sickle blades with silica gloss, grinding stone and tanged points occur from
level IV upwards, and there are also stone bowls with wavy relief decoration
in brown stone and comparable to one from <;ayăni.i. There are engraved wavy
(.snake") designs on paving stones ; and limestone plates 23-35 cms in diameter.
The two main components on the flaked stone industry are heavy tools of chert
and light burins, awls, end scrapers, blades and tanged points of flint.
Bouqras tt, is on the west bank of the Euphrates opposite the j unction with
the Khabur and like Mureyba'at further upstream is an example of the degree of
village settlement which can be achieved Iargely on a basis of hunting and collecting.
Their situation in a region to the south of the 200 mm. isohyet where irrigation
would be necessary might account in part for this as de Contenson suggests, but
it may be that such sites will be found to characterise the area, which mediates
geographically between the Levant and the Zagros in Period 1 and earlier. The radio
carbon dates for Bouqras are forthcoming, but in the meanwhile we need not be
driven, as de Contenson is, to compare level 1 there with Ain Mallaha (in the ninth
millennium), with the PPN A .of Jericho (in the eighth millennium) and with Jarmo
(in the seventh millennium). The deposit is some 5 metres thick and if the absence of
painted ware is any indication the site was abandoned before 5000 B.C. The first
level (I) contains two village Ievels of pise houses with beaten earth floors, sometimes
covered with matt;ng. De Contenson compares the architecture and equipment with
Jarmo, but grains are quite absent and Capra aegagrus, Ovis orientalis and a large
Bos were present and said to be hunted. There is however a grinding industry of
heavy basalt (also sandstone and diorite) pestles and querns and rare sickle blades
(only two with gloss) which suggest plant usage as in the Natufian, but the compa
rison with Ain Mallaha is nevertheless unnecessary since this level is likely to be
scvcnth millennium. The flint industry includes end of blade scrapers and asymme
trical partially pressure-flaked arrowheads of a small size, and some with tang pro
duced by a burin blow. There is also an obsidian blade industry and a human figu
rine of unbaked whitish clay, 3.7 cms high (No. 8. 65. 91 de Contenson & van Liere
1961, P. 13b).
Level II has four villages of houses built of unbaked brick with plaster floors.
There are pillars and benches marking a system of rectangular structures. The flint
industry is a continuation of I, with scrapers and arrowheads. Burins become more
and more numerous and the obsidian and bone tools continue, but the heavy grin
ding industry and sickle blades are apparently absent. There are well-polished local
alabaster and gypsum stone bowls and a "jadeite" stamp seal (Green translucent
stone . 2.85X2.1 X l .2 cms. No. 8. 65. 64). There are abundant hunting remains of the
species recorded from 1.
H Annales Arch. de Syrie 13, 1 963, 1 82 ; L'Anthropologie
de Contenson & Van Liere 1 966 ; Hooijer 1 966.

voi.
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Level III consist of one village comparable to those of II except in the presence
of fourteen sherds of undecorated dark burnished ware and possible domesticated geat
and cattle remains. Alabaster vessels continue to be important.
(Addendum). The radiocarbon dates for Bouqras are now available (de Con
tcnson 1966, 6 (June 1!J67). Level 1 has 6190 and 6290, although the later date comcs
from the lowest layer, while level Il is 6010 and level III 5910. (See list of carbon
dates for data). These dates are consistent with our general picture and will be seen
to correspond closely with the range covered by those of Tell Ramad. (In fact, we
now learn that level II contains a vessel of white ware similar to those from Ramad,
but coarser).
EI Kowm. (Not on maps). This site is newly discovered and promises to bc of
importance, both because of its size and its position. (Dornemann, R. H. 1969).
It lies c.60 kms as the crow flies NE of Palmyra, and therefore outside the
dry-farming limit today, but with a good water supply. Of this 25 metres high tell
1 5.2 metres are neolithic and of this the lowest 10.35 m are "PPN". Fauna are espc
cially abundant in the lowest levels and include gazelle, equids (probably onager),
large cattle, sheep and goat - seemingly all wild. Wheat and barley are present.
Obsidian, common throughout, is again commonest in the lowest 3m. The PPN has
cream and white mud plaster floors bone tools and spatulae, stone bowls, polished
axes and red burnished plaster. The neolithic has eleven excavated rooms so far,
with stone foundations and 40 cm thick mud walls with thin lime plaster. A stair
with four right-angle turns may indicate two storeys. White plaster vessels again
remind one of the Levantine sites like Ramad, especially since the pottery includes
dark faced burnished wares compared to Amouq A and B, as well as coarse yellow
ware. The flint iridustry (18000 piece so far) is not described but might be expected
:o conform to the tanged pressure-flaked tradition. Stamp seals are also present.
It is to be hopect that we shall hear more of this site which lies between the Djebel
_\bu Rujmein and Djebel el Bishri. If these .,plaster vessels" are indeed analogous
to the Chalk Wares there is the possibility that we have here a site with 10 metres
which lie be forc the sixth millennium in a significant geographical position, but
dearly commcnt must await further work.
PERIOD Il IN EASTERN MESOPOTAMIA. The information for thc first par!
of Period II in F:astern Mesopotamia - broadly speaking the seventh millennium comes from Ali Kosh (with a short discussion of thc subsequent developments in
Khuzistan), then from consideration of the Zagros Group, mainly Jarmo, Tepe Sarab
and Tepe Guran, with Gird Ali Aga at the end of this phase. The second half of
Period II comprises the developments of the Mohammed Jaffar phase of Ali Kosh,
the early phases of Tepe Sabz, Sialk insofar as it is relevant to our summary, then
Shemshara and Hassuna and Matarrah, together with the recent information from
Tell es Sewwan, Tamerkhan and Choga Mami.
Many of these sites are now producing figurine material among their other
traits, although the main group to which one is usually referred to for compa
rison, that of Jarmo, is only partially published. What should be pointed out
is that this .Eastern Area" of Mesopotamia comprises a number of regions which
show hopeful signs of producing local sequences against which, however provihttp://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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sional, discussion can be set. Such are the sequences for the Northern Zagros
area of Kermanshah and Kurdistan derived from the work of the Iran Research
Project (eg. Braidwood in lranica Antiqua 1, 1961) - the Danish work centered on
Tepe Guran to the south of this - the frame-work proposed for Luristan and Khu
zistan by Hole and Flannery (eg. PPS 1967) - and in the lowlands the material emer
ging from Tell es Sewwan and the survey work of J. Oates near Mandali and Badra
in central eastern Iraq (Oates, J. 1968). Although the comparison between these in
detail is still invested with many problems they undoubtedly form the soundest basis,
if only because they reflect the main environmental divisions of these areas, the
alluvial plains, the p iedmont steppe, the intermontane valleys, and the high plateaus.
It should be borne in mind therefore into which of these environmental frame-works
particular sites can for the time being be fitted, since this clarifies the discussion a
great deal. One of the most notable recent contributions in however the confirmation
by Joan Oates (1968) of Jarmo - like (and Ali Kosh - like) material from the edges
of the alluvium at the foot of the Pusht-i-Kuh foothills and in a lowland area with
water supplies probably adequate for agriculture. The environment�l divisions arc
by no means paramount nor the distinctions between upland Jarmo and lowland
Hassuna necessarily so rigid as has sometimes been supposed.
We may start by mentioning Ganj-i-Dareh Tepe.
Ganj-i-Dareh Tepe is in the Bisitun valley about 60 kms west of Kermanshoh 15
and is a tell with a maximum depasit of seven metres in which small soundings
have revealed a great deal of flintwork and animal bones, with no pottery, no obsi
dian nor reaping knife elements. There is an industry based on regular blades, with
backed bladelets, scrapers, a flaked axe and denticulated pieces. There were frag
ments of stone dishes or querns. No house plans were recovered nor could Young
'ind Smith believe that such a stable settlement in this area was dependent entirely
on hunting. But there are enough parallels to make their surprise unnecessary, even
tf the carbon date from the lowest ash zone which they give (8450± 150 is earlier than
estimates for Bouqras or Mureyba'at. Another date for the early levels is 6960± 170
B.C., so that it is not at present possible to be certain of the dating or the details of
�·conomy and material culture. It is just possible that the site represents, from the
Eastern area, a phenomenon comparable to Mureyba'at and comparable sites. Unt.il
further dating evidence is available it seems preferable rather to rcgard the site as
early in Period II than in Period I.
Ali Kosh is in Khuzistan just south of Deh Luran, lying near Tepe Sabz and
Tepe Mussian and Garan between the Mehmeh and Daiwarreh rivers. The contents
of the three phases excavated in the small area of 3X5 metres and (as published by
Hole and Flanncry in Iranica Antiqua 1062, 97 and Hole et. al. in Current Anthro
pology 1965, vol. 6 ; No. 1, 105) produced more questions than answers - as the
authors themselves say in the more coherent account of Hole and Flannery, PPS 1967.
The first phase of Ali Kosh has three figurines, the second six (and these two
levels precede pottery), and the third phase nine. They are grey and lightly baked.
There is no trace of painting on them, but some have an incised pattern. In the
15 Science 1 966,

vol.

1 53,

No. 3734, 388.
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first phase goat herding was a major part of subsistence, and the figurines are of
small animals which could be goat. There is a copper bead from Sf cond phase, and
pottery here follows both agriculture and the use of copper in the third phase. The
dates ,given in the table below for the phases are only partially supported by the
radiocarbon series available, some of which are however clearly aberrant and with
standard deviations of up to 600 years. None of the dates for the first phase fall
within the range estimated on the table, even by a standard deviation.
The sequence proposed for Luristan by Hole and Flannery (1967) is in bare
outline as follows :
3700
Bayat
4100
Mchmeh
4500
Khazineh

Early irrigation farming and cattle domestication. Full range
of cereals.
SABZ series.

5000
Sabz (- basal Jaffarbad, Susiana .au).
5500
5600
Period II
M u ham m ed

Jaffar
6000
Al i Kosh

-

Early dry farming and caprine domestication. Emmer
and two-row hulled barley ; initial seed gathering.
ALI KOSH series.

_
_
__

6750
Bus Mordeh
7500
Period

1

10000 (9000)
Zarzi an

20000

Upper Baradostian

Hunting

and gat he ri n g .

300�)()

Lower Baradostian.
38000
Mousterian
50000
These authors discuss the sddement patterns which they attribute to thes•
phases and the findings from thc relevant sites, so that it is here necessary only t•
select material relevant to this study and to comment on it The Upper Palaeolithi
sites of the Khorramabad valley give the respective up to the end of the Zarzia�
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Zarzian

may

be a

conti

nuous development, but nowhere in the Zagros can one see a transition from the
Zarzian to the early farming sites16, In terms of our study the begi nning of Period I
would contain this transition and the Bus

Mordeh phase at Ali Kosh belongs to

the end of it.

This and the second phase at Ali, Kosh, the

aceramic,

here

shapes

and

!ies

present in

in

again

the stane

it

vessels,

zags,

has
and

upper

the

the figurines of animal s

nomy of the whole phase)
phase

is quite clear

"stalk
a

levels

of

with

or snail-

Jarmo,

or

at

Iike

(probably

an

the

expanded

top

Tepe

Ali

so

that

Sarab.

caprids
phase.

important

decorated

they

recaii
feet

those
will

squatting

and

figures,

including

one

recognisable

the eco

as

Jaffar

incised

found

also

there

human

to

with

figurines.

are

ceramic

is already

The Mohammed

bered from the previous millennium among the Munhata
its knees,

phase, are
for

of clay

foot,

Expanded

Kosh

the precedent

precedent for the firing

from the Bus Mordeh

figurines"

stalk-

that while

be

in

zig
the

remem

Besides these
and

clasping

although headless. The fabric is soft and friable, as is the early pottery,

the firing not more than

that long practised on figurines and to roast grain.

Another trait appearing i n the third, and possible in the second, phase at Aii
Ko.;h i s the labrtl. This is an elongated stone or clay abject waisted at the centr·:?
(Hole

and Flu.anery 1967, fig.

paraileled at

Obrez 1

9). It

is striking that this

in Syrmia, Y u goslavia,

form should

be exactly

in two unpublished examples from a

Starcevo site. These are of stone (Novi Sad Museum). More nail-like shapes from the
Sabz are also explained as Iabrets, and such are weii known from the early neoli
thic of G reece, where I believe that some figurines may be used to support the idea
o f lip plugs in the lower lip.

Further examples like the Greek labrets have been

found at the Starcevo site of Divostin in Serbia (Verbal information Dr. Srejovic).
Ground stonework is present in
rubbii: g

stones,

many varieties

saddle querns, combined grinding

of grinding basins, grooved

slab and

vessels t.hemselves, from the Ali Kosh phase onwards.

mortar, and in stane

The first suggestion of the

use of grinders or rubbers in the Zagros comes with the ochre grinders mentioned
in t he Baradostian and the grooved rubbing stones found in the Zarzian . It i s j ust
possible that some correlation between intensive ground stone usage and the usage
of plants

(whether wild or in early stages

may be demonstrable.

of domestication)

which

are . huiied",

It is noticeable that with the emergence of a full range of

cereals i n the Sabz series, particularly by the Khazineh phase, the ground stane
industry

notably

declines in variety. This correlation

may apply

to the Natufian

situation, and ought to lead to an examination of the types of cereai grains from,
for

example,

the

K hirokitian

economy.

available from the Khirokitian, but on

There are

in

fact

no

the above assumption

carbonized

grains

the refinement and

variety o[ the ground stone work from Khirokitia, together with

the late date of

the settlement, might be an actual indication of retardation and a primitive degree
of evolution

in the cereai crop s utilised.

16 The upper levels

of

The

cereals cultivated early in

Europe,

Palegawra, dating lo c. 1 2000 B.C., contain as Garrod 1938
differentiate them from the Zarzian (as Braidwood does n o L

i mp l ies, elements which
d o . ) . See PIIK, P l . 24.
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on the other hand, are both varied (three species of wheat and two forms of six row
barley. Clark H.H., 1967, 15) and commonly naked so that considerable antecedent
evolution is indicated. The ground stone industry of querns and rubbers in
thc European early neolithic lacks variety or elaboration, although it is consis
tently present.
The ground stone industry of Lepenski Vir 1, includes elaborated grinding
hollows and mortar-like forms with rims and subdivisions within, quite apart from
the pecked out boulder art and figures. (Nandris 1968. See Appendix C). The mate
rial from the site is not yet in a state to draw conclusions about the plant usage
of this pre-neolithic level, but this industry would seem to be homotaxial with
the elaborated ground stone industries on a large scale which precede cereai species
modified by domestication in the Near East. It would, of course, be preferable to
argue this from the plant remains rather than from the stone industry. The general
impression, however, is of an inverse relationship between the generalised and the
diversified forms of these two elements. lf "hulled" grains demand more intensive
grinding preparation to render them useful, this element of equipment would natu
rally tend to be emphasised and varied and even decorated. lf naked forms of grain
lessen the need for such equipment it is natural that it should dedine to a more
basic quern - and rubber repertory.
Some further comments occur on the Ali Kosh and Sabz phases, which are
summarised in PPS 1967 by Hole and Flannery, so that it is not necessary to do
so here. For example, both Hole and Flannery for Luristan and Higgs (PPS 1966, 28)
for Greece, suggest that water retentive soils were an important factor sought by
early dry-farmers. Seeds of emmer and two row barley from the Bus Mordeh
phase are mixed with rush seeds suggesting that the crops were planted at the fringes
of marshy ground. Considered in the context of an adaptation of the neoli thic economy to Temperate Europe it must seem that in the First Neolithic area this factor
would cease to have so much importance. It is possible to demonstrate a close
association between individual sites of the Koros culture and areas of deep water
table in the Tisza area (Nandris 1968a). This shows a constancy there of this parti
cular parameter of the ecosystem since the fifth millennium. It implies a search
for dry areas for actual settlement, while as regards the agriculture of the KorC!s
people water in this area must have been in ample supply. We known too little
to say whether irrigation was either practised or even necessary. In general, the transi
tional area between those in which moisture retentive soils were a definite advantage
(for Europe-Greece) and those temperate enough to have a generally sufficient soil
moisture content, must be the most interesting for the process of adaptation of the
farming economy to European conditions. Macedonia is one such area (The Macedo
Bulgarian area of Nandris 1968a).
Stone bowls appear at least from the Ali Kosh phase onwards and decrease
with the Sabz phase, the first of the Sabz sequence. Among the pottery from this
phase may be noted oval shapes (which are found both in the Greek PPN and in
one instance .,..- author's collection - from the site of Starcevo itself) as well as
short pedestals, some with cut out windows, in the black-on-buff painted ware of
Sabz. If they show anything long range comparisons may show only that early
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farming cultures have some surprising details in common within a certain period
of time. The fact is that it is not possible to understand the developments which
take place in south east Europe while remaining blind to those which lake place in
distant Khuzistan, let alone adjacent Greece and Anatolia, and it is in this sense
that long range comparisons must be understood.

The dates postulated for Sabz 1
5500 to 5000 BC - again fali outside any
radiocarbon dates for the level, just as those for Sabz I I fali some 500 years earlier
tli an the date postulated. The sequence may not run straight through in the manner
suggested . even in the restricted area of Luristan, and this of course affects the
population density curve put forward by Hole & Flannery. lf the early part of the
Sabz sequence overlaps with the Ali Kosh sequence rather than following it then
irrigation fnrming and cattle domestication do so too. The radiocarbon dates support
either overlap or succession theories in early Sabz. It is precisely because the
sequence within a small area highlights the difficulties of relating chronology to
economic experiments that it is so valuable. It emphasises the difficulty of long
range comparisons, even with adjacent areas of the Zagros, and Hole and Flannery
specifically have not attempted this. l f, on the other hand, we had available for
South East Europ e the sort of data extracted by them from survey and excavation
we could proceed to quite different interpretations of the Neolithic there. As it is
trait correlation reveals that even complex traits, that is to say very specific asso
ciated traits, cannot always be held to be contemporary, although other meanings
can be given to them. Different types of economic experiment, or solution, may well
be contemporary on the other hand. Hole and Flannery's treatment of the develop
ments within a regional ecosystem, treating it as if isolated, contrasts with Morten
sen's linking of regional groups under the name of the . Zagros group", and may be
pre>ferable for the time being. Later attempts to link such regional studies may prove
more effective than a present attempt to compose a ,,group• from sites possessing
traits in common, but also many dissimularities and wide geographical and chronolo
gical distribution. We can see for instance that lowland sites like Choga Mami (see
below) have identica! painted ware to Ali Kosh, in addition to material comparable
to Jarmo, and the links between these may be best made when regional studles
-

are further advanced.
Hole and Flannery 1967 suggest that the rough chronological equivalents for
the Sabz phases in Susiana - (which, as suggested by Le Breton in Iraq, 1!!57, 124,
with thc Sabz phases added, are : - Susa A - Later Ubaid and Uruk ; Susiana d 
Late Ubaid - Bayat ; Susiana c - Early Ubaid - Mehmeh ; Susiana b - Halaf - Khazineh ; Susiana a - Hassuna - Sabz) - can !ater be replaced by the Sabz
phases which take account of economic factors in addition to pottery sequences.
The excavation of the Susiana sites (Le Breton, Iraq 19, 1957 ; Iranica Antiqua 1962,
13'1) was by arbitrary levels and they are of less value than might be hoped. Jowi
and Bendebal both have figurines, Jaffarbad is poorly excavated but may have earlier
.larmo-like material (L'A.nthropologie 45, 102), Mussian (near Ali Kosh, not in Susiana)
llas painted wares and fi�urines probably not earlier than Ubaid 2 Cformerly . Had.'i
Muhammed" - Iranica A ntiqua 1962, 134 note 1 ; Gautier and Lamore. Mem .
Mission Arch. en Iran 8, 69). The pottery of Susiana and Deh Luran, according to
.
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Hole and Flannery, is near identica! and a valuable study is that of J. Oates in

Iraq XXII, 43.
The Jarmo series of figurines is illustrated i n part i n publications to date
(PIIK, Pl. 16 ; JLN Dec. 15, 1951, 994-995 ; ILN April 28, 1956, 410-411), but there
are over 5000 pieces of human and animal figurines and clay cones and balls, etc.
(PIIK. 44). These occur throughout the levels and are small, and only lightly fired or
unbakt>d. Some are covered all over with red ochre. In the upper levels there seem
to be no horned animals and the human figures are more elaborately made, while
the splayed out bases supporting a head alone (PIIK, Pl. 16 f l4 & 15) are found only in
these levels. Some of the figurines are illustrated in Zervos, Naissance de la Civili
sation en Grece, figs. 27, 28, 34, 35, 36. There are also one clay and severa! carved
stone phalloi (eg. PIIK, Pl. 2 1 j ll, c. 6. 25 cms preserved and p. 46) marble vessels
and marble bracelets decorated with ribs, and bone spoons. Bone spoons are already
present in the Levant in Period 1 (at Ain Mallaha) and then in the seventh millennium
at Tell Ramad, Level 1. Just as in that area the PPN A is held to stern from the
Natufian so the Jarmo figurines and clay balls and cones recall features already
outlined from Period 1 in the East, as does the ground stonework. Nevertheless, the
agricultura! basis of the Jarmoan remains one essential difference from Period 1,
and the situation is rather that these are certain traits which the two periods
certainly have in common, and which originated in Period 1 among the other more
fundamental experiments i n subsistence which were then going on. The discovery
of Jarmo material i n the alluvial plain, at Tamerkhan as a final occupation, and at
Choga Mami (see below) is an important extension of the range of this culture.

Tepe Sarab is a low mound 7 kms east of Kermanshah (Braidwood, Iranica
Antiqua 1, 1961, 3 and Science 1961/133, No. 3469, 2008) with pottery, clay figurines,
fine ground stonework and flint and obsidian in the Jarmoan tradition but if any
thing technologically more advanced and possibly slightly !ater. The carbon dates
are in first half of the sixth millennium and the pottery includes much red slipped and
burnished ware which is rare at Jarmo. There is no wheat or barley as yet but land
snails (Helix salomonica) as at Jarmo appear. The hom;es seem only to be flimsy
structures associated with pits however and contrast with the more substantial
architecture of Jarmo and upper Tepe Guran of the same time. This has Ied Braid
wood, (Atti, VI Congresso Internazionale delle Scienze Preistoriche e Protoistoriche I,
Rome, 1962, 122) to propose that the site may be an .,up-country seasonal temporary
settlement". There is some painted ware with more complicated motifs than occur
at Jarmo. The figurine material (ILN 22 Oct. 1960, 696 ; Zervos, op. cit., figs. 17-26
& 32) is not systematically published but includes well modelled animal figures and
seated rather snail-Iike female figurines (Zervos fig. 17, 19) one of which is decorated
with tubular end impressions and nail-incisions. Further to these the black figurine
which seems to be an improvement on a natural pebble but is in any case smoothed
and carved (Zervos fig. 32) and is only some two cm s. high, might be compared in a
general way with the i mprovements on natural concretions found at <;atal Hi.iyi.ik.

Tepe Guran (Acta Archaeologica, 1963, 97-133 & Sumer 1964, 28-36) is in
Northern Luristan near the edge of the fertile plain of Hulailan and 140 metres from
the right bank of the Jazman Rud river. It shows a clear stratigraphy of 18 levels
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of early village farming occupation (below early Bronze Age) of which the bottom
three levels (T down to V) are Pre-Ceramic. The ceramic levels start with an archi
tecture of huts showing as curved or straight stains, presumed to be decayed
wooden walls ; these exist for a while (until level M) side by side with the quite
elaborate (AA, 1963, 1 10-111) mud brick houses of the upper levels, in which querns
and sickle blades with silica gloss and other indications of agriculture are more
marked than in the lower part of the mound. Mortensen believes that the early
settlers were primarily herders, with agriculture developing later. The aceramic
levels contain clay figurines, which are soon followed by undecorated greyish-brown
ware very lightly fired and very like the figurine fabric (AA, 1963, fig. 14). The
pottery levels next contain wares comparable to Jarmo, and then Sarab. The more
advanced architecture - including Terazzo• floors of Felspar or of red or white
w

gypsum - of the younger levels (eg. J, K, L) iS shown by the pottery to be contem
porary with the pit-like depressions of Sarab. White and pink marble vessels occur
and a ground stane phallus (AA, 1963, fig. 21). The composition of the successive
levels as regards pottery is shown in Sumer 1964, fig 7 by Mortensen. Level H has
25 % of the whole occurrence of sherds, the highest in the sequence, consisting predo
minantly of Buff wares, with the very end of the Jarmo style of painted ware and the
very beginning of the red-burnished wares, and during the period of Guran and
Sarab styles of painted wares, and this level has produced a carbon date of 5810+ 150
(AA, 1963, 120, n. 29) which is consistent with Mortensen's chronology. Theseb uff
wares are present at around 6000 B.C. in upper ceramic Jarmo and at Guran and
Sarab and later in the sixth millennium at Ali Kosh 3 and Haj j i Firuz (Atti, Rome,
Congress 1962, 123) and in the basal layer (VII) of Godin Tepe (Science 1966, vol. 153,
No. 3734, 339). Other parallels for upper ceramic Jarmo are claimed even at Mushki
and Djari B near Persepolis (on ceramic evidence alone - Braidwood, British Asso
ciation for the Advancement of Science, 17, 1960, 217, and Vanden Berghe, Archeo
logie de l'Iran Ancien, Leiden 1959, Pl. 42, which compares more closely with the
more elaborate painted wares of Sarab. These are not necessarily later than those
from Jarmo).

Gird Ali Agha (PIIK, 37) is a mound on a gravei hill of the first major terrace
of the Greater Zab. The material compares with the upper levels of Jarmo or with
basal Tell Hassuna and may be contemporary with either of these. There are a few
pieces of apparently human figurines, fragments of rods, a ball and cone and clay
beads. Broman believes the figurines to resemble those from Jarmo, without any
animal figures. The pottery i::� thick wulled and vegetable tempered and there &re
five sherds with modelled eyes and eyebrows simtlar to those found at Matarran.
(The sherds from Hassuna have painted decoration ad ded to the modelling). There is
pit-house architecture only, and very little painted ware, although some sherds are
probabl y det:orated with red ochre, as they certainly are at Jarmo.

It remains to describe recent excavation and survey work in the lowland 6rea

of Eastern Iraq which will greatly increase our knowledge of this region. There
are the surveys mainly in the Mandali region, but also round Badra, by Joan Oates,
and her excavations together with the Departrnent of Antiquities at Tell es Sewwan.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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The two most important sites from the survey work are Tamerkhan and Choga
Mami. Both lie immediately north of Mandali and are published in Oates, J., 1968.
There are some 40 other prehistoric sites N. of Mandali.
To.merkho.n is a mound about 100X 125 metres with a six metre stratigraphy
whose lo.st occupation shows flint, obsidian and pottery identica! with that of Jarmo.
It lies on the edge of the alluvium of the plain at the foot of the Pusht-i-Kuh, in
the lowlands.This area has sufficient spring and stream water and a rainfall probably
adequate for agriculture, although approaching the 200 mm. minimum.
Chogo. Mo.mi (Oates, J., 1 968, 53) is an irregular mound about 200X 100 metres
and from 2-5 m high. The surface produces painted wares of all the known prehis
toric varieties of Iraq, together with some unknown varieties. There is incised Hassuna
ware and a monochrome Cf Jarmo, and painted ware identica! with that from Ali
Kosh. The Halafian, which has a predominantly northern distribution, is rare, but as
Oates points out this site could probably give a good indication of the relations
between Jarmo and Hassuna. The main excavation so far i S of the Sammaran village
of c. 5500 BC, with an associated series of superimposed ditches which may indicate
irrigation. Six-row barley is present, which may point in the same direction.
A fired clay head from Choga Mami must be mentioned in this study (Oates, J.,
1968, 56 and Pl�te 1), although the date cannot be established with certainty17. It is a
gritty paie well fired head 4,8 cms high with coffee bean eyes and applied nose and
lips, the eyelids painted with three dots each, and the hair and lips also pai nted
with a black paint decayed to greenish. A hair style with applied disc ornaments is
modelled. The date might be as l ate as Ubaid and is probably not earlier than
the Samarra period, although the parallels with the Hassuna V (Samarra period)
painted face vessel or the face vessel from Samarra (lraq Museum, Oates 1968, fig. 1 1 )
are o f the most general nature. Pellet eyes a t Sewwan are however also associatcd
with Samarra pottery.
The radiocarbon dates from Tell es Sewwa.n (Radiocarbon voi. 7, 190) based on
the 5568 half life, are not internally consistent but suggest that the site began
probably before 5500 B.C., possibly in the early sixth millennium. (Braidwood has
suggested that the .Hassuna" period was in existence by 5750 B.C. PIIK, 161). Tell
es Sewwan18 is a rich site which promises to be of the first importance. The levels
are of the "Hassuna• Ib onwards and a particular feature of the site are the clay
figurines which are found in these and the stone ones which are found in the
graves, mostly of children, which are under the floors of houses of the earliest level.
The site is a tel! overlooking the banks of the Tigris from a 12 metre high cliff,
10 kms south of Samarra. It is ovoid in shape (230 by 1 10 metres and 3.5 metres
high) and a defensive ditch belongs to the earliest phase. From this come the plant
remains which include Bread Wheat (T. aestivum) and Emmer, Einkorn (probably),
six-:row naked and hulled barleys, and also caper and the linseed which suggests to
Helbaek some sort of irrigation, more likely spi!l-pools and damning than regular
canalisation. Curved sickles with blades of flint and obsidian set in bitumen occur
17 It must now be considere� ce rtain ly of Samarra date in view of recent work at
Chog a Mami. (Ver b al information, J. O ates ).
18 Joan Oates, lraq 1 966, 1 46--- 1 53. Helbaek, Sumer 1 964, 45-48.
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1 to III are said to contain "Archaic Hassuna" material,
but mention of Hassuna material must remain doubtful. Copper occurs both in one
of the graves under level 1 as a piece near the neck of a skeleton and in level 1 as
pieces and some beads. The architecture is mud brick and quite elaborate. Building 1
m level 1 was possibly a "shrine" with 131 of the 134 burials found in the first
season under its floor, upon which were two clay one stone figurines - the stone
one in front of a niche in the end wall. The beads round the arms, legs, waist and
legs in the graves parallel the ornamentation of the figurines. Level II contains
"incised and painted Hassuna" wares, and in level III the "archaic Hassuna" painted
ware disappears and the first Samarra painted ware appears while there is much
incised pottery. Level IV sees the end of "Hassuna• incised ware, and painted and
incised Samarra predominates ; and in level V we have Samarra pottery only.
It is therefore possible to fit the figurine material into this sequence, and in
particular the examples published by Joan Oates, Iraq 1966. Although there are
many more figurines than here published, the twenty examples shown (there are at
least 50, probably 100 alabaster figurines in the burials19 together with bowls of
the same material) give valuable information on the context of the traits present.
Full descriptions are available (Oates, Iraq 1966) so that 1 propose only to comment
on the development of the traits and some implications - referring to the illustrated
figurines (Iraq 1966) for convenience in the following way : Level I - F 1 - Pl
XXXVIII ; F 2
Pl XLja, b ; F 3 - Pl XLI/a ; F 4 - Pl XLjc, d ; F 5 Pl XLII/a ; F 6 - Pl XLilljc ; Level II - F 7 - Pl XLIIIjb ; F 8 - Pl XLIII ja ;
F 9 - Pl XLIIjb ; F 10 - Pl XLII jc ; F 1 1 - Pl XLII/d ; Level III - F 12
Pl XLI jc ; F 15 - Pl XXXIX ; F 16 - Pl
Pl XLije ; F 13 - Pl XLI/d ; F 14
XLIII/e ; Level IV - F 1 7 - Pl XLIII j g ; F 18 - Pl XLIII/f ; F 19 - Pl XLIII/d ;
(No level) - F 20
Pl XLI/b.
The accompanying table shows how selected traits relate to time. F 20 is not
given a level, and copper is added.

(Sumer 1965, fig. 78). Levels

-

-

-

-

It will be realised that this picture does not come from the totality of the
material, but taken as it is probably broadly true. Joan Oates considers that the
Nea Nikomedeia figurines are .entirely unlike" those from Tell es Sewwan (Iraq
1966, 150, n. 19), but this is not so. What is remarkable is not the dissimilarity of
the stone examples, which are without precedent in their own area at this period
in any case, but that the comparatively small sample of clay figures should have
so many traits in common with Nea Nikomedeia. There are chronological grounds
for com,parison, which is of, the greatest importance. Both sites have very varied
figurine assemblages so that it is not just a matter of comparing single traits.
Moreover, Greece is not without parallels among the stone figures, even if NN
lacks them. Compare Chaeronea F 15 with Sumer XXI, 1965, Plate XXVII, top row,
second from left, or, for example, the Avaritsa figurine type.
The stone figures at Sewwan share a number of the features on the table,
and have in addition others such as bitumen on the head. The conical head dress
often has a median incision, the eyes are commonly inlaid and the posture of the

19

Sumer 1 963, fig. 4, Arabic seclion. Sumer 1 964, fig. 2, Opp. p. 9. Sumer 1 965, 1 7-32.

(El Wailly

&

es - S oof. )

.

http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro

IJl
...
o
::s
�

::z:

-

::::!!

<JJ
"'

b:
lll

4

lll
"'
"'
c:
::s

"'

fJJ
"'

- 3
lll
-

"'
- "'
- c:
::s

'1
'1
"'

lll

1 �.

- 3
<! lll
'1
lll

""J ""J ""l ""l ""J ""l ""l ""l ""l 'T1
""J
•
•
..... ..... "' ""J ""J ""J ""J ""J ""J ""J ""J ""J ..... .....
-J CC <O
o ,_. "' � -"" tll � -> cc "' o .... � t:; � � o;

OQ
c:
'1
�
..

1»

•

•
•

•

•

•

1

1 1
1

1

1

1 1

1 1

1 1
1 1

O'

..

o

•

•

0..

..
•

•
•

_l

..

•

•

.

.

..

•

•

•

•

•

.

•

�

•

•

•

*

•

..

•

•

•

..
•
•

*

..

..

*

•

: .

1 1

1

..
..

1

1

:r

PLASTIC BEADS

3

..

..

*

*

..

1 ..
1

el *
•1 ..

on back

STONE FIGURE
HOLLOW BODY

PELLET ( COFFEE BEAN) EYES
PAINTED FEATURES
EARS

o

INCISED EYEBROWS

"'O

PINK SLIP

..c

HOLE IN TOP OF HEAD

"'
..

D QUBLE V-INCISION

::s

'1

..

MEDIAN HEAD TOP I NCISION

FOLDED LEG POSTURE

�

..

•

INLAID EYES

OQ

10;'

..

HEAD DRESS

INCISED TOES

.....
•

MALE

.....

-·

•

COPPER

PART OF VE..<;SEL

OBSERVE HEAD SHAF F

ANIMAL

http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro

-l

1"11
-

i-<

1"11
!;Il

!;Il
m

�
�

>
z

L.o .

�p
z

�

::0·

tn:

EARLY Nl!OTI-IERMAL SITl!S

IN TIIE NEAR

left leg folded aeross horizontally to

l!AST AND AWATOLIA

tbe vertical rigbt leg

37

occurs, togetber witb

tbe more usual one of botb legs folded, seated and standing postures. Tbe diagram
sbows in a self explanatory way bow tbe traits are related to time. (In particular,

U..e introduction of Samarra culture traits in tbe stratigrapby modifies tbe traits

F 1

oonsidered in tbe diagram.) Tbe bead dress of

stone examples.

is not of tbe same type as the

Traits i-p are temporarily absent from Level Il,

but reappedr in

the Samarra period, witb which tbe earlier levels would seem to have some continuity.
The parallels witb Nea Nikomedeia occur among traits 1-s, excluding traits

r..

und o, but adding the very important resemblances - which are not made into
traits - in the modelling and postures of

F 15

lower part of

F 12

and

13

and in tbe modelling of tbe

and its association there with traits s and

1.

Trait ns" refers

to the shape of head also found at Nea Nikomedeia - a rather pear-shaped smoothly
modelled head - and this, with tbe wbole modelling of tbe expanded feet, broad
tbigbs and upper balf narrower in relation to tbese in side view, even tbe general

J!)lacing of the arms of

F 15,

j ustify tbe comparison

and ears. It is also described

as

-

even if it has a plastic necklace

hollow whicb tbose at Nea Nikomedeia are not,

althougb bollow figures are present at Nea Nikomedeia. The similar bead of
bas a pink slip, a s does

F 1,

F 17

wbicb recalls from tbe description a slip wbicb does

occur at Nea Nikomedeia.
The "coffee-bean • eyes whicb attract so mucb attention at Nea Nikomedeia
occur on

F 15, 16

seems to have

and

them

17. (F 6 too

whicb also bas its parallels at Nea Nikomedeia 

although they are

described

as

.,pellet" .) Study of tbe

information points to tbe periods when tbe first Samarra painted ware appears and
when Hassuna incised ware disappears, in levels I I I and IV, as showing the strongest

body of associated resemblances between Tell es Sewwan and Nea Nikomedeia ;

as

migbt certainly be expected antecedents for individual traits occur earlier in the
.Archaic Hassuna" levels. This is of great interest when we remember that the face
vessel20 witb pellet eyes and plastic nose and painted features from Hassuna (lraq

Museum,
aad

that

Baghdad No.
in

S. E.

50235)

comes from the Samarra culture in Hassuna level V21,

Europe its closest

parallels

come

from

Nea

Nikomedeia

and

Vrsnik while tbe contents of Gird Ali Agha link the tradition of face vessels with
earlier times. The several traits described are moreover not necessarily earlier in
tbe area of tbe Hassuna-Samarra cultures than at Nea Nikomedeia.
These data seem to justify a careful comparison between tbe two sites and
their congeners even if they are separated by
of this

1300

miles. lndeed the whole purpose

study must be to place south-east European

their Near-Eastern coevals. The real

cultures

in perspective with

implicat.ion must be that one would wish to

compare both sites via intermediaries which lie closer at hand, for example to find
in Anatolia or elsewhere levels which relate to both, since it is not to be supposed
that tbey are to be directly related. Nea Nikomedeia, witb C-14 dates wbich now
cluster around

5800

or

·
5900

B.C. corresponds in time more witb the levels

20 JNES 4, 1g45,

1

and II

286, figs. 1 , 2 ; Pl. XVII/1, 2.
21 C- 1 4 date W660 gives 5090 ±200 BC for this (5301 with new half life of 5730.) The

Samarro culture flourislled in the

second

half

of

th e

sixth mille11nium.
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of Tell es Sewwan than with I I I and IV, whereas to argue only on typological resem
blances (as has so often been the practice within more closely related areas) would
be to make III and IV contemporary with

Nea Nikomedeia. We

are so used to

assenting with Childe to the .Primacy of the Orient" that it is difficult to adjust
to more complex primacies. That of the stamp seals would seem to be a case in
point, where the orient does not necessarily own the older forms of particular types,
and this may also be the case with the figurine forms of Tell es Sewwan. This
analysis at any rate is based on particularisation of the traits involved.
The emergence of pottery in the Eastern area seems to fali
half of the seventh millennium rather than towards
areas already

discussed.

Nevertheless it was

6000

certainly

in the second

B.C. as in the Levantine

not

adopted

at

the same

time in different areas and at different sites. The ceramic tradition is comparable at
Jarmo, Sarab and Guran as Mortensen has pointed out

(Sumer 1964, 28-36)

when

linking them, together with Shemshara, under the name of the Zagros Group. But
there are now lowland sites like Tamerkhan with comparable material. Shemshara
lacks the ceramic tradition of Jarmo, but its Jarmo-like pre-ceramic levels seem to
be contemporary with Hassuna

(Sumer, 1962, 73

sq). We have seen that Ali Kosh

shows features similar to Jarmo and Sarab, although the upper level would seem
to be !ater and the middle level even has hammered copper,
parallels are

not well stratified. They

can

while the ceramic

also be found even farther afield, at

Djari B and Mushki. So that while the group is legitimately defined as related22 it
has a wide distribution i n time and space and extends into the lowland zone not
only ultimately at Ali Kosh but also as defined by the recent work of Joan Oates,
especially at Tell es Sewwan, and in surveys near Mandali and Badra in Central
Iraq on the East of the plain. Although Mortensen feels that the Hassuna-Samarra
groups of the lowlands in the sixth millennium cannot be traced back to the Zagros
group it would seem that Tell es Sewwan carries on and

develops the figurine

tradition of the Zagros group, and the two are in any case partly contemporary. (eg.
Tell Shemshara and Al i Kosh which both seem to go on well into the second half
of Period II, while at Sarab and Guran the blade tool tradition and marble vessels
also go on into the sixth millennium). Braidwood also has pointed

(PIIK, 161-2)

to

various similarities and d issimilarities of the Jarmo and Hassuna-Samarra assem
blages, but the remark that "the bulk and variety of figurines seen at Jarmo were
not available from Hassuna and Matarrah" would not now apply to Tell es Sewwan,
while in any case the idea of face-sherds would seem to link Gird Ali Agha with
Matarrah and

Hassuna.

The chipped

and

ground

stone industries remain as the

major dissimilarities between the two- if one takes the figurine
22

mate:-ial together

It has in common the farming and herding developments, and lhe lithic industry
of blades and microliths, the ground stone industry of bowls bracelets and beads,
and the clay figurine tradition. Sarab, Jarmo and Guran have clay .,nails" (or
stone bone or shell ) while Shemshara which lacks the ceramic tradition of the
group bas marble, obsidian and serpentine nails, in the !ater half of the sixth
millennium. As noted above (Ali Kosh) it may be premature to try and define this
.,group" as related and the developments within a regional ecosyslem (as studied
by Hole & Flannery) should perhaps first be defined. Nevertheless in this east
Mesopotamian area bolh these approaches by all lhese authors have p roved valu able
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro

EARLY N!:OTHERMAL SITES IN THE NEAR EAST ANO ANATOLIA

39

with pottery and the architecture as links, albeit differentiated, between the two
areas and cultural traditions.
But the question is rather whether there is any functional necessity for the
chipped stone toolkit in its Jarmo form in the lowland area. At Choga Mami at
the edges of the alluvium we have the opportunity to relate Jarmo and Hassuna
material directly. It is also apparent however that there is earlier material in the
lowland zone which may be of even greater relevance to the relationship of the
plain to the uplands than is the differentiated culture of Hassuna. The toolkit is
found at the edges of the lowland at Tell Urwell and Tell Rasein (PllK, 49) and flint
and obsidian, in addition to pottery, identica! with Jarmo is found at Tamerkhan
at the top of six metres of further material. It is here in aU three cases at the
edges of the plain near the foothills so that direct relation between the two areas
is possible. But the possibility also remains that differences between upland and
lowland industries are functional ones, just as is postulated in the Epirus by Higgs
(1968) and that there was seasonal movement between the two areas, which is
quite compatible with the idea of the "up-country seasonal temporary settlement•
postulated by Braidwood for Sarab. Functional differences are not to be expected
in the figurine material for exemple. Hence the traditions found at Sewwan, or
in the face-sherds, quite plausibly continue those of the upland area, between which
and the lowlands it is possible to envisage cultural links and seasonal movement
at an even earlier period. This means that the . Zagros Group" as a purely upland
group would probably be too narrowly defined. As regards seasonal movement, the
scale of the whole Zagros is not so large as to preclude this, for it is in fact smaller
than the area occupied by the . First Neolithic" in Temperate South East Europe.
By the period of Hassuna lowland culture was already considerably differen
tiated. The obsidian projectile point of "Syro-Cilician" tradition from Hassuna (Lloyd
and Safar, J.N.E.S. 1945, fig. 22j9 and p. 269) may not in itself be convincing but
i t does serve to remind us that Hassuna is just as likely to have been receptive
to the influence of its coevals in Syria as in the Zagros, and these are less well
known. It is apparent hovrever that the multi-leveJ settlements of the Pre-pottery
stage can be found over a wide area from Ali Kosh, to Jarmo VI-XVI and
Ganj-i-Dareh Tepe, tentatively the lower levels of Tamerkhan, then Bouqras and
Tell Mureyba'at and Levantine sites like Tell Ramad and the sites to be described
from Anatolia. These thick deposits belong (pace the early radiocarbon date at
Ganj-i-Dareh Tepe) to the end of Period 1 and the first half of Period II, while
the way of life which they represent continued in the sixth millennium, as at the
base of Sarab and Shemshara.
PERIOD II IN ANATOLIA. Late in Period 1 or early in Period Il a number
of sites were established in Anatolia which are described as Aceramic neolithic, but
this may have to be qualified. Their beginnings are uncertain, but radiocarbon dates
for Cayoni.i at least go back to the mid-8th millennium. In the absence of good
evidence for most of the sites there seems no reason to extend their range far back
into Period 1. Five carbon samples have been taken from Aşikli Hi.iyuk, but exca
vation has not been pursued on any scale at that site. That a site has no pottery
does not mea n that i t i s any earl ier than, for example, Ilicapinar. What ts of more
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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importance is the continuing emergence of parallels for the economic phenomena of
the period before pottery already described from the Near East - not only the
Aceramic Neolithic but also the type of economy described from Northern Mesopo
tamia. Geographically speaking three sites in Eastern Turkey belong to that pro
vince. Two are North West of Urfa, near Bozova (i.e. Sogtlt Tarlasi and Biriz KIJy :
Anatolica I, 1967, 6) and have early blade tool industries of a "pre-neolithic" charac
ter, while ţ;;ayontl is near the copper mines of Ergani half way between Elazig and
Diyarbakir. All three are therefore between the upper waters of the Tigris and
Euphrates. (AJA, LXIX, 1965, 138).

ţ;;ayontl is a village with complex ai .:hitecture including houses with stone
foundations and orthostats and buttresses. It uses native copper shaped into drills
or pins, and malachite beads, flint, obsidian, and ground stone objects. In Braid
wood's opinion (Ehrich 1965, 63) the ground stone industry and the few figurines
are in the .Jarmo tradition". Stone bowl fragments include decorated examples
possibly comparable to Mureyba'at. (van Lom. 1965, 215). The radiocarbon dates lie
in the last half of the 8th and first half of the 7th millennia. The economy is described
as pre-ceramic neolithic, but insufficien'. data are yet available.

In the present state of research and publication these sites serve only to
amplify the geographical picture to some extent. Together with the scanty economic
data we possess they prove to be at their most revealing when viewed in the rather
wide way here attempted. The remaining sites which represent Anatolian develop
ments lie in Turkey north of the Mediterranean, in the central plateau and the
mountains south of this.

Aşikli Htlyflk23 lies at about the same latitude as <;ayonii, near the 38th parallel.
More information is published from it, although it awaits excavation, which may
modify the conclusions. These are, however, the two most northerly sites so far
described. Aşikli is about 25 kms south east of Aksaray and is a mound showing six
metre high sections, burnished red hard lime-plaster floors low down in these, mud
brick walls without stone foundations and an obsidian industry which seems
unchanged throughout. This is a blade industry with many scrapers fitting the picture
of a hunter, possibly herding economy, although there are not a great number
of projectile points. Complete retouch over even one face is rare on those which
are found. There are some possible sickle blades but no querns or grain24. Stone
rubbers, pestles and other ground stone work appear however and a bone hook resem
bling later examples. Significantly enough the nearest parallel on which Todd rests
is Bouqras, although he does so only on the hasis of a search for typological parallels
for the obsidian industry. His estimate for the date is c. 7500/7600 to about 6900/6800.
The upper limit is arbitrary at present but final eighth millennium to early seventh
would seem to cover the span of the site25. On the hasis of our summary to date,
23 Anatolian Studies 1 966, 1 39-- 1 63.
24 Incidental practica! light (relevant also to Mureyba'at) on the h arv e stin g of wild
modern gra ins from the area of <;:ayonti is thrown by Harl an 1 967.
25 Recent radiocarbon dates confirm this estimate, without r eaching Todds"upper Urnit.
They range from 7008--6661 BC, clu ste ring at 6800 BC.
,
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tlowever, we can go further than this and include this multi-layer stratified site,
)ased presumably overwhelmingly on a hunting economy, with Bouqras not simply
)D the basis of typological affinities in the stone industry but because it fits in to
the temporal and economic frame-work of Mureyba'at and the other sites already
emphasised as being one of the most significant phenomena of early Period II or
late Period 1 - within which span they will certainly soon be more precisely
located. Ganj-i-Dareh Tepe may indicate that such settlements go much further
back than this. Such . hunting settlements• should ultimately be distinguished from
;ettlements whose base is partly domesticated - the "Aceramic• settlements.
As to the geographical position of the site this is consistent with a point
already made, regarding a significant northern boundary in the region of the 39th
parallel, as are the following quotations referring to surveys : "Ilicapinar south of
[;ihanbeyli marks the (northern) limit of the early neolithic province on the southern
plateau, although neolithic man moved beyond these limits". (Mellaart, A.S. 1961,
163) ;
it is rather surprisil'lg that no recognisable traces of neolithic occupation
have been found north of a line In.;:esu-OrtakBy (north of Aksaray) - Cihanbeyli,
despite a considerabie examination of the area as far north as Yozgat•. (Todd,
•. . .

Annual Report, Ankara Institute, 1966, 11).
This northern limit on the plateau at about 39 degrees north is of interest
when considering the relations between eastern Europe and the Near East, and in
fact persists at least into the Chalcolithic period. It may be based on ecologica!
factors. An alternative explanation for the absence of neolithic could be the presence
of other human groups. The pressure-flaked obsidian industry is also found south
of this limit. (See eg., Todd 1966.)
Aşikli may be in part contemporary with aceramic H�ilar, which has 1,5
metres of depasit without pottery or figurines or cereals26, although there is a great
deal of straw in the mud bricks and none of the levels was fired to preserve grains.
The shallow aceramic mound underlies the larger late neolithic mound and its top
is weathered and decayed. The fifth down of the seven levels has a carbon date
of 6750± 180 (BM 127) - (7050 with 5730 1/3 life). There are small rectangular rooms
up to 4 2j3 met rcs, and courtyards with hearths or ovens in them. Some of the
plaster has red stripes on cream or solid red floors built over pebbles. Only larger
walls have stone foundations ; the straw and the ovens may indicate some agri
culture and there are sheep, goat and cattle, besides marble balls and bowls, obsi
dilm, polished axes, and skulls propped up on stones, upon virgin soil. There arc
few flaked stone tools for purposes of comparison with Aşikli. (A.S. 1961, Pl. XVfa.)
Glirilkl1lk Tepe, Suberde27 on the western shore of lake Sugla has nearly three
metres of aceramic deposits with 25000 fauna! remains of deer and gazelle and of
sheep, goat, pig and cattle which it is claimed were not domestic. Sheep, pig and
red stag predominated (90 % ) then the aurochs and goat, wolf, fox and tortoise. No
carbonised seeds were found nor pottery, but baked clay objects include pit linings
of clay, human and animal figurines, and clay cones 2-3 cms high. The animal
26 Mellaart 1967,

4 does however mention grains frorn the site as being dornesticated

and chronological comparable to Lhose Beidha and Ali Kosh.

27 A.S. 1 966, 32-33 ; A.S. 1 965, 137 ; AJA April 1 966, 142 1 Anatolica 1, 1 967, 4.
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figures include ridge-backed pigs, and the human ones a female figure with incised
decoration which comes from the upper of the two prehistoric Ievels. There is are
carbon dates ranging from 6300-5900 with one at 5600 B.C. The obsidian industry
lncludes points pressure-flaked on one side (that is to say, with more extensive
flaking than at Aşikli), circular scrapers (a common type at Aşikli) and some backed
blades and micro-b!ades less than 2.5 cms long. The small stonework includes 63
small polished axes, many stone beads and pendants, plano-convex rubbers, and
other polished stone seemingly associated with the upper level. There is a good poh
shed bone industry. The lower level, about 2 metres thick has no plaster floors or
pottery, but unplastered walls in the upper part, and a basin 80 cms in diameter
and 40 cms deep, with linings fired in situ, while the floors and benches are of
smoothed mud. (The basin immediately recalls the unfired linings of Biserna Obala.)
A copper awl (or piece of wire) 4 cms long belongs to this level. The second Ieve1
has plaster floors and mud brick walls in bad condition. The site ought to be slightly
later than the Har;ilar aceramic, but until the obsidian industries are described in
more detail it is not possible to set Suberde in relation to the antecedent industry
of Aşikli and the subsequent industry of Ilicapinar nor to show how Har;ilar is
set aside from this tradition. The distinction between Aceramic and hunting settle
ments should be borne in mind. The copper at Suberde is not substantially earlier
than that from c;atal where it occurs in level X (6385 ± 101. P. 782. 5730 1/2 life,) but
does somewhat antedate that from the "Hassuna" of basal Tell es Sewwan in the
early 6th MBC and from Ali Kosh 2 (5810± 330. Humble Oil Co.)
using the dates
literally for the purpose.
Ilicapinar2B is a small mound about 12 kms south of Cihanbeyli which has
an obsidian industry with lances and arrowheads and no pottery, but in contradis
tinction to the aceramic sites above this neolithic site is probably to be dated to
thc time of c;atal HUyUk and probably nearer to 6000 BC than to the sites described
above. The industry (quite absen t from Har;ilar) is identica! to that of Catal and
closely parallels that �f the Mersin neolithic and the c;ukurkent group. There are
green-stone (.. ncphritc") axes, which are also a feature29 of Mersin, and of the
c;ukurkent neolithic which is howcver differentiated by thc pottery and figurines
which appear there. The area of Ilicapinar is almost a desert as regards primitive
agriculture, and this is still one of the most northerly neolithic sites in Anatolia ;
the lance heads point to a hunting economy and Mellaart may be right in suggesting
also an exploitation of salt for exchange from the salt lake of Acituz Goli.i at
whose northern end the site lies. It points the fact that there is no good reason why
an aceramic and a ceramic site should not be contemporary, and at Catal Hi.iyi.ik
pottery was not in any case an important element of the material culture .
The pottery resemblances between the respective levels of Mersin (from about
XXVI downwards) ar d the c;ukurkent group (lstanbuler Mitt. 1958 supra) help to
substantiate the contemporaneity of the closely similar obsidian industries. That of
-

28

lstanbuler Milteilungen 8, 1 958, 82-93.
29 e.g., Rekdemir HUyUk - Istanbul Mil l. 1 958, 89 ; No. 45.
(level XXVI) and p. 1 6. (Both these are 4.5 cms. long).
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<;ukurkent resembles the neolithic (and early chalcolithic) unpainted burnished wares
of Cilicia, without the incised decoration. There is a complete absence of painted
ware among the pottery. Painting is present in the figurines, and for this the red
stripes on the plaster Haqilar provide a sufficient precedent.
ţ;'ukurkent30 is not excavated but has yielded much material. It is not a tell
but a settlement on a natural hillock on the east side of lake Beyşehir 1 km NE of
Cukurkent. There are stone cists with burials in or near the settlement and these
have produced stone and clay figurines both human and animal, stone bowls, pins
with animal and human heads, beads and ornaments and two clay stamp seals.
Mellaart notes that pottery of the same t ype is found at <;atai. Kanal Hiiyiik in the
same group has produced a figurine of grey clay with incised pointille decoration
(A.S. 1954, 184, No. 82) and <;ukurkent a total of twelve published. They show a
strong tradition of small stonework carving, here directed to the making of figures,
which in south-east Europe too was a feature of this (and in Europe the following)
millennium, and which is seen there too to be associated with such features as the
small greenstone axes and possibly the grooving technique on small axes.
The ţ;'ukurkent group is defined in the Beyşehir-Seydişehir area and includes
Hoyran Hiiyiik, on the west shore of lake Beyşehir, Kanal Hiiyiik at the NW end
of lake Şugla, Kizilviran Hiiyiik, other sites like Rekdemir Hiiyiik lying in the area
between these, and <;ukurkent itself on the east shore of lake Beyşehir. The wider
affinities of the group however extend further east te.. <;atai and Ilicapinar and
Mersin, and just possibly to Erzerum, and it probably includes both neolithic and
early chalcolithic material, so that the extent and duration cannot be thought of
as too closely defined. Mellaart (A.S. 1961, 159-60) assigns <;ukurkent to the late
neolithic, roughly contemporary with Hac;ilar IX-VI, at or just preceding the middle
of the sixth millennium, on the hasis of the figurines and in the pottery the abserrce
of hole-mouth shapes and predominance of light coloured wares. As to the figurines
there is nothing to compare with those from the end of the LN at Hac;ilar from
Jevel VI, by which time also there wc have thc beginnings of painting on the pottery
- not, as we have seen, discernible at <;ukurkcnt. (There is one sherd, comparable
to the beginnings of painting in thc Hac;ilar neolithic Jevel VI. ( A.S. 1958, 151.).
There are stamp seals at <;ukurkcnt (A.S. 1954, 184. No. 91) of a type much closer
to the chalcolithic than to those of <;atai in the EN. We could suggest therefore that
the position of <;ukurkent is somewhat that of the Kizi lkaya neol ithic in time ( A.S.
1961, 1 66), immediately preceding Hac;ilar IX, and in view of the parallels in
pottery (A.S. 1058, 151) · probably continuing at least during Haqilar IX and VIII31.
At Kizilkaya hole-mouth dark faced burnished wares appear, in lesser quantity,
and there are small greenstone axes just as at Ilicapinar, Mersin and <;ukurkent.
Finally the pottery of Alan Hiiyiik at the Routh end of lake Beyşehir (A.S. 1961, 168,
fig. 5) is indistinguishable from that of ;atai (A.S. 196 1 , 162, fig. 2). These sites
(not Kizilkaya) share an obsidian industry with ant?cedents at Suberde and Aşikli
but absent, whether before or after, from Hac;ilar.
30 A.S. 1 954, 1 80 ; Bittel, PZ 1 949 /50, 1 35 ; Ormerod, B.S.A. Athens 1 9 1 2-12 ,48.
31 And if F 1 5 is any indication conlinuing until Hac;ilar VI, or alternatively, until
in a position to influence the produ cts of Har;:ilar VI.
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Some of the traits relating to the site of (:atal HUyUk are given in the accom
panying diagram. Only certai n points from this rich site can be dealt with here. It
begins at some time in the middle of the 7th millennium with level VI (which shows
two levels of building, VI A and VI B, only in the houses) starting the 6th millen
nium, and ending about 5700 with levels I and O. Painting is confined to the walls
and figurines and hardly developed on the pottery, which is not an important ele
ment in the rich inventory. The stamp seals which occur in levels VI, IV, III and II,
ca n be paralleled at Nea Nikomedeia (particularly, eg., A.S. 1964, 98/6 from level
IV)32 and on radiocarbon grounds must begin at the same time, the 58th or 59th
century. The clay figurines come also from levels VI-II, with stone ones in VII
but particularly in VI. The bone belt hooks from level VI are closely paralleled
in Nea Nikomedeia. The upper levels of <;atai are presumed to overlap with
Ha�;ilar IX, and the base of the site to show similarities in the pottery to the
top levels of Beldibi B. It should be noted that tbe evidence for cattle domestication
at <;atai is among the earliest anywhere (c. 5800 or even 6500 B.C.) and that there
is no evidence for domestic sheep or goat. (Perkins D., 1969).
There are both schematised figurines (levels IV-VIII . - see A.S. 1962, Pl.
VII /a) and naturalistic ones, partly coeval as we have c o .! to expect. The first
are pillar-like, with pointed heads and expanded bases, but in this category sheep,
goats and cattle predominate and these figures are found in substantial numbers
deposited between the walls of buildings (A.S. 1963, 78 and Pl. XVIII/a).
Less common in level VI are the naturalistic figurines, but a fine example is
provided by the seated clay headless female figure, with the hands on the knees and
the head missing. ( A.S. 1963, 92). The fingers are shown and the navei and nipples
are impressed. They clay is creamy with designs in red paint.
From level II come nine figurine� irom a shrine, one of them stone and one
the seated female figure flanked by two leopards (A.S. 1963, 94, fig. 30) with their
hands on breasts, stomach or thighs, and legs folded under them. A turban-like head
dress is shown. One is standing (A.S. 1963, 93) with a fringed dress.
The stone figures from <;atai are described in AS. 1963, 82 sq. They are mainly
from level VI. A group of th1rteen was found in one shrine, four in an adjacent
building, two others in other buildings in this level, and frequently accompanied
by natural concretions. They make considerable use of the natural shape themselves
incieed, elaborating this with incision. They are ali different because of this and not
one suspects because they are heirlooms as Mellaart suggests (A.S. 1963, 82). The
materials are white marble and black, brown, blue or grey limestone. The natural
concretions are found at Nea Nikomedeia also on occasion. Another stone carving is
the white marble vulture (?) (A.S. 1963, 90, fig. 26) also from level VI.
Further stone figures come from levels VI and VII, and these arP of chalk or
calcite (A.S. 1964, 73 sq.) as well as alabaster and limestone. One (� .S. 1964, Pl.
XVII/a) is as schematised as a Yarmukian pebble figurine, although it n ust precede
these by over a millennium.
...

32

P ar all el rnotifs are found in the wall paintings, eq. Anatolian Studies, 1 963, Pl.
III, Iev e l III ; and in lhe painted design on the legs of the fiaurine A.S. 1 963, 92,
level VI ; or in the wall p a intin gs A.S. 1 962, Pls. X-XI, level VI.
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The stone figures from the upper levels are fewer. Level IV has producea a
complete standing female figurine (A.S. 1962, Pl. IXja-c) in alabaster and level III
a seated figure (ibid. Pl. VIII/c) and a head (tbid. Pl. IX/d). From level IV a pamted
clay figurine (ibid. Pl. VIII/b) is almost identica! in style and size to the seated
stone o ne from level III, just as the two clay standing ones from III and IV 1 A.S.
1902, Pl. VIIIfa and d) are very similar.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro

JOHN G. NANDRiS
Hacilar33 has produced nine levels of late neolithic and early chalcolithic toge
ther with a series of radiocarbon dates dating these to the second half of the sixth
millennium, or with a half life of 5730 to about 5700 onwards. (At 5568 half life this
is from about 5540 onwards.) The basal levels, IX-VII are of relatively short dura
tion and most of the information for the late neolithic comes from its upper level,
VI. IX is a thin stratum of earth and pottery directly overlying bedrock and VIII
and IX comprise the two floors of one building level. (A.S. 1961, 40). VII again is
no more than an earlier floor of level VI, the burnt level which produced a large
series of very accomplished naturalistic female figurines, described in A.S. 1961, 47
sqq. The plan of the houses from which these come is given in A.S. 1961, 42-43,
fig. 2. Contemporary with them is a deposit of stylised torsos (A.S. 1961, Pl. VI, d
and e) of which about ten were saved, together with five clay bars and a small
greenstone pendant (ibid., Pl. Vljc, d) ; all come from house Q2 from a niche or
.serving hatch" on the other side of which lay a .very steatopygous• larger figure,
also with a wooden head. The principle of these recalls the "acroliths" of Thessaly.
Th e existence of all these figurines contemporaneously with the remarkable natura
listic ones and with the stone slabs with roughly incised eyes and features (an
almost complete one with one leg missing comes from house P1) is a salutary reminder
of the impossibility of applying naive ideas of typological development to assig
ning relative priorities in time to figurine material where other data are absent.
Apart from these three types level VI has hollow theriomorphic vessels34, and the
recumbent deer and the boar from house Q (A.S., 1961, Pl. XIV) ; the treatment of the
muzzle of the former recalls that of the Nea Nikomedeia and the Lakavica pigs.
There is also a use of plastic relief on vessels (A.S. 1961, 68) and a face lid with
incised eyes from this level, a small mother of pearl (freshwater mussel) figure 3,5
cms high ( A.S. 1961, 68 and A.S. 1958, Pl. XXXIIjc), carved bone spatulae with
animal heads or plain, small greenstone axes and chisels, stone marbles and copper
ore, six curved polished antler sickles with slots and blade inserts, and in the
pottery (although monochrome wares predominate) the appearance of rudimentary
painting in red on cream. (A.S. 1961, 67, No. 4). All these traits are therefore contem
porary with the naturalistic figures from the adjacent houses Q3 and 5, and some
from area P. Some are baked and some unbaked, nearly 20 are almost complete, 35
is the number restorable on paper and parts of perhaps another 25 may be repre
sented ; it is not proposed to repeat the descriptive data found in A.S. 1961 for this
large collection, which is at present unique. Relevant features however are the use
of black paint for hair or pupils, and white paint for the dress as well as black. A
sort of apron is represented (eg., fig. 9, fig. 11). The figures lie, stand or sit, some
times on animals and may carry animals. The largest are usually red burnished and
standing. Fingers are very schematically shown and mouths never. They may have
tiered conical head dresses, buns or pigtails and aU the adults are female. The eyes
are incised with two lines after the manner of the stone slabs (A.S. 1961, Pl. V/d) or
the face vessel (ibid., fig. 27, No. 34) which also has the border of the hair at the
33 A.S. 1 958, 1959,
:V. As at Goriikliik

1960 and 1961 .

Tepe, Jarmo, or many other sites animal fi gurines are abundent
at Hacilar but not emphasised in reports.
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temples incised in the step-like way seen on virtually every head of a figure from
this level. This may give some comfort to the idea that very specific traits in asso
ciation document a close affinity, nevertheless these two same traits appear on
heads from Agio Gala and from Beycesultan and in the latter case, although unstrati
fied, scarcely earlier than Early Bronze 1 ! The combination and recombination of
traits makes "affinities", however defined, a matter therefore of probability, and
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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for this reason we can for the time being only give precedence to establishing priori
ties, to the study of spatial and, with the help of radiocarbon, of temporal distri
bution. The step-like incision of the hair reminds us that the face lid of level VI
may be turned upside down and used as a cup and that the enigmatic "abstract•
designs of the solid style of painted ware can in some cases be regarded as conven
tionalised versions of the painting of faces on vessels. The step-like edge of the hair
lends itself to this, and the bun of the figure may be rendered by a lug. Thus the
tradition of face vessels can be given continuity through the levels - IV, III and II
- of solid style painting. One such vessel even has obsidian inlay35, in the position
of the eyes, which is a feature of the level I face vessels.
It is a constantly recurring feature of research in these periods that the disco
very of antecedents for highly stylised features renders these comprehensible. This
t<'ndency to render with conventional signs seems to be consistently present, and
pnrtly explains what we mean by an artistic tradition, a transmitted mode of execu
tion. It does not of course preclude the adoption on occasion of the convention by
those unfamiliar with the tradition and its consequent rendering without understan
ding. (A stock example of this would seem to be the degeneration of Classical coin
designs at the hands of the Celts). But this is not a commonplace in the Neolithic at
this time and place, and in general it is easier to produce evidence for substantial
continuity. Some of the Ha�ilar vessels explicitly repeat the same design in positive
and negative versions and it is not difficult to see the Amzabegovo vase as a provin
cial version of this tradition repeated without full comprehension. The exigencies
of woven design may also, as Mellaart claims, play some part.
A final figure which must be mentioned from Ha�ilar VI is the lying woman
(A.S. 1961, 59, fig. 20) whose posture on her front with the legs bent up beside the
body reminds us that naturalism is not photographic and that there remains the
possibility that were stylistic antecedents to be discovered we might stiU come to
the conclusion that the greenstone .frogs" from Nea Nikomedeia were human beings.
From level V comes the only example of "coffee-bean" pellet eyes from Ha�ilar,
or indeed from Anatolia. (Mellaart, Ea.rltest Civtlisations of the Near East, 109). In
th1s level while monochrome pottery stiU predominates both solid and linear patterns
appear in the painted ware. There is an ibex figure in plastic relief. This level begins
the early Chalcolithic but it essentially continues the early neolithic.
Levels IV-Il see the full development of the solid, red on cream painted
style. The early chalcolithic figures are all standing and plastic relief, painting on
figurines and the presence of copper continue throughout the period. From IV comes
a torso with arms stuck out but no indication of their detail nor head. (A.S. 1958, 147,
fig. 10). It is red painted.
A very similar torso is found in level III (A.S. 1958, 147, fig. 9f4.) together
with three other figures (A.S. ibtd., fig. 9/2, 3 & 5) - the right side of a standing
female figure (whose manufacture in halves, arm position and expanded feet are
found in Greect), a rod like head with a plastic pigtail at the back ano.l pellet eyes
without incision, and a left leg of a figure like the half one, but with slight indication
36

Verbal inforrnation,

Mr.

James Mellaart.
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of a knee, and with a red "shoe• in solid paint and a red frînge or apron before
and behind, on cream base. This feature is . one of the closest parallels for the
red-on-cream apron occuring on a hollow figurine from Nea Nikomedeia, although
the shapes of the two figures are not closely related. Aprons . occur in the First Neo
. lithic of the Sofia basin. In level I I the fabric and , shape of A.S. 1958, 146� fig. 9/ 1
are the same as the standing half-figure from level III, the hands only being to
the sides instead of to the breasts. There are also a painted hip fragment (A.S. 1958.
147, fig. 10) and a standing figure (A.S. 1960, 104) painted all over the right side
in solid reti and with circles ali ove r the left side. Level II has an animal head
(A.S. 1958, 147, fig. 10) and this level has also produced stamp seals (Milojcic, JRCZM,
1964, fig. 1j2, 3, 4) and bone spatulae.
Level I has linear painted ware of the later style and face ve�sels of red on
cream in this style, with eyes, nose, ears, eyebrows, chin or evf'n navei inlaid in
obsidian. (A.S. 1960, Pl. XV, (which is restored with sherds which do not belong.)
The two headed vessels i n the British Museum, No. 134686, is incontrovertibly similar
and has obsidian eyes and a five cornered body. It is built on a hard fired core,
visible in the left arm where this has broken away.) There are some painted hollow
feet in this level which suggest a standing type too. Nea Nikomedeia would ori the
evidence of carbon dates be almost a millennium earlier than these features which
again recall its face vessels, particularly the painted one, but also painted hollow
feet. Mcllaart ciles the carbon date of 5 100 + 200 (i.e. W 660) for the Samarran parallel
from Hassuna level V (A.S. 1960, 104). There is a very small proportion of white
on red painted ware from level I, which is one of the parallels cited for Starcevo
features at Ha�ilar. (A.S. 1960, 92). Mellaart also cites oval vessels36 which occur
at Galepsos (which is despite the black on red painting not convincingly ·as early
a.'l Starcevo),
and low pedestals sometimes with round or triangular windows.
This last is quite uncommon if not entirely absent from Starcevo, and apart from
Greece might be found by the time of Maliq I in Albania (Prendi, Studia Albanica 1066.
Tab. I / 12). A bowl on four low feet from Ha�ilar is also cited, which is a very gene·
ralised and isolated parallel for a feature common in Kremikovci, Criş, Starcevo
and Kori:ls.
Ali these •.veak parallels for Starcevo come from the latest levels at Ha�ilar.
at the end of the sixth millennium. But against this attempt to find Anatolian
influences in that culture one must set the very specific evidence of figurines, espe
cially the Rod Heads37 with their incised hair which consistently point to a rela
tionship between Starcevo and Greek sites. This remains true moreover of Trestiana
in the Moldavian Criş so that this element is strongly represented even there. One
may perhaps infer from the distribution of the white on red painted ware that the
cast of Roumania had connections also with eastern Bulgaria, the Marica basin ;
beyond this it is not possible to take the step into Anatolia. The . fortress architec36

The present author bas found an oval base at Starcevo itself, but this is not a
usual feature of the culture ; they do however occur in the Greek EN 1 (Early
Monochrome) repertory at Ghendiki and Achilleon, and therefore we must suppose
earlier in this millennium.
37 See Nandris, Belgrade Colloquium on the Early Neollthic, Oct, 1 969, forthcoming.
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ture" and close plan of Ha9ilar 1 are not repeated in south-east Europe, nor does
western Anatolia, as Mellaart often points out, generally adhere to the custom c.f
intramural burial represented in Starcevo, Nea Nikomedeia and Greece.
Three unstratified heads from Ha9ilar are shown in A.S. 1958, 148, Nos. 1, �. 4,
dnd assigned to level II. These agam may be set against those from Agio Gala and
lleycesultan. These are later and show the mouth, which was never indica
led at Ha9ilar.
It is worth commenting on the unstratified single find from Kayirliic&y, becausc
oi i ts geographical position.

This figurine is in Afyonkarahisar museum (lnv. No. 2759) and is published
(Bittel 1950). It comes from Nahiye Banaz ( - Banas) in Western Phrygia at the head
of upper tributaries of the Menderes which leads down to the coast of Ionia. It is
of grey lightly burnished clay, hard fired, 7.7 cms, high hand 5.95 cms wide, a seated
female figurine with left hand to breast and right hand to thigh. The legs are folded
with incised toes on the left one which points inwards. The surface layer is of a
finer clay. The lower back and buttocks are well modelled but the upper back is
flatter. 'I'ht: head on an elongated neck has incised eyes and mouth and a bun-llkc
head dress. The navei is deeply incised.
The traits which would place this in the fifth or second half of t he sixth
millennium and not earlier are mainly those of position , elongated neck (the <;atai
figurines do not elongate the neck but of course those from Nea Nikomedeia do) and
eye treatment, and the fact that it in general modelling resembles figurines of the
Sesklo period in Greece. The stylistic arguments are quite inconclusive but it would
seem to fit into the Early Chalcolithic better than out of it. Its main interest is its
location. Folded leg postures occur both at Tell es Sewwan (in level 1 largely) and
in the figurines discussed by Weinberg 1951.
An analysis is given for the Knossos Neolithic figurines ; these are published
(J. O. Evans, 1964). But it is not intended to discuss them in detail, since this
cannot be done in relation to the traditions of mainland Greece at present.
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51

5050± 180
4190± 150
4260± 150
5260+ 150
6100±180 ; 5980 + 130 ;
5790+ 130

(Grain).

The increase in figurines in the EN II is seen to be foreshadowed at the end of EN I.

Cyprus, like Crete, has material which cannot be traced to sources outside the
island. The resemblances of the stone vessels to those of a much earlier period in
the Levant has already been noted and further parallels may be found in North
Africa (See Camps - Fabrer 1966) - again without prejudice to the chronology
involved. The radiocarbon date for Khirokitia, the earliest Neolithic 1 of Dikaios
(Dikaios 1962, 180) is 5085 + 100 (5568 1/2 - life) and the use of pottery seems to
have been abandoned in favour of andesite vessels. Such features as the scratched
pebbles (Dikaios 1953, Pl. Xjc) can be equated to those of the Yarmukian at the end
of that millennium ? (eg. , Sha'ar Hagolan - IEJ 1950-51). Two of these come from
the same floor level of tholos XLVII (Dikaios 1953, fig. 98 and p. 310) as the
unbaked clay head (lnv. No. 1063) which is one of the best known pieces from the
site. This has incised herringbone hair behind and on the forehead, in addition to
wavy plastic braids. (Dikaios 1953, Pl. XCVIII ; p. 183) Khirokitia again combines
considerable, even municipal, building works with sickle blades and grinders but
no direct grain evidence and no pottery. The material to fiii the period between this
and the Neolithic II (3500+ 150 at Sotira) and the chalcol ithic material before the
Early Bronze Age which began c. 2300 B.C. is as yet not great. From Erimi in the
chalcolithic, probably about 3000-2500 B.C. comes a head with pellet eyes and
eyebrows, nose, nostri1s and hair outline shown. (Syria XVII 1936, Pl. 07/5).

LIST OF RADIOCARBON DATES FOR THE NEAR EAST AND ANATOLIA

AII dates are quoted B.C. and with 5568 half life. Where conversion has had to
5730 half life this has been done to the degree of
accuracy obtaine-d on a slide rule and with a factor of 1.03. Some authors do not
specify the half life quoted, so that therE: remains a doubt in some cases. The labo
ratory numbers have been quoted but dates have not been omitted simply because
this is not obtainable.
For Iists of dates relating to Central & South East Europe reference may be
made to Neustupny, E. , 1968.
be made from dates quoted at the
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rrHE NEAR EAST
TELL MUREYBA'AT

8050 ±99
7542 ± 126
8142 ± 1 18
8265± 117
801 8 ± 1 15
7954 ± 1 14

p 1215

Both for Iowest Ievel but one (of 17 levels,
6-7 m thick). Wild grains and animals.
Basal 1 .

p 1224

p 1216

p 1217

II.
X/XI.
XVI.

p 1220

p 1222

JERICHO

9216± 107 p 376
7950 ±70 GrO 942
8300±200 BM 105
7825 ± 1 10 p 378
7705 ± 84 p 379
7632± 89 p 377
7220±200 BM 115
7006± 1 13 p 382
6708 ± 101 p 381
6885±210 F
40
6720±200 F
41
6660 ± 75 p 380

Mesolithic
Mesolithic
PPN
PPN A
PPN A
PPN
Mid PPN B
PPN B (Later stratum than P 381 )
PPN B
PPN
PPN
PPN B

JARMO
The average of W 607-8 and 651-2 is held to give c. 6750 for th�
PPN of Jarmo.
GANJ-1-DAREH TEPE
8450± 150 GaK 807
6960 ± 170 GaK 994

PPN (Lowest ash zone)
PPN

ALI KOSH

7050±200
5720 ± 170
5430± 180
8 000 ±190
6900 ±210
6475± 180

UCLA 760 D
I

I

1489
I
1496
I
1490
Shell 1 174
Humţ)le Oii 1816
and 1833 (Identica!)
-

-

-

�

I
1

II
II
II
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6460±200
6300± 175
6150± 170
5820±330
5810±600
6970± 100
8040±200
5870± 190
5270± 160

Shell 1246
Humble 1845
I -- 1491
Humble 1848
SI 207
SI 160
SI 160 Repeat
I -- 1494
I -- 1495

II
II
II

II
II
III
III
III

III

TEPE SABZ
7100 ± 160 UCLA 7500
4790 ± 100 I
1407
IAD 400± 140 SI 255
55 10± 160 I -- 1501
5250 ± 1000 ! SI 206
4075± 200 UCLA 750B
4520± 160 I
1493
3460± 160 I
1500
5010± 140 I
1502
4220±200 SI 203
4120± 100 UCLA 750A
4110±200 SI 204
4100± 140 I
1499
3910± 230 I
1503
3820± 120 SI 156
3750± 250 SI 205
--

--

---

--

--

I

I
I
II
II
II
III
III
IV
IV
IV
IV
IV

IV
IV
IV

BEIDHA
6990± (160) K 1086
8765 ± 100 p 1378
6760± 160 K 1082
6596 ±100 p 1379
6830 ± 200 BM 1 1 1
7178± 103 p 1380
6780± (160) K 1084
6815± 102 p 1381
6690± (160) K 1083
1!600± (160) K 1085
6942 ± 1 15 p 1382

VI PPN
VI PPN
VI PPN
VI PPN
IV PPN
IV PPN
IV PPN
IV PPN
V PPN

II PPN
Late II PPK
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BOUQRAS
PPN. Upper level 1.
PPN. Basal level I.
PPN. Level Il.
PPN. Level III (de Contenson 1966 ; but
uccording to Radiocarbon 9, 1967, 128 level
I I I is pottery neolithic.)

6290± 100 GrN 4852
6190± 60 GrN 4818
6010±55 GrN 4819
5910± 60 GrN 4820

TELL RAMAD
6250±
6140±
6260±
5970±
5950±
5930±

80
50
50
50
50
50

GrN
GrN
GrN
GrN
GrN
GrN

Basal level 1. PPN.
Basal level I. PPN.
Level I. PPN with plaster skulls.
Level II. Chalk wares.
Level Il. Chalk wares and figurines.
Level III. Cf. Byblos EN, Amouq A, Ras
Shamra V B.

4428
4821
4426
4427
4822
4823

RAS SHAMRA

6410± 101 p 460

1 st building level of V C, 13.75--14 m.,
Aceramic.
13 m. PPN. Level V C.
11 .15 m. Early pottery.
9 m. Neolithic.

6192± 100 p 459
5740± 1 1 2 p 458
5234± 80 p 457
KHIROKITIA
5685±100

St

PPN

414--415

BYBLOS
5043± 80 (B.M.B. 1961, 81)
4592± 200 w 627

Byblos A. Middle of first of three
neolithic levels.
End of same level

TEPE GURAN
581 0± 150 (Copenhagen :

Mortensen,

in Meldgaard et al 1963, 120, n.)
Level H.

TEPE SARAB

6010± 100 p 466
5694 ±89 p 467
5655 ± 96 p 465

;.\·IATARRAH

5620±250 w 623

11/4.

(Later than Hassuna Il).
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TELL

HALAF

5620±

GrN 2660

HASSUNA
w

5090± 200

Level V (As painted face vessel).

660

HAJJ I FI RUZ
5319±

GrN 2660

BELT CAVE

5330±
TELL

ES

19 A, B

P

Early pottery

SEWWAN

5506 ± 73 p 855
5349± 86 p 856
4858±82 p 857
0.32

Pre Jevel
LeveJ III
Level I
ANATOLIA

CATAL

HUYUK (Further dates

u200± 10l P 78:.i

6295± 102
6010± 97
5805± 94
5730± 94
5680± 94
5650±
5835 ±
5605 ±
5740±
6140±

92
93
96
94
99

5045±94

p

p

p

p
p
p

p

p

p

p

p

5635 ± 79

779
770
777
797
772

778
781
769
776
775

774

p

796

<::ATAL HUYUK
5445± 92
5650± 79
5275 ± 131
5195 ± 1 IV

below.)

X

IX

VIII-VII
VI B
VI
VI

B
A 2

Stamp Seals in Jevel

VI (Nos.

19-20).

VI A

VI A
VI A
VI A-V
V-IV 8 Stamp Seals in Jevel JV (N'os.

11-18).

3 Stamp Seals in Jevel 111 (N'os.
8-10).
II 7 Stamp Seals (Nos. 1-7).

IV-III

WEST (Pennsylvania dates).
IX
VI
Il a

J a
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<;AYONU
7570± 100
7250± 60
6840±250
6220:C250

Aceramic

GrN 4458
GrN 4459
� 1609
� 1610

..

Level 4-5 .
Level 4-5.

HA(:ILAR
Act'ramic mound (Also attributed to level
V, early chalcolithic.)
IX, LN.
VII. !LN.
VI. LN.
Burning of VI.
Ila. Early chalcolithic.
Ia. Early chalcolithic.

6750 ± 180 8� 127
5390± 94
5820± 180
5400 ± 83
5600± 180
!i220:C 134
5040±12!

�

p 314

B� 125
P 313 A
B� 48
p 316
p 315

�ERSIN

6000±250 w 617

Basal level

CAN HASAN
Four Pennsylvania dates for level 2h
4935 ±80
4937±80
4855 ± 82
4770±78

·

BEYCESULTAN
4960±58 p
4690 ±62 p

-

208
297

XXVI. Late chalcolithic.
XXVIII. �id late chalcolithic.

<;ATAL H U YUK

5549± 93 p - 1361
571 1 ±· 99 p - 1375
596 1 ± 103 p - 1363
1365
57i9± 80 p
1362
5954 ± 1 1 1 p
5086± 98P -1364
5903± 97 p - 1367
5734± 90 p - 1366
5987:C 109 P - 1369
5894± 102 p - 1371
1372
6965 ± 85 p
6086 ± 1 04 p - 1370
1374
5807:C 92 p
-

-

-

-

V.
VI (Post).
VI. (Beam).
VI A.
VI B. (Post).
VI B. (Post).
VIII.
VIII.
X.
X.
X.
X.
XII.
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SUBERDE
5957± 88
6045 ± 76
6326±300
6226± 79
5634± 85
6:!99± 91
6570± 140
AŞIKLI
7008± 130
6843± 127
6828± 128
6857± 128
666 1 ± 108

p

-

p

-

p

-

p

p

p

-

-

-

p

-

p

-

p

p

Upper Il (lower o,f _2 levels).
Upper II (lower of · 2 levels).
Lower Il.
Lower Il.
Lower Il.
Lower II.
Aceramic

1385
1386
1387
1388
1389
1391
- 1867

p

-

-

1240
1241
1242
1238
1239

TABULATION Of DATES POR NEA NIKOMEDEIA, HAc;:ILAR & �ATAL HtlYOK.
(Ali 5568 hali Ufe)

HACILAR
5000

NEA NIKOMEDEIA

Id
le
lb

Ia 5040 Early Chalco.
Ilb

Solid style
painting

CATAL
5000

o

I
II
III
IV
V
VI

Ila 5220 Early Chalco.
III
IV
V
VI 5400 LN
VII
VIII
IX (5390) LN
5635
5645
(6140)
(5740), (5549)
A
5605 (destruction, 2

VI B
6000

5650
5680 (beginning)
(5835), 5779.
5730
5805
5954, 5986

Spoons ; White on
red painting
(Level 1).
Later stamp seals.

Pellet eyes once.
6 sickles

'5331

7 stamp seals
3 stamp seals
8 stamp seals
stam p seals)
571 1, (5961) . . . (level VI)
Belt hooks (level VI)
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VII
VIII
IX

60 1 0
5003 (5734)
6205
6200 (6086, 5987, 5894, 5065)
X
HA C::: I LAR (aceramic mound ?) 6750
K EY

(6211)

TO MAP OF PERIOD 1 (9000-7000 BC)

1. Karim Shahir

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1 1.
12.
13.

Zawi Chemi Shanidar
Tepe Asiab
Nahal Oren PPN
Jericho PPN A
Ain Mallaha
M'lefaat
Beldibi - Kumbw;agi C
Beidha
Mugharet el Wad
El Khiam
Tell Mureyba'at
Frangthi cave.

KEY TO MAP OF PERI OD II (7000-5000 BC)
Site

ltadlcatloa of date

1. Ali Kosh
2. Jarmo
3. Tepe Guran
4. Tepe Sarab
5. Shemshara
6. Sialk 1
7. Hassuna
B. Tell el Sewwan
D. Amouq A
10. Matarrah
1 1 . Khirokitia
12. Jericho
13. Mersin
14. Chashmah Ali
1 5. Naha! Oren
16. Gird Ali Agha
1 7. Mushki and Djari B
18. Baghouz
l!l. Chagar Bazar

Early 7th MBC onwards
Early 7th MBC
Late 7th and all 6th MBC
Early 6th MBC
Late 6th MBC
6th MBC
Late 6th MBC
Early 6th MBC
Early 6th MBC
Mid 6th MBC
Mid 6th MBC (5685± 1 00)
(Later PPN in Early 7th MBC ?)
Basal neo. c. 6000 BC
As Sialk 1 or !ater.
As Jericho. Figurines above PPN I ,
which compares with Jericho PPN B
Cf upper Jarmo or lower Hassuna.
Cf upper Jarmo ?
Hassuna 1 Samarra material
Hassuna 1 Samarra material

http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro

EARLY NEOTHERMAL SITES IN THE NEAR EAST AND ANATOLIA

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
2 7.

28.
29.
30.
31.
32.

Samarra
Beidha PPN B
Munhata PPN B
Tell Ramad PPN B
Ras Shamra PPN B
Bouqras .PPN"
Tell Eli PPN and pottery Neo.
Tell Mureyba'at
Labwe
Ard Tlaili
Suberde "PPN" and pottery
Kanal Hiiyiik
<;:: ukurkent

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Aşikli Hiiyiik
<;::aylSnii
Ilicapinar
Bozova sites
Beldibi B
(.Erzerum" figurine ; doubtful
KayirlikHy
Knossos
c;atal Hiiyiik
Ha�ilar
Nea Nikomedeia
Vrsnik
Elateia
Gyalaret
Belt cave Neo.
Lakavica
40. Lepenski Vir
50. Argissa
51.
52.
53.
54.

Asmaska
Sidari
Choga Mami
Tamerkhllll

59

Hassuna j Samarra material
Early 7th MBC
Mid 7th - Early 6th MBC
0300-5900 BC
Continuing from Period 1 ?
Early pottery Neo 6th MBC
Early pottery Neo 6th MBC
From late 7th MBC
<;::ukurkent group
<;::ukurkent group or Seydeşehir j Bey
deşehir group)
Aroud 6800 BC (7000-6600 BC)
Mid 7th MBC

provenance.l

Early 6th MBC:
5400-4800 BC
5550±90 Grn 4145 for level with
Early Painted ware. (Sic.).
Early 5th MBC
Mid 6th MBC
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AŞEZ ARILE NEOTERMALE TIMPURII DIN ORIENTUL APROPIAT ŞI ANATOLIA.
PRIVIRE GENERALA ASUPRA MATERIALULUI (c. 9000-5000 i.e.n.),
INCLUZIND FIGURINELE, CA O BAZA A NEOLITICULUI
DIN EUROPA TEMPERATA DE SUD-EST

REZUMAT

Poate fi de o anumită semnificaţie să aduni într-o largă sinteză cîteva din
cele mai importante aşezări, care documentează apariţia la ceea ce ne referim noi,
ca fiind neoliticul din Orientul Apropiat şi Anatolia. In mod firesc, această trecere
în r€'vistă este restrins.i it: anumite aspecte ; în primul rînd, o descriere sumară, în

special cu referiri la figurine, de asemenea, nu toate aşezările importante au fost
menţionate. O asemenea lucrare este imposibil să fie perfect la zi.
Studiul poate avea o oarecare valoare prin inlăturarea imperfecţiunilor, ca

o bază pentru EJpariţia neoliticului timpuriu din Europa temperată şi ca o explicaţie
a unor chestiuni ridicate de fiecare aşezare. Nu se încearcă să se explice procesele

după fenomene atît de îndepărtate, totuşi materialul poate servi să sublinieze com
plexitatea lor. Cele 2 hărţi arată gra!'ic, în chip satisfăcător, expansiunea in timp
şi, în sfîrşit, pătrunr:crea in Europa temperata, făcînd ca acest material să fie de
ba:lă pentru populaţia europeană preistorică.
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DECORUL ZOOMORF INCIZAT PE CERAMICA
NEO-ENEOLITICA CARPATO·DUNAREANA
de ANTON NlŢU

Decorul zoomorf plastic este cel mai vechi şi mai răspîndit pe ceramica
neo-cneolitică carpato-balcanică şi dunăreană. El se caracterizează prin modelarea în
volum, tridimensională, a <Inimalelor sau protomelor, redate în ronde-bosse sau
în relief.
Decorul zoomorf incizat pe ceramica neo-eneolitică carpato-dunăreană constituie
prima modalitate a reprezentării animalului prin proiectarea bidimensională a siluetei
in planul supraff�ei \'a!>ului, anticipînd decorul zoomorf pictat pe ceramica cucuteniană
şi tripoliană. Această modalitate grafică a decorului zoomorf este l imitată la cîteva
grupe ceramice. Decorul incizat apare pe ceramica Vinca-Turdaş şi reprezintă numai
sil uete schematizate în stilul tahigrafic al decorului geometric al ceramieii (fig. 1/1-7).
Silueta incizată pe ceramica Bilkk este încrustată cu substanţă albă (fig. 2). O scen:\
d.? vinătoare l'Ste inCJzată pe ceramica culturii "paharelor cu gura în pîlnie" din
bazinul Elba-Saale (fig. 3/1). Stilizarea schematică a animalelor pe ceramica acestor
culturi aminteşte siluetele rigide in basorelief ale ceramicii Criş : bara orizontală a
corpului este completată cu urechile sau coarnele şi picioarele animalului. Siluetele
incizate pe ceramica Usatovo au linia corpului sinuoasă şi sint dispuse in şir (fig. 1/9),
Siluetele incizate pe ceramica Rossen (fig. 3j3) prezintă factura suplă şi gruparea
antitetică a animalelor pictate pe ceramica Cucuteni B.
In cultura Gorodsk decorul zoomorf apare incizat şi pe alte categorii de obiecte,
cu deosebire fusaiolele (fig. 1 jR, 10), atît de frecvente în toate culturile şi decorate
de obicei cu motive geometrice şi vegetale.
Spre deosebire de decorul zoomorf plastic al ceramici i neo-eneolitice, decorul
incizat comportă modalităţi stilistice noi, comparabile cu acelea ale decorului
zoomorf pictat pe ceramica cucuteniană.

*

C'i

Pe ceramica de la Turdaş motivele zoomorfe sint incizate pe fundul vaselor,
ni"te "mărci de olar", şi redau două tipuri de siluete, reprezentind vădit specii

Memoria Antiquitatis, 1, 1969.
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Fig. 1 . - Decor zoomorf incizat ; 1 -7, ceramică Turdaş (Transilvania) ;
8, 1 0, lusaiole Gorodsk 1 (Ucraina) ; 9, c er am i că Usatovo (Ucraina).
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diferite. Primul tip (fig. 1/1-3)1 redA un animal cu urechi ascuţite, prinse direct
la capatul corpului (fig. 1/1, 3), sau cu gîtul înalt (fig. 1/2). Uneori se indică coada
ridicatA (fig. 1/2-3), alteori unul din picioarele anterioare este prevAzut cu un
pinten ascuţit (fig. 1/2). Tipul al doilea (fig. 1 /4-6)2 redA din contra un animal cu
coarne lungi, verticale şi paralele (fig. 1/6), bifurcate (fig. 1/4) sau arcuite (fig. 1/5).
Stil"LII tahi grafic al reprezentArii sugerează cu atît mai mult caracterele esenţiale ale
unui carnasier cu ghiare şi ale cornutului, bovideu, caprideu şi poate cervideu.

Fig. 2. - Ceramidi Biikk cu decor
zoomorf incizat (Ungaria).
Un fragment de ceramică B1lkk de la Bekâsmegyer (Ungaria) este decorat
cu o bandă în zigzag lustruită şi cruţată prin haşurarea alternantă a spaţiilor unghiuIare. Inciziile haşurilor sînt încrustate cu materie văroasă. In unghiul superior, haşu
rile rezervă spaţiul pentru o siluetă albă de caprideu sau cervideu (fig. 2)3.
Bolul de la Trebur (Hesse), aparţinînd grupei ceramice Eberstadt a culturii
R6ssen din bazinul Rinului (fig. 3/3)�. este acoperit cu decorul �eometric lncizat
caracteristic, dispus în bandă pe gît şi pe partea bombat! a corpului. In partea
superioară, în spaţiul liber deasupra zonei decorului geometric, sînt incizate douA
siluete su.,le de capridee dispuse faţă fn faţli. Poziţia uşor cabrată a caprideelor şi
dispoziţia lor antitetică contrastează cu stilul decorului zoomorf incizat pe ceramica

1 M. Roska, Die Sammlung Zs61ia van Torma, Cluj, 1 941. pl. CXXXIII/25 1
CXXXIV /12, 1 5.
2 Ibidem, pl. CXXXIV /9, 1 1 , 1 6.
3 V. Găborina Csilnk, Megligyelesek a Bekdsmegyeri oskori telepen, tn AE, 91, 2.
1 964, p. 209, 213, fig. 7 /4.
H. Mi.iller-Karpe. Handbuch der Vo11;eschichte, II, Jun f1sleinz�it, MUn ch en , 1968,
p. 1 Jt , 5os, pl. 235/Bte.
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culturilor carpato-dunărene anterioare şi se apropie de compoziţia stilului zoomorf
pictat pe ceramica Cucuteni-Tripolie.
Pe un fragment ceramic aparţinînd culturii "paharelor cu gura in pilnie"
(Trfchterbecher), grupa Salz:milnde, din aşezarea eponimă, este figurată o scenă df'

I'ig. 3.

-

Decor zoomorf i�cizat şi pictat : 1, ceramidl Salzmi.inde (Ger m ania) ;
B 1 ; 3, ceramidl Eb ers t adt (Rin).

2, ceramidi Tripolie-Cucuteni
vinAtoare cu arcul (fig.

3/1)5, care constituie o temă unică pentru reprezentArile
zoomorfe pe ceramica neo-eneolitică nu numai dunăreană, ci şi carpato-balcanică
In perioada de tranziţie de la cultura Cucuteni-Tripolie la epoca bronzului,
decorul zoomorf incizat apare pe ceramica uzuală a culturii Usat ovo. Un pahar de
formă tripoliană tîrzie din turnului de la Tudorovo (fig. 1/9)6 prezintă un decor
5 V. Toepfer. D/e U rgeschic hte van Halle (Saale), tn Wiss. Zt. Unlv. Halle, Ges
Sprllchw. X, 3, 1 961 , p. 774 urm., fig. 1 2 /6.
( V. G. Zbenovlc, Keramika Usativs'kogo tipu, tn Archelogija-Kiev, XXI, 1 968, p. 59,
urm., fig. 3/5.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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12
Fig. 4.
Decor zoomorf i ncizat şi pictat : 1 -8. ceramidi amratian1i (Egiptul
predinastic) 1 9, ceramică Obeid de la Mersin XII B (Anatolia) ; 1 0, ceramică
Giyan I V (lran) 1 1 1 , ceramjcă Tell-i-Gap 1 ( lran ) 1 12, ceramică Susa 1 (Elam ),
-
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geometric imprimat şi un decor zoomorf incizat. Decorul geometric, care acoperă
partea superioară, tronconică, cu metope separate prin benzi liniare şi decorat.. C'1J
benzi in X, trebuie considerat de tradiţie Cucuteni B2, fiind frecvent pictat pe pahar�
şi amfore la Frumuşica şi Podei7. Decorul zoomorf prezintă siluete liniare cu
picioare rigide bifurcate ca nişte ghiare, dar cu corpul sinuos, redind arcuirea gîtului
aplecat şi de asemE-nea bifurcat, indicînd posibil gura deschisă a animalului. Siluetele
sînt dispuse in unghiuri laterale ale motivelor cruciforme, avînd aparenţa unu i şir
de carnasiere cu totul schematizate.
Două fusaiole tronconice aparţinînd culturii Gorodsk 1, varianta voliniană, de
la începutul perioadt>i de tranziţie, sînt decorate cu motive zoomorfe incizate sche
matic (fig. 1 /8 10)8. Cea de la Raiki (fig. 1 jlO) este decorată cu o siluetă rigidă de
carnasier, dispusă in cadrul triunghiular al metopelor delimitate prin şiruri de puncte,
cinci şiruri radiare pe corp, unite printr-un şir orizontal la baza fusaiolei. Cea de la
Pavoloci (fig. 1/8) prezintă o compoziţie cruciformă adaptată la forma fusaiolei :
patru motive vegetale dispuse radiar şi răsturnate, cu frunzele etalate spre bazo
largă a obiectului, alternează cu patru siluete de carnasier cu corpul suplu şi capul
înălţat, redate in profil absolut.
Decorul zoomorf incizat este frecvent pe ceramica amratiană (Naqada I) a
Egiptului predinastic (fig. 4/1-8)'. In afară de capridee şi bovidee (fig. 4/1) apar
speciile faunei nilotice, elefantul, hipopotamul, gazelele şi păsările acvatice de la
Naqada (sau Nagada) (fig. 4/3-5, 7-8). Cu totul specifice ceramicii amratiene cu
decor incizat sint carnasierele de la Naqada (fig. 4/2) şi grupul carnasierului atacînd
animalul cornut la Diospolis Parva (fig. 4(6)10. Evident, din cauza poziţiei cronologice
şi mai ales spaţiale, ceramica amratiană n-a putut influenţa apariţia decorului incizat
'le ceramica de la Turdaş.
Din contra, decorul zoomorf incizat lipseşte pe ceramica neo-eneolitică a Egeei
şi Asiei anterioare11. In Mesopotamia trebuie să coborîm in perioada d inastică pentru
a intilni friza incizată pe vasul lui Entemena de argint, din perioada dinastică
arhaică 111 12, sau păsările şi animalele incizate pe vasele de lut d i n perioada a..:a
diană13. In schimb, peceţile mesopotamiene au cîmpul gravat cu siluetc de animalE'.
începînd cu peceţile plate din perioada Obeid (fig. 8/1, 4, 6) şi continuînd cu pece
ţile plate şi cilindrice din perioadele Uruk şi Djemdet-Nasr. Aceste obiecte mici de
lut sau rocă dură au circulat în ariile culturale vecine şi au influenţat atît tehnica
incizată a decorului zoomorf, ca pe ceramica de la Turdaş, cît şi compoziţia heraldică
,

C. Matasli, Frumuşica, Bucureşti, 1 946, pl. XXXVIII/312, XXXIX/3 1 4 ; Jdem, Aşe
zarea cu ceramicd piclatd Cucuteni B de la Podei (Tg. Ocna), in AM, II-III,
1 964, fig. 1 0 /2.
8 T. S. Pa ss ek , Perlodizacija Tripol'skich poselenij, Moscova-Leningrad , 1 949, p. 1 7 1 ,
fig. 86/2 ; M . M . Ş m ag lii , Gorods'ko-Volins'kij variant pizn'-otripil'skoi kul'turi, in
Archeologija-Kiev, XX, 1 966, p. 30, pl. Vl/9, 1 1 .
9 V. G. C"hilde, New Light on the Mosi Ancient East, Londra, 1 954, p. 52, 58, fig. 1 9 ;
H. Miiller-Karpe, op. cit. II, p. 323, pl. 1 8/A5, 9, 1 6- 1 7, 20.
10 H. Miiller-Karpe, op. cit., Il. p. 323, pl. 1 8/A1 9 ; 20 /20.
11 Ibidem, p. 324.
12 G. C on t enau, Manuei d'archeologie orientale, Il, Paris, 1 93 1 , p. 601 urm., fig.
406-407 ; V. Christian, Altertumskunde des Zwelstromlandes, 1, Leipzig, 1 940,
p. 1 97-98, pl. 1 92.
13 V. Christian, op. cit., 1, p. 1 87, pl. 1 77/5.

7
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Ceramică cu decor geomelric incizat şi piclat : 1 -7, Turdaş
(Munten i a ) ; 9, Cucuteni B4 •
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a decorului zoomorf, ca pe ceramica Rlissen. Dominant pe ceramica chalcoliticl

a

Asiei anterioare este decorul zoomorf pictat în cadrul decorului geometric. Pictura
ceramicii orientale

a

influenţat p ictura ceramicii

dar decorul zoomorf n-a fost

transpus în

neo-eneolitice

balcano-carpatice,

pictură decît pe ceramica cucutenianl.

Aceste mici obiecte de lut ale vieţii casnice, fusaiolele, cel mai preţios docu
ment al artei ţesutului pentru toate culturile dispărute in diferitele regiuni ale glo
bului, sînt totodată un obiect de artă, decorat cu motivele geometrice, vegetale şi
an imale din ornamentaţia ceramicii. Fusaiolele mesopotamiene din perioada Djemdet

Nasr sînt decorate cu rozete şt simboluri geometrice14. Cele de la Turdaş sînt decoratE
cu

benzile punctate

ale decorului

ceramic sau cu ramuri radiare15.

Gorodsk sînt decorate cu ramuri şi animale (fig.

1/8).

Cele de tip

Nu constituie o excepţie nici

fusaiolele aztece decorate în relief cu două imagini de vulturi16, preluate din decorul

ceramicii aztece17. Ceramica culturilor andine cunoaşte modalităţile decorului zoomorJ
mcizat

stil Paracas preclasic este decorată cu
Tiahuanaco clasic transpune silueta stilizată a

sau pictat. Ceramica peruviană de

feţe de fel in incizate. iar cea de stil
felinului

în

pictura

ceramică 1B,

intocmai

ca

pe

ceramica

pictată

orientală

şi

cucuteniană.

*
Izolarea animalelor pe fundul vaselor Ia Turda, nu lasă să
dintre cele
llmratiană

două

tipuri

prezintă

zoomorfe.

grupul

Dar

decorul

incizat pe

.,carnasierului atacînd cornutul"

se

IntrevadA

corelaţie

ceramica predinastică
(fig.

4/6).

Tema este

fixată şi in decorul pictat pe ceramica Asiei anterioare, .vulturul cu peştele fn cioc•
pe cupele

Samarra (fig.

pe ceramica Susa

1

Intors" pe ceramica

(fig.

6 j 1-2) 19,
4/12)20,

Susa 1121.

"pasărea rapace şi carnasierul atacind caprideul"

.pasărea rapace atacind crupa caprideului cu capul

I n schimb, d i1-.poziţia animalelor pe fundul vaselor la Turdaş stabileşte raportul
decorului zoomorf cu cel

geometric.

după concepţia decorativă a ceramicii pictate

m-ientale, care atinge gradul maxim al compoziţiei pe ceramica susianl. In interiorul
t!Upelor

Susa 1 (fig. 7/7)22, carnasierele sînt dispuse in centrul compoziţiei decorului

geometric, luînd locul motivului cruciforin sau in tablă de şah din
aiţiei decorative (fig.

7/1-2)23.

centrul compo

Această compoziţie decorativă cu motive geometrice

şi zoomorfe, dispusă radiar in interiorul cupelor , este proiectată orizontal la exteriorul

1' Ibidem,

p l. 125/3.

f5 M. Rosk a op. eli., pl. CXXVIII/10 ; CXXIX /14, 16-- 1 7.
f6 G. H. S. Bushnell, L'art de l'Amerlque precolomble nne (Le monde de l'art), Paria.
,

17

t8
tP
20

2f

22

23

1966,

p.

69. fig. 72.

Ibidem, p. 67-a .
Ibidem, p. 1 74, fig. 1 63 , p. 1 82, fig. 1 74.
H. Mi.iller-Karpe, op, cit., Il, p. 58, pl.
7.
Ibidem, pl. 298/G I .
G. Co n t en a u, Manuel, 1. Paris, 1 927, fig. 239.
Ibidem, fig. 185.
Ibidem, p. 400, fig. 181-184 ; L. Frobenius, Kulturgeschtchte Afrtkas, Zurich 1933
1
p

62/3,

p. 169,

fig. 1 14-1 15.
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paharelor primului stil susian (fig. 7/4, 6)24 şi chiar transpusă concentric la exteriorul
vaselor celui de-al doilea sti12!J. Insă animalele rămîn incadrate de decorul geometric
pe peretele vaselor (fig. 7 j4).

f

f'ig.

6.

-

2

Ceramică cu decor geometric pictat : 1-2, Samarra (N. Mesopotamiei) ;
3-4, Sesklo (Tesalia) ; 5, Halaf (N. Mesopotamiei).

La Turdaş, motivele cruciforme sau în tablă de şah simplu haşurată sint
incizate pe fundul vaselor fără decor parietal (fig. 5/1-2)26, sau pe fundul vaselor
cu pereţii acoperiţi de benzile in zigzag ale decorului geometric (fig. 5/4-5)27. Deci,
.

24 G. Contenau,

Manuel, 1,

fig. 1 7 1 - 1 79.

25 Ibidem, fig. 225.

26 M. Roska, op .cit., pl. LXXX/1 6 ; X C /1 1 .
27 Ibidem, pl. LXXXVI/4 ; XCIII/9.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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decorul geometric formează o compoziţie desfăşurată la exterior pe corpul vaselor,
a.'.

cărei motiv central este dispus pe fundul lor. Pe alte funduri de vase sint incizate

motive cruciforme cu braţele

prevăzute cu

in centrul cupelor elamite (fig.
şi

Tell-i-Gap I

7/3)30.

(fig.

7/8)

motive pectiniforme

Pe u n vas fragmentar de la Turdaş (fig.
pe fund constituie

de asemenea

5/3)31,

5/6-7)28, ca
(fig. 7 j5)29

(fig

Sialk 11

sau pe ceramica iraniană, la

crucea cu braţe pectinate de

motivul central al compoziţiei decorului desfăşurat

pe corpul vasului. Pe alte funduri de vase sînt incizate motive pectiniforme i zolate32.

7) 33

Pe un alt fund de vas (fig. I /

motivul pectiniform este repetat şi la baza pere

telui vasului, dar prelungit la un capăt cu o incizie curbată. Nu poate fi vorba de
un accident datorat caracterului tahigrafic al decorului incizat, ci de o completare
cu totul schematică dar intenţionată a motivelor pectinate cu protome zoomorfe,
pe ceramica pictată susiană (fig.

4/12).

şi pe ceramica pictată tripoliană

apar

( fig: 3/2)3�.
la

motive

ca la animalele contaminate

orientală de Ia

Tell-i-Gap I

'Iurdaş, motivele

vele centrale din

(fig.

compoziţia

zoomorfe

cu

p icioare

cu motivele pectiniforme

4/11)35

zoomorfe incizate

ca

Această interpretare este posibilă, deoarece

şi

Giyan IV

pe fundul

decorului geometric,

4/ 1 0)36.

(fig.

Pe ceramica de

vaselor inlocuiesc
ca pe cupele

multiplicate

de pe ceramica
evident moti

susiene

(fig.

7 j7).

Această concepţie generală a decorului geometric şi zoomorf de pe ceramica orien
tală determină

stilul Vinca al

decorului

zoomorf

incizat

pe

ceram.ica

carpato

3/3) corespund

carnasie

dunăreană.
Caprideele antitetice incizate pe bolul de la
relor

antitetice pictate

Trebur (fig.

pe ceramica cucuteniană.

Această dispoziţie

a

celor două

tipuri de animale nu se întîlneşte în decorul pictat al ceramicii orientale. Insă pe
amfora

Cucuteni B

de la

Varvarovca,37

cc1 vid eul

"carnasier atacind

carnasierele antitetice î ncadrează grupul unui

cu capul întors",

stabilind astfel

aceeaşi corelaţie

şi

pentru dispoziţia anti •etică a celor două specii de animale.

Pe vasul de la Trebur, decorul zoomorf nu are nici un raport cu cel geometric,
in afară de intcrcalarea lui in spaţiul liber dintre benzile geometrice. Compoziţia

deeorativă din interiorul cupelor susiene şi de la exteriorul vaselor Turdaş se întîl
neşte ş i Pt' ceramica gumelniţeană şi
(fig.

5/fl)38

cucuteniană. O strachină de la

Gumelniţa A

este derorată !:n interior cu o zonă în formă de tablă de şah cu romburi

alternativ grafitate sau cruţate din lustrui suprafPţei, flancată de două bucle spiralice
şi patru perle de gra�1t, care înlocuiesc zigzagul de pe ceramica Susa şi Turdaş. Un

28 Ibidem, pl. XXXII /7-9.
29 H. Miiller -Karpe, op. cit ., II. pl. 301 /Il46.
30 Ibidem, pl. 305/31-3, 5.
31 M. R osk a, op. cit., pl. CXXXV/1 1 .
3 2 Ibidem, p l . CXXXlll / 1 7-24, 26-33, 35-36.
33 Ibidem, pl. CXXXVI/3.
Jlt M. L. Makarevic, lssledovanija v rajone s. Slena na srednem Dnestre, In KSIA
Kiev, 1 O, 1 960, p. 24, fig. 4.
35 H. Miiller-Karpe, op. c it. , II, pl. 305/86.
3G C. Schae�fer, Straligraphie companie de 1' Asie Occidentale (Ilie el lle mi/lenaires),

37 B. A R î b ak o v Kosmogonija i mifologlja zemledel'cev eneolila, II, In SA,
Londra,

1 948, fig. 248/4, 6.
,

p. 25, fig. 40.
38 VL Dumitrescu,

Fouilles de Gumelniţa, In Dacia,

Il, 1 925,

p.
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75, fig. 49.

2, 1 965,

11

Fig.

7. � Ce � amici!

cu

decor geometric pictat :

3, Tell-i-Gap 1 ;

1-2. 4, 6, 7-8,

5, Sialk Il (lran).
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capac Cucuteni i\2 de lP. Frumuşica39 este decorat la exterior cu aceeaşi compoziţie,
tabla ele şah in formă de grătar fiind dispusă pe buton şi inconjurată de spirale in 3
agăţate şi cu ove in piinii. Decorul cu elipse şi tangentă serpentifonnă caracteristic
vaselor piriforme ele la Sipeniţi60 este proiectat la exteriorul unui capac i n jurul
unui motiv cruciform central (fig. 5/9) H introdus in interiorul unei perle din pilniile
elipse:lor, după procedeui obişnuit in decorul cu elipse şi tangente pe ceramica
sipeniţiană42, De asemeni, interiorul cupelor sipeniţiene este decorat cu motive cruci
forme simple sau cu ove intre braţe43, Pe ceramica gumelniţeană nu s-a descoperit
insă decor zoornorf i ncizat sau pictat. Pe ceram1ca cucuteniană decorul zoomorf pictat
n u este intradt·s nic'iodată in compoziţiile decorative din interiorul cupelor. Decorul
zoomorf este i ntegrat decorului geometric exterior al diverselor forme ceramice, după
reguli stilistic<.· riglJr oase>, care dirijează variaţia şi evoluţia decorului geometric ŞI
zoomor:, detcrm;nind modalităţile stilistice ale decorului zoomorf in funcţie de acelea
ale dccorului geometnc, şi caracterizează cu exclusivitate stilul Cucutent al deco
rului zoomorf pictat.
Motivele in formă de svastică cu braţele digitate din centrul compoziţiilot
decorative pe cupele Samarra (fig. 6 j l) sint adoptate în interiorul cupelor Sesklo
din Tesalia (fig. 6/3)44, la inceputul perioadei neolitice mijlociit,5, La fel, rozetele de
pe cupele Sesklo (fig. 6/4)46 corespund rozetelor centrale ale decorului din inte
riorul cupelor Halaf (fig. 6/5)47. La inceputul perioadei neo!itice tîrzii in Grecia
ctntrală şi l'esalia, ceramica pictată cu decor negru mat este influenţată de pictura
ceramica Obeid48, extinsă din S Mesopotamiei in aria culturii Halaf din N Meso
potamiei pînă în Mediterana. Un vas fragmentar cu pictură neagră mată de la
Mersin XIIB (Cilicia) (fig . 4/9)49 este decorat cu un caprideu pictat, atît de rar pe
ceramica Obeid.
F'aptul acesta are consecinţe importante pentru originea decorului zoomorf
lncizat pe ceramica Turdaş şi Rossen. Deşi ceramica Samarra şi Halaf nu are decor
zoomorf incizat, iar ceramica Sesklo nu are decor zoomorf nici pictat nici incizat,
peceţile simple ale culturilor Halaf şi Obeid au cîmpul acoperit cu decor zoomor:(
gravat. Un caprideu incizat liniar dar de factură naturalistă apare pe o pecete
patrulat.erii la Gaura A, aparţinînd nivelului Halaf (fig. 8/2)50, Peceţi circulare cu
capridee izolate, sau cu imagini umane asociate cu bovidee şi capridee in dispoziţii
,

39 C. Matasl'i, Frumuşica, p. 147, pl. XXV/1 78.
loO O. Kandyba, Schipenilz (B1lcher zur Ur- und Fr1lhgeschichte, 5), Viena, 1 937, fig.

1 6-25, 28.
C. A. R o ms torfer, tn Jahrb. d. Bukoviner Landes-Museums, II, 1 894, p. 1 1 6, fig. 8.
42 O. Kan d yb a , op. cit., fig . 1 1 , 39-40, 78--79, 8 1 -84.
43 Ibidem, fig. 1 1 3, 1 72.
44 Vl. M iloj ci c , Hauptergebnisse der deutschen Ausgrabungen in Thessalien, ln Jahrb.
d. Rom.-Germ. Zentralmuseums in Mainz, 6, 1 959, fig. 1 2/6.
45 S. Weinberq, The Aegean in the Stone and Early Bronze Age s , tn R . Ehr;ch, Chronologies in Old World Archaeology, C h ic ago Londr a, 1 965, p. 295, 3 1 3.
46 H. Mtiller-Karpe, op. cit., Il, p. 92, pl. 1 30/37.
47 Ibidem, p. 59, pl. 68 /20.
48 S. Weinberg, tn R. Ehrich, Chronologies, 1 965, p. 299.
4!1 J. G a rst a n g, Prehistoric Mersin, Oxford, 1 953, p. 1 74, fig. 1 07/ 1 5 şi 1 1 4.
50 E. Porada, The Relative Chronology oi Mesopotamia, tn R. E hri ch, Chronolo gies,
1 965, p. 1 42, 1 87, fig. Vl/3.
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DECORUL ZOOMQRF INCIZAT
heraldice ,apar in perioadele Obeid timpurie şi tirzie la Gaura XIII, XV (fi g. B/1. -\,
6)1il, Deoarece peceţ1le plate cu decor geometric ale culturilor anatoliene s-au difuza r
In culturile neolitice ale Europei sud-estice52, este evident că �i peceţile cu decor
zoomorf ale culturilor Halaf şi Obeid s-au putut răspîndi la rindul lor. De asemeni,

2

1

5

Fig.

8. - Peceti, tableUi şi fusaioUi cu decor zoomorf incizat : 1 , Tepe Gaura XV
(N Me so potam i e i ) i 2, Gaura A i 3, Tărtăris (Transilvania) i 4, 6 , Gaura Xlll :
5, Mers in XVB.

figurine naturaliste din plastica neolitică de tip Hacilar VI53 au fost descoperite in
stratul neolitie timpuriu de la Nea Nikomedeia (Macedonia)5<'1. Figurinele antropo
morfe cu cap de ovideu de tip Obeid 4 de la Ur55 au influenţat evident figurinele
antropomorfe cu cap zoomorf din plastica Vinca-Plocnik de la Supska şi Divostin
(Serbia)56. Originea decorului zoomorf incizat pe ceramica Turdaş trebuie căutată
in influenţa gltpttcii Obeid. Aceasta este importanţa fusaiolei plate de rocă roşie
51 Ibidem, p. 143-44, 187, fig. VI/4-5 1 H. Mti ller - Karp e , op. cit., II, pl. 79/33, 37, 4 6.
Schachermeyr, Die altesten Kulluren Griechenlands, Stuttgart , 1 955, p. 76, f ig . 1 0.
53 J. Mell aart, Excavat ions al Hacllar, 1960, In AS, XI, 1 961 , p. 56, fig . 1 8, pl. Xb.

52 F.
M

R. Rodden, Excavations al the Early Neolithic Site al Nea Nikomedeia, Greek
Macedonia (1961 Season), tn PPS, XXVlll, 1 962, p. 286, pl. XL I/3 .
r.s E. Porada, in R. Ehrich, Chronologies, 1 965, p. 1 52, 1 83, fig. lll /1 1 ; H. Mul ler
K arpe, op. cit., Il, p. 62, pl. 97/1 ---fj,
56 D. Garaaanin, Neolit centralnog Balkana, Belgrad, 1968, p. 47-8, 6 1 , fig. 129, 132.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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descoperită in orizontul Obeid de la Mersin XVB (fig. 8/5)57, decoratA în cerc cu
motive zoomorre, aparent două animale cornute urmate de un carnasier, inci
zate sumar.
In perioadele următoare, Uruk şi Djemdet-Nasr, gliptica mesopotamiană a dez
voltat stilul animalier heraldic pe peceţile plate şi cilindrice, aplicate pe tabletele
cu scriere, creind dispoziţiile complicate ale stilului heraldic, antitetică, simetrică,
suprapusă, încrucişată etc. Circulaţia cilindrilor mesopotamieni şi elamiţi in Egiptul
predinastic a determinat stilul animalier antitetic in arta perioadei gerzeene tirzii58.
Dispoziţia antitetică a caprideelor incizate pe ceramica Rossen sau a carnasierelor
pictate pe ceramica cucuteniană trebuie considerată tot ca o influenţă a glipticii
mesopotamiene.
Tabletele pictografice de l a Tărtăria (Transilvania)59, indiferent de crono
logia lor certă între orizontul Vinca-Turdaş şi cel al ceramicii pictate Petre�ti
şi Cucuteni, constituie dovada circulaţiei pînă la Dunăre a complexului mesopo
tamian de peceţi, cilindri şi tablete, care au influenţat evoluţia stilului zoomorf pe
ceramica bandată tîrzie. Prima tabletă de la Tărtăria este acoperită numai cu decor
zoomorf, un caprideu urmat de un carnasier cabrat (fig. 8/3), ca pe cilindrii Djemdet
Nasr60. Poziţia geografică a grupelor culturale Rossen şi Cucuteni-Tripolie, la extre
mităţile bazinului Dunării, arată că influenţa glipticii orientale s-a exercitat inde
pendent asupra culturilor dunărene şi a generat tehnica incizată a decorului zoomorl
la Turdaş şi Rossen, ca şi dispoziţia antitetică a animalelor pe ceramica RCissen şi
Cucuteni-Tripol ie.
LE D�COR ZOOMORPHE INCISf! SUR LA Cf!RAMIQUE
NtO-tNtOLITHIQUE CARPATO-DANUBIENNE
RESUME

Le decor z oom o rp he incise sur la ceram i qu e carpato-danubienne constitue la
premiere modalite de la r epr es ent ati on de !'animal par la proj ecti on de la silhouette
sur le pl a n de la surface du vase, anticipant l e decor zoomorphe peint sur la
ceramique Cucu teni-Tripolie. A la difference du decor zoom or phe plas tiqu e et meme en
relief, le decor incise comporte de nouvelles modalites de sty lisat io n, comparables il
c ell es du decor peint cucutenien.
Sur la ceramique Turdaş, les motifs zoomorphes sont incises sur le fond des
vases et rendent deux types d'animaux. Le sty le tachigrapbique de la representation

57 J. Garst an g, op. cit., p. 1 56, fig. 97 stinga.
58 H. Kantor, The Relative Chronology of Egypt and Ils Foreign Correlations before
lhe Late Bronze Age, in R. E hri c h, Chronologies, 1 965, p. 7 urm., fig. 3 /46-49 1
8 /A-D.
59 N. Vlassa, Chronology of the Neolithic in Transylvania, in the Light of the Tdrtăria
Settlement's Stratigraphy, tn Dacia, N.S., VII, 1 963, p. 485, urm., fig. 7-8 ; A. Falken
stein, Zu den Tontafeln aus Tdrtăria, tn Germania, 43, 2, 1 965, p . 269 urm. ; VI.
Milojcic, Die Tontafeln von Tărtăria und die absolute Chronologie des mitteleuro
păischen Neolithikums, tn G er m a n i a 43. 2, 1 965, p. 261 urm., fig. 2 ; J. Makkay,
Die in Tdrtăria ( Alsotatarlaka) gelundenen pictographischen Taleln und die }ungere
Sleinzeil Siidoseuropas, tn Mara Perene MiLzeum Ev kon ye 1 966-1967, p. 2 1 -4 ,
i dem The Tartaria Tablets, in O r ie n t al i a 37,3, 1 968, p. 272 urm., pl. X LIV/ l a-c .
,

60 V.

Ch ristian,
,

op. cit.

1, pl. 120/1.
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suggere d'autant plus Ies c aracteres d'un carnassier â griffes (fig. 1 /1-3) et d'un
anim al cornu, bovide, capride et peut-etre cervide (fig. 1 /4-6). L'un des motifs a des
pieds pectines (fig. 1/7), comme Ies animaux sur Ia ceramique orientale (fig. 4/10-- 1 2)
et cucutenienne (fig. 3/2). Sur un fragment ceramique Bi.ikk, un capride ou cervide
apparalt dans le decor geometrique incruste de blanc (fig. 2). Le bol de la ceramique
Eberstadt presente deux caprides antithetiques (fig. 3 /3), comparables aux carnassiers
d ans la meme disposi lion sur la ceramique Cucuteni-Tripolie. Sur la ceramique Salz
mi.inde est figuree une scene de chasse a l'arc (fig. 3/1 ). La verre Usatovo presente
une file de carnassiers introduits aux angles du decor en X ( fig. 1 /9). Deux fusaioles
Gorodsk 1 sont decorees avec des motifs zoomorphes et vegetaux (fig. 1 /8, 10).
La decor zoomorphe incise est connu seulement sur la ceramique amratienne de
I'Egypte predynastique (fig. 4/1-8). Ce decor manque sur Ia ceramique chalcolithique
de I'Asie anterieure, qui ne connaH que le decor zoomorphe peint (fig. 4/9).
La conception du decor geometrique de la ceramique orientale (fig. 6/1-2, 5 ;
7/1-8) a influence Ia composition du decor sur la ceramique balkano-carpatique (fig.
5 /8-9 ; 6/�). Mais, c'est seulement sur Ia ceramique Turdaş que le decor zoomorphe
a ete introduit au milieu de la composition decorative (fig. 1 /1 -6), remplac;ant sur le
fond des vases les motifs geometriques centraux ( fig. 5/1-7), tout comme a l'interieur
des coupes susiennes (fig. 7/7). Celte conception decorative definit le style Vinca du
decor 7.oomorphe incise. Le rapport entre Ies deux especes animales incisees sur la
ceramique carpato-danubienne est auss� defini par le groupe du carnassier attaquant
le cornu sur la ceramique amratienne (fig. 4 /6) et cucutenienne, ou sur la fusaiole
anatolienne (fig. 8/5).
La technique incisee du decor zoornorphe sur Ia ceramique Turdaş doit etre
considt:•ree comme une influence de Ia glyptique mesopotamienne Halal et Obeid (fig.
9/1-2, 4, 6), tout comme le demontre le decor grave d'une fusaiole de Mersin XVB
( fig. 8/5). De meme, Ia disposihon antithetiqt..e des animaux sur la ceramique R1issen
( fig. 3 /3) et Cucuteni-Tripolie doit etre consideree aussi comme une influence du style
heraldique de la glyptique Uruk el Djemdet-Nasr. En effet, les tablettes pictogra
phiques de Tdrtdria (fig. 8/3) montrent que le complexe mesopotamien des sceaux,
cylindres et tableltes a ecriture a vraiment penetre jusqu'au Danube.
LEGENDE DES FIGURES
Fig.

1. -

pecor zoomorphe incise : 1-7, ceramique de Turdaş (Transylvanie) 1 8, 10,
fusalo}QS Corodsk 1 (Ukraine) ; 9, ceramique Usatovo (Ukraine).

Fig. 2. - Ceramique Biikk

ă

decor zoomorphe incise et incruste de blanc (Hongrie).

Fig. 3. - Decor zoomorphe incise et peint : 1, ceramique Salzmi.inde ; 2, ceramique
Tripolie-Cucuteni B1 ; 3, ceramique Eberstadt.
Fig. 4. - Decor zoomorphe incise et peint : 1-8, ceramique amratienne 1 9, ceramique
Obeid de Mersin XIIB ; 1 0, ceramique Giyan IV ; 1 1 . ceramique Tell-i-Gap 1 ;
1 2, ceramique Suse 1.

Fig. 5. - Ceramique il decor geometrique incise et peint : 1-7, Turdaş 1 8, Gumelnita
A2 (Roumanie) ; 9, Cucuteni B1
Fig. 6. - Ceramique
5, Halaf.
Fig . 7.
Fig.

- Ceramique
Sialk II.

1 ; 5,

il

il

decor geometrique peint :

1-2,

Samarra 1

decor geometrique peint : 1-2, 4, 6, 7-8, Suse

3-4, Sesklo 1
1;

3, Tell-i-Gap

8. - Cachets, tablette et fusaiole ă decor zoomorphe incise : 1, Tepe Gawra
2, Gawra A ; 3, Tilrtilria (Tran&ylvanie) ; 4, 6, Gawra XIII ; 5, Mersin XVB.
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AŞEZAREA NOUA II DE LA PIATRA NI:AMT
"STEAGUL ROŞU" (CIRITEI)
de ADRIAN C. FLORESCU

In spatele înălţimii "Pietricica•, pe panta lină de est a ter&ei din stînga
Bistriţei, vis-a-vis de fabrica de bere "Steagul roşu", se află resturile unei aşezări
de la sfîrşitul epocii bronzului a cărei suprafaţă atingea iniţial, după toate probabi
lităţile, cel puţin 1,5-2 ha. Lucrările de exploatare ale fabricii de cărămidă, situată
în imediata vecinătate, au cauzat distrugerea în mare parte a staţiunii. Deoarece
progresarea rapidă a lucrărilor de sapă ale cărămidăriei atrăgeau după sine distru
gerea integrală a aşezării la care ne referim, între 10 septembrie şi 24 octombrie
1959, s-au executat săpături de salvare avînd ca scop depistarea principalelor probleme
pe care le ridică acest obiectiv arheologic!.
De altfel, încă din 1 95 7, în vecinătatea aşezării de la "Steagul roşu", la numai
citeva sute de metri, fuseseră descoperite întîmplător mai multe morminte - din care
unele de incineraţie iar altele de inhumaţie, cu schelete chircite pe o parte - şi cu
un inventar ceramic de certă factură Noua2. Apropierea acestor două obiective aşezare şi necropolă - pe de o parte, ca şi identitatea apartenenţei culturale, nu
dădeau nici o îndoială asupra indiscutabilelor corespondenţe reciproce. Interesul
pentru investigarea staţiunii de la "Steagul roşu", era cu atît mai mare însă, cu cit,
de la prima vedere - spre deosebire de obiectivele similare specifice culturii Noua
- resturile sale nu apăreau la suprafaţa solului sub forma obişnuitelor movile plate
de cenuşă ("cenuşare - zolniki").
Posibilităţile materiale acordate cercetărilor noastre nu ne-au permis o epuizare
a porţiunii din aşezarea rămasă încă nedeteriorată de la data începerii săpă
turilor arheologice. De aceea ne-am limitat doar la un sondaj, constînd din două
şanţuri, 1 şi II, late de 1,50 m, fiecare, şi lungi respectiv de 71 şi 80 m, paralele între
1 S!plHurile au fost executate cu fondurile puse la d is p oz i tie
2

de cl1tre Muzeul arheo
logic Piatra Neamt. La s!plHuri a participat şi M. Z!moşleanu ca delegat din partea
Muzeului din Piatra Neamt. Intreg materialul arheologic rezultat se află In colec
tiile Muzeului din Piatra Neamt.
Cf. A. N i tu, M. Zamoşteanu, 1. Zamoşteanu, In Materiale, 1960, p . 360-361.

Me m o r ia

Ant iqu itati s, 1, 1 969.
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AŞEZAREA NOUA II D!! LA CIRITEI
ele, la distanţa de

1550%0

(fig.

1)3.

insumeazA circa

17

m unul de altul, orientate pe direcţia pantei � VSV 47500foo-ENE

In total, incluzînd şi lărgirile practicate, suprafaţa cercetatA efectiv

300

m2. In continuare, ne vom opri asupra rezultatelor acestor săpă

turi de salvare.
Stratigrafia obiectivului nostru, este simplă fiind vorba de o singură depunere
arheologicA, in structura căreia, cenuşa deţine un procentaj destul de ridicat ; gro
simea sa variază intre

0,10-0,30

humus, etajat pe două nivele :

m. Acest strat, este acoperit integral de solul cu

solul vegetal actual, gros de

cu humus propriu-zis, a cărei grosime nu depăşeşte
nerea

cenuşie,

corespunzătoare

aşezării

Noua,

0,10-0,15

este

situată

0,05-0,10

m, şi solul

m. La rîndul său, depu
pe

un

sol

de

culoare

brun-gălbuie, virgin. Atragem atenţia că in anumite zone din porţiunea cercetată,
depunerea arheologicA este inexistentă,
galben-virgin

(fig.

solul

cu

humus

suprapunînd

dirQct solul

2).

Ca deobicei, inventarul aşezării constă dintr-un procentaj ridicat de oase de
animale, după care, sub aspectul cantitativ, urmează materialul ceramic. De remarcat
este şi faptul că resturile arheologice sint mai numeroase in zona celor trei complexe

de locuire, asupra cărora ne vom opri la locul cuvenit.

Marea cantitate de oase de animale domestice, este o dovadă că p�storttul juca

un rol precumpănitor in viaţa economică a aşezării de la "Steagul roşu". Determinările
făcute, pe baza materialul.ui osteologie semnalat, au o deosebită semnificaţie in ceea

ce priveşte procentaj ul pe specii. Astfel, pe primul loc se situiazli cornutele mari

(47,72 % ), urmate la distanţe apreciabile de ovicaprine (12,50 % ), porcul (11,36 % ), calul
(7,96 % ) şi cîinele (3,41 % ). In ansamblul materialului osteologie, animalele domestice
reprezintă un procentaj de 82,96 % , restul de 17,04 % aparţinînd animalelor sălbatice'.
Spre deosebire de alte aşezări Noua cercetate pină in prezent, in inventarul
staţiunii de la "Steagul roşu" se constată o frecvenţă relativ ridicată a speciilor sălbatice
ceea ce dovedeşte că vînătoarea nu deţinea un rol cu totul neglijabil. De asemenea,
deşi in viaţa economică a staţiunei

noastre, creşterea vitelor are rolul dominant,

aceasta nu implică totuşi ignorarea totală a agriculturii primitive. Prezenţa unor
elemente legate de cultura plantelor, ca : fragmentele de rişniţă, frecătoare sau cuţite
curbe (toate din

piatră),

atestA existenţa şi a acestei indeletniciri chiar dacă ea

joacă un rol secundar, ca o anexă pe Ungă pl!storit.
Importanţa cercetlirilor din staţiunea aparţinînd etapei finale a epocii bronzului
de la Piatra Neamţ - "Steagul roşu" (Ciritei) constA însă in contribuţia Ia cunoaşterea
tipului de locuinţă existent in cultura Noua. După cum s-a văzut mai sus, aşezarea
la care ne referi m nu este de tip "cenuşar-zolniki", in sensul clasic al noţiunii. Subli
niem însă procentajul destul de ridicat al cenuşei in depunerea respectivă, precum şi
faptul că aceasta din urmă lipseşte cu desăvîrşire în unele zone. Avind in vedere
caracterul destul de limitat al săpăturilor, considerăm că ar fi prematur să admitem,
cel puţin in stadiul actual al cunoştinţelor noastre, el! obiectivul de Ia "Steagul roşu",
ar marca o anumită etapă din evoluţia culturii Noua in care tipul "cenuşar-zolniki",

3

Intregul ma terial ilustrativ a fost executat de cl!tre A. Buzill!.
' Cf. Sergiu Haimovici, Studiu asupra resturilor de laund descoperite Jn aşezdrile

JJ-UI,

apartfn1nd culturii Noua de la !31rlad şi Piaţra Neamţ, 1� Arfleoiovia Moldov�i,
p. 2 1 7-233,
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!

Fig. 2.
Piatra Neamţ - ,.Steagul roşu" (Ciritei). Fragment din profilul peretelui de
nord al şantului 1 , in dreptul semibordeielor 1 şi 2 ( 1 , sol vegetal ; 2, sol cu humus ;
3, sol cenuşiu continind resturi de locuire, Noua II ; 4, sol galben virgin ; 5, ciob ;
6, piatră ; 7, arsură neagră cu cărbune ; 8, arsură roşie.
-
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Fig. 3. - Piatra Neamt - .,Steagul roşu" (Ciritei). Planul şi profilul semibordeielor l (A)
şi 2(B ) : (1, sol vegetal actual ; 2, so l cu humus ; 3, sol cenuşiu continind resturi de
locuire Noua I I 1 4, sol galben-virgin ; 5, ciob ; 6, piatră 1 7, arsură neagră
cu cărbune 1 8, arsură roşie).
�
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ar fi cu totul abandonat sau cel puţin mult diminuat, urmînd ca cercetările viitoare să
aducă precizări în acest sens.
Referitor la tipul de locuinţă frecvent în aria Noua, datele obţinute pînă in
prezent pledează pentru colibe, construite la suprafaţa solului, destul de superficial
de altfel, anume concepute pentru o perioadă de timp scurtă, fapt determinat fireşte
de însăşi activitatea economică de bază a populaţiei respective,

păstoritul, care prin

natura sa necesitl:i o pendulare de la un loc la altul �ără a vedea în aceasta cîtuşi de
puţin un nomadism autentic.
Revenind la aşezarea de la Piatra Neamţ - "Steagul roşu", ţinem să relevăm
semnalarea a trei complexe de locuire in semibordei, din care două au fost cercetate
i ntegral. Acestea din urmă se află la o distanţă de numai

3

m unul de celălalt fig. 2).

In ambele cazuri, groapa are profilul in escarpă, formă determinată evident de î nsăşi
natura terenului, in pantă, cu adîncimea maximă respectiv de

0,75

m

(1)

şi

0,60

m (2).

In plan, gropile celor două semibordeie au axul longitudinal orientat perfect perpen
dicular faţă de d irecţia pantei. In ceea ce priveşte forma şi dimensiunile, constatăm
oarecari deosebiri de la unul la altul. Astfel, groapa semibordeiului
cu dimensiunile de

4 X3,50

1

este ovoidală

m, în timp ce, la semibordeiul 2, ar fi vorba mai curind

de o formă rectangulară cu colţurile mult rotunjite şi laturile arcuite cu dimensiunile
de

5 X 3,50

m.

Reamintim că cea mai mare parte a materialului arheologic provine tocmai din zona
acestor semi i.Jordeie, în deosebi din umplutura gropilor respective şi constă din oase
de animale şi cioburi. La semibordeiul

1,

semnalat o pată d e arsură roşie, groasă de
(eventual urme de vatră

?) ;

in colţul de vest, pe fundul gropii s-a

2-3

cm, avînd suprafaţa de circa

p·� fundul gropii mai ales in sectorul de nord (fig. 2).
Atît la semibordeiul

1

50

cm2

de asemenea, pete mici de arsură roşie s-au semnalat

cit şi la semibordeiul

2

în colţul de nord al gropi i s-au

semnalat cite un complex de pietre de dimensiuni mici şi mijlocii (fig.

2) .

In ciuda

idt>ntităţii locului pe care il ocupă în ambele cazuri complexele respective (colţul
de nord),

nu avem

nici

un indiciu în sprijinul ipotezei că am avea a face cu

resturile uno r eventuale cuptoare. Deşi oarecum grupate (mai ales la semibordeiul 2)
la o cercetare mai atentă s-a dovedit că este vorba de pietre dispuse în neorînduială,
toate fiind deplasate din poziţia care au avut-o iniţial. N-ar fi exclus deşi obser
vaţiile edificatoare în acest sens, ne lipsesc, să avem a face, eventual, cu resturile
unei căptuşeli interioare ale pereţilor gropilor, prăbuşite după abandonarea totală
a locuinţelor.
In afară de cele citeva unelte fragmentare din piatră, menţionate mai sus,
legate de cultura primitivă a plantelor, trebuie să amintim şi alte obiecte din os
şi bronz deşi foarte slab reprezentate. In ceea ce priveşte uneltele din os, remarcăm,
in primul rînd, cîţiva omoplaţi crestaţi, element specific purtătorilor culturii Noua,

precum şi cîteva fragmente de impungătoare din os, de un tip cu totul banal. Inven
tarul de bronz este şi mai sl'irac ;

este vorba doar de un fragment de ac cu protu·

beranţe şi două ace, cu mij locul îngroşat, de secţiune rectangulară şi capetele ascu
ţit�. toate de dimensiuni mici.
In comparaţie cu suprafaţa cercetată, ceramica este relativ numeroasă, dar din
nefericire. ca de obicei in aşezările Noua, foarte fragmentară. Cele mai numeroase
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Piatra Neamt - .,Steagul roşu" (Ciritei). Ceramică, Noua II descoperită
in complexele de locuire.
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sint fragmentele provenind de la vase-sac, cu brîu in relief simplu, crestat sau
alveolat (fig. 3/2, 7, 9-10) după care urmează străchinile şi vasele tronconice (fig.
3 jll-12) şi in sfîrşit, ceştile din pastă de calitate mai bună, cu torţi supraînălţate,
in bandă (fig. 3/5, 8), sau prevăzute cu buton (fig. 3 j l, 6) sau creastă (fig. 3/4), tipuri
specifice exclusiv inventarului ceramic aparţinînd culturii Noua.
*

Inventarul ceramic ca şi tipurile de unelte din os (omoplatul crestat) sau bronz
(acul cu protuberanţe), pledeazi1 fără îndoială pentru datarea aşezării de la Piatra
Neamţ-"Steagul roşu" (Ciritei) în etapa finală a epocii bronzului, atribuind-o totodată
prin elementele specifice amintite, culturii Noua.
Ţinînd seama de faptul că in inventarul aşezării la care ne referim, lipsesc cu
desăvîrşire elementele legate de factura clasică a culturilor bronzului mijlociu (res
pectiv Delopotok-Costişa şi Monteoru) ni se pare destul de plauzibilă încadrarea
obiectivului nostru in etapa de definitivare a culturii Noua (Noua Il), ea fiind contem
porană cu aşezările de Ia Truşeşti-"Movila din Şesul Jijiei" (niv. 3)5 şi Corlăteni-"Pe
Ţerină" (niv. 2)6 şi cu necropola de la Truşeşti-"Ţuguieta"7. Evident că nu există
nici o îndoială asupra corespondenţei dintre aşezarea de Ia "Steagul roşu" şi necropola
de la ,.Ciritei", ambele plasîndu-se în date absolute, eventual în sec. XIII-XII î.e.n.
L' ETABLISSEMENT DE L' ETAPE NOUA II DE PIATRA NEAMŢ
,.STEAGUL ROŞU" (CIRITEI)
R E SUME

En 1 959 l'auteur a efectue un sondage dans e tablissement de la fin de l âge
bronze, sltuee pres de la peripherie d'est de Piatra Neamţ, contenant une seule
couche d'hab_tation. Pendant les recherches on a signale 2 hutes en terre d'une surface
de 4X3.50 m et 5X3,50 m.
Dans l'inventaire de l'etablissement, ce sant les os d'anlmaux qui ocupent la
prem iere place (les grandes betes il corne -47,72 % , les ovi caprin s -12,50 % , le porc
-1 1 ,36 % , le cheval -7,96 % et le chien -3,41 % ) .
Les traits de la ceramique permetent l'encadrement chronologique de l'etab!isse
,n ent de Piatra Neamt dans la 11-e etape d'evolution de la culture de Noua (Noua Il), c'esl
a dire la phase Reineke D (XIII-e-XIl siecle av.n.e.).
du

'

5

M. Petrescu-Dimbovita, Şantierul Truşeşti, S CN , IV, 1 -2, 1 953, p. 29 şi urm . ;
idem, Contributii la problema sllrşitului epocii bronzului şi începutul epocii lierului
Jn Moldova, in SClV, IV, 3-4, 1953, p. 450 şi urm. ; Adrian C. Florescu, Şantierul
Truşeşli (Movila şi Şesul Jijiei), in SCN, V, 1-2, 1 954. p. 59 şi urm. : idem,
Şanlierul arheologic Truşeşti (Movila din Şesul Jijiei), in SCIV, VI, 1-2, 1 955,
p. 1 72 şi ur m . 1 i d e m, Şantierul arheologic Truşeşti, Materiale, III, 1 957, p. 210 şi
urm . ; idem, Contributii la cunoaşterea cult urii Noua, in AM, II-III, p. 1 43-21 6.
t Cf. 1. Nesto r, Şantierul Valea Jijiei (săpăturile de la Corlăteni). tn SC IV III, 1 952,

p. 89 şi urm:
M. Petrescu-Dimbov ita, Şantierul V alea Jijiei (săpăturile de la Truşeşli), 1n SCIV,
111. 1952, p. 75 şi urm. ; idem, tn SCN, IV, 1 -2, 1 953, p . 75. şi urm. ; idem, ln
,

SCIV,

IV, 3-4, 1953,

p.

456 şi urm.
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FLORESCU

LtGENDE DES FIGURES

Fig. 1 . - Piatra Neamt-.,Steagul roşu" (Ci,l'itei). Plan des fouilles.
Fig. 2.
Piatra Neamt-.. Steagul roşu" (Ciritei). Fragment du profil nord de la section l ,
dans la zone des hutes en terre l et 2 . l , sol vegetal actuel ; 2, humus ; 3, sol
contenant de cendre et des restes d'hsbitation Noua Il ; 4, sol jaune-vierge ;
5, fragment ceramique ; 6, pierre ; 7, calcination ; 8, calcinations rouges.
Fig. 3.
P)atra Neamt-"Steagul roşu" (Ciritei). Plan et profil des hutes en terre l (A) et
2 (B). 1 . sol vegetal actuel ; 2, humus ; 3, terre cendreusse contenant des restes
d'habilation Noua Il ; 4, terre jaune-vierge ; 5, fragment ceramique ; 6, pierre ;
7, calcination noire avec de charbon ; 8, calcination rouge.
Fig. 4. - Piatra Neamt-..Steagul roşu" (Ciritei). Poterie Noua Il decouverte permis les
complexes d'habitation.
-

-
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CETAŢILE DACICE DIN MOLDOVA
ŞI CEL DE-AL DOILEA RAZBOI DACIC
de NICOLAE GOSTAR

Printre importantele descoperiri din ultima vreme, privitor la istoria dacilor
la răsărit de Carpaţi, se consideră a fi şi cetatea dacică de pe înălţimea Bitca
Doamnei de la Piatra Neamţl. Aşa cum s-a mai spus şi în alte ocazii, cetatea dt! pe
Bitca Doamnei, intocmai ca cetăţile din Transilvania, prezintă toate caracteristicile
unei adevărate cetăţi dacice. Şi această cetate se găseşte pe o înălţime cu pante
abrupte, apărată de ziduri de piatră şi un turn de piatră, cu două sanctuare din
tambur! de piatră, cu o palisadă exterioară, iar in interior cu locuinţe pe temelie
de piatră pe care se înalţă pereţii de bîrne şi lut2.
Tot la Piatra Neamţ, pe înălţimea Cozla, a existat, de asemenea, o cetate
dacică, prezentind aceleaşi caracteristici şi unde, după informaţii mal vechi, s-au
aflat urmele unui zid de piatră3. Săpăturile ma i noi au arătat şi aici existenţa
aceloraşi tipuri de locuinţe4.
O ultimA aşezare, care prin poziţia ei poate fi considerată ca fiind o cetăţuie
dacică, este cea de pe înălţimea Titelca de la Tiseşti - Tîrgu Ocna (jud. Bacău). Cetă
ţuia se găseşte pe una din înălţimile cele mai dominante de pe valea Trotuşului şi
în mod categoric că a îndeplinit rolul de punct de sprijin şi de apărare5. Cercetările
limitîndu-se numai la cîteva secţiuni, nu s-a putut afla dacă cetăţuia a fost sau nu
fortificată cu zid de piatrăG.
Toate aceste locuri întărite, care îşi merită pe drept cuvînt numele de cetăţi
sau cetăţui dacice, se găsesc în regiunile de munte (ca şi în cazul celor din Transil
vania), mai corect spus în regiunile subcarpatice ale Moldovei. Este posibil să mai fi
H. Daicoviciu , Acta Mus Nap. , V, 1 968, p. 53 şi urm.
2 N. Gostar, Cetdţi dacice din Moldova, Bu c u reş t i , 1969, p. 9 şi
3 Ibidem, p. 25.
4 A. Nitu, 1. Zamoşteanu, M. Za!T'oşteanu. Materiale, VI, 1 959,
5 A. Nitu, M. Zamoşteanu, Materiale, VI, 1 959, p. 375 ş i urm.
li N. Gostar, op. cit . . p. :28.

1

Memoria Antiqultatis, 1, 1 969.
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existat şi alte asemenea aşezări dacice fortificate in văile Carpaţilor orientali, pe
care, poate, cercetările viitoare să le facă cunoscute.
Aceste trei cetăţi sau cetăţui datează din vremea celei mai înfloritoare perioade
din istoria politică şi culturală a dacilor, iar începuturile nu pot fi mai vechi de
sfîrşitul sec. II î.e.n. Din analiza materialului arheologic cetăţile dacice din Moldova
nu depăşesc însă cu mult anii sec.

1

e.n., ceea ce, ne-a dus la concluzia, că sfîrşitul

lor, ca şi a celor din Transilvania, este în legătură cu războaiele dacice purtate de
tmpl!l.ratul Traian (anii

101-102

şi

care au dus la supunerea întregului

105-106)7,

neam dacic de sub stăpînirea regelui Decebal.
In paginile ce unnează vom încerca să aducem în discuţie cîteva scene de pe
Coloana lui Traian, care prezintă toate şansele de a fi localizate la răsărit de Carpaţi.
In ce priveşte gradul la nivelul căruia se reflectă sau nu realitatea celor înfăţişate
in scenele Coloanei, părerile sînt dintre cele mai variateB ;
singur lucru nu i se poate reproşa artistului :

cu toate acestea însă, un

succesiunea cronologică a evenimen

telor, aşa încît putem avea toată certitudinea că scenele, în care ni se prezintă episoa
dele mai importante petrecute în decursul celor două războaie, au fost aranjate şi
grupate în ordinea în care ele au avut loc9.
Scenele, care ne i nteresează aici, sînt cele de sub nr. CL, CLI, CLII, CLII I 10.
In scena CL (fig.

1

înspre stînga şi fig.

2)

artistul, fără a-l preocupa detaliu!, a

încercat să prezinte o aşezare întărită, cu o poartă (turn ?) din bîrne aşezate orizontal
iar înăuntrul aşezări i , bustul a doi bărbaţi neînannaţi, cu pieptul gol,
capul acoperit. Inspre stînga porţii se vede un prizonier dac,

unul avînd

pileatus, însoţit de patru

soldaţ i romani din trupele auxiliare, iar înspre dreapta porţii, doi prizonieri daci,

oomati, transportaţi de alţi patru soldaţi auxiliari. Episodul are loc într-o regiune
mun toasă şi aceasta se vede după forma accidentată a terenului, copacii şi trei ani
male sălbatice :

un bour, un mistreţ şi un cerb. In partea stîngă a scenei se vede un

riu învolburat, cu curs repede, coborînd

din

munte.

In

mijloc,

de

după culmea

muntelui, apare bustul unei figuri feminine într-un cadru drapat cu văi .

W.

Froehner

explica

această

scenă în sensul că cei capturaţi

sînt

prizonieri

barbari, iar în partea de mijloc s-ar găsi doi captivi, în curtea unei case dacice,

7 Ibidem, p. 37 şi urm.
8 C. Dai cov ic iu , H. D ai cov ic iu Columna lui Traian, Bucu reşti 1 966, p. 14 şi urm. ;
H. Daicoviciu, Dacif2, 1968, p. 240 şi urm., unde se expun părerile arheologilor,
istoricilor şi exegetilor Colo an ei lui Traian ( C. Cichorius, S. R ei nach , G. A. T.
Davies, K. Lehmann-Harlleben, E. St rong, I. A. Richmond, R. Paribeni, C. Patsch şi
altii ). Concluzia celor doi invătati români este că, in stadiul actual al cunoştin
ţelor, valoarea istorică a rcliefurilor este relativ redusă, ca şi valoarea topografică
Il scenelor. Privitor la schematismul şi realismul monumentelor de pe Coloană
este important a se v ed e a studiul lui M. Turcan-Deleani, M.t?Iange s d'atcheologie
et d'histoire. Ecole lranr;aise de Rome, LXX, 1 958, p. 1 49 şi urm.
9 C. Daicoviciu, H. Daicovi ciu, op. cit., p. 1 9 ; H. Daicoviciu, op. cit., p. 248.
10 Numerotarea scenelor s-a făcut după C. Cichorius, Die Reliels der Traianssâule.
Talelb., Berli n, 1 896, 1 900. Figunle 2 şi 3 din lucrarea noastră au fost reproduse
du p ă desenele lui Pietro Santi Bartoli, din anul 1 667, publicate de E. A. P. Dzur,
Die Traianssuule, Haga, 1 94 1 , care, deşi nu sînt exacte, totuşi li î n t mai clare In
redarea amănuntelor decit planşele lui C. Ci chor ius.
,
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despuiaţi de îmbrăcămintea lor. Figura, ce apare de după culmea muntelui, este
divinitatea Nopţii 11. C. Cichorius, urmat de alţii, explica scena ca fiind un trans
port de prizonieri daci, care sînt coborîţi din munte. Ei vin de la nord, după cum
ar dovedi divinitatea Selene, care, îr.. această scenă, simbolizeazA regiunile nordice,
iar cei doi barbari din interiorul aşezării, prin faptul că sînt pe jumătate goi,
denotă că sînt germani şi chiar se specifică cum că ar fi din neamul bastarnilor,
populaţie de la nord de Dacia12.
In scena CLI se vede o luptă între daci şi romani (fig. 1 înspre dreapta şi
fig. 3). Sînt prezentaţi cinci soldaţi romani d in trupele auxiliare, luptînd împotriva
unui grup tot de cinci daci, care sînt în poziţie de apărare. Un dac poartă o sabie
curbă şi scurtă, ceilalţi luptă, probabil, cu lăncile (care nu se văd) şi se apără cu
scuturi mari ovale ; un dac a căzut într-un genunche, lovit fiind de lancea sau suliţa
unui roman. Dacii au îmbrăcămintea lor caracteristică, aşa cum apare în toate sce
nele de pe Coloană, cu o singură deosebire : cei doi nobili, care conduc lupta, în
loc de pileus (adică boneta în formă de căciulă, aşa cum se vede în toate scenele)
poartă un coif în formă de trunchi de con. Coiful probabil că era din mP.tal, întărit
cu benzi tot de metal şi prins sub bărbie cu o bandă de metal sau curel uşă de piele.
Lupta se dă în preajma unei cetăţi ce se găseşte pe o înălţime. Ca element de forti
ficaţie se vede o parte din palisada de bîrne înfipte în pămînt una lîngă alta. Pentru
a trece dincolo de palisadă se pătrundea printr-o poartă înaltă de lemn cu acoperiş
în pantă dublă. Inspre dreapta porţii se vede un turn înalt cu pereţii exteriori,
probabil, din bucăţi de scîndură, în care se văd capete de bîrne sau, mai curînd,
·Capetele ţintelor (piroanelor) de fier. In turn se pătrundea printr-o uşă înaltă, dea
supra avînd o fereastră mare pătrată şi un acoperiş în formă de trapez. Spre dreapta
turnului de lemn se vede un turn de piatră cu o uşă înaltă şi cu acoperiş în pantă
dublă. Intre turnul de lemn şi cel de piatră se vede o parte dintr-un zid de piatră.
Spre dreapta turnului de piatră se văd două locuinţe înalte cu pereţii exteriori din
bîrne sau scinduri aşezate orizontal şi în care se observă capetele ţintelor de fier.
Ambele locuinţe au cîte o fereastră în partea de sus, iar la una se vede o uşă înaltă ;
acoperişurile par să fi fost într-o singură pantă. Ultimul element, în partea stîngă
a locuinţelor, este un fragment de palisadă, în felul celei din stînga scenei. Tot în
partea stîngă se vede un rîu coborînd din munte, care apare şi în dreapta scenei CL.
W. Froehner interpretează această scenă prin "renfords par les Sarmates, que
l'on reconnaît â leurs bonnets coniques et sur le territoire d�squels ils. se sont refugies,
les Daces livrent un dernier combat aux Romains. Dans le fond, une viile barbare,
situee sur les bords d'un torrent " 13. C. Cichorius, după lungi explicaţii, arată că în
această ultimă ciocnire dintre romani şi barbari, cei purtători de coif nu sînt daci
ci sarmaţii iazygi din Cîmpia Tisei, la care găsiseră adăpost dacii fugari. Lupta din
scena respectivă ar fi avut loc atunci prin partea de apus a Daciei, deci undeva prin
11 W. Froehner. La Colonne Trafane. Texte, Paris, 1 872, p. 23.
12 C. Cichorius, Die Reliets der Traianssăule. Driller Textband, Derlin, 1 900, p 378
şi urm. 1 C. Moi s il , Istoria românilor înfăţişată în proecţiuni luminoase. Il Luptele
dacilor cu romami 1n \lle mea regelui Decebal ŞI a împăratului Traian, Bucun•ştl,
1 9 1 5, p. 72-73 , R. Paribeni, Optimus Princeps. Saggio sulla storia e sui temp1
r/ "' 1/' i moPrrrtore Traiano, Messina, 1 926, p. 308 1 E. A. P. Dzur, op, cit p. 241 .
t3 W. FroehneJ, op. cit., p. :U.
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dmpia dintre Dunăre şi Tisa sau in actualul teritoriu al Crişanei14. Deşi această
explicaţie a fost în general acceptată15, E. Petersen a demonstrat că luptătorii purtă
tori de coif nu pot fi iazygi, căci aceştia în timpul războaielor dacice nu se găseau

Fig. 1 .

i n raporturi d e duşmănie faţă d e romani, ci dimpotrivă erau aliaţii romanilor şi
aveau motive să fie duşmanii dacilor16. O soluţie cu totul originală a încercat
C. Patsch, care, plecind de la cunoscuta sa teză că sciţii agatirşi amintiţi de Herodot,
IV, 48, s-au menţinut în Dacia pînă tîrziu, barbarii purtători de coif, acesta fiind
de tip răsăritean (iranian), ar fi aceşti agatirşi şi care, deşi dacizaţi, mai păstrează
Cich orius, op. cit., p. 383 şi urm.
M ois il, ibidem ; R . Pari ben i ibidem ; E. A. P. Dzur, ibidem.
16 E. Petersen, Trajans dakische Kriege nach dem Săulenreliel erzăhlt. II. Der zweite
Krieg, Le ipzi g, 1 903 p. 1 22, Cichor iu5 hat ganz recht : die zwei Kappentrilger sind
keine dakischen Pileati, sonder cin anderes Volk", dM mai observă eli ihre
Bestimmung als Jazygen ist jedoch weniger gelungen", iar toate celelalte elemente
din scena CLI sint dacice. Cu alte argumente respinge apartenenta iazygă şi
C. Patsch, Der Kampl um den Donauraum unter Domitian und Trajan. Beitrăge
zur V6Ikerkunde von Siidosteuropa V/2, Viena Leipzig 1 937, p. 1 22.

14
15

C.
C.

,

"

"

-

,
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coiful ce denot� vechea lor origineF. După C. Daicoviciu şi H. Daicoviciu scena de
mai sus nu poate fi localizată18 şi nici nu se insistă asupra celor propuse de
W. Froehner, C. Cichorius şi C. Patsch.
După W. Froehner şi C. Cichorius, cele două scene, CL şi CLI, discutate mai
sus, nu ar avea nici o lC'gătură intre ele şi deci ar fi vorba de două evenimente deo
sebite şi care s-au petrecut in locuri deosebite. Desigur că nu este uşor de a iden
tifica cu bastarnii cei doi barbari, goi pînă la brîu, din scena CL, căci, tot atît de bine,
ei pot fi şi alţi german i şi, mai ales, că pînă in prezent nu se cunoaşte nici o
reprezentare sculpturală antică a neamului germanie al bastarnilor. Barbari germani.
in calitate de aliaţi ai dacilor, nu mai apar in alte scene ale Coloanei19, in schimb
C'i sint bine reprezentati pe metopele şi reliefurile monumentului trofeu de la
Adamclisi şi care au fost identificaţi de unii cercetători cu bastarnii20. Pe de altă
parte, este puţin probabil ca bastarnij să fi rămas pasivi şi să nu-i fi interesat in
nici o măsură războaiele dacice, cunoscut fiind spiritul războinic şi prădalnic al
acestora. In consecinţ� nu se pot exclude bastarnii, dar in acest caz episodul din
scena CL mai curind a avut loc pe teritoriul din răsăritul Daciei (decit in nord),
unde dacii se aflau într-un contact mai direct cu acest neam al bastarnilor şi care
cu ani inainte ei fuseseră stăpîni in Moldova, mai ales la r�sărit de Siret. Pentru
partea de nord a Daciei ar pleda figura divinităţii Selene. Ne întrebăm însă, dacă
această figură reprezintă intr-adevăr Selene sau, dacă nu cumva, o altă divinitate
din mitologia greco-romană. Ar fi de văzut deci, dacă figura nu-şi poate găsi şi o
altă identificare, anume Eos-Aurora21 şi atunci scena CL s-ar putea interpreta ca
fiind un eveniment ce ar fi avut loc nu în nordul ci in răsăritul Daciei. Dar oricare
ar fi explicaţia, scena CL nu exclude nici locali zarea evenimentului în nordul Daciei,
adică, am zice, prin Maramureş, dar nici ipoteza unei localizări în părţile orientale
ale Daciei de sub stăpînirea regelu i Decebal .
17 C.

Patsch, op. cii., p.

urm., actiunea s-ar pe trece in r�s�rilul Transilvaniei,
pe cursul su pe rior al Oltului. Identificarea cu agatirşii a
fost acceptată numai de I. T. Kruglikova, Dakia v epohu rimskoi okkupa ţii,
Moscova, 1 955, p. 38.
1 8 C. Daicov iciu, H. Daicoviciu, op. cii., p. 34, ,.localizarea acestor actiuni c, �ireşte,
in bazinul
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1 23 şi

Ciucului şi

iluzorie".

R. V u l pe , S i udii Clasice, V , 1 963, p. 235, pare să identifice printre
XXXVIII, segmentul 97, în primul r�zboi dacic, şi un german.

:!0 V .

dacii din

scena

Pârvan, Gelica. O protoistorie a Daciei, Bucureşti, 1 926, p . 1 22 şi urm. ; R. Vu lpe,
Histoire ancienne de la Dobroudja, B uc u reşt i , 1 938, p. 1 5 1 -1 52. Apart ene n t a numai

la neamul dacic al tuturor barbanlor de pe relie!nrile monumentului de la Adam
clisi, susţinută de F. B. Florescu, Monumentul de la Adamklissi2, Bucureşti, 1 960,
p. 625 şi ur m., a fost. c om b ă t u t� in ultima vreme de I. I. Russu, Studii Clasice, V,
1 963, p. 430 şi u r m . ; K. Hore-dl, Acta Mus. Nap.. III, 1 966, p. 423 şi u rm . ; G. Borde
nache, SCIV, 1 9, 1 968. p. 699-702 ; cf. R. V u lpe, Studii Cla sice, V, 1 963, p. ::!:!:!
; 1 urm. ;
H. Daicov i c i u , Steaua, XVll, 8, 1 967, p. 74-75 ; I. A. Richmond, Papeu
of lhe British School al Rome, XXXV, 1 967, p. 29--39 ; i d em SCIV, 1 9, 1 !:168, p.
:J-29 :
R. Florescu, Ghid arheologic al Dobrogei, Bucur eşti , 1 968, p . 59-60 :
R. Vulpe, Din istoria Dobrogei. Il. Romanii la Dundrea de Jos, 1 968, p. 1 05 şi urm.
2 1 A. R app, Roschers Lexikon, I, 1 252 şi urm. ; Escher, RE, V, ?.657 şi ur m . A �f'
vedea şi �ezcrvele lui E. Petersen, op. eli., p. 1 2 1 , cu p riv i r r la zeitatea N y x

d i n scena Cl.
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Pentru explicaţiile care s-au dat in interpretarea scenei CLI din partea lui

W. Froehner, C. Cichorius şi C. Patsch, în aceeaşi măsură se pot aduce mai multe

observaţii, prin care se neagă în bună parte concluziile celor trei învăţaţi. Din scena
CLI se poate deduce că lupta între trupele auxiliare romane şi daci se dă pentru
cucerirea unei cetăţi daci ce pentru că pe Coloană vedem prezentate, in mod sche
matic, aproape toate elementele unei asemenea cetăţi22. Dar cine sînt apărătorii
cetăţii ? Da·c:ii, sarmaţii ·(adică roxolanii) împreună cu dacii, iazygii împreună cu
dacii sau agatirşi dacizaţi ? In ce priveşte sarmaţii roxolani ei într-adevăr apar
pe Coloană în scenele XXXI şi XXXVII, ca aliaţi ai lui Decebal, dar numai în
primul război (anii 101-102), întotdeauna călări, sînt cataphractarii, luptă cu arcul,
·
nu au scut23, iar coiful lor este deosebit de felul cum apare în scena CLI. In iden
tificarea luptătorilor cu coif cti iazygii, trebuie să se ţină seama de critica lui
E. Petersen, prin câre; în urma analizei izvoarelor scrise, aceştia sînt in mod cate
goric excluşi24. Despre o eventuală apartenenţă a acestora la urmaşii agatirşilor de
neam scitic, este cu atît mai puţin probabil, iar argumentele lui C. Patsch nu-şi
găsesc o j ustificarE! în izvoarele pe care el le citează25.
In scena C, cea a ambasadorilor (a soliilor), apar mai multe neamuri, care,
la inceputul cel � i de-al doilea războ i dacic, se prezintă la Drobeta pentru a trata
cu impăratul Traian: După particularităţile vestimentare se pot deosebi reprezentanţii
a şase popoare, fiecare in grupui'j de două sau trei persoane26. Primii trei bărbaţi
din faţa lui Traian, cu pieptul · gol, sînt de neam germanie, identificaţi ca fiind
bastarni. Alături de aceştia este un grup de trei bărbaţi (doi comati), in atitudine
de iertare, care, după costum, deşi nu se vede în întregime, ar putea fi delegaţii
unor daci (?) pe cale de a se supune. Tot aici se află alţi doi bărbaţi, identificaţi cu
reprezentanţii oraşelor pontice sau mai curînd cu o delegaţie venită din partea
,

22

De fe lu l cum sint prezentate cetătile dacice pe Coloană a se vedea observatiile
jus t e exprimate de C. D aicovi ciu, H. Dai covi ci u, op. cit., p. 1 8-19.
23 C. Cichorius, Erster Talelb., scenele XXXI şi XXXVIl ; idem, Zweiter Textb., p. 146
şi urm. ; p. 1 79 şi urm. ; C. Daicoviciu, H. D aicoviciu, op. cit., p l. 1 8.
2� E. Petersen, op. cit., p 1 22. Mai putem adăuga şi lipsa, In p ă rţi le de apus ale
Daci ei, ale un or cetăti dacice cu ziduri de piatră, de felul celei din scena CLI.
Numeroasele greşeli ale lui C. Cichorius, In explicarea mai multor scene de pe
reliefurile Coloanei, îşi g ăsesc justificarea că la acea dată se şlia foarte putin
despre cetăţi le d a c i c e şi, in general, despre Istoria şi cultura dacică in preajma
războaielor de cucerire. Astfel, pe lingă acele multe localizări şi identificăr i topo
grafice greşite, C. Cichorius, şi alţii după el, confundă Sarmlzegetusa dacicli cu
Sarmizegetusa rom an ă .
25 C. Daicoviciu, La Transylvanie dans l'anliquile, Bucureşti, 1945, p. 38, nota 2,
C. Patsch . , afirme . . . que les Aoathyrses se seraienl m aintenus jusqu'au 11-e si�cle
apr�s J.-C. LE s argumenls qu'il apporte au sujet du nom Agalhyrsus, ren contre
chez les esclaves ou des affranchis ne sont guere convaincants". Problema a fost
din nou dezbătut ă de A. Bodor, Acta Antiqua Philippopolitana, 1 962, p. 47 1 ldem,
Acta Mus. Nap., 1, 1 964, p. 1 53-1 56 ; cf. 1. H. Cr iş a n, Ceramica daco-geticCJ cu
privire specială Ia Transilvania, Bucureşti, 1 969, p. 28. Este curioasă afirmaţia lui
C. Patsch, op. cit., p. 1 26, care, referindu s e la cetatea dacică din scena CLIII.
spune, printre ·altele : .,den reinen Siedlungstypus der Agat hyrsen reprllsentiert,
der Ort CLIII . vollig undazisch", de unde concluzia, .,die Agathyrsen standen
also hier·· auf Seite des Decebalus .
28 După W. Froehner, op. cit., p. 20, ,.une depu tation des Sarmates ou des G�tet".
-

.

.
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regatului bosporan. Urmează un grup de doi, ambii cu un fel de fes pe cap, din
care unul nu are pe umeri decit o mantie şi identificaţi tot cu un neam germanie.
Grupa următoare, din trei persoane, cu haină lungă şi largă, cu cojocel şi cu mănuşi,
ar fi un popor nordic, pînă acum neidentificat. Ultimii, cei care ţin caii de friu, cu
o căciul ă in formii de fes, cu îmbrăcăminte deosebită de cea a dacilor ca şi de a
celorlalţi, unul purtind o teacă cu sabie dreaptă şi scurtă, au fost identificaţi cu
sarmaţii iazygi27. Dacă identificarea ambasadorilor, aşa cum a făcut-o C. Cichorius

Fig. 2.
�i pe care noi am rezumat-o mai sus, este exactă sau nu, în momentul de faţă este
illcă o chestiune la care nu se poate da un răspuns afirmativ sau negativ.
Poate un nou studiu al acestei scene, bazat pe noi cercetări şi eventual pe un
nou material comparativ, va putea clarifica problema apartenenţei etnice a acestor
solii. Dar in cazul că am admite că scena C reprezintă printre alte solii şi pe cea
a bastarnilor şi pe cea a iazygilor, atunci aceste douii neamuri ar trebui excluse
dintre aliaţii lui Decebal în cel de-al doilea război dacic. Un lucru este totuşi sigur :
printre reprezentanţii celor şase neamuri nici unul nu prezintă o absolută identitate
cu cei doi purtători de coif ş i deci, dacă am admite explicaţia lui C. Cichorius
pentru scena ambasadorilor, atunc i iazygii sînt excluşi din scena CLI.
Cine pot fi deci cei doi barbari cu coif care conduc pe daci in luptă l a poa
lele unei cetăţi dacice ? Răspunsul nostru este că după îmbrăcăminte ei sînt daci.
care prin nimic nu se deosebesc de imbrăciimintea celorlalţi daci de pe scenele
27 C. Cichori u s, Drit ter Textb., p. 1 42 şi urm. :
Dzur, op. cit., p. 169.

G. Moisil,
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Coloanei. Unul dintre aceştia luptă cu sabia curbă, arma cea mai caracteriStică
dacică. Faţă de pileati daci îi deosebeşte numai coiful pe care îl poartă în loc dt'
pileus. Folosirea coifului în loc de pileus denotă că intenţia artistului a fost de u
figura do i conducători daci, care au împrumutat obiceiul unei aristocraţii de alt
neam, vecin bineînţeles, şi ca re nu pot fi decît sarmaţii roxolani, deci vecinii dinspre
răsărit ai dacilor. Este adevărat că acest tip de coif se deosebeşte de ce l purtat de
roxolani (scenele XXXI, XXXVII), aliaţii dacilor în primul război. In scena XXXI
trei roxolani călări şi cataphractarii au coifuri conice, cu calotă şi cu bandă sa u
cureluşă sub bărbie ; în scena XXXVII, unde apar şase roxolani, numai la doi sP
vede bine că forma coifului este conică şi cu calotă, la alţi doi dimpotrivă se vede
cîte un coif în formă de trunchi de con (asemănător coifurilor din scena CLI).
Există totuşi deosebiri de felul cum au fost confecţionate cele două tipuri de coifuri ;
in scena XXXVII, indiferent dacă sînt cu sau fără calotă, benzile de întărire sînt
aplicate de-a latul coifului, pe cînd în scena CLI sînt aplicate de-a lungul coifu
lui. In schimb banda de metal sau cureluşa de sub bărbie sînt elemente comune
pentru coifurile ambelor scene. Portul bărb:i în formă ascuţită, care se vede
la un purtător de coif din scena CLI şi care se aseamănă cu barba ascuţită
pe care o poartă un singur roxolan din scena XXXVI I . ne-ar putea duce la
identificarea primului cu un reprezentant al roxolanilor. Dar daci cu o asemenea
barbă mai apar şi în a l t e scene ale Coloanei, d eşi în cazul scL•nei CLI n-ar putea fi
exclusă o anumită modă venită din partea aristocraţiei roxolane. Concluzia dec-i
poate fi, că cei doi conducători ai luptei din scena CLI sînt daci. care îşi păs trează
portul lor dacic şi luptă cu arma dacică (sabia curbă), dar, care, datorită eo n • actului
cu Yecinii roxolani, schimbă acel pileus tradiţional <·u co i fu l de m(•tal (poat<' d i n
metal preţios sau numai benzile din metal preţios) şi t o t o modă roxolană a r putPa
fi tipul bărbii. Deşi coiful purtat de cei doi conducători daci nu este tipic roxolan
(cel puţin aşa cum reiese di n scenele Coloanei)2R, totuşi o a se m e n ea preferinţă denotă
Cichorius, Erster Talelb., in pl. II şi III ( r eli efu r i!� de la baza Co l oan e i ) şi
in scena LXXVIII, unde se vă d două trofeuri (cu acestea se incheie pr i mu l război
d a cic ) şi care sînt împo do bi te, printre alle arme, şi cu coifuri in formă de c� lo tll
a lu ng i tă şi frumos ornamentale. Aceste coifuri se deosebPsc prea putin de felul
cum sînt lucrate coifurile sarmat.ice d i n scenele XXXI şi XXXVII, (cf. K. Lehmann
Har t l ebe n, Die Anlike, 1, p. :l27, p l . 36), dar nu prezin tă nici o asemănare cu
c o i fur i l e din scena CLI. Ne întrebăm dacă dacii, deşi pe relic�u r i l c Coloanei nu
poartă coifuri cu calotă, nu au avut totuşi coifuri de paradă, pe c a r e să nu le
fi purtat in t i mpu l l up t elor . S-ar putea însă ca aceste reprezentări de coifuri din
pl. II şi III şi scena LXXVIII, să nu fie allceva dec î t o pură fantezie a artistului şi
deci un simplu ornament d eco r a tiv. Este necesar s ă atragem a tentia, că pînă in
prezent, pe intregul teritoriu dacic n u s-a găsi t nici un obiect de metal, care
ar putea fi identificat cu vreun fragment de coif de felul celor de pe reliefurile
Coloanei ; cf. V. Pârvan, op. cit., p. 5 1 9. Coiful de aur de la Poiana-Cotofeneşti
(jud. P rah ov a ), pe care A. Alfoldi, Bericht iiber den V 1. internalionalen Kongress
fur Archiiologie Berlin 21 .-26. August 1939, Berlin, 1 940, p. 537, il atribuie roxola
nilor de pe reli efur il e Coloanei (după nota lui N. Fettich, Acta Archaeologica, 1,
1 930, p. 249 şi urm . ) datează de fapt d i ntr- o epocă mult m ai veche, sec. IV i.e.n. sau
chiar V-IV i.e.n. ; cf. VI. Dumitrescu, Muzeul National de Antichilăţi, Bucureşti,
1 968, p. 55-56, fi g. 34 ; R. Florescu, Arta dacilor, Bu c ur eş t i , 1 968, p. 3 1 -32, fig. 2 şi 3.

28 C.
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un anu�nit contact, poate chiar înrudiri, încuscriri, între aristocraţia celor două
neamuri vecine.
Nu este însă mai puţin adevărat, că în alte privinţe influenţa sarmaţilor roxo
lani asupra dacilor răsăriteni în sec. 1 e.n. nu este îndeajuns de bine dovedită.
Totuşi, produsele sarmatice au putut pătrunde în mediul dacic ; o dovadă sigură il
constituie cazanul de bronz descoperit în aşezarea dacică de la Piatra Şoimului
(înainte Calu, în jud. Neamţ), din sec. 1 î.e.n.-1 e.n.29, care nu se află departe de

Fig. 3.
cetăţile dacice de la Piatra Neamţ. N-ar fi imposibil ca obiecte de import sarmatic
să se fi aflat şi în aşezările civile dacice de la Poian a (jud. Galaţi) şi Bradu (jud.
Bacău) de pe valea Siretului.
Dar interpretind în felul acesta apartenenţa etnică a barbarilor di n scena CLI,
C'etatea dacică, ce apare aici, este una din cetăţile dacice de la răsărit de Carpaţi.
Bineînţeles că nu avem pretenţia de a identifica această cetate cu o anumită cetate
din Moldova ; singura cetate, de pe reliefurile Coloanei, care a putut fi recunoscută,
şi deci identificată, este numai Sarmizegetusa, cetatea de scaun a regelui dac30.
Prin această singură scen1i, de care ne-am ocupat mai sus, artistul probabil că inten
ţiona să ne sugereze supunerea dacilor şi cucerirea tuturor cetăţilor dacice din depre
siunile Carpaţilor orientali. Acţiunea romană, aşa cum se reflectă în scena CLI, este
de localizat atunci mai curînd în răsăritul Daciei decît în apusul Daciei sau Cîmpia
29 R. Vulpe, Dacia, VII-VIII,

1 937-1 940, p. 59-63. Adiiugiim aici observatia cii
materialul ceramic dacic, descoperit la Piatra Şoimului, poate fi datat numai in
sec. 1 t.e.n.-1 e.n. şi acestui nivel fi apartine şi cazanul de bronz ; A. Niţu,
Materiale, 1, 1 953, p. 1 1 .
30 C. Daicoviciu, H. Daicoviciu, op. cit., p. 33, fig. 36-38, 4 9-61 .
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Tisei, unde, pînă în prezent, încă nu se cunosc cetăţi dacice de felul celei ce apare
pe relieful Coloanei. Pătrunderea unităţilor romane pînă pe cursul Bistriţei este
dovedită şi de un castellum de pi:imînt, pe înălţimea Troian, in faţa cetăţii dacice
de pe Bîtca Doamnei31.
Ne întrebăm acum, cînd s-a petrecut evenimentul consemnat l:n scena CLI ?
Din succesiunea scenelor, luptele din Moldova au avut loc !:n cel de-al doilea război
dacic şi anume spre sfîrşitul războiului, căci iată care este ordinea evenimentelor
sculptate pe Coloană :
- scena CXLV, sinuciderea lui Decebal,
- scen a CXLVI, capturarea a doi tineri daci, probabil urmaşii lui Decebal,
- scena CXLVII, capul lui Decebal este adus intr-un castru şi prezentat
soldaţilor,
- scena CXLVIII, luptă în munţi care se termină cu capturarea mai multor
daci,
- scena CXLIX, capturarea unui dac intr-o regiune de munte,
- scenel e CL şi CLI (descrise mai sus).
Dacă artistul a respectat în mod riguros cronologia desfăşurării evenimentelor
mai importante, atunci lupta din scena CLI a avut loc la puţin timp după moartea
lui Decebal. Dar dacă anumite evenimente au avut loc concomitent, atunci nu mai
putem fi siguri că toate scenele se desfi:işoară în mod cronologic. Oricum, acţiunea
romană în Moldova a avut loc sau la puţin timp după moartea lui Decebal sau,
poate, cam tot în aceeaşi vreme cu dramaticul sfîrşit al regelui dac, însă nu după
1 1 august 106, cînd războiul era de pe acum incheiat32 şi se pare că liniştea domnea
peste intregul stat al dacilor.
Mai amintim că in această scenă se înfăţişează ultima bătălie intre daci şi
romani şi ultima cetate dacică pe care o mai cuceresc romanii. Acţiunea deci se
petrece spre periferia ţi:irii dacice şi in orice caz, in afara Transilvaniei.
Această scenă, asupra căreia am insistat atît de mult, după părerea noastră
se leagă de scenele CLII şi CLIII. In scena CLII se vede cum un soldat auxiliar
roman duce un pri zonier dac, comatus, şi alţi cinci soldaţi tot din trupele auxiliare
sînt in căutarea sau urmărirea duşmanilor fugari. In scena următoare, CLIII, se
văd trei soldaţi auxiliari care incendiază o cetate dacică cu ziduri de piatră şi cu
turn de piatră. Cetatea este pe jumi:itate distrusă, căc i poarta de lemn nu mai există
ci numai locul unde a fost poarta, iar din palisadă a rămas destul de puţin. Succe
siunea este deci :
- scena CLI, lupta pentru cucerirea cetăţilor dacice din Moldova,
- scena CLII, urmărirea dacilor care au reuşit să fugă şi capturarea unora,
- scena CLIII, acţiunea de distrugere a cetăţilor dacice din Moldova.
După aceste trei scene mai urmează scenele CLIV şi CLV, cu care artistul
incheie povestirea in imagini a războaielor dacicel3• Concluzia este deci că ultimele
31 N. Gostar, op. cit., p. 38.
32 C. Daicoviciu, Dacia, VII-VIII, 1 937-1 940, p. 333 şi urm . ; CIL, XVI, 1 60.
33 Pentru noua şi corecta interpretare ce s-a dat acestor doui:i scene, şl in special a
ultimei scene, a se vedea observaţiile şi explicaţiile lui H. Daicoviciu, Dacia, N.S.,
III, 1 959, p. 3 1 2 şi urm.
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rezistenţe :impotriva invadatorilor TOmani au fost cele ale ·dacilor de la răsărit de
Carpaţi. Scena CL ar putea să ne sugereze ideia une1 posibile aliante a dacilor' cu
bastarnii (sau poate cu un alt neam germanie), dar participarea , sau contribuţia lor,
la cel de-al doilea război dacic nu a putut fi prea însemnată. Şi în sfîrşit, din succe
siunea scenelor se poate deduce că cel de-al doilea război dacic se încheie de-abia
odată cu cucerirea cetăţilor dacice şi cu supunerea dacilor de la răsărit de Carraţi.

LES

CITADELLES DACES

DE

MOLDA VIE

ET LA DEUXIEME GUERRE DACIOUE

R!:SUME
Parmi les decouvertes importantes, des dernieres annees, concernant l'histoire des
Daces de !'Est des Carpates, on considere aussi les citadelles daces de Piatra Neamt,
sur les hautE>urs de Bîtca Doamne! et Cozla el de Tirgu Ocna ::..._ Tiseşli, sur la hauteur
de Tilelca. Ces trois citadelles datent de la plus florissante periode rle l'histoirP des
Daces et leur disparition ne depasse pas beaucoup les annees du premier siecle de
notrc ere, ce qui nous fait aboutir a la conclusion qu'elle disparessent, de meme que
celle de Trarisylvanie, a cause des gucrres portees par I'empereur Trajan (les annees
1 01 - 1 02 et 1 05-106).
Dans cet art:clc, nous tacherons de discuter les scenes CL et CU de la Colonne
Trajanc, qui nous presentent toutes les preuves pour etre localisees a !'Est des Car
pates. On voit dans la scene CL (fig. 1 et 2), d'une region montagneuse, un etablissement
dace fortifie, a l'interieur duquel on trouve deux barbares, Germains d'apres leur figure,
et que C. Cichorius, Die Reliefs der Traianssiiule, Drit t e r Textband, Berlin, 1 900, p. 378
et suiv., idenlifie etre des Bastarnes. Dans la meme scene il y a des prisonnieres daces
menes par des soldals romains appart.enant aux unites auxi liaires. D'apres l'avis de
Cichorius, cetle action aurait pu se passer au Nord de la Dacie et on pourrait deduire
cela, du fait que dans la scene respective est representee la divinite Selene. Mais dans
le cas qu'on admet que les deux barbares demis-nus sant des Baslarnes, alors cet
episocle serait localise a l'Est plut6t qu'au Nord de la Dacie el il est question si cette
divinite soit plutOt Eos-Aurore que Selene.
Dans la scene CU ( fig. 1 et 3) on voit un combat au pied d'une citadelle dace,
rntre les Daces et les soldals romains des unites auxiliaires. Les Daces portent des
vetements caraclerisliques, de mcme que dans toutes les scenes de la Colonne. ayant
une seule difference : les deux Daces nobles, qui conduisent le combat, au lieu de
pileus portent un casque qui a Ia forme d'un tronc de c6ne. D'apres C. Cichorius,
o p cit., p. 31!3 el suiv., les deux casques ne seraient pas des Daces mais des Sarmates
Jazyges de la plaine de Tisa, chez qui des Daces refugies auraient trouve un abri.
Ainsi, le combat de la sdme respective aurait eu !ieu a l'Ouest de la Dacie, dane
quelque part dans la plaine entre le Danube et la Tisa ou dans le territoire actuel de
Crişana. Mais E. Petersen, Trajans dakische Kriege nach dem Siiulenreliel erziihlt.
II. Der :.�weile Krieg, Leipzig, 1 903, p. 1 22, a demontre que le s querrieres casques ne
pouvaient pas etre des Sarmates Jazyges, car ceux-ci dans la deuxieme guerre se
Lrouvaient dans de rn auvais rapports avec les Daces. C. Patsch, Der Kampl um den
·

.

Donauram unter Domltian und Trajan. Beitriige zur Volkerkunde vor Siidosteuropa V/2,
Vienne-Leipzig, 1937, p. 1 22 et suiv., partant de sa tMse bien connue sur les Aga

thyrses de Transylvanie, croit que les barbares casques sant des Agathyrses dacises
et que cette octiop ourait eu lieu il l'Est de la Transylvanie.
·
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[n examinant altenlivemenl la scene CLI, nous observons que les deux barbares
c:asques d'apr es leur vetements sont des Deces et qu'il n'y a aucune diflerence des
autres Daces, qui se trouvent sur les reliefs de la Colonne. L'un d'eux combat d'une
cpee recourbee, arme daces la plus caracteristique. En comparaison des Daces pili?ates,
c'est seulement le casque au lieu de pileus qui les fait distinguer. L'emploi du casque
au lieu de pileus, nous montre que l'artiste avait l'intention de presenter deux chefs
daces qui ont emprunte l'usage d'une aristocratie etrangere, voisine, blen entendu, et
laquelle ne peut etre que les Sarmales Roxolanes, donc les voisins de l'Est des Daces.
L'usage de porter une barbe pointue, qu'on voit chez un casque, et qui ressemble
a la m<�me barbe d'un guerrier roxolan de la s dm e XXXVII, aurait pu etre aussi
une preuve d'une certaine mode, transmise par !'ar istocratie roxolane. Nous avons aussi
une preuve archeologique en ce qui concerne la penetralion des cert.ains produits .
sarmates dans la contree de !'est de la Dacie ; c'est un chaudron de bronze, trouve
dans l'etablissement dace de Piatra Şoimului (antcrieure C'alu ) du departement Neamt
( R. Vul pe, Dacia, VII-VIII, 1 937-1 940, p. 59-63 ), qui n'est pas trop loin des ci la
clelles daces de Piatra Neamt.
En interpretant de cette mani ere l'appartenence ethnique des barbares de la sc ene
CLI, la citadelle dace, qui apparait ici, est l'une des citadelle dace il l'Est des Carpates.
C'est par celle sc e ne que probablement l'artiste avait l'intention de suggerer la sou
mission des Daces et la conquete de toutes les citadelles daces qui se trouvent dans
les dt•pressicns des Carpates orientales.
De cette succession des scenes, les combats il !'Est de la Dacie, c'est-â.-dire en
Moldovic, ont eu lieu dans la deuX.:. eme guerre dace, il. savoir vers la fin de la guerre.
Il faut rclever que dans cette sc ene est represente le dernicr combat entre les Deces
ct les Romalns et la derniere citadelle dace que les Romains ont conquise. La conclu
sion est donc que les dernieres actions de resistence contre les envahisseurs romains
ont ete celles des Daces de l'Est des Carpates. La sc e ne CL pourralt nous suggerer l'idee
d'une alian ce partielle des Daces avec les Bastarnes ( ou peul-etre avec une autre
population germanique) mais leur participation ou leur contribution il la deuxieme
guerre dace ne pouvait pas etre trop importante. Et enfin, toujours de cette succession
des sc e nes on peut conclure que la deuxi e me !=fUerre dace finit en meme temps que
la soumission des Deces orientales et la conquete des citadelles dacE's de Moldavie.
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CONTRIBUŢII LA PROBLEMA AŞEZARILOR DACICE
DE PE VALEA SIRETULUI
de VASILE URSACHI
Cercetarea sistematică a unor aşezări dacice, identificate î n că din seco l u l trecut,

s a u descoperite î n ultimii a n i 1, a a d u s d a t e importante privind răspîndirea ş : felul
de viaţă

al

triburilor dacice de pe teritoriul extracarpatic al

României.

Printre cele mai recente descoperiri arheologice din Moldova privind aşezări i ...
rlacice, se numără şi cetăţuia de la Bradu, comuna Negri, judeţul Bacău2.
Aşezarea este situată î n partea de SV a satului Bradu, la j umătatea distanţei
di ntre Bacă u şi Roman, pe terasa stîngă a Siretului, acolo

unde aceasta pătrund••

mai adînc formînd un mic platou. De pc acropole, ochiul domină întreaga

vale a

Siretului, avînd o poziţie excelentă d i n punct de vedere militar, atît pentru marea

vizibilitate cit şi pentru apărarea naturală constituită de rîpele abrupte ale terasci
şi î nălţimea ei de peste 35 metri de la n ivelul ape i Siretului.
Acropola are î n prezent o suprafaţă de circa

4000

m.p., însă este în con t i n u ă

d istrugere d i n cauza eroziu n i i apei Siretului, care î n decursu l veacurilor a redus-o l a

jumătate (fig. 1). I n afară de acropole, o suprafaţă c u resturi arheologice s e î n tinde

pe incă circa
accPsul

10

hectare î nspre NE,

pe platou.

d i n colo

ele

�an ţul

Acropola este î ntărită î n partea acct•sil:: i l ii c u un

de

apărare

care

înch i d e

şanţ de apărare des t u l <IP

la r g şi adînc, făcut probabil în per:oacl a pri m u l u i n i vl'l d e locuire La Tenc. CC'rce-

N. Costar, Săpdturile şi sondajele de la Şendreni - Barboşi, in Materiale. VIII,
SQS- .. -51 1

l

;

p.

V. Pârvan, Castrul de la Poiana şi drumul roman prin Moldova de jos,
extr. din ARMSI, scria Il, tom. XXXVI, 1 9 1 3 ; R. Vulpe, Piroboridava : Conside
ratiuni arheologice şi istorice asupra cetăţuii de la Poiana in Moldova de jos,
Bucureşti, 1 93 1 ; R. Vulpe, in Dacia, VII-VIII, 1 937-1940, p. 1 3-67 ; A. N i tu,
1. Zamo!?teanu, M. Zamoş teanu, Sondajele de la Piatra Neamt. in Materiale, VI, p.
359--374 ; A. Nitu şi M. Zamoşteanu, Sondajul în cetăţuia gelică de Ia Tiseşli, in
Materiale, VI, p. 375-382 ; C. Mă tas ă , 1. Zamoştcanu, M. Zamoşteanu, Săpăturile
de la Piatra Ne amt in Materiale, VII, p. 339-349.
Descoperirea aşezării dacice a fost făcută cu ocazia unei cerceUiri de suprafat1i
efectuată de Alex. Vulpe şi V. Ursachi, in anul 1 962.
.

Memoria Autiquitalis, I, 1 969.
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tările la şanţul de apărare sint incA insuficiente pentru a ne permite cunoaşterea
sistemului de fortificaţie de aici şi datarea exactă a lui.
Cercetarea sistematici'! a staţiunii a inceput in vara anului 1963 de către un
colectiv de la Institutul de Arheologie din Bucureşti şi Muzeul de istorie din Roman
sub conducerea cercetAtorului Alexandru Vulpe, fiind continuată in campani ile arheo
logice din anii 1964, 1965 şi 19663 (fig. 2).
Rezultatele săpăturilor au fost deosebit de fructuoase atît din punct de vedere
stratigrafic cît şi tipologie, descoperindu-se complexe de locuire şi o mare cantitate
de ceramică şi obiecte diverse din metal, sticlă, piatră, os etc.

Fig. 1 .

Cetl!tuia d e la Bradu vl!zull! dinspre SE.

Stratul cu resturi de cultură materială are o grosime de circa 3 metri şi comportă ma i multe epoci :
1. Epoca neolitică - cultura Cucuteni - faza A-B ;
2 Epoca bronzului - cultura Monteoru - faza IC -Ia ;
2
3. Prima epocă a fierului - Hallstatt B ;
4. La Tene ;
5. Epoca feudală - necropolă sec. XVI.
Deoarece celelalte epoci nu fac obiectul Jucării de faţă, ne vom referi la
principalele rezultate privind epoca La Tene, perioadă in care acest platou a fost
cel mai intens şi îndelung locuit.
3 D i n colectiv au mai flicut p ar te :

Urs achi.

Victoria Eftimie, Minodora Ursacbi şi Vasile
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Stratul de cultură din această epocă are o grosime medie de aproape 2 metri
şi este împărţit in trei nivele cu 10 faze. Primul nivel are 3 faze şi corespunde
sec. II-I i.e.n., al doilea cu 5 faze - sec. I î.e.n. şi al treilea cu două faze - sec. 1
E'.n. inceputul sec. I I e.n., cînd aşezarea este părăsită.

Fig. 2.

-

Aspect

de

şantier.

Intrucit materialul descoperit nu este studiat decît într-o mică măsură, indi
vidualizarea straturilor s-a făcut numai pe baze stratigrafice, folosindu-se succe
siunea vetrelor. culoarea straturilor şi a zonelor de nivelare ; între cele trei nivele
sau chiar între faze, existind cîte un strat destul de gros de pămînt aproape lipsit
de material arheologic, adus aici pentru nivelarea terenului in vederea construirii
de noi locuinţe.
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Ca şi Ia Poiana4, stratigrafia de la Bradu are un aspect foarte complicat din

cauza multimii gropilor apartinind diferitelor faze, straturile prezentîndu-se, din cauza
t asării pămîntului, din gropi, fie intrerupte şi căzute, fie ondulate.
Deşi nu s-a săpat in suprafaţă, din descoperirile făcute în secţiunile cercetate,
putem afirma că aşezarea a fost intens locuită in toate fazele ei, arătînd o conti
nuitate de forme de viaţă de-a lungul întregii evoluţii a vieţii utnane în intervalul
de timp reprezentat de cele trei nivele de locuire.
Tipul predominant de locuinţă a continuat să fie î n toate cele trei nivele, cel
de suprafaţă, locuinţele fiind

identificate mai ales după vetre şi podelele de lut.

Forma nu a putut fi identificată deoarece nici una din locuinţe nu a fost săpată
în intregime. Folosirea largă a lemnului la construcţia lor este demonstrată de man·a
cantitate de cărbune şi a urmelor de pari (fig.

3).

In număr destul de redus s-a.1

descoperit şi bordeie de formă rectangulară, unele de dimensiuni mai mici, altek
mai mari, cu urmele parilor care susţineau acoperişul. Ele aparţin nivelului
ultimele două faze şi primei faze din nivelul

II.

In celelalte faze din nivelul

in n i velul III nu se mai întîlnesc, cel puţin pentru locuinţele de pe acropole.

1 in

II

şi

Vetrele, de formă ovală, aveau o construcţie destul de simplă, folosindu-se in

ma_·, o r i \ a�.ca

cazurilor

un

strat de

prundiş.

Nu

lipsesc nici

cuptoarele,

însă s:nt

ma i rare şi nu s-au păstrat decit fragmentar, datorită atit distrugerilor locuinţelor

cit şi nivelărilor ulterioare.

In apropierea locuinţelor s-a descoperit un mare număr de gropi, ingrijit săpate,

unele arse, folosite în special ca gropi de provizii. Conţinutul cît şi forma lor arată că
nu era • · folosite pentru aruncarea resturilor menajere, ci pentru păstrarea proviziilor,
sau kgate de anumite practici religioase5.
Locuinţele, construite la distanţe foarte mici

unele de altele,

după

cum se

constată în profilele şanţurilor, erau dispuse pe marginile acropolei, lăsîndu-se in
centru o suprafaţă, cu una din laturi de aproximativ 30 metri, unde nu a existat nici
un

complex ele locuire in cele trei nivele La Tene. Această curte interioară, păstrată

în decursu l a trei secole, servea probabil ca loc de adunare a membrilor comuni
tăţii respective.

Cu toată influenţa romanilor asupra locuitorilor din această staţiune, modul de
construcţie a locuinţelor a continuat să rămînă acelaşi, legat în primul rînd de exis
tenţa

sau

chiar

abundenta

unui

anumit material de construcţie în aceste locuri.

Din felul divers în care-şi puteau procura materialul de construcţie, derivă şi
acea diferenţă in construirea fortificaţiilor sau a locurilor de cult, la o populaţie a
cărei unitate politică, culturală şi religioasă era bine conturată. Numai aşa putem
explica l i psa în aceste mari aşezări a sanctuarelor care vor fi fost construite din
lemn sau pămînt. Recentele descoperiri de la BărboşiG, Bitca Doamnei1 şi Pecica8
constituie argumente edifi catoare în acest sens.

" R. Vulpe şi colaboratorii, Evoluţia aşezări/ar omen�şli în Moldova de jos, In SCIV, 1,

1 , 1 950, p. 50.
" Ibidem.
6 N. Gos t ar 1. T. Dragomir, S. Sanie, S. Poilici, C.Jstellum şi castrul roman de la
Barboşi, c o m u n ic a r e ţinută la prima sesiune ştiintifică a muze e lor, Bucureşti, 1964.
7 C. Scorpan, Cetatea de Ia Petrodava, in rev. Ateneu, 6, Bacău, 1965.
8 I. H. Crişan, Ziridava, exlr. din Acta Musei Apulensis, V.
,
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Materialul descoperit reflectă o evoluţie continuă în toate nivelele de locuire

l .u Tene, reprezentînd cele trei secole de existenţă a cetăţuii de la Bradu, fiind

l<.ltodată asemănător cu materialul descoperit in aşezările dacice de la Poiana9, Bîtca
l>oamneil O, Zimnicea11, Crăsani 12, Grădiştea Muncelului13 etc.
Ceramica este foarte abundentă şi variată atît din punct de vedere al formelor
dt !îi a tehnicii de lucru, reprezentînd cele trei grupe din epoca geto-dacică cunos
c u t l• in toate a şezările d e pc cuprinsul ţării noastre :
1. Ceramica lucrată cu mina (poroasă şi fină lustruită) ;
2. Ceramica fină, lucrată la roată, de culoare roşie sau cenuşie de factură
locală şi imitaţii după formele greceşti şi romane (fig. 4/1, 3-5).
3. Ceramica de import, mai ales amfore romane şi terra sigillata.
Ceramica poroasă, lucrată cu mina este in proporţie destul de mare în raport
cu celelalte categorii pînă la sfîrşitul staţiunii, predominînd borcanele, decorate cu
brîie simple sau alveolate şi ceştile dacice (fig. 4/G-8 şi fig. G/5-13). Nu lipsesc nici
fructierele lucrate cu mîna, de culoare neagră cu luciu, caracteristice secolului I l
i.e.n. Numărul mare d e căţui explică larga lor folosire î n iluminatul locuinţelor.
constituind şi cauza pentru care nu au pătruns pînă aici lucernaele romane, exis
tente tn aşezările de la Poiana 14 şi Barboşi 1:..
Dintre formele lucrate la roată din pastă fină, demne de remarcat sînt cănilc
ulcior, decorate cu linii şi prevăzute cu toartă modelată în torsadă şi fructierde cu
piciorul înalt de culoare roşie sau cenuşie. S-a găsit şi un fragment de bol, cu figuri
în relief din categoria bolurilor
"deliene•
imitate de geto-daci (fig. 5). In
cadrul ceramicii lucrată la roată se remarcă o abundenţă deosebită a materialului
cu pictură roşie. Această specie, identificată în aproape toate marile aşezări geto ·
dacice, este ma i frecventă în Moldova şi în special la Bîtca Doamnei şi la
Bradu (fig. 4/2).
Ceramica fină devine din ce in ce mai numeroasă, însă nu exclude pe cea
lucrată cu mîna a l'ărei folosire, mai ales in pregătirea hranei, era preferată datorită
rezistenţei mai mari. Deşi în straturile superioare ceramica de import devine mai
numeroasă, ca un rezultat al schimburilor comerciale, ea rămîne într-o proporţie
destul de redusă faţă de celelalte categorii el<' ceramică din această aşezare.
9 V. Pârvan, op. cii . ; R. şi Ee. V u lpe, Les fouiJles de Poiana, in Dacia, III-IV.
1927-1932, p. 253-351 ; R. V ulpe, op. cii ., ; R. Vu lp e , in Rev. Arch., XXXIV, 193 1 .
2 , p . 237-257 ; R. Vulpe ş i colaboratorii. op. cit., p . 47-52 ; R. Vu lpe ş i colabora

tori, Aclivilalea şantierului arheologic Poiana - Tecuci, in SCN, Il, 1 , 1 951 , p.
1 77-2 1 6 ; R. Vulpe, La civilisalion dace el ses probJemes a la lumiere des derni(?res
fouiJles de Poiana, en bassc M o ld a v ie, in Dacia, N.S., 1, 1 957, p. 1 43-1 64.
!O C. Scorpan, op. cii.
l i 1. N est o r şi colabora lori i , Rapoarte de săpăt uri, in Studii. Il, 1 , 1949, p. 1 1 6- 1 25
şi tn SC/V, 1, 1 . 1950, p. 93-1 02.
1 2 1. An d r i e ş es cu, Piscul Crdsani, Bucureşti, 1 924 ; V. Pârvan, Gelica, Bucureşti, 1 926,
ta

p. 742, 786 şi urm.
Teodorescu D. M., Cetatea dacă de

la Grădişlea Muncelului,

tn ACMIT, 1930 ;

C. Daicoviciu şi colaboratorii, Rapoartele preliminare asupra rezultatelor campanii/ar
de săpături de la şanl ierul Grădişten Munce/u/ui,

1 950 şi urm.
14 R. Vulpe, op. cii., In SC/V, Il, 1 , 1 951 .
''' lnforrratie prim ită ele 111 S. Sanie.

p.

in .SCIV

200.
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Impreunll. cu alte obiecte de import sau monede, această categorie de eera
micA, reprezentată mai ales prin amfore şi terra-sigillata este mult mai redusă decit
in aşezarea de Ia Poiana. Aceasta se explică, în primul rînd, prin faptul că drumu-

Fig. 3.

-

Urml'i de par in profil.

riie comerciale erau din ce în ce ma i nesigure cu cît distanţa de centrele importante
de producţie şi schimb greceşti şi romane era mai mare.
Bogăţia de ceramică presupune existenţa unor meşteri specializaţi care puteau
să imite şi cele mai frumoase vase de import, iar forma şi calitatea vaselor locale
să nu fie mai prejos de cele romane sau greceşti.
In afară de ceramică, s-a descoperit o mare cantitate de obiecte din metal, os,
lut, piatrA, sticlă etc. (fig. 6/1-4, 14-16), care atestA diversitatea ocupaţiilor locui-

http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro

ttt

Fig. 4.

-

Ceramică lucrată la roată şi cu mtna.
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obiecte remarcăm seceri din fier, topoare, dălţi (fig.

tcrilor acestor aşezări. Printre

7 t l -5), lustruitoare d i n lut şi os (fig. B/1-5), fusaiole, rîşniţe de tip rotativ, cuţite,
•·\ rfurj de săgeţi, precum şi obiecte

d e podoabă (fig. 9/1-10), mai ales fibule caracte

ri st i ce Le Te n e-u l u i geto-dacic şi provincial romane (fig. 10/1-3).

fl.,:zultatul �ăpăturilor de la Bradu demonstrează gradul înalt de dezvoltare

ai �r-ci".tăţij omeneşti de pe teritoriul Moldovei

fig. 5.

--

ţării

şi

cetăţuia

e. n . ,

perioadă ce

fril�JIH' n l. de b o l d i n scria cupelor delienc i 1�- i l a l c de dad.

coresp u n de statului d a c condus de Burebista
i n tra

în sec. 1 î.e.n.-1

de

la

Bradu.

E

aceeaşi

şi Decebal,

î n cadrul căruia, desigur,

evoluţie care

se

observă

şi

în

restu l

noastre.

Prin poziţia sa, cetăţuia de la Bradu avea

şi

un rol

comercial

foarte important.

atit pentru posibilităţile ei de schimb cît şi datorită faptului că era aşezată pe o

arteră

comercială

principală,

valea

şi

romane.

şi

fort ifi carea ei, pun a�ezarea

Siretului,

foarte

accesibilă

mărfurilor

greceşti

1 ntc�nsitatea locu i ri i , bogăţia şi diversitatea materialului descoperit, mărimea

de

de cele mai mari staţiuni d i n
: Poiana, B arboşi Bîtca Doamnei. Toate
credem ca avem d e a face cu una din a�ezllrile importante ale
Moldova, cunoscută în an ti ch it a t e ca un ce n t ru comern a l . m i litar
la Bradu alături

epoc-a geto-dacică descoperite î n M o l do va

acestea ne permit să
populaţiei dacice d i n
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(13

9

f- ig. 6. - 1 , ac de păr din os ; 2-·4, fluiere d in os ;

14-16,

fragmente de sticlă.

5- 1 3, vase m iniat ură ;
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-

1 , daltli din fier

4, virf
;

2, topor din fier ; 3,
de sligeaUi din fier.
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us

ş i chiar politic destul de important, care reprezintă desigur o .,dava", termenul geto

dacic pentru a denumi un oppidum.
Studiul cercetătorului Alexandru Vulpe privind aşezările din Moldova şi Geo
gra phta lui Ptolemeu, localizează aceste importante centre, bazindu-se pe cele mai

Fig. 8.

-

1 ---5, lus lruitoare din lu t .

recente descoperiri arheologice16. Aşezarea de la Bradu este astfel foarte probabil
identificată cu Tamasidava lui Ptolemeu.
Identificarea cetăţuii de la Poiana cu Piroboridava constituie un argument
important pentru localizarea Tamasidavei lui Ptolemeu la Bradu, in condiţiile in care
între Poiana şi Bradu nu mai există nici o aşezare de asemenea proporţii, din această
perioadă. Cum însă în 1968 a fost descoperită o cetăţuie dacicli de proporţii asemă
nătoare cu aceste două, între Bradu şi Poiana - la Răcătău - jud. Bacău17 este
necesar să revenim asupra identificării cetăţuii de la Bradu, care, în condiţiile actuale
ar p utea fi identificată cu Zargedava iar cea de la Răcătău cu Tamasidava. Cu aceasta
s-ar încheia seria .polis"-urilor d e pe Valea Siretului date de Ptolemeu şi excluderea

Al. Vulpe, Ptolemy and the ancient geography of Moldavia,
1 964, p. 233---246.
17 S liplituri efEctuate de V. Ursachi şi V. Clip i t anu in 1968.
16
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din discuţie a cetăţuii de la Barboşi pentru identificarea ei cu Piroboridava1B.
Considerăm că precizările făcute de Alexandru Vulpe in studiul Ptolemeu şi
vechea geografie a Moldovei, legate de aceste aşezări sint suficiente şi destul de
concludente in susţinerea localizărilor făcute.
Existenţa pe riul Siret nnu departe de însuşi acest riu", a acestor localitl!.ţi,
constituie argumentul principal in identificările făcute, in condiţiile inexistenţei
inscripţiilor, la care se adaugă mărimea, intensitatea locuirii şi fortificarea lor.
Cetăţuia de la Bradu a fost părăsită la inceputul secolului II e.n., probabil in
legătură cu ocuparea Daciei de către Traian ; in orice caz, părăsirea ei nu poate fi
pusă decit în legătură cu o obligaţie faţl!. de Imperiul Roman de a se distruge orice
fortificaţie din teritoriile cucerite. Oricum, chiar dacă atunci cind Ptolemeu intocmea
Geographia, Zargedava nu mai era locuită, numele se mai păstra încă, cel puţin
pentru teritoriul din j urul ei, p e valea Siretului.
Posibilitatea existenţei cetăţuii de la Bradu sub o administraţie roman! inainte
de 106 este greu de admis, astfel părăsirea ei la inceputul sec. II e.n. nu ar avea nici
un sens ; s-ar putea ca locuitorii să nu fi respectat obligaţiile impuse in urma
incursiunilor Ia nordul Dunării in sec. 1 e.n., cind numeroase triburi geto-dacice,
bastarne şi sarmate au recunoscut autoritatea romană, care însă nu implica o admi
nistraţie romanl:i. Perioada frămîntată dovedită şi de puternicele distrugeri ale aşezării
rn sec. 1 e.n., poate fi pusă in legătură cu evenimentul cuceririi romane, eveniment
ce a pus capăt, după cum se pare, tuturor acestor aşezări din afara Provin
ciei Dacia19.

CONTRIBUTIONS TO THE PROBLEM OF DACIAN SETnEMENTS
ALONG THE SIRET VALLEY

SUMMARY
The author presents one the most recent discoveries regarding Dacian settlements
along the Siret Valley, the fortress of Bradu - Negri, ju d. Bacl!.u.
The systematic research of the settlement, which began in 1963 and went on
through the excavations from 1 964, 1 965, 1966 had as result the discovery of a great
quantity of ceramics and various things belonging to same ages ; the neolithic age,
bronze age, Hallstatt, La Tene and feudal age. The most important is the settlement
from the 2nd and the l st c. B.C. - the l st c. and the beginning of the 2nd c. A.D.,
represented by a stratum of culture deep of 2 m. which is the subject of this paper.
Besides the acropole which is strengthened in the accesible part of a d efending
ditch the settlement stretches about 10 ha towards N.E.
,

18 N. Gostar, I. T. Dragomir, S. Sanie, S. Poilici, art. cit.
19 1. H. Crişan, op. clt., p. 133 ; C. Ml!.t as l!. 1. Zamoşteanu,
,

pan,

art. cit.
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Th e ceramics discovered belong to the three cathegories known in ali the
Dacian settlements : worked by hand, at wheel and the ceramics of import. Besides
ceramics, were been discovered very many tools and things of ornament belonging
to the period of La T�ne Ili and to the Roman province.
The size of the settlement, its strengthening and the intensity of its living in
the 2nd and the 1 st c. B.C. - the 1 st c. and the beginning of the 2nd c. A.D. set the
settlement of Bradu side by side of the greatest Dacian fortress of Moldavia : Barboşi,
Poiana, Bltca Doamnei.
At the end the author, having the arguments regarding the localizing of Piro
boridava at Poiana - Tecuci and of Tamasidava at Rliditliu - jud. Bacliu, considers
that the settlements of Bradu can be identilfied with Zargedava.
The discovery of Bradu presents a great importance for the knowledge of the
material culture of Dacians from Moldavi8, in the period of 8 great flourishing of tbe
Dedan state led by Burebista and Decebal.

FIGURE EXPLANATIONS
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

1 . - The fortres5 from Bradu seen from the South-East.
2.
An aspect of the excavation site.
3. - Trece of pillar in section of the excavation.
4. - Pottery worked at wheel and by hand.
5.
A fragment of bowl of the series of Delian cups imitated by Dacians.
6. - 1 , hair pin of bone ; 2-4, whistle of bone ; 5-13, miniature v8ses ; 14-16,
fragments of glass.
Fig. 7. - 1 , chisel of iron ; 2, axes of iron ; 3, 5, peaks of a spear ; 4, - peak of 8�
iron arrow.
Fig. 8.
1-5, polishers of clay.
Fig. 9.
Things of adornament.
Fig. 1 0. - 1-3, fibuls (brooch) of bronz!!.
-

-

-

-
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O PROBLEMA DE STATISTICA NUMISMATICA*
de VIRGIL MIHAILESCU-BIRLIBA

In prezent se observă, din ce în ce mai mult, un fenomen de matematizare a
cel o •· mai ,·ariate ştiinţe. Nici istoria şi ramurile ei auxiliare nu puteau rămîne în
afara acestui procl:S.
In numismatică, calculul probabilităţilor şi statistica par a fi, în momentul de
faţă, mijloaeele prin care vor putea fi rezolvate multe din problemele dificile, care
ne-au pr�ocupat pînă acum1. Metodele, prin care se va încerca rezolvarea acestor pro
bleme, trP-buie să vr:rieze conform cu caracterul diferit al problemelor ridicate de
numismatică în diverse zone ŞI perioade de timp2.
După cum arăta Michael Metcalf, metodele statistice nu pot fi folosite riguros,
atunci cînd materialul care ne stă la dispoziţie este prea puţi n şi plin de erori.
Ţinînd seama de acestea, ca şi de unele concluzii la care s-a ajuns în domeniul
statisticii numismatice, vom încerca în studiul de faţă să lămurim în mod statistic o
problemă numismaticaa.
In comunicarea susţinută de noi la a III-a Sesiune de co mun icări a muzeelor".
•

Co mu n ic a re sustinută l a a IV-a Sesiune de comunicări ştiintilice a muzeelor, Bucu

reşti, 5--7 februarie 1 968, cu titlul O problemd numismaticd în Jegdtură cu unele
descoperiri de tezaure imperiale romane.
Printre cele mai interesante studii de acest gen, amintim pe cele ale lui Michael
Metcalf, Sta/is/ ische Analyse bei der Auswertung von Miinzlundmateriallien, extras
din Jahrbuch fiir Numismatik und Geldgeschichte, herausgegeben von der Bayeri
schen Numismalischen Gessellschait , 9, 1 958, şi Lodovico llru n e t u , Sulla quant/IC'l de
manete d'argento emesse sot t o Anna di Savoia, Jmperatrice di B1�anzw ( 1341 - 1 347,,
extras din Rivista Italiana di Numismalica, voi XI - sena a V - a - LX V , 1 96:3, ş1
Aspell i statistici delia metanumismalica, Roma, 1 963.
2 M. Metcalf, o p. cit., p. 1 87.
3 Mulţumesc şi in acest mod cunoscutilor rium ismat i Octavian Jliescu, pentru am abi ·
litatea cu care ne-a pus Ia disp ozi t i e b i b liograf ia necesari! şi prol. Hucur Mitrea.
pentru îndrumările date.
V i rgil Mihăilescu-Birliba, Noi descoperiri de tezaure imperiale t om a n e Ju Piatra
Neamt. comunicare susţinută la a 111-a Sesiune de comunicdti şliintilJce u muzeelor,
Bucureşti, 1 9-22 decembrie 1 966, publicată sub acelaşi titlu in Carpica, J, Bacllu,
1 968, pp.209-231 .
Memoria Antiquitatis, 1 , 1 969.
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arătam că cele două tezaure de monede romane imperiale5, care constituiau subiectul
comunicării, alcătuiau de fapt un singur tezaur. Argumentele, aduse in sprijinul
acestei ipoteze, erau de ordin arheologic, numismatic şi istoric.

Evitînd de a repeta, chiar sintetizate, toate aceste argumente, mă voi referi
numai la cele IIUmismatice, deoarece sînt în strînsă legătură cu cele de mai jos şi

sint in mai mare măsură con�ludente din punct de vedere statistic.
Astfel, ca argumente de ordin numismatic arătam că monedele iniţiale ale fie
cărui tezaur coincid (anii 63-68 e.n., Nero), iar monedele care incheie perioada de
tezaurizare sînt de la Lucilla (-183 e.n.) in ambele tezaure sau de la Marcus Aurelius
(176-180 e.n.) intr-un tezaur şi de la Commodus (177-178 e.n.) in celălalt tezaur,
ceea ce arată aproape o identitate in ceea ce priveşte datele de inceput şi de sfîrşit ale
tezaurizărilor, lucru valabil, de altfel, şi pentru numeroase alte tezaure din aceeaşi
perioadă6 (dar, nu intr-un caz ca cel la Bîrgăoani - unde cele două tezaure au fost
găsite la circa 2 m unul de celălalt !).

Analizînd in continuare, după componenţă, stare de conservare şi greutate,
ambele tezaure, am constatat noi similitudini, care ne-au susţinut părerea cA avem
de fapt - un singur tezaur.
Pornind tot de la aceleaşi mij loace de introspecţiune, am accentuat cercetarea
noastră, analizînd monedele tezaurelor, impărţite după grupe cronologice de circa 30
de ani (aproximativ o generaţie), totul intărindu-ne convingerea iniţială.
Dar, o dată cu această analiză a tezaurelor pomenite, se ridică o problemă,
care ni se pare destul de importantă, deşi este strict numismatică : in ce măsurA
rezultatele unor analize numismatice identice, efectuate asupra unor tezaure din
aceeaşi perioadă, pot fi sau nu deosebite şi, deci, in ce măsură aceste analize ne pot
fi de folos in cercetările noastre ulterioare.

ln limbaj matematic, problema se pare că se poate exprima astfel : parametrii
obţinuţi din analiza noastră pot fi sau nu caracteristici şi pentru alte analize, in
situaţii similare ?
Spre a răspunde la această intrebare, am lărgit sfera investigatiilor noastre şi
la tezaurcle de monede romane imperiale din sec. 1-11 e.n. (Nero-Commodus),
cunoscute de către noi, ca fiind publicate.
Metoda de lucru pe care am aplicat-o, analizînd tezaurele de la Bîrgăoani, am
căutat să o fol osim şi la acestea. La unele, care depăşeau cronologic datele ultimelor
monede ale tezaurelor de la Birgăoani, m-am oprit cu analiza in acel punct, la altele,
pentru care s-a folosit la publicare un mod de a indica conservarea monedelor, nease
mAnător c u al nostru, am exclus această chestiune, în fine - la altele, n-am luat în
5

G

Tezaurele au fost descoperite la Btrgăoani, comuna Btrgăoani, ju d. Neamt, pentru
ele folosind in această notl'i, tabelele din comunicarea sustinutli (1-X).
Amintim citeva din cele mai cunoscute studii : Bucur Milrea, Contribuţii numis

matice la istoria triburilor daco-gelice din Moldova In a doua jumdtale a secolului
al Il-lea, SCN, 1 -2, Vll, 1 956, p. 1 60 ; Bucur Mitrea, La migration des Goths
refletee par les tresors de monnaies romaines enfouis en Moldavie, Dacia, N. S ., 1,
1 957 ; D. Protase, Permanence des Daces en Dacie romaine, R R d'H, IV, 2, Bucu
reşti, 1965, p. 2 1 3-2 1 4 ; D. Pr ota se, Problema continuitdţii In Dacia In lumJTJQ
prheologiei şi numismaticei, Bucureşti, 1 966, p. 98.

http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro

O PROBLEMA DE STATISTicA NUMISMATICĂ
consideraţie

ş. a. m. d.7.

exemplarele

123

fragmentare a căror greutate nu putea fi edificatoare

Pentru a nu încărca cu prea multe date statistice lucrarea noastră, am luat
alături de datele furnizate de tezaurele de la Bîrgăoani, in mod comparativ, numai
datele a două tezaure, Dîmbău şi Nireş, la care se poate aplica tot sistemul nostru
de analiză ; despre celelalte, Gura Ialomiţei, Lujerdiu şi Lunguleţu, notele, tabelele şi

graficl•l e \·or constitui posibilitatea de a constata exactitatea afirmaţiilor noastre.
Daca la tezaurele de la Birglioani, analiza gradului de u zură reprezintă unul
din argumen tel e care sprijină ipoteza noastră, in prezent, după ultimele informaţii
de care dispunem nu-l mai putem considera ca un argument de prim ord inB, aşa
că ne vo m mulţumi numai a conchide, ţinîndu-se seama pe de - asu p r a şi de factorul
subiect, atunci <:ind apreciem starea de conservare a monedelor9, că :
7

Trebuie, de asemenea sli remardim eli nu toate tezaurele analizate par a fi fost
achiziţionate, studiate şi publicate integral. ln acelaşi timp, unele tezaure ca, cel de
la Lujerdiu, ne-au furnizat noul!, numai datele necesare unei analize numismatice a
perioadelor cronologice care ne-au interesat.
8 Brunetti, L., op. cit., p. 3. Autorul aratli eli de multe ori este posibil, referindu-se la
monedele emise in perioada 1 341-1347 ca, ele sli parli a fi numai uzate, In realitate
matrita fiind uzatli. Aceastli situatie, credem noi eli, poate fi posibilli şi in conditiile
emisiunilor antice.
9 In primul tezaur de la Blrglioani, procentajul monedelor foarte bine şi bine conser
vate este de 44,37 % , iar in al doilea tezaur de 81,56 % , ceea ce ar fi caracteristic
unei slabe circulatii a acestor monede inainte de tezaurizare 1 la tezaurul de la
Nireş, acest procentaj este de 70 % (tab. III - Nireş), iar l a cel de la Dtmbi!iu de
49% (tab. III - Dtmbi!iu).
Privind aspectul conrervi!irii monedelor acestor tezaure, dar pe perioade,
putem observa eli la primul tezaur de la Birgi!ioani, in prima perioadi!i (68---98 e.n.),
procentajul pieselor foarte bine şi bine conservate este de 6,50 o/o , pentru al doilea
tezaur - 9,01 Ofo, iar pentru tezaurele de la Nireş şi Dlmbi!iu de 30 % , respectiv 1 4,81 % ( tab. III - Nireş şi tab. III - Dtmbi!iu) 1 In a doua perioadi!i (98-129 e.n.),
procentajul acestor exemplare esto la primul tezaur de l a Blrglioani de 6,50 % ,
iar l a cel de-al doilea d e 1 5,29%, l a cel d e l a Dlmbi!iu d e 1 1 ,85 % (la Nireş, ele
lipsind pentru aceasUi perioadli). In ultimele doui!i perioade ( 1 28-158 şi 1 58-1 83
e.n.), la primul tezaur de Ia Btrgi!ioani, procentajele monedelor foarte bine şi bine
conservate sint de 1 6,4 % şi 1 5,69 % , la al doilea tezaur din aceeaşi localitate
sint de 30,58 % şi 27,05 % , iar la tezaurele de la Nireş şi Dlmbi!iu, stnt de I ODfo şi
30 % , respectiv de 1 1 ,85 % şi 8,88 % .
Continuind analizarea acestor tezaure dupli starea lor d e conservare - consta
tlim urmi!itoarele, In ceea ce priveşte procentajul monedelor foarte bine şi bine
conservate, luat chiar comparativ cu piesele din aceeaşi perioadi!i : la tezaurul 1
- Blrgi!ioani, pentru piesele primei perioade, acest procentaj este de 33,33Dfo, pentru
ca In ultima perioadli si!i fie de 70 % 1 monedele uzate sint tn raport mai mare In
prima perioadli (66,66% din 87 exemplare) şi mai mic In ultima perioadli. In tezaurul
II - Blrglioani, procentajul monedelor foarte bine şi bine conservate este pentru
prima perioadi!i, comparativ cu exemplarele din aceeaşi perioadi!i, de 54,76 % , iar
In ultima perioadi!i - ajunge Ia 1 00 % . La Nireş, pentru aceleaşi perioade şi
pentru monede asemi!ini!itoare, aceste procentaje sint de 75 % şi 750fo, iar la Dtmbi!iu
de 36,36 % şi 62,50 % (pentru perioada 128-158 e.n., clici perioada 1 58-183 e.n.,
nu este reprezentati!�. In acest tezaur).
. In ceea ce priveşte monedele uzate (conservate slab şi mediocru), In prime
perioadli a primului tezaur de la Bfrgi!ioani sint de 66,66 % din 87 exemplare şi dE
30Dfo din 1 00 exemplare, In ultima perioadi!i 1 In al doilea tezaur de la Blrgi!ioan;
avem procentajele de 8,23 % şi O o/o . La tezaur ele de la Nireş şi Dlmbi!iu, pentru prim�
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1. Procentajele monedelor, după starea lor de conservare, stnt complet diferen
ţiate după tezaure şi chiar după perioadele aceluiaşi tezaur (vezi tabelele II-III,
Dîmbău şi II-III, Nireş).
2. I n timp ce monedele tezaurelor de la Birgăoani au caracteristic faptul că, pe
măsură ce ne apropiem de sfîrşitul perioadei de tezaurizare, scade procentajul exem
plarelor uzate, în tezaurele de la Dîmbău şi Nireş10 acest lucru pare altfel (tabelele
nr. III - Dîmbliu şi nr. III - Nireş), neputindu-se constata aspectul de ascensiune
spre sfîrşitul tezaurizării a pieselor conservate foarte bin e şi bine, in detrimentul
celor uzate.
Fiind de acord că starea de conservare a monedelor nu poate fi totalmente
edificatoare, recurgem şi la analizarea după greutatea monetară a celor patru tezaure
de mai sus, la care adăugăm şi altele (Gura Ialomiţei, Lujerdiu, Lunguleţ\1)11.
Greutatea medie a unei monede din aceste tezaure este următoarea : Birgăoani
1 - 3,1G g., Birgăoan i I I - 3,10 g., Nireş - 2,69 g., Dimbău - 2,93 g. Putem observa,
că această greutate medie variază la aceste patru tezaure intre 2,69 şi 3,16 g., cu atit
mai mult ieşind în evidenţă apropierea existentă între cele de la Birg�oani.
Analizînd în continuare aceste tezaure, tot din punct de vedere al greutăţii
a monedelor, dar pe perioade, din nou se observă cifre apropiate la Birgăoani
şi variaţii mari pentru celelalte, ceea ce de altfel certifică autenticitatea analizei
stării de conservare (vizibil, mai ales la tabelele nr. V - Dîmbău şi nr. V - Nireş)12.
Transpunînd grafic situaţia de mai sus, se poate vedea în graficul nr. 1 (fig. 1) că :
nu este necesară calcularea funcţiilor pentru Birgăoani I şi II, diferenţele dintre ele
fiind pînă in ultima perioadă o constantă, la celelalte tezaure variaţiile acestor
funcţii fiind înscrise pe o scară gradual� foarte mare.

mc•d ii

Mergind mai departe cu investigaţiile noastre, pentru greutatea monedelor putem sesiza cu uşurinţă că, dacă la Birgăoani 1 şi II piesele cu greutatea normală,
subnormală şi peste normală sint repartizate după componentă într-un mod asemă-

şi u l tim a perio ad� - procentajele pieselor uzate (conservate slab şi m ediocru ) sint
de 25 % şi 25 % - respectiv de 63,63 % şi 25 o/o ( la DimMu, pentru perio ada 12S-158
e.n.), iar la Nireş - mai mult, pentru perioada 1 2S-1 58 e.n., tezaurul n-are monede
uzate.
10 Preda, C., Tezaurul monetar de la Dimbău, şi tulburările pricinuite de daci In
anul 143, sub Antoninus Pius, S.C.N., 1, 1 957, p. 1 1 3-1 31 ; Protase, D., Tezaurul de
monede imperiale romane de la Nireş (r. Dej, reg. Cluj), S.C.N., 1, Bu c ureş ti , 1 957,
p. 1 49-1 7 1 .
1t Mitilelu, 1., Două tezaure d e monede imperiale romane găsite l a Gura Ialomitei,
S.C.N., 1, Bucureşti, 1 957, p. 1 33-147 ; Chiril�, E., Tezaurul de monede imperiale
de la Lujerdiu (r. Gherla, reg. Cluj), S.C.N., III, Bucureşti, 1 960, p. 405-431 ;
Preda, C., Tezaurul de monede romane imperiale descoperit la Lunguletu (reg.
Bucureşti), S.C.N., III, Bucureşti, 1 960, p. 487-49 1 .
12 Pentru perioada 68-98 e.n., Birg�oani 1 - are media greut�ţii monetare de 3,05 g.,
Bir g�o ani II - de 2,97 g., Nireş - 2,82 g., Dimb�u - 2,95 g., Gura Ialomitei 2,98 g., Lujerdiu - 3,06 g. şi Lunguletu - 3,02 g. ( ullimele doui'i tezaure neavind
monede din aceast� perioadi'i, le-am luat pe cele din perioada 98- 1 28 e . n. ), tabelele
V - Nireş, V - Dimb�u. III - Gura lalomiţei, III -- Lujerdiu, şi IIl - Lunguleţu.
Ultima perioad� ( 1 58-183 e.n.) d� urm�toarele greut�ti medii : �irg�oani 1 3, 1 6 g., Birqăoani II - 3, 1 0 g., Nireş - 2,62 g., Gura Ialomiţei 3,26 g., LujerdiiJ
- 3,09 g. şi Lunguleţu - 2,74 g.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro

O PROBLEMA DE STATISTICA NUMISMATICA

i25

nător (cele cu greutatea peste normal apar de la Domitianus - Bîrgăoani I, şi Nerva
- Bîrgăoani Il, iar cele cu greuUiţi normale sînt încă de la primele piese ale ambelor
tezaure), la celelalte tezaure situaţia este alta : la Nireş n u avem monede cu greutatea
peste normal (tab. IV - Nireş), la Dîmbău sînt foarte puţine (numai la Nerva şi
Tralanus) şi cele cu greutatea subnormală apar de la primul împărat (Nero - tab.
IV - Dîmtău)13.
Deci din nou - o totală lipsă de uniformitate (exceptînd pe cele de la Bîrgăoani).
Dacă luăm monedele cu greutăţile cele mai mari din aceste tezaure, constatăm
că la Birgăoani I acestea sînt de la Traianus (3,98 g.), Antoninus Pius (3,67 g.) şi
Lucilla (3,62 g.) ; la Birgăoani I I de la Marcus Aurelius (3,70 g.), Lucius Verus (3,72 g.)
şi l'austina Senior (3,84 g.) ; la Dîmbău de la Nerva şi Traianus (3,46 g. - tab. IV
- Dimbău) şi Ia Nireş de la Faustina Junior (2,95 g., tab. IV - Nireş)i�.
In afara faptului că cele de mai sus concordă cu starea de conservare şi procen
tajele greutăţilor medii şi a repartizării numărului monedelor cu greutatea consi
derată, ne permitem să subliniem existenţa unor piese cu o greutate care depăşeşte pe
cea cunoscută drept normală (3,41 g.), la Bîrgăoani începînd mai ales din perioada
Antonlnus Pius - Marcus Aurelius.
Dacă, analizind după starea de conservare şi greutate monedele tezaurelor de
la Dirgăoani, credem că este posibil începutul procesului de tezaurizare încă din
perioada Nero - Traianus, Ia Gura Ialomiţei şi Nireş nu putem susţine acelaşi lucru
(tab. II şi III - Gura Ialomiţei şi IV-V, Nireş), pe cînd la Dimbău, înclinăm să
credem că nucleul iniţial a putut fi format din perioada Nero - Traianus (tab. IV-V,
Dîmbău) ; pentru Lujerdiu şi Lunguleţu, care încep cu Traianus, nu se poate pune
aceast� problemă.
In sfîrşit, adincind şi lărgind aria cercetării noastre, putem trece la studierea
acestor tezaure după componenţa lor.
Bîrgăoani I şi II incep în aceeaşi perioadă, 63-68 e.n. (Nero), pe cînd cele de
la Nireş, in perioada 54-68 e.n. (Nero), de la Dimbău, 54-68 e.n. (Nero) şi Gura
Ialomiţei, 69 e.n . (Vitellius).
In ceea ce priveşte tezaurele de la Bîrgăoani, proporţia monedelor pe împăraţi
şi membrii familiei imperiale merge pînă la identitate : cele de la Nero reprezintă
în primul tezaur 0,44 o/o , in al doilea 0,39 % ; de la Traianus, in primul 15,47 % ,
in al doilea 14,45 % ; de la Faustina Senior, in primul tezaur, procentajul este de
10,31 o/o , iar in al doilea, de 10,15 % ; de la Marcus Aurelius le corespunde în primul
12,76%, iar în al doilea 12,89 % ş.a.m.d., pe cînd în celelalte tezaure situaţia este alta.

13 La Gura Ialomitei, monedele cu greutate normală apar

abia de la 'rraianus, pe
ctnd cele cu greutatea subnormală, de la Vitellius (prima monedă) (tab. !I - Gura
Ialomitei), la Lujerdiu - piesele cu greutatea peste normal şi subnnrm ală , apar
de la Antoninus Pius (tab. II - Lujerdiu), iar la Lunguletu, exemplarele cu greu
tatea subnormală, apar de la Antoninus Pius, iar cele cu greutatea peste normal, sint
inexistente (tab. II - Lungu letu) .
1' La Gura 11\lomitei (tab. II - Gura Ialomitei) - de la Antoninus Pius (3,91 g. ) şi
Marcus Aurelius (3,65 g.) l Ia Lujerdiu (tab. II - Lujerdiu), de la Lucilla (3,66 g. ),
Faustina Senior (3,62 g.) ş i Antoninus Pius (3,61 g.), iar la Lunguletu (tab. II
Lunguletu) de la Traianus (3,38 g.) şi Antoninus Pius (3,26 g.).
-

-
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La Nireş, monedele de la Nero reprezintă 10% (tab. 1 - Nireş), la Dîmbl!.u,
1,48 % (în celelalte, nefiind exemplare de la Nero) ; cele de la Traianus, la Nireş au
un procentaj de 10 % , la Dimbău de 33,33 % ; de la Faustina Senior sint la Dimbău
0,74 % , iar Ia Nireş nu sint ; privitor la piesele de la Marcus Aurelius, Ia Nireş pro
centajul este de 20 % , iar la Dimbău nu există (dar, avem un exemplar de la Faustina
Junior - 0, 74 %

! ) 15.

Deci, analiza componenţei acestor tezaure arată, din nou, mari deosebiri intre

ele (iarăşi cu excepţia Birgăoanilor !), confirmîndu-se astfel analizele stărilor de con
servare şi a greutl!.ţilor monedelor.

In cazul cind vom căuta similitudini intre repartizarea monedelor pe împăraţi şi
mai ales - situaţia procentuală, putem constata din nou că, afară de piesele monetare
ale împăraţilor şi membrilor familiilor imperiale menţionate mai sus, situaţia este
următoarea :

cele de la Galba, Otho şi Vitellius sînt puţine sau lipsesc in aceste

descoperiri, ceea ce se explică pe deplin din punct de vedere istoric (deşi, avem piese
de l a Vitellius şi în Bîrgăoani

1 şi II) ; restul, de la Vespasianus, Titus, Domitianus,

Nerva, Hadrianus ş.a.m.d, pînă la Commodus. reflectă (cu excepţia celor de la Anto
ninus Pius şi Lucilla

!) unul şi acelaşi lucru : existenţa unei complete deosebiri intre

tezaure, după repartizarea procentuală pe împăraţi şi membrii familiei imperiale ;
intre cele 7 tezaure discutate, singurele apropieri - după cum a şi reieşit - putînd fi
făcute intre Bîrgăoani 1 şi I I (tab. nr.

1 - Dimbău, Nireş, Gura lalomiţei, Lujerdi u

şi Lunguleţu).

Reprezentarea grafică a componenţei procentuale confirmă întrutotul cele sus
ţinute de noi (graficul II, fig. 2).
Vom încerca să arătăm şi din p unct de vedere strict matematic, pornind de
la procentajul împăraţilor şi al membrilor familiilor imperiale, în ce măsură există
probabilitatea de a avea noi dreptate.
Plecînd de la cea mai simplă definiţie a probabilităţii : "Probabilitatea unui eve
niment este egalli cu raportul dintre numărul cazurilor egal posibile care realizează
evenimentul şi numărul cazurilor egal posibile", vom ajunge la formula : P(A) - mjn
(in care P - este probabilitatea, A

-

este evenimentul, m - numărul cazurilor egal

posibile care realizează evenimentul şi n - numărul cazurilor egal posibile) 16.
Noi dorim să calculăm o anumiti'� probabilitate şi vom ajunge la aceasta por
nind de la următorul tablou :

15 Monedele de la Traianus sint in tezaurul de la Gura Ialomitei in proportie de

44,08 % , la Lujerdiu (tab. 1 - Lujerdiu) - 0,48 % , iar la Lunguletu ( tab. 1 - Lunguletu)
- 1 2,50 % 1 monedele de la Faustina Senior sint reprezentate in tezaurele de la
Lujerdiu cu 3,4B % şi l a Lu ngu l etu cu 25 % (la Gu r a lalomitei fiind li psli) 1 piesele de
la Marcus Aurelius fiind la Gura 1alomitel intr-un procent aj de 1 1 .29 o/o , la Lujerdiu
de 40,38 % şi la Lunguletu de 25 % .
16 M ih oc, G., şi Micu , N., Elemente de teoria probabilitllfilor şi statistlcll, proie ct de
manual pentru clasa a XII-a, Bucureşti, 1 966, p. 1 5.
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In acest tablou luăm trei situaţii în care comparăm cazurile egal posibile care reali·
zează evenimentul şi cazurile egal posibile, după cum urmează :
1 (
). Pentru tezaurele de la Bîrg1ioani, din 26 cazuri egal posibile,
evenimentul e realizat în 9 cazuri, deci P(A1) - 9/20 - 0,346 mai mare decît lf3.
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I I ( - - ). Dacă luăm toate cele 7 tezaure, în cadrul tabloului procenta
jelor, numărul cazurilor egal posibile este 91, iar al cazurilor egal posibile care reali
zează evenimentul, numai 7, deci P( � ) - 7 j91 0,076 - 1/13.
I I I ( . . . . . . ) . In fine, considerind numa i cele 5 tezaure (Dîmbău, Nireş, Gura
Ialomiţei , Lujerdiu şi Lunguleţu), observăm că avem 65 de cazuri egal posibile şi
numai 5 cazuri egal posibile care realizează evenimentul, P(A3) - 5/65 - 0,076 - 1j1:3.
Din cele trei probabilităţi de mai sus, singura care este mai mare, confirmin
du-se astfel ipoteza noastră, este raportul 1 j3. Se poate sesiza că pentru cazul cînd
calculăm probabilitatE-a la cele 7 tezaure sau numai la celelalte 5, raportul este ace
laşi : 1/13. Ar insemna că, pentru situaţii asemănătoare cu cea de la Bîrgăoani ar fi
<a r ac te ri s l il raportul 1 /3, iar pentru cele negative probabilitatea 1 11 3 ? No i nu încercăm
să generalizăm aceste raporturi, căci descoperiri asemănătoare cu a noastră şi care
să fie cunoscute la noi in ţară n-au fost analizate din punctul nostru de vedere. Ar
fi interesant, ca pe viitor, in urma analizelor numismatice şi statistice efectuate asupra
unor cazuri similare, să vedem dacă aceste raporturi vor putea fi confirmate sau nu.
In rindurile de faţă am incercat doar să atragem atenţia asupra sprijinului,
ce ni-l poate da la un moment dat calculul probabilităţilor şi statistica, in lămurirea
unor fenomene numismatice încă obscure pentru noi.
Condiţtilc rare, pentru a obţine rezultate veridice, sînt absolut necesare, ar fi,
după părerea noastră, următoarele :
1 . PiPsele analizate să aparţină unor tezaure din aceeaş i perioadă şi acelaşi spaţiu.
2. Ele să aparţină aceluiaşi tip monetar, fiind totodată din acelaşi metal.
3 . .Să fie publicate sistematic şi cit mai exhaustiv, descoperi1·ilP dP tezaurc·.
Aşa cum arăta prof. Bucur Mitrea, pentru a fi realizate cele de mai sus, este
necesară întocmirea unui repertoriu al tuturor descoperirilor monetare de pe teritoriul
ţării17, Domnia sa mai arată, că este nevoie să se ţină seama, pentru a se întocmi
un adevărat Corpus al descoperirilor monetare, de următoarele cerinţe în publicarea
diferitelor descoperiri18 :
1. Descoperirea să fie indicată geograficeşte pe hartă.
2. Să fie precizată ambianta arheologic.'§ a descoperirii (sat romano-barbar,
vechi oraş, cimitir, templu, loc sacru, lagăr militar, teren necultivat etc.).
3. Specificarea că toate monedele tezaurului au fost strînse sau cele l ipsă să
fie menţionate - măcar aproximativ ; de asemenea, numele dt>scopC'ri torului n u
t rebuie s ă lipsE-ască.
4. Analiza specială a depozitului să fie riguros ştiinţifică ; un tabel pentru fip
care tezaur cu monedele distribuite nominal pe fiecare împărat, apoi nominalui.
metalul, indicarea tipului CC'lei mai recente monede cu referinţă l a dalar<'a dupii
Cohen sau RIC. Numărul de inventar trebuie redat in mod exact.
-

-

-

=

17 Bucur Mitrea, Cu privire la tezaurul monetar de la Flăminda-Cremenari (Argeş),
S.C.N., 1, Buc u r e şt i 1 957, ·:>. -l07.
18 Bucur Mitrea, ibidem, p. 407-408 ; Bucur Mitrea, Concerning a C or pu s of Roman
Monetary Discoveries Intra el Extra Fines Imperii Romani Repertae, In Dacia, N.S.,
.

VI, 1 962,

p. 51 1-51 4 ; Bucur Mitrea, Per un Corpus di ripostigli di manete romane,

In Congresso lnternazionale di Numismat/ca, 1 1 -1 6 sept., 1 961 , II, Alti, Roma, 1 965,
p, 446-447.
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5. Să se studieze tot conţinutul descoperirii : monede, ceramică, podoabe etc.
6. Identificarea, clasificarea şi catalogarea cu exactitate a monedelor tezaurului,
iar cind nu sînt accesibile, să fie precizat, cel puţin - numărul.
7. Să fie redate emisiunile, metalul, nominalul, gradul de uzură, monedele cele
mai vechi şi cele mai recente.

să fie menţionate î n chip deosebit.
9. Inregistrarea separată a descoperirilor izolate.
10. Să fie semnalată instituţia unde se află descoperirea respectivă.
1 1 . S!l se facă referiri la literatura de specialitate (lucrări fundamentale).
12. La sfirşitul lucrării să fie un index alfabetic al localităţilor cu numele lor
actual (să se specifice numele vechi, cel schimbat etc.).
Numai aşa sperăm să fie elucidate într-un viitor apropiat cîteva din problemele
care ne par nouă a fi de primă importanţă numismatică şi care au fost de mult
timp în atenţia cercetătorilor :

8. Monedele imitate

1. In ce măsură compoziţia unui lot de monede reflectă compoziţia restului
tezaurului (împr!lştiat, pierdut, nedescoperit etc.) şi de aici,
2. Dacă este posibilă reconstituirea compoziţiei chiar numericeşte a unui tezaur,
cunoscîndu-se numai un lot din aceste monede (ale tezaurului respectiv).
3. Dacă vom putea, avînd mai multe loturi de monede, fără a l i se cunoaşte
exact provenienţa (cel mult zona unei localităţi) şi cunoscînd parametrii lor caracte
ristici( pe care noi îi considerăm în primul rînd componenţa ş i greutatea), să indicăm
apartenenţa acestor loturi la un singur tezaur sau nu.
Această problemă îl preocupă de mulţi ani pe prof. Bucur M itrea, care în mai
multe articole19, a arătat că diferitele loturi ale unui tezaur monetar reflecUi compo
ziţia acestuia, împărţirea monedelor depozitului în loturi făcîndu-se după calculul
probabilităţilor :
"Astfel se observă cum operează întîmplarea şi necesitatea în cadrul împărţirii,
fără alegerea monedelor dintr-un tezaur. Aceasta se face potrivit legilor statisticii
matematice, care, . . . cînd nu sînt exemplare mai numeroase ele se vor distribui
proporţional cu numărul exemplarelor din loturi şi tot proporţional cu numărul
exemplarelor totale ale fiecărui împărat•2o. Deci, putem privi demonstraţia noastră
în cazul particular de la Bîrgăoani, ca un argument serios care susţine afirma
ţiile prof. Bucur Mitrea.
Revenind la problema de la care am pornit, putem afirma în concluzie că o
analiză numismatică efectuată asupra unor tezaure monetare asemănătoare (din
aceeaşi perioadă, acelaşi tip de monedă etc.) reprezintă un argument, care uneori
19 Bucur Mitrea, Tezaurul monetar de la Ruşi-Sibiu şi actiunea carpilor 1mpotriva
stdp1nirii romane din Dacia 1n timpul lui Filip Arabul, In SCN, 3-4, 1 953, p. 6 1 4 ;
Bucur Mitrea şi C. S. N ico l!l escu Plopşor, Monete din timpul republicii romane
aescoperile la Işalnita (Dolj), Materiale, 1, Bucureşti, 1 953, p. 585 ; Bucur Mitrea
şi z. Szekely, Tezaurul monetar de la Fotoş şi pdtrunderea comerciald romand 1n
estul Daciei 1n secolul I 1.e.n., tn Materiale, II, Bucureşti, 1 955, p. 674-676 ; Bucur
-

Mitrea şi Eugenia Zaharia, Descoperirea monetard de Ia Oboroceni (r. Paşcani, reg.
Iaşi) şi importanta sa istoricd, tn A. M., V, Bucureşti, 1967, p. 87-88.
20 Bucur Mitrea şi Eugenia Zaharia, op. cit., p. 88.
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Tabel

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1 0.
11.
12.
13.
1 4.
1 5.
1 6.
1 7.
18.

Imparatul şi 1
mPmbrii famlliei imperiale ,
Nero.
Galba.
Otho.
Vitellius.
Vespasianus.
Titus.
Iulia Titia.
Domilianus.
Nerv a.
Traianus.
Hadrianus.
Sabina Hadriani.
Antoninus Pius.
Faustina Senior.
Marcus Aurelius
Lucius Verus.
Faustina Junior.
Lucilla.

Anii de
domnie
54-68
68-69
69
69
69--79
79-81

e.n.
e.n.
e.n.
e.n.
e.n.
e.n.

81-96
96-98
98-1 1 7
1 1 7-138

e.n.
e.n.
e.n.
e.n.

138-1 61

l'. n .

161-1!1u e.n.
1 61-169 e.n.

Tabel

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1 0.
11.
12.
13.
1 4.
1 5.
1 6.
1 7.

Imparatul şi
membrii fami!iei imperiale
Nero.
Vitellius.
Vespasianus.
Ti tus.
Jj)omitianus.
Nerva.
Trai anus.
Hadrianus.
Sabina Hadriani.
Lucius Aelius
Caesar.
Antoninus Pius.
Faustina Senior.
Marcus Aurelius.
Lucius Verus.
Faustina Junior.
Commodus.
Lucilla.

ar.

Anii de
domnie

1 (Tezaurul 1)

Anii intre care
Numarul
se dateaza mone- de exemdele din tezaur
plare
63-68
68-69
69
69
69--8 1
75--80
inainte 80
77-96
96-97
98-1 1 7
1 18-138
138-139
138--1 61
138--1 61
140-180
161-166
1 6 1-180
-183

e.n.
e.n.
e.n.
e.n.
e.n.
e.n.
e.n.
e.n.
e.n.
e.n.
e.n.
e.n.
e.n.
e.n.
e.n.
e.n.
e.n.
e.n.

2
1
1
2
43
8
1
21
7
69
48
3
85
46
57
13
34
5

Procentaj
0,44 %
0,22 %
0,22 %
0,44%
9,64 %
1 ,79 %
0,22%
4,70 %
1 ,56 %
1 5,47 %
1 0,76%
0,69 %
19,05 %
1 0,31 Ofo
12,76o/o
2,91 %
7,62 %
1,12%

II (Tezaurul Il)

Anii Intre care
Numl!:rul
se dateaza mone- de exemplare
dele din tezaur

Procentaj

e.n.
e.n.
e.n.
e.n.
e.n.
e.n.
e.n.
e.n.

63--68
69
69--75
74--80
73-91
96-97
98--1 1 7
1 1 8-- 1 38
138-139
1 38

e.n.
e.n.
e.n.
e.n.
e.n.
e.n.
e.n.
e.n.
e.n.
e.n.

1
3
12
5
16
5
37
31
2
2

0,39%
1,17%
4,70 %
1 ,96 %
6,25 o/0
1 ,95 %
14,45 %
12,1 0 %
0,78 %
0,78 %

138-- 1 61 e.n.

1 38--1 61
141-161
1 40-177
1 65-168
161-1 80
1 77-1 78
-183

e.n.
e.n.
e.n.
e.n.
e.n.
e.n.
e.n.

44
26
33
6
22
3
7

1 7, 1 8 %
1 0, 1 5 %
12,89 %
2,34 %
8,59%
1 ,17%
2,73%

54--68
69
69--79
79--8 1
81-96
96-98
98-1 1 7
1 1 7-138

1 61-180 e.n.
1 61-169 e.n.
1 80-192 e.n.

http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro

Nr. crt.
tt
c.n

Total

�

Monede conservate 1. bine

�
-

;:j
�

�

�

�
u..
O)
CI

w

�

w
...:1

u.
o
olo.

�

-

00

8

�

1

...
olo.
O)

N
CI

O)
u.

Procentaj (Ofo)

o

-

il

Monede conservate bine
Procentaj ( Ofo)
Monede conservate f. bine
şi bine
Procentaj (Ofe)

Monede conservate slab
Procentaj (Ofo)
Monede conser... ate mediocru
Procentaj (Ofo)
Monede conservate slab
ŞI mediocru
Procentaj (Ofo)

'

:;'
r:l'

!.

:"'
<
I:S

1

";:j
ID
N
III
c

s

-

w
...:1
00
<CI

•

-

Nr.

cn.

Total
Monede conservate f. bine

Monede conservate bine
Procentaj (Ofo)

olo.
olo.

Procer:.taj (Ofo)

olo.

1 p
00
<CI

N
...
Ul

Ul
�
<CI
w
N
olo.
<CI

Ul
,!ZI
�

;g
>of
..
r:l'

<CI
00

...:1

o

Procentaj (Ofo)

Monede conservate f. bine
şi bine

w
1

---

Monede conservate slab
Procentaj (Ofo)
Monede conservate mediocru
Procentaj (Ofo)

!.
I:S
:"'
.......
>of
CD
N

..

CI

e.

.!::::

o
I:J:l
.....
tr!

�

o
tr!

�

�

Cii
>-i

(i
>
z
c:

�

Cll

�
�
>-i

Monede conservate slab
şi mediocru
Procentaj (Ofo)

http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro

-

iZ

1 34

Q)

..
.,

f
Q)
H
Q)

8
-

-�
U>

00
It)
-

o

-

ro:
00

Q)

Gi

u

1:::

o

-

nl:>OJpaw Jt QVIS
<ll'II Al<!StiO:> lO!ap
-anow tnfVltia:>Old
nl:>OJpaw
alVAlasno:> lOiap
-anow tnfVltia:>Old
QVIS
alVAlaStiO:> 101ap
-auow tnfVltia:>Old
auJq Jt anJq "J
alVAlasno:> 101ap
-anow tnfvlua:>Old

auJq
alVAlaStiO:> 101ap
-anow tnfvltia:>Old

auJq "J
alVAlaStiO:> lOlap
-auow tnfVltia:>Ol d

(O/o)

fVlUa:>Old

ru:>oJpaw !�
qV!S alVA
-1asno:> apanow

(Ofo)

Q)
"CI
Q)
=

E

o

<O
�
�

Q)
"CI

'iii

-;

s

o
=

fl!lUa:JOld

nl:>OJpaw alvA
-1asuo:> apauow

(Ofo )

fVlUa:>Old

qVIS alVA
-1asuo:> apanow

(Ofo)

fl!lUa:JOld

auJq !ţ;
anJq "J alVA
·laSUO:> apauow

(Ofo)

fVlUa:>Old

auJq alVA
-1asuo:> apauow

(Ofo)

ft>]Ua:>Old

auJq "J alVA
-lasuo:> apauow

(Ofo)

uv ad alllla
-waxa ap "lN

:8

�

r;::

g

O)
['o
o
C'l

N
ri
<D

8l

"""
"""

<15

['o

M
M

C'l

ri
("')

"""

['o

("')

<15

1:"-

.,.;

C'l
['o
O)
C'i

C'l
O)
It)

o

M

M

.....

�

�

<D
It)

o

.,.;

['o

..,

:il

�

rii

N

M
C'l
M
cD

o
M
rii
-

:!:
o
It)
tD

<D
00
o
M
rii
-

o
M
�
cD

['o
C'l
C'l

::8

g

o
It)
cD

�
cD

...,.

O)
<O

O)
C'l
o
It)

C'l
o
00

O)

C'l
1:"o
O)

...;
..,

"""

C'l.
M
-

cD
-

00
It)
M
M
C'i
-

C'l
['o
0:

...,-

It)
It)

-

"'""

o

o

<D

M

.,.;

.,.;

�

<D

O)
00
o
..,

�
..,

<O
o
M

C'l
C'i
o

<D
M
ri
o

<O
C'l

C'l

M

alvtdwaxa ap "lN

00

o

00
O)

C'l

o

"""

CIO

lCLl "!·
....;

Q)

http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro

ri

C'l

"'""

ai

cD

"'""

IVl O.l UJp fv1ua:>Old

"ll=> "lN

.....

�

o

ri

O)
C'i
o
It)

V pVOJlad

M

.,.;

C'l

..,
.,.;

f8
00
It)

lO) dQi l .
C'i

C'l "!

- Q)

co;

.,.;
-

o

"'""

Il)
It)

C'i

-

lR
M
ri
"""

"""

O)
-

�
o
o
-

M

00

l�

- Q)

..;

..
.,

il.
E
11

t!

OI
cg

·;;;.
�
lot)

�
11

d

E

-

-

nJ:>OJpaw
ali!AlaStiO:> lO{ilp
-auow tnfl!ltia:>Old

""
lot)
r;Q
C'l

o
lot)
o
M

QI!{S
ali!AlaStiO:> lO{ap
-auow tnfl!ltia:>Old

cg
tD
-

co
M
M'

cg
""
..;
lot)

o
tD
cg

auJq
ali!Alasuo:> lOfap
-auow tnfl!lua:>Old
au!q 'J
a111A1asuo:> lOliiP
-auow tnfvlua:>old

(O/o)

fl!lUa:>OJd

m:>oJpaw J!l
qV{S a111A
-1asuo:> apauow

(Ofo)

=

1

f1!1Ua:JO.ld

nJ:>OJpaw a111A
-1asuo:> apauow

N
11

!::.

OI
co
M'
M

atiJQ Ji; ati!Q 'J
al'I!Alasuo:> lO{ilp
-auow tnf'llltia:>Old

ai
'ai
u

M
C'l
.,;
...,

n.oo1paw Tt; QII IS
ali!AlaStiO:> lO!iiP
-auow 1nfv1ua:>old

11

11
'C
11
d
o

E

11
'C

(Ofo)

c·

;,;

""
...,

o

fii

...,

co
C'l

..;
-

�

lot)
lot)
·•

M'
-

�

�

r;Q

cg
"':.

;;;

co

co

.,;
co

eo
co

.,;

�

�

OI
-

o
C'l

""

o
""
..;

lot)
o
�

o
""
N'

co
-

""

�

�

1 35

r;Q

g
;;;

,..;
""

�

tD
C'l

o

""
N'

f1!1Uii:>Old

o
""

co
""

QV]S illi!A
-1asuo:> apauow

N'
""

C'l

ai

OI
C'l
.,;

co
lot)
o
(")

lot)
o
�

OI
(")

co
""

OI
cg

r;Q
C'l

o
C'l

M

""

lot)

�
-

lot)
o
�

% !VlUa:>Old

o

o

C'l

cg
lot)

auJq J!l
aUJq 'J illi!A
-1asuo:> apauow

11
'C

f1!1Uii:J0ld

�

iiUJq illi!A
-1asuo:> apauow

""
-

(")

f111Uii:>Old

lot)
(")
N'

M

cg

co

lot)

co
-

...,_

cg
Ol_

(")

cg
""

M

M
M

N

'3

s

-.;
-

a

d

(Ofo)

(Ofo )

iiUJQ "J ii\I!A
-Jasuo:> apauow
tii! ad a1111d
-waxa ap 'lN

(Ofo)

{1110� UJp f1!1 Uil:l0ld
aJI!{dwaxa ap 'lN

llpVOJlild
'll:> 'lN

(")
C'l

tsS

""
..,

<J5

lot)

N'
-

...;

...;
C'l

C'l

Ol

co
OI

co
C'l
-

..,

lot)

le le
CO Qj OI ai
...;

N

fel

N'
co

N'
li')
o

...;
(")

�

co

cg

li')

co
li')

l.

C'l d
- ai

M

http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro

C'l
Ol

M
co

Î

co
lot) =

- Gi
...;

1 36

VIRGIL MIHAILESCU-BIRLIBA
Tabel nr. VII (Tezaurul 1)

·-.... ·� �.,

�
-- :V
iâ ·- Q.
....
1) E
"" s · �
., .�

....
u
..:
z

o.

Ql · �

� s�

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.

1 0.
11.
12.
t:l.

14.
1 5.
1 6.
1 7.
1 3.

Greutatea
in grame

Numărul monedelor cu qreulatea considerată

1

Normală
Subnormală
(3,41-2,80 gr.) (-2,80 gr.)

Ne ro
Galba.
Otho.
Vitellius.
Vespasianus.
Tilus.
Iulia Titia.
Domiţianus.
Nerva.
Traianus.
Hadrianus.
Sabina Hadriani.
Antoninus Pius.
Faustina Senior.
Marcus Aurelius.
Lucius Verus.
Faustina Junior.
Lucilla.

1

2

Peste
normală
( +3,41 gr.)

Minimă
2,95

1

l

2
39
6
1

3,01
2,30
2 .65

4

2

17

6
60
43
3
71
36
51

3
4
2
1

li

1
4

27
3

3
1
6
1
12
9
6
l

3
2

2,43
2,93
2,76
2,27
3,20
2,58
2,39
2,87
2,73
2,12
2,92

3,25
3,01

3, 1 4

-

Maxm1ll

3,40
3,03
3, 40
3,30
3,52
3 ,48
3,98
3,43
3,27
3,67
4,03
3,55
3,46
3,56
3,62

Tabel nr. VIII (Tezaurul U)

...
u
..:
z
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.
3.

9.
10.
1 1.
1 2.
t :l.

1 4.
1 5.
1 6.
1 7.

Q)
E· � . .!.
tn- m .!

co

_ ....

...,

E

·�

;::1

Ql
:= Q.

,:; ll .§
o.

� ��

Numărul monedelor cu qreutatea considerată

Greutatea in grame

Subnormală
Normală
(3,41-2,80 gr.) (-2,80 gr.)

Maximă

Nero.
Vitellius
Vespasianus.
Titus.
Domitianus.
Nerva.
Trai anus
Hadrianus.
Sabina Hadriani
Lucius Aelius
Caesar
Antoninus Pius.
Faustina Senior.
Marcus Aurelius.
Lucius Verus.
Faustina Junior
Commodus
Lucilla.

Peste
normală
( +3.41 gr.)

1
2

li

5

16

4

l

32
26

3
2

2
3
2
1

37
21
23
5
15
3
5

2

5
4
8
1
5

1

2
2
2
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2,79
2,59
3,16
2,93
3,1 6
2,63
2,64
3,47
3,21
2,67
2,76
2,52
2,98
2,42
3,07
2,78

2,92

Minim li

3, 1 9
3,28
3,27
3,39
3,50
3,53
3,60
3,49
3,68
3,64
3,45
3, 70
3,72
3,84
3,12
3, 1 7
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i::D
N

kl
--.1

N
a,
N

t-.:1
w
�

t-.:1
i::D
N

N
i::D
1\.)

t-.:1

'"co
c.n

N
-;.,..
<O
t-.:1

�

N
w
�

1

1

1

1

Nr. crt.

:"' !" !-ft � :..l !'J :-

'n t'"' � ::C '"' < Z
�
� ��� ��� a: � �
cn .... � � -·-c o
:::::: ; c: ;· � 11 "

Perioada

<O
�

O>
o
-

1

..,

�

N
i::D
N
i::D

::1 c: 1:1
�
III < "'
> C:
"' ill
"' •
t'D
1:1

Media greutăţilor monedelor (tn gr.)
Media greuUiţilor monedelor conservate
f. bine (tn gr.)
Media greutăţilor monedelor conservate
bine (in gr.)
Media greutăţilor monedelor conservate
f. bine şi bine (In gr.)

;

c:
.
s-·
c.., 2 ...
., t'D

Greutatea totală
(in gr.)

!:"'
o

1

z

;

....

1

•

c:
"'

-- 1 1

�
!!.
1:11
:-r
<

=

- t-.rJ -

�

�Ul

1

N
i::D
N

N
i::D
1\.)

1

N
i::D
N

N
i::D
N

Media greuUiUlor monedelor conservate
mediocru (In gr.)

Media greutllUlol' monedelor conservate
slab şi
mediocru (In gr.)

Impăratul şi
mPmbrii famiJiei imperiale
Normal Il

(3,41-2 80

z:

c:

3

gr.)

1 1 t-.:� - 1 - 1

Subnormalll

1 1 1 1 1 1 1

Peste
normală
( +3.41 gr.)

1111:

e.

n
o
;::1
"'
-·
Q.
t'D
...

(-2,80 gr.)

-:..:.

N

N

{g��� �

"" """ c.n � \)
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Minimă

N

1:11
It
Q.
t'D
o

t'D
c:

�
tD
III

C)
...
t'D

c:
..
11
..
t'D
11

-

�
(o)
8

9
o

!!. ...
1111 n
c:
lQ
...

1

Media greutăţilor monedelor. conservate
slab (In gr.)

.!'J

"'"
o

Nr.
crt.

1:1

Maximă

�

11

3
tii

ooj
•

(
�

...
<

1
z

;

....

:5

:;.:::!
C)

t=
�
-

�

t=

1:'11
Cll

�

t:ll
:;.:::!
t'"'

�

O

i41

PROBLEMA DE stAtiSTicA NUMISMAtlc.Â
Tabel nr. 1

-

Dlmbllu -

Q.j

III
u
cu

·;;;. '§ a;
.!!! ·;:::
'3
cu
1

III
...
><O
c.
_.

E
....

z ti

..: ..;

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
1 0.

Il.

·;:::
.o

E
Q.j
E

cu

...

c.

...

.5

cu

'O

cu

.s

cu
·a

·�

E
o
< "C

·a

�

Nero.
Gal ba.
Vitellius.
Vespasianus.
Titus.
Domitianus.
Nerv a.
Traianus
Hadrianus.
Antoninus Pius.
Faustina Senior .

54-68
68---69
69
69-79
79-81
81-96
96---98
98-1 1 7
1 1 7-138
1 38-161

<

·a

e.n.
e.n.
e.n.
e.n.
e.n.
e.n.
e.n.
e.n.
e.n.

Qj
'O
Q.j
a::
o

E

><O
N
III

"C
cu

...

III

u
.5
QJ
"'

;::l
III
...

e .n.

;::l QJ
z 'O Q.

a::

:a

54-68
68---69
69
69-79
78-80
81-96
96---97
98-1 1 7
1 1 7-138
140--- 1 44

'a;'
'E
Q.j
u
o

ecu
'3
...
><O lo4 cu
E QJ ...
III

N

2

1 .48 %
0,74 %
2,22%
21 ,48%
3,730/o
7,40 %
3,73 o/0
. 33,33 %
24, 44 %
0, 74 %
0,74 o/0

2
1

e.n.
e.n.
e.n.
e.n.
e.n
e.n
e.n
e.n.
e.n
e.n.

...

c.

3

29
5
10
5
45
33
1

1

Tabel nr. II - Dlmbliu -

.
...

QJ

u .�

a:: QJ
o =
..
..

u

..:

a;

o

z

1-<

1.

135

.o

QJ
cu
a:: QJ
o-

"' ...O

��
4

�

-

"'

III

'E
QJ
u
c

...

c.
2,96

'
...

QJ

=
o

u

"'

QJ

cu .!3
QJ
a:: QJ
o-

"C .O

��
45

�

�

"ia
'E
cu
u
o

0:

33,33

'
...

Gl

'
...

= QJ
o =
u .�
.o
cu . QJ
"C
cu - =
= cu ·�
o .. .o
"'

C>

..

�

QJ

"'

1'1

o

'E
Q.j

III
"C
iii
cu

� � ·;;;. c.

��

50

8

·;o
u
o
...

37,03

U ,o
CU

= QJ
o-

'
...

C>

..
-

·;o
'E
cu
u
o
...

c.

5,85
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QJ

;::l

�:� u
o ·o
u 'O
"'

...

QJ QJ
"C
E
QJ
!:: a.>
o ...

�
o

-

!=

cu
u
o

��

c.

75

54,81

...

;,
.

Ul
c:l

8

.o
Q) ., �

� iii �
E
III ._

§2
�
.,.

83

"..

�
-

•
..

u

c:l

••
o

...

c.

61 ,48

�

i:l t.:>

tt ...

!"

!t <C

�

!l' a>

Nr. crt.

· -r

pr

?j

<C

Perioada

a>

�

(/1
(/1
",.

Nr. de exemplare

�

t-:1
o:>

",.

(o
(/1

t-:1

(."
<C
(."
a>
N

-;....

o:>

o
a>

o

':...!
",.

p
...
",.

o

o:>

o

;:;;

...
-;....

g,

-

...

SI>

g,

(/1

o

N

�
1

1

(o
a>

....

_t-:1

01

t-:1

':...!

",.
-

w
o

w
....

i-,)

t-:1

w
o

t

",.
....

w
t-:1

�
u.
o

Sfl

-

,:-.1
CD
a>

t-:1

N
t-:1
t-:1

�
�

t-:1

01

",.

w

;::;

!>)
01

t-:1

o

-e

u.
<C

01

<C
",.
o
...

(/1

8

�

o:>

i-,)

....

t-:1

",.

N

t-:1

o

o:>

O)

!:=

....

_

....
,!'-)
�

w

o

t-:1
t-:1

N

w
(/1
t-:1
01

1s

1

Procentaj din 'total (0/o )
Nr. de exemplare pe an
Monede conservate f. bine
Procentaj ( Ofo)
Monede conservate bine

Procentaj ( Ofol
Monede conservate f. bine
şi bine

Procentaj (Ofol
Monede conservate slab
Procentaj ( Ofo l
Monede conservate mediocr.u

Procentajul mone� delor conservate
(..) Procentajul mone",.
u. delor conservate
",. f. bine
w
a> Procentajul monew delor conservate
a>
f. bine şi bine
<C
Procentajul moneo delor conservate
<C
slab
01
",. Procentajul moneu.
",. delor conservate
mediocru
O)
w
a. Procentajul monew
delor conservate
slab şi mediocru
:--

. -.

1
1

t:l
s·
o

ii"

[

o.
R>

-

w
01

g- 1

3

o
1::1
R>
o.
R>

i

�
a
1

o

i

Procentaj (Ofo )

Monede conservate slab
şi mediocru
Procentaj (Ofo)

1

r
1

ti
s·
n

�
R>

sn

01

e

...

a>

R>
H
R>

3
"
;'
..
R>
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O �ROBLeMA DE stATIS'Î'IcÂ NirMISMATICĂ

Tabel

nr. IV - Dlmbiu -

Num1irul monedelor cu greutatea
considerati!!
�
.".
·
-a

....
...
u

îiî

...
>Iti
P.
E

...;

-

z

1.

'

·s
III

-�

...

..c
E
4.
E

i

Ql

Ci

;:::
·Ql
P.

o

Ci

.5

...

z

Nero.
Galba.
Vitellius.
Vespasianus.
Titus.
Domitianus.
Î.
Nerva.
Traianus.
a.
9.
Hadrianus.
1 0.
Antoninus Pius
1 1 . Faustina Junior.

E

...
o
-:=
- ...
� tn

-;:;
u
...;

.s

III
Cl>

Oi

+-'
;::1
Cl>
...

)Iti
III
....
o

-

...;
tn

;::1
d
Cl> ...,

t;,:

.!

l

>Iti
E

�

�

.;

6

E

-�

E
·a

2,82
2,39
2,68
2,49
2,40
2,34
2,33

5
2
1
1
10
11

6

III
"O
III

c-i

>Iti

2,68

Tabel nr.

-

Q.) a; :;;:
... E ri
:ll � +
P. !:: -

CI)

!Il

1
1
3
23
3
9
3
34
20
1
1

2.
3.
4.
5.
6.

xtl tn

o

;::1

!i

o

;g

...;

tn

E
...
o
1:::
..c

1�

E

...;

>Iti

Ci

CI)

>Iti

Greutatea In gra �

III

2,96

2,98

3,26
3,24
3, 1 6
3,39
3,46
3,46
3,34

3,16
2,85

V - Di mbi u -

... ...
o "'
S�>Iti Ql
� :g t:;,
Ql

•

Cl> O d
u
�
::::.

...

6

E

... ....

o "'
- >

�
�
.... ., _

;::1 1::: ...•
Cl> o
.. u til
tn
... 1:::
ICI .9 ::,_
· - Cl>
-o

:0 � -=

]

III O Cl>

<IJ

�
� � :0

6

E

...;

tn

Ql
... ... 1:::
o III ....

=
-

c: -

QJ <IJ
� CI.I S::
�
Cl> O ·..C
.... u ._
�:::
tn .., ....
;::1 O Cl>
III

.5
:a Qj
"O ..c

1

o

Ei

... ....
o III
se
xt� <U
.... .,
Ql

;::1 1: '"'7'
� 8 �
tn ..,
l':
....
., o -

·-

o;;

"0 -o ..C
Ql Cl> III

,

o
E

6

...
....
:a c: � =
- e
E

<IJ
...
...
0 111 '"'7' o "'
<IJ

xt! Cl>
.... ., !:::
;::1 1::: ....
<l> o � u ;::l
...

Cl>
"'
d
o
u

-

...
�

�:::
tJ - ....
-

68-98
e.n.

163,78

2,95

3,39

3,06

3,08

3, 1 0

2,57

3,02

2. {)8-128
e.n.

1 76,90

2,90

2,98

2,98

2,98

2,86

2,46

2,84

47,57

2,97

3,01

3,02

3,02

2,81

l.

3.

128-158
e.n.
'fOTAL

3,88,25

"O "O
Cl>

� Cl>!:::

Cl> "'O ..C

� � ....;

Cl>

� � ....; � �:: 'in �

2,938
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tn

.s

...
Cl>
p.

z

...;

�
;::l
Cl>
...
;::1
tn ...
...
o.. ·"".
� u
.,
....
o
., ,.g
··� Ql "� ·� Ql
"O
-o "O "O -o .O "'O
Cl> Cl> Cl> Cl> Cl> III Cl>
1::: �
E

� �:: In

2,81

VIRGIL MIHÂILESCU-BiRLiBA
Tabel nr. 1 - Gura lalomlţel -

· tr,.

. .!.

E

3 :!
�.. .l5
a s
E. Q)
....
E

....
..
u

...;
z

l.
2.

Q)

:3
�
0..
E

_
:!!!

Vitellius.
Vespasianus.
Titus.
Domitianus.
Traianus
Hadrianus.
Antoninus Pius.
Marcus Aurelius.
Commodus.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

69
69-79
79-81
81-96
98-1 1 7
1 1 7-138
138-161
1 61-1 80
1 80-- 1 92

e.n.
e.n.
e.n.
e.n.
e.n.
e.n.
e.n.
e.n.
e.n.

70
71
80
81
98-1 1 7
1 1 7-138
138-149
1 61 - 1 74
1 80

e.n.
e.n.
e.n.
e.n.
e.n.
e.n.
e.n.
e.n.
e.n.

1
1
1
1
82
69
9
21
1

0,53 %
0,53 o/o
0,53 o/o
0,53 %
44,08 %
37,0 9o/o
4,83 %
1 1 ,29 %
0, 5 3 %

Tabel nr. Il - Gura Ialomlţel -

Numărul monedelor cu greutatea
consideratii

-::::

u

...;

z
1.

2.
3.
4.

.l.

6.
7.
8.

!},

..!.

E
"5 .!!
.,.

·�

�..

""

E

0..

......

•

..

.o
J:

�

E

...;

�

Q)

Ol

�..

Q)
0..

C'i

z !i

.o
::l
ti)

'ii

E
..

o

�

76

59
6
16

xtl

'ii
e
..

""

.§

Vitellius.
Vespasianus.
Titus.
Domitianus.
Trai anus.
Hadrianus.
Antoninus Pius.
Marcus Aurelius.
Commodus.

Greutatea tn grame

o
co

-1
""'

1:::
o

...;

�

Ol

o
co

C'Î

l

-

...;

""

"" Ol

6

9
3
4

><O

c
-�

E

Q) 1-4
EM
�
"iiÎ
Q) 0 +
P.. !:: ��� -

·a

�

III

�

2,39
2,63
3,42
3,49
2,87
2,34
3. 05
2,60
3,28
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3, 55
3, 55
3,91
3, 65

145

O PROBLEMA DE STATISTICĂ NUMISMATICA

Tabel

nr.

1
t:
u
...:

z

1.

2.
3.
4.
5.

III - e;ura lalomlţe1 -

.!.
><ti
...

•

..,

.,
"O
.,

Ci
�

Total

Cl

.,
:a

><a

"3

Gl

Gl
Ilo

98-128
1 28-158
1 58-180

..

Gl

.s
..

68- 98

::s
Gl

.8

t3

�

1 1 ,93
372,1 4
1 54, 1 5
71.71
609.93

e.n.
e.n.
e.n.
e.n.

Tabel

nr.

cea.

..
.,
u

Gl

...
..

u

,.;

z
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8
9.

Traianus.
Hadrianus.
Antoninus Pius.
Faustina Senior.
Marcus Aurelius.
Lucius Verus.
raustina Junior.
Lucilla.
Commodus.

v
Gl

Gl
"O

o

"O
Gl
r::
o

E

..

.s

-8
-a
..

�
E
.,
..

E
::s
z
111:1

Cl

.E

2,98
3,29
3,28
3.26
3.22

�

.!
�

E
�
Gl

4
1 13
47
22
186

1 - Lujerdlu -

1
·;;;. -� :!
� ..
"3 ... Gl
iD .. �
..
.§
111:1 .o
E
�
Q.
E
..... E ]

..

"ii

..
Gl

=
o

Eii

:a

Gl
"'

"O

:9 u
...

·a
·a E
o
< "O
Gl

·a
<

98-1 1 7
1 1 7-138
138-1 61

e.n.
e.n.
e.n.

1 61 -- 1 80
1 6 1 - - 1 69

e.n.
e.n.

180--192

e.n.

..
::s
..,
N

N
.,
Gl
..
"O
.,
""

!!

2
d

Qi
Gl

1 0 1 - 1 02 e.n.
1 1 9--- 138 e.n.
139--- 1 61 e.n.
1 38-1 61 e.n.
1 :18-180 e.n.
1 6 1 - 1 68 e.n.
147 - 1 75 e.n.
-183 e.n.
1 76-183 e.n.
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1

E
-a
..
111:1 Gl
� Gl
E Gl ..
.,
::s
Gl
z "O Q.
•

4
55
8
84
10
t:l

4
29

"
...

·-

d
Gl

u
o
..

Ilo

0,48 %
1 ,92 %
26,44 %
3,84 %
40,38%
4,80 %
6,25%
1 ,92 %
1 3, 94 %
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VIRGIL MIHAILESCU-BlRLIBA
Tabel

D

nr.

- Lujerdlu -

Numărul monedelor cu greutatea
consideratl'i

..:.
..
u

..:

z

'
CI)
·;;;. ·a iti
� -�
;;
CI)
iiî ... o.
..
.Q
.§
""
E
o.
E Q)
.... E �
·�
·�

Trai anus.
Hadrianus.
Antoninus Pius.
Faustina Senior
Marcus Aurelius
lucius Verus
Faustina Junicr
Lucilla
Commodus.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.

""

Ci
E

i

""

Ci

E
...

C'i
o

CI)

1
... ..,.
o
z !i

o
c::
.Q
;:l
Cll

C'•Î

o

co

l

...;
OI
Ci """
� E
... <"i
"'
Q)
o
+
c:: IJ.
""

""
E
-�
CI

""
E
·a

:2

�
2.92

4
49
7
64
10
10

2
17

3,05
2,78
2,89
2, 1 8
3,02
2,1 1
3,09
2,22

4
1
3

2

J

13

14

Tabel

..:

OI

Greutatea tn grame

nr.

1
2

3,26
3,61
3,62
3,50
3,41
3,43
3,66
3,56

III - Lulerdlu -

.!. ..
"" o
Qi
::î
Q)
.. 'O
Q)
•

ti

..;

z
1.

2.
3.
4

CI
'O
ca

.s

...
CI)

IJ.

68-- 98 e.n.
9a-12b e.n.
1 28-- 1 58 e.n.
1 58--183 e.n.
Total

CI
Q)

iiî

""
::î
ca
Q)
...

a

§

Q)

E
CI
...

0"1

.s

0"1
CI

:0

CI)

c::
o

E

...

� ..s

12.25
194,78
436,02

3,06
3,09
3,09

643.05

3.08
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Q)

E
...

CI

OI

.s
-

CI)
'O

CI)
..
CI
;;
.. P.
""

E

E

Q)
M
CI)

z

:::1

4

63
1 41

PROBLEMĂ DE STATISTICĂ NUMISMATICĂ

O

Tabel nr. I

..,:

z t;

.;

Impl!ratul şi
mPmbrii fa mi!iei imperiale

4.

5.

6.
7.

Lunguleţu -

se !ncadreazl!

Anii Intre care

Anii de

Num1irul
de exemplare

monedeie din tezaur

domnie

Traianus.
Hadrianus.
Sabina Hadriani.
Antoninus Pius
Fauslina Senior
Marcus Aurelius
Fauslina Junior.

1.
2.
3.

-

e.n.

1 03-1 1 7
125-138
1 36--- 1 38
1 45-157

e.n.
e.n.
e.n.
e.n.

e.n.

1 56--- 1 79

e.n.

98-1 1 7
1 1 7- 1 38

e.n.
e.n.

1 38-1 6 1
1 61-180

Tabel nr. D - Lunguleţu -

Num1irul monedelor cu greuta te a
considerati!
...

""

-�

�

:;
.... ...
a:l
..

...;

Z b

.;

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

..
""
P.

E
.....

,J:J

E

Q,

E

i

Q)

:!...

l<!!

.§

e
l
... .....

Trai anus.
Hadrianus.
Sabina Hadriani.
Anloninus Pius.
Faustina Senior.
Marcus Aurelius.
Faustina Junior

Cl

OJ
N•
o

l'l
,J:J
;::l
Vl

o�
z�

�

...;

a;
E
..
o

o

l<!! «1.
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N
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l

Procentaj

3
2
1
4
6
6

1 2,50 %
8,3 3 %
4, 1 6 %
1 6, 1 6 %
25 %
25 %
1 2,50 %

2

Greutatea tn graru�
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l<!! Cl

a; Ili E: �
t; .._ M
w o+

l<!!

lC1:I

�

�

.E
M

E
·a

P.. l'l -

2,87
2,90

3
2
1
2
2
3

1 47

2,45
2, 1 7
2,49
2,57

2
4
3

2

III

2,88

3.38
2,95
3 ,26
2 .98
3,06
2,75

Tabel nr. IU - Lunquletu ....
...

u
...;

Greutatea totall!

Perioada

( in gr.)

z

1.

2.

3.
4.

5&--- 93
98 ·-·123
123 - 1 5!1
1 58--130

Total

e.n.
e.n.
e.n
e.n.

1 2.o9
35.60
1 9. 1 7
66.86

Media qreutlitilor monedelor
( in gr . )
3.02
2.73
2.74
2.78
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Numl!rul de
exemplare

4

13
7
24

1 48

VIRGIL MIHAILESCU-BIRLIBA

poate fi decisiv în susţinerea unor concluzii de ordin istoric. De asemenea, putem
conchide, fără a avea pretenţia de a generaliza ,că in tezaurele monetare imperiale
romane din sec. I-II e.n. (Nero-Commodus) analizele numismatice dau rezultate care
diferă de la tezaur la tezaur, pe baza acestor analize riguroase putîndu-se reliefa deo
sebirile existente intre aceste tezaure şi deci - puternica individualitate a
acestor tezaure.

A PROBLEM OF NUMISMATIC STATISTICS

SUMMARY
In thc papcr New Discoveries of the Roman Imperial Hoards al Piatra Neam t published in Car pica, 1, 1 968, 1 showed that the two hoards of Roman Imperial coins
discovered at B!rgl'ioani (jud. Neamt), represent only a hoard, buried in two vases.
The reasons used to derronstrate this thing were archaeological, numismatic and
historical ones.
The methods used in analyzing of those store of coins were : the research of the
state of preservation of the coins, of their weight as well as the studying of their
composition. However, we had to assure ourselves that all the results of the research
of the state of preservation, of the analysing of the weight and composition of hoards
rrom B!rgl'ioani, didn't represent similar dates for other similar discoveries too. For
that, 1 applied the same methods of research of some Imperial Roman hoards of coins
- discovered on the teritory of our country and which partly belonged to thE' same
period as those of the hoards of B!rgl'ioani (Nero - Lucilla). That is why 1 sl.udied,
In parallel wit.h the hoards of B!rgl'ioani the stores discovered at Nireş, Dimbl'iu, Gura
Ialomitei. Lujerdiu and Lunguletu too. The research of ali these hoards, from the poinl
of view of the state of preservation of coins (Pl. III-V Nireş and III-V Dimbl'iu) as
well as the analysis of this hoards after the weight of the coins (Pl. II, IV and V Nireş, II, IV and V - Dimbl'iu, II, III - Gura Ialomitei, II, III - Lujerdiu, Il, III Lunguletu) and their percentual composition - afler the emperors and the imperial
lamilies' members (Pl. 1 - Nireş, 1 ; Dimbl'iu, 1 ; Gura lalomitei, 1 ; Lujerdiu, 1 ; Lun
guletu, 1) have confirmed, according to our opinion, that our Roman Imperial hoards
of coins from the 1st and the 2nd century A.D. (Nero - Commodus) are different from
the numismatic point of view and therefore they are strongly individualized. Going to
mathematic instrument, we realized that the plate of percentages of the composition
of the seven hoards gives the following probabilities for the existance of a single
hoards : to the both hoards from Birgiloani the probability P(A, ) - 1 /3 for the other fiVl'
hoards �t qivcs P(A2) - t 1 3 but for the all seven we have P(A3) - 1 /13. Implic::'!, thus wa s
confirmed the assumption suited to which, in the discovery of Birgl'ioani exists, as we
are convinced, only one hoard. This particularly case supports the teacher Bucur
Mitrea's assumption (sees notes 1 9th and the 20th), suited to it the different parts
of a coin store reflecl its composi tion.

FIGURE EXPLANATIONS
Fig. 1 . - The graphic 1 - The graphic representalion of the medium weights of the
coins.
Fig. 2. - The graphic II - The graphic representalion of the percentual composition
of the hoards.
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UN NOU LOT DE DENARI IMPERIALI R01VIANI

DESCOPERIT LA MUNTENEŞTI (JUD. VASLUI)
de ŞEIVA SANIE

La 18 ani de la intrarea în circuitul literaturii numismatice, prin lucrarea pro
fesorului D. Tudort, a tezaurului de denari imperiali romani de la Munteneşti , un
nou şi însemnat lot de monede aparţinînd aceluiaş tezaur a fost prezentat spre achi
ziţionare Muzeului de Istorie a Moldovei2. Cele 311 monede nu se mai aflau in vasul
în care fuseseră găsite iniţial şi privitor la condiţiile de descoperire nu putem adăuga
noi date, la cele cunoscute pînă acum3.
Cu totalul de 775 monede, cît însumează prin cele două loturi de 464 şi 3 1 1
monede, tezaurul de la Munteneşti s e situează prin număr printre cele mai bogate
tezaure <.le denari imperiali romani din Moldova".
1 D. Tudor, Tezaurul de denari imperiali romani de la Munteneşti in Studii şi cercetări

şllinţilice - laşi, V ( 1 954), 3--4, p. 380 şi urm.
Vom numi descoperirea publicată de praf. D. Tudor, Munteneşli 1 şi cea de fată
Munteneşti II. Cele doui'i tezaure incep cu acelaşi impi'irat, d ar se terminl!, primul cu
Severus Alexander şi al doilea cu Septimius Severus.
3 Conditiile de găsire a tezaurului de Ia Munteneşli sint prezentate detaliat de praf.
D. Tudor in articolul mai sus citat. Donatorul actual. fiu şi moştenitor al lui Vasile
Toma cel care a descoperit in 1 951 tezaurul, a declarat eli primul şi al doilea lot
de monede au fost gi'isite in acelaşi vas.
' Descoperirile de denari imperiali pe teritoriul Moldovei pini'i in anul 1 951 sint
amintite de D. Tudor, op. cit., p. 385-386 ; pini'i in anul 1 956, de Bucur Milrea,
2

Contributiii numismatice la istoria triburilor daco-getice din Moldova ln a doua
jumdtate a secolului al Il-lea e.n., in SCIV, VII, nr. 1-2, 1 956, p. 1 6 1 , iar pini'i i n
1 968 pe intreg teritoriul ţi'irii D. Protase şi T. Bader, Tezaurul de denari romani impe
riali de la Ghirişa, in volumul Tezaure monetare din judeţul Salu-Mare, Satu-Mare,
1 968, p. 37-61 .

Cele mai bogate tezaure d e denari romani imperiali de pe teritoriul Moldovei
sint de Ia : Puriceni (corn. Borleşli, jud. Neamt) 1 . 1 52 de exemplare amintit de Bucur
Mitrea in Descoperiri recente şi mai vechi de monede antice şi bizantine din Româ
nia, in SClY, XV, 1 964, nr. 4, p. 578, Sascut (jud. Baci'iu) 901 m o n ed e (D. Tudor, op.
cit., p. 385), Birglioani (jud. Neamt) 702 exemplare (V. Mihi'iilescu-Birliba, Noi desco
periri de tezaure imperiale romane la Piatra Neamţ, in Carp/ca, 1, 1 968).

Memoria Anliquitalis, 1,

1969.
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LISTA CRONOLOGICA A MONEDELOR REPARTIZATE PE IMPARATI

NERO
1. Denar. Diara. 18 mm. Greut.
Cohen2, 320. Anul 5 5---B8

3,08

gr.

C : bunii.

VITELLIUS

2. Denar. Diam 18 mm. Greut. 2,93 gr.
C ohenl, 72. Anul 69-70

C: bu nii.

3. Denar. Diam. 1 8. 5 mm. Greut. 3, 1 6 gr. C : bunii.
Co h en2 , 7'2. An ul 69-70

VESPASIAN
4. Denar. Diam. 18 mm. Greut. 3,04 gr. C : mediocri
Cohen2, 226. Anul G9-70
5. Denar. Diam. 17,5 mm. GreuL 3,38 gr. C : buna
Cohen2, 266. Anul 69-70
6. Denar. Diam. 1 8 mm. Greul. 3,04 gr. C : slaba
C o h en l , 36. Anul 69-70
7. Denar. D am. 1 7 mm. GreuL 2,98 gr. C : buna
Co h en 1, 36. Anul 69-70
8. Denar. Diam. 1 7 mm. GreuL 3,10 gr. C : bunii.
Cohenl, 36. Anul 69-70
9. Denar. Diam. 17 mm. Gre u L 2,95 gr. C: buna
Cohen 1, 3 6. Anul 69-70
1 0. Denar. Diam. 1 7 mm. Greul. 2,86 gr. C : bunii.
Cohen 1, 36. Anul 69-70
1 1 . Denar. Diam . 18 mm. GreuL 3,02 gr. C : mediocra

Cohen l, 36. Anul 69-70

12. Denar. Diam. 17 rnm. G reu L 3, 1 6 gr. C : bunii.
Cohen 1, 36. Anul 69-70
1 3. Dcnar. Diam. 18 mm. Greut. 2,95 gr. C : buna

Co h e n2 , 550. An ul 69-70
1 4. D e n a r . Oi am 1 8 rnm. Greul. 2,99 gr,
Cohen2, 27. Anul 69-79

C : bunii.

1 5. Denar. Diam. 1 8 rnm. Greut. 3 , 1 9 gr. C : buna
Cohen2, 573. Anul 7 1
1 6. Denar. Diam. 1 7,5 m m . Greut. 3, 1 7 gr. C : bnnl
Cohen2, 45. Anul 72-73
17. Denar. Diam . 1 8 mm. GreuL 2,91 gr. C : b !lll 8
Cohen2, 45. Anul 72-73
1 8. Denar. Diam 1 9 mm . . Greut. 3,12 gr. C : buni
Cohen2, 84. An u l 72
1 9. Denar. o· am. 17. Greul. 3 06 gr. C : medioo ll
Cohen2. 563. Anul 72-73
20. Denar. O lam. 1 8 mm. Greul. 3, 1 3 gr. C : medwcrll
BMC, Roma. 74. Anul 72 7:1. Obs. Lipse�le la Cohen
2 1 . Denar. Diam 1 7 mm. Greul. 2.92 gr. C : med:ocrl
BMC. Roma. 74. Anul 72-73. Obs. Lipseşte la Cohen
22. Denar Diam. 1 6 mm. Greul. 2,95 gr. C : buna
Cohen2, 45. Anul 72-73

,

-
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23.

Denar. Diam. 17 mm. Greut. 2,97 gr. C : buna
Cohen2, 45. Anul 72-73
24. Denar. Diam. 17 mm. Greut. 3, 1 4 gr. C : mediocra
Cohen2, 618. Anul 72-73
25. Denar . Diam. 1 7,5 mm. Greut. 3,02 gr. C : mediocra
Cohen2, 561. Anu l 72-73
26. Denar. Diam. 1 8 mm. Greut. 2,85 gr. C : buna
Cohen1, 1 64. Anul 73
27. Denar. Diam. 19 mm. Greut. 3, 1 3 gr. C : buna
Cohen1, 1 64. Anul 73
28. Denar. Diam. 1 8 mm. Greut. 2.93 gr. C : buna
Cohen1, 164. Anul 73
29. Denar. Diam. 1 9 mm. Greut. 2,98 gr. C : buna
Cohen2, 387 pentru av. şi Cohen2, 386 pentru rv. Anul
30. Denar. Diam. 19 mm. Greut. 2,84 gr. C : buna
Cohen2, 371 . Anul 74
3 1 . Denar. Diam. 18 mm. Greut. 3,03 gr. C : f. bunii
Cohen2, 371 . Anul 74
32. Denar. Diam. 20 mm. Greut. 3, 1 4 gr. C : buna
Cohen2, 371 . Anul 74
:13. Denar. Diam. 18 mm. Greul. 2,94 gr. C : mediocrli
Cohen2, 371 . Anul 74
:14 Denar. D1am. 1 9,5 m m . Greut. 3,26 gr. C : buna
Cohen2, 361 . Anul 74
:15. Denar. Diam. 18 mm. Greut. 2,87 gr. C : bunii
Cohen2, 361 . Anul 74
36. Denar. Diam. 18 mm. Greut. 3,04 gr. C : bună
Cohen2, 222. Anul 75---79
37. Denar. Diam. 18 mm. Greut. 3,07 gr. C : bunii
Cohen2, 1 22. Anul 76
38. Denar. Diam. 1 8 mm. Greut. 2,29 gr. C : mediocrli
Cohen2, 1 25. Anul 75---78
39. Denar. Diam. 18 mm. Greut. 3,02 gr. C : mediocrli
Cohen2, 1 25. Anul 75---78

73

TITUS
40.
41.
42.
43.
44.

Denar. Diam. 18 mm. Greut. 3,�3
Cohen2, 106. Anul 75---79
Denar. Diam. 1 7 mm. Greut. 2,96
Cohen2, 65. Anul 77-78
Denar. Diam. 20 mm. GreuL 3, 1 7
Cohen2, 298. Anul 79
Denar. Diam. 18 mm. Greut. 3,06
Cohen2, 309. Anul 80
Denar. Diam. 16 mm. Greut. 3,06
Cohen2, 309. Anul 80

gr. C : bunii
gr. C : mediocrli
gr. C : bunii
gr. C : bunii
gr. C : bunii

DOMITIANUS
45.
46.
47.

Denar. Diam. 17 mm. Greut. 3, 1 5 gr. C : buna
Cohen1, 215. Anul. 80
Denar. Diam. 18 mm. Greul. 3,01 gr. C : bunii
Cohen2, 377. Anul 81
Denar. Diam. 18 mm. Greut. 3, 1 3 gr. C : buna
Cohen2, 553. Anul 81
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48.

Denar. Diam. 1 8 mm. Greut.
Cohen2, 569. Anul 81

3, 1 0

gr. C : bun!i

TRAIANUS
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

Denar. Diam. 18 mm. Greut. 2,65 gr. C : bun!i
St. 1 0. Anul 98
Denar. Diam. 1 9 mm. Greut. 3, 1 7 gr. C : r. bun!i
St. 50. Anul 1 01 - 1 02
Denar. Diam. 18 mm. Greut. 3 , 1 4 gr. C : f. bunii
St. 5 1 . Anul 1 0 1 - 1 02
Denar. Diam. 1 8 mm. Greut. 3,25 gr. C : f. bun!i
St. 4.9. Anul 1 01 - 1 02
Denar. Diam. 1 7,5 mm. Greut. 3,1 9 gr. C : bunii
St. 49. Anul 1 0 1 - 1 02
Denar. Diam. 18 mm. Greut. 2,92 gr. C : bun!i
St. 1 53. Anul 1 05-106
Denar. Diam. 1 7,5 mm. Greut. 2,92 gr. C : bun!i
St. 1 53. Anul 1 05-106
Denar. Diam. 18 mm. Greut. 3, 1 7 gr. C : b•m!i
St. 87. Anul 1 03-1 1 1
Denar. Diam. 1 8 mm. Greut. 2,95 gr. C : f. bun!i
St. 88. Anul 1 03-1 1 1
Denar. Diam. 1 9 mm. Greut. 3,06 gr. C : f. ·bun!i
St. 88. Anul 1 03-1 1 1
Denar. Diam. 1 8 mm. Greut. 2,98 gr. C : bună
St. 1 07. Anul 1 03-1 1 1
Denar. Diam. 1 8 mm. Greut. 3,56 gr. C : bună
St. 1 30. Anul 1 03-1 1 1
Denar. Diam. 1 8 mm. Greut. 3, 1 8 gr. C : mediocră
St. 1 56. Anul 1 06
Denar. Diam. 1 7 mm. Greut. 3,25 gr. C : mediocră
St. 1 56. Anul 1 06
Denar. Diam. 1 8,5 mm. Greut. 3, 1 5 gr. C : bunii
St. 1 40. Anul 1 06
Denar. Diam. 1 8,5 mm. Greut. 3,08 gr. C : f. bun!i
St. 1 40. Anul 1 06
Denar. Diam. 1 8,5 mm. Greut. 3,01 gr. C : bunii
St. 140. Anul 1 06
Denar. Diam. 18,5 mm. Greut. 3,26 gr. C : f. bun!i
St. 1 07. Anul 1 06
Denar. Diam. 19 mm. Greut. 3,18 gr. C : f. bun!i
St. 1 49. Anul 106
Denar. Diam. 18 mm. Greut. 3,12 gr. C : bună
St. 1 49. Anul 1 06
Denar. Diam. 1 7,5 mm. Greut. 3,23 gr. C : mediocri!
St. 1 49. Anul 1 06
Denar. Diam. 1 7,5 mm. Greut. 2,95 gr. C : mediocră
St. 1 49. Anul 106
Denar. Diam. 19 mm. Greut. 3,23 gr. C : mediocră
St. 1 49. Anul 1 06
Denar. Diam. 1 8 mm. 3, 1 5 gr. C : f. bună
St. 1 3 1 . Anul 1 06
Denar. Diam. 19 mm. Greut. 2,86 gr. C : bună
St. 1 65. Anul 1 06
Denar. Diam. 1 9,5 mm. Greut. 3,1 1 gr. C : · mediocră
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St. 1 32. Anul 1 06
75. Denar. Diam. 18 mm. Greul.
St. 1 32. Anul I Uti
76. Denar. Diam. 1 8 mm. Greut.
St. 107. Anul 1 06
77. Denar. Diam. 19 mm. Greut.
St. 230. Anul 1 06
78. Denar. Diam. 18 mm. Greut.
St. 1 79. Anul 1 12-1 1 7
79. Denar. Diam. 1 9 mm. Greut.
St. 251 . Anul 1 12-1 1 7
80. Denar. Diam. 1 8 mm. Greut.
St. 228. Anul 1 12-1 1 7
81 . Denar. Diam. 18 mm. Greut.
St. 228. Anul l 1 2-1 1 7
82. Denar. Diam. 1 8 mm. Greut.
St. 196. Anul 1 12-1 1 7
83. Denar. Diam. 1 8 mm. Greut.
St. 228. Anul 1 12-1 1 7
84. Denar. Diam. 1 9 m m . Greut.
St. 235. Anul 1 1 5--- 1 1 6

2,99 gr. C : bună
3,28 gr. C : bună
3,08 gr. C : bun!!

3,06 gr. C : bună

3,05 gr.
3,56 gr.

C :
C:

bună
bună

3,25 gr. C : buni:\
3, 1 3 gr. C : bun!!
3, 1 8 gr. C : bună
3,04 gr. C : buni:\

HADRIAN
85. Denar. Diam. 18 mm. GreuL 2,89 gr. C : mediocră
St. 38. Anul 1 1 8
86. Denar. Diam. 1 8 mm. Greut. 3,00 gr. C : buni:\
St. 6. Anul 1 1 7- 1 38
87. Denar. Diam. 1 8 mm. Greut. 3, 10 gr. C : bun!!
St. 95. Anul 1 1 9--- 1 22
88. Denar. Diam. 1 7,5 mm. Greut. 3, 1 7 gr. C : mediocra
St. 65. Anul 1 1 9--- 1 38
89. Denar. Diam. 18 mm. Greut. 3,1 9 gr. C : mediocră
St. 1 27. Anul 1 1 9---1 38
90. Denar. Diam. 19 mm. Greut. 3,05 gr. C : buni:\
St. 97. Anul 1 1 9---1 38
91. Denar. Diam. 19 mm. Greut. 3,41 gr. a : f. buni!
St. 1 1 7. Anul 1 1 9---1 38
92. Denar. Diam. 20 mm. Greut. 3, 1 6 gr. C : bunii
St. 303. Anul 1 19--- 1 38
93. Denar. Diam. 1 8 mm. Greut. 3,44 gr. C : bu n i'l
St. 74. Anul 1 1 9--- 1 38
94. Denar. Diam. 1 8 mm. Greut. 3, 1 5 gr. C : buni'l
St. 1 20. Anul 1 1 9--- 1 38
95. Denar. Diam. 19 mm. Greut. 3,02 gr. C : buni'l
St. 79. Anul 1 1 9--- 138
96. Denar. Diam. 1 8 mm. Greut. 3,41 gr. C : f. bună
St. 95. Anul 1 1 9--- 1 38
97. Denar. Diam. 18 mm. Greut. 3,15 gr. C : bună
St. 1 1 2. Anul 1 1 9-138
98. Denar. Diam. 18 mm. Greul. 3,28 gr. C : bunii
St. 1 12. Anul 1 1 9---1 38
99. Denar. Diam. 19 mm. Greut. 3,31 gr. C : f. bunCI
St. 61. Anul 1 19---1 38
100. Denar. Diam. 1 8 mm. Greut. 3,28 gr. C : buni:\
St. 80. Anul 1 1 9---1 38
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1 0 1 . Denar. Diam. 19 mm. Greut. 3,07 gr. C : bun1i
St. 1 1 3. Anul 1 1 9-138
1 02. Denar. Diam. 1 8 mm. Greut. 3, 1 8 gr. C : bun1i
St. 1 1 3. Anul 1 1 9-138
1 03. Denar. Diam. 1 8 mm. Greut. 3,25 gr. C : bun1i
St. 1 09. Anul 1 1 9-138
1 04. Denar. Diam. 19 mrn. Greut. 3,37 gr. C : bun1i
St. 62. Anul 1 1 9-138
1 05. Denar. Diam. 18 mm. Greul. 3, 1 3 gr. C : f. bun1i.
St. 320. Anul 1 20--- 121
1 06. Denar. Diam. 1 9 mm. Greut. 3,14 gr. C : mediocr1i
St. 1 59. Anul 1 25--- 1 28
1 07. Denar Diam. 19 mm. Greut. 3,37 gr. C : bun1i.
St. 1 73. Anul 1 25---1 28
1 08. Denar Diam. 1 8 mm. Greut. 3,09 gr. C : bun1i
St. 1 86. Anul 125--- 1 28
1 09. Denar. Diam. 20 mm. Greut. 3,25 gr. C : bun li
St. 1 87. Anul 1 25-128
1 1 O. Denar. Diam. 19 mm. Greut. 3, 1 1 gr. C : f. bun li
St. 1 77. Anul 125---1 28
1 1 1 . Denar. Diam. 19 mm. Greut. 3,20 gr. C : bun1i
St. 1 57. Anul 125---1 28
1 1 2. Denar. Diam. 1 8 mm. Greut. 3,34 gr. C : bun1i
St. 1 57. Anul 1 25-128
1 1 3. Denar. Diam. 19 mm. Greut. 3,23 gr. C : bun1i
St. 1 83. Anul 1 25-128
1 1 4. Denar. Diam. 1 7,5 mm. Greul. 3,44 gr. C : bun li
St. 349. <\nul 1 32-134
1 1 5. Denar Diam. 17 mm. Greul. 3,41 gr. C : f. bun1i
Sl. 347. Anul 132-134
Obs. La exemplarul nostru Hadrian nu-i drapat.
1 1 6. Denar. Diam. 18 mm. Greut. 3,09 gr. C : bun1i
St. 344. Anul 1 32-134
1 1 7. Denar. Diam. 18 mm. Greut. 3,35 gr. C : bun1i
St. 251 . Anul 1 34-138
1 1 8. Denar. Diam. 19 mm. Greut. 3,51 gr. C : f. bun1i
St. 231 . Anul 1 34-138
1 1 9. Denar. Diam. 17 mm. Greut. 3,05 gr. C : f. bunti
St. 231. Anul 134-138
1 20. Denar. Diam. 18 mm. Greut. 3,23 gr. C : f. bun1i
St. 237. Anul 134-138
1 2 1 . Denar. Di11m. 17 mm. Greut. 3,20 gr. C : f. bun1i
St. 264. Anul 134-138
1 22. Denar. Diam. 18 mm. Greut. 3,43 gr. C : mediocrli
St. 264. Anul 1 34-138
1 23. Denar. Diam. 17 mm. Greut. 3,21 gr. C : f. bun1i
St. 74. Anul 1 34- 1 38
124. Denar. Diam. 18 mm. Greut. 3,21 gr. C : bun1i
St. 240. Anul 134-138
125. Dcnar. Diam. 17 mm. Greut. 2,89 gr. C : bunli
S t. 280. Anul 1 34- 1 38
1 26. Denar. Diam. 19 mm. Greul. 3,35 gr. C : mediocr1i
St. 280. Anul 134-1 38
1 27. Denar. Diam. 17 mm. Greul. 3,34 gr. C : bun1i
St. 338. Anul 1 37
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SABINA
128. Denar. Diam. 17 mm. Greut. 3,21 gr. C : bunli
St. 379. Anul 1 1 7-138
1 29. Denar. Diam. 1 7 mm. Greut. 3,28 gr. C : bunli
St. 369. Anul 1 1 7- 1 38
ANTONINUS PlUS
1 30. Denar. Dlam. 17 mm. Greut. 3,45 gr. C : bunll
St. 1 8. Anul 1 38
1 3 1 . Denar. Diam. 18 mm. Greut. 3,74 gr. C. bunll
St. II, 41 1 - St. III, p. 1 70---4 1 1 . Anul 1 38
1 32. Denar. Diam. 18 mm. Greut. 3, 1 5 gr. C : bunll
St. 47. Anul 139
1 33. Denar .Diam. 1 7 mm. Greut. 3,35 gr. C : mediocrll
Sl. 26. Anul 1 39
1 34. Denar. Diam. 1 7,5 mm. Greut. 3, 1 3 gr. C : bunll
St. 52. Anul 139
1 35. Denar. Diam. 1 8 mm. Greut. 3,26 gr. C : f. bunli
St. 82. Anul 14�144
1 36. Denar. Diam. 1 8 mm. Greut. 3,55 gr. C : f. bunll
St. 82. Anul 14�1 44
1 37. Denar. Diam. 18 mm. Greut. 3,47 gr. C : bună
St. 82. Anul 1 4�144
1 38. Denar. Diam. 1 8,5 mm. Greut. 3,09 gr. C : bunli
St. 85. Anul 1 4�144
1 39. Denar. Diam. 1 8 !T'm. GreuL 3,33 gr. C : f. bună
St. 89. Anul 1 42-144
1 40. Denar. Diam. 18 mm. Greut. 3,55 gr. C : bunli
St. 88. Anul 1 42- 1 44
141. Denar. Diam. 1 7 mm. Greut . 3, 1 3 gr. C : bunli
St. 127. Anul 1 43
1 42. Denar. Diam. 17 mm. Greut. 3,08 gr. C : bunll
St. 1 27. Anul 1 43
1 43. Denar. Diam. 1 8 mm. Greut. 3,32 gr. C : bună
St. 1 44. Anul 1 45--- 146
1 44. Denar. Diam. 16 mm. Greut. 3,37 gr. C : bună
St. 1 46. Anul 1 45--- 1 46
1 45. Denar. Diam. 18 mm. Greut. 3,28 gr. C : f. buni!!
St. 1 47. Anul 1 45--- 1 46
1 46. Denar. Diam. 18 mm. Greut. 3,47 gr. C : bunli
St. 1 65. Anul 1 45--- 1 60
1 47. Denar. Diam. 18 mm. Greut. 3,33 gr. C : buni!!
St. 1 65. Anul 1 45--- 1 46
1 48.Denar. D.am. 18 mm. Greut. 3,55 gr. C : mediocri!!
St. 1 66. Anul 1 47
1 49. Denar. Diam. 1 8 mm. Greut. 3,45 gr. C : bună ·
St. 1 66. Anul 1 47
1 50. Denar. Diam. 18 mm. Greut. 3,40 gr. C : bunll
St. 1 78. Anul 1 48
151. Denar. Diam. 1 7 mm. Greut. 3,34 gr. C : bunii
St. 195. Anul 1 49
1 52. Denar. Diam. 1 8 mm. Greut. 3,23 gr. C : f. bunll
St. 195. Anul 1 49
1 53. Denar. Diam. 18 mm. Greut. 3,37 gr. C : bunii
St. 194. Anul 1 49
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1 54. Denar. Dlam. 1 8,5. Greut. 3, 1 0 gr. C : bunii
St. 213. Anul 1 50
1 55. Denar. Dlam. 1 8. Greut. 3,03 gr. C : bună
St. 212. Anul 1 50
1 56. Denar. Diam. 1 8 mm. Greut. 3,03 gr. C : bună
St. 229. Anul 1 50-1 51
1 57. Denar. Dlam. 18 mm. Greut. 3,18 gr. C : bună
St. 229. Anul 1 50-1 51
158. Denar. Diam. 1 9 mm. Greut. 3,44 gr. C : r. bunii
St. 244. Anul 1 52
1 59. Denar. Diam. 1 7 mm. Greul. 3.52 gr. C : mediocră
St. 244. Anul 1 52
1 60. Denar. Diam. 1 8 mm. Greut. 3,46 gr. C : bună
St. 242. Anul 1 52
1 6 1 . Denar. Diam. 1 7 mm. Greut. 3,58 gr. C : bună
St. 239. Anul 1 52
1 62. Denar. Diam. 1 8 mm. Greul. 3,55 gr. C : bună
St. 254. Anul 1 53
1 63. Denar. Diam. 18 mm. Greut. 3,49 gr. C : bună
St. 254. Anul 1 53
1 64. Denar. Diam. 17 mm. Greul. 2,93 gr . C : bună
St. 266. Anul 1 54
1 65. Denar. Diam. 17 mm. Greul. 2,79 gr. C : bună
St. 266. Anul 1 54
1 66. Denar. D.:am. 17 mm. Greul. :l,20 gr. C : bună
St. 266. Anul 1 54
1 67. Denar. Diam. 1 8 mm. Greut. 3,32 gr. C : buna
St. 279. Anul 1 55
1 68. Denar. Diam. 17 mm. Greut. 3,52 gr. C : bunii
St. 282. Anul 1 55
1 69. Denar. Diam. 1 7 mm. Greut. 3,26 gr. C : bunii
St. 292. Anul 1 56
1 70. Denar. Diam. 1 8 mm. Greul. 3,03 gr. C : bună
St. 292. Anul 1 56
1 7 1 . Denar. Diam. 1 7 mm. Greut. 2,93 gr. C : bună
St. 295. Anul 1 56
1 72. Denar. Dlam. 1 7. Greut. 3,26 gr. C : bunii
St. 338. Anul 1 57
173. Denar. Diam. 1 8 mm . Greut. 3,18 gr. C : bunil
St. 338. Anul 1 57
174. Denar. Dlam. 1 8 mm. Greut. 3,20 gr. C : bună
St. 338. Anul 1 57
1 75.Denar. Diam. 1 7 mm. Greut. 3, 1 9 gr. C : bună
St. 321 . Anul 1 58
1 76. Denar. Dlam. 1 8 mm . Greut. 3,44 gr. C : f. buna
St. 342. Anul 1 59
1 77. Denar. Diam. 17 mm. Greut. 3,40 gr. C : bună
St. 338. Anul 1 59
178. Denar. Diam. 1 7 mm. Greut. 3,22 gr. C : f. bună
St. 338. Anul 1 59
1 79. Denar. Diam. 1 7 mm. Greut. 3, 1 3 gr. C : bună
St. 337. Anul 139
1 80. Denar. Diam. 1 7 mm. Greut. 3,30 gr. C : f. buna
St. 364. Anul 1 60
1 8 1 . Denar. Diam. 1 8 mm. Greut . .3, 1 '\l gr. ·C : buna
Cohen2, 1 57. Anul 1 61
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1 82. Denar. DIIIIIl. 1 8 mm. Greut. 3,36 gr. Q: : f. bunii
Cohen2, 357. Anul 161
1 83. Denar. Dlam. 17 mm. Greul. 2,95 gr. C : bnnli
Cohen2, 357. Anul 161
1 84. Denar. Diiiiil. 18 mm. Greut. 3,30 gr. C : f . bunii
Cohen2, 1 64. Anul 161
1 85. Denar. Diam. 17 mm. Greut. 3,1 5 gr. C : f. bunii
Cohen2, 1 64. Anul 161
1 86. Denar. Diam. 1 7 mm. Greut. 3, 1 4 gr. C : bunii
Cohen2, 1 64. Anul 161
1 87. Denar. Diam 1 7 ,5 mm. Greut. 3,16 gr. C : bunii
Cohen2, 1 64. Anul 161
1 88. Denar. Diam. 19 mm. Greut. 3,32 gr. C : bunii
Cohen2, 1 55 . Anul 161
1 89. Denar. Diam. 1 7 mm. Greul. 3,1 4 gr. C : bunii
Cohen2, 1 55. Anul 161
1 90. Denar. Diam. 1 8 mm. Greut. 3,60 gr. C : bunii
Cohen2, 1 55. Anul 161
1 9 1 . Denar. Diam. 1 8,5 mm. Greut. 3,22 gr. C : bună
Cohen2, 1 55 . Anul 161
1 92. Denar. Diiiiil. 1 7 mm . Greut. 3,23 gr. C : bună
St. 288. Anul 161
FAUSTINA SENIOR
Denar. Diam. 18 mm. Greut. 3,43 gr. C : buna
St. 442. Anul 141-161
1 94. Denar. Diam. 1 8 mm. Greut. 3,20 gr. C : bunii
St. 482. Anul 141-161
1 95 . Denar. Diam. 1 6 mm. Greut. 3,78 gr. C : bunii
St. 482. Anul 1 41-161
1 96. Denar. Diam. 19 mm. Greut. 3,37 gr. C : buna
St. 447. Anul 141-161
1 97. Denar. Diam. 1 7 mm. Greul. 3,45 gr. : : ·)unii
St. 447. Anul 141-161
1 98. Denar. Diam. 18,5 mm. Greut. 3,20 gr. C : bunii
St. 447. Anul 141-161
1 99. Denar. Diam. 1 7 mm. Greut. 3,74 gr. C : b u n a
St. 447. Anul 1 41-161
200.Denor. Diam. 1 8 mm. Greut. 3,42 gr. C : bună
St. 462. Anul 1 41-161
20 1 . Denar. Diam. 17 mm. Greut. 3,79 gr. C : bunii
St. 462. Anul 1 41-161
202. Denar. Diam. 1 8 mm. Greut. 3,20 gr. C : bunii
St. 455. Anul 1 4 1-161
203. Denar. Diam. 1 7 mm. Greut . 3,20 gr. C : bunii
St. 468. Anul 1 41-161
204. Denar. Diam. 18 mm. Greul. 3,30 gr. C : bunii
St. 468. Anul 1 41-161
205. Denar. Diam. 1 7 mm. Greut. 3,53 gr. C : bunii
St. 448. Anul 14 1-1 61
206. Denar. Diam. 1 8 mm. Greut. 3,75 gr. C : r . bunll
St. 469. Anul 1 41-161
207. Denar. Diam. 1 7 mm. Greut. 3,20 gr. C : f. bunii
St. 474. Anul 141-161
208. Denar. Diam. 1 7 mm. Greut. 3,30 gr. C : bunii
St. 463. Anul 141-161

1 93.
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209. Denar. D:am. 19 mm. Greut. 3,29 gr. C : bunii
St. 479. Anul 1 41-161
210. Denar. Diam. 1 8 mm. Greut. 3,31 gr. C : f . bunii
St. 463. Anul 1 41-161
21 1 . Denar. Diam. 19 mm. Greut. 3,22 gr. C : bunii
St. 452. Anul 141-161
212. Denar. Diam. 1 8,5 mm. Greut. 3,37 gr. C : f. bunii
St. 485. Anul 1 41-161
213. Denar. Diam. 1 8 mm. Greut. 3,39 gr. C : bunii
St. 445. Anul 141-161
214. Denar. Diam. 1 6 mm. Greut. 3, 1 7 gr. C : bunii
St. 465. Anul 1 41-161
215. Denar. Diam. 1 8 mm. Greut. 2,89 gr. C : bunii
St. 465. Anul 1 41-161
216. Denar. Diam. 1 8 mm. Greut. 3,56 gr. C : f. bunii
SL. 465. Anul 1 41-161
217. Denar. Diam. 1 8 mm. Greut. 2,71 gr. C : bunii
St. 446. Anul 1 41-161
2 18. Denar. Diam. 1 7 mm. Greut. 3,08 gr. C : bunii
St . 417. Anul 1 41-161
2 1 9. Denar. Diam. 18 mm. Greut. 3,33 gr. C : bunii
St. 451 . Anul 141-161
220. Denar. Diam. 1 9 mm. Greut. 3, 1 1 gr. C : bunA
St. 451 . Anul 1 41-161
MARC AURELIU
221 . Denar. Diam. 18 mm. Greut. 3,39 gr. C t bunii
Cohen2, 389 - St. III, 1 2. Anul 1 40-144
222. Denar. Diam. 18 mm. Greul. 3,35 gr. C : f. bunii
Cohpn:!. 2JG. Anul 1 40- 1 43
223. Denar. Diam. 18 mm. Greul. 3.42 gr. C ; f. buri!l
Cohen2, 103 - St. 157. Anul 1 45--- 1 46
224. Denar. Diam . 1 7 mm. Greul. 3,56 gr. C : medlocrli
Cohen2, 709 - St. 318. Anul 1 56
225. Denar. Diam. 1 7 mm. Greul. 3.39 gr. C : mediocr!l
Cohen2, 271 - St. 319 Anul 156
226. Denar. Diam. 18 mm. Greul. 3. 14 gr. C : bun!l
Cohen2, 72!.. Anul 1 57
227. Denar . D.am. 1 15 mm. Greul. 2,54 gr. C : mediocr!l
Cohen2, 727. Anul 1 57- 1 58
228. Denar. Diam. 16 mm. Greul. 3,25 gr. C : slabli
Cohen2, 727. Anul 1 57-1 58
229. Denar. Diam. 1 7,5 mm. Greul. 3, 1 4 gr. C : bunii
Cohen2, 745. Anul 1 56-1 59
230. Denar. Diam. 19 mm. Greut. 3,36 gr. C : bunii
Cohen2, 740 St. 353. Anul 1 59
23 1 . Denar. Diam. 18 mm. GreuL 3, 18 gr. C : bunii
Cohen2, 762 St. 37 1 . Anul 1 60
232. Denar. Diam. 18 mm. Greul. 3, 1 7 gr. C : bun!!
Cohen2, 753 - St . 370. Anul 160
233. Denar. Diam. 18 mm. Greul. 2,98 gr. C : f. bun!!
Cohen2, 35. Anul 161
234. Denar. Diam. 1 8 mm. 3.39 gr C : bun!!
Cohen2. :15. Anul 1 61
235. Denar. Diam. 1 7 mm Greul. 3,53 gr. C ; f. bun!!
COht:!ol, 518. Anul 1 62
-

-
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236. Denar. Diam. 1 8 mm. Greut . 3.22 gr. C : f. bunii
Cohen2, 37. Anul 1 62-163
237. Denar. Diam. 17 mm. Greut. 3,33 gr. C : bunii
Cohen2, 473. Anul 1 65
1!38. Denar. Diam. 1 8 mm . Greut. 3,41 gr. C : bunll
Cohen2, 988. Anul 1 65--- 166
239. Denar. Diam. 1 8 mm. Greut. 3,25 gr. C : bunll
Cohen2, 880. Anul 1 66
240. Denar. Diam. 1 8 mm . Greut. 3,33 gr. C : bunll
Cohen2, 208. Anul 1 68
241 . Denar. Diam. 1 8 mm. Greut. 2,85 gr. C : bunll
Cohen2, 890. Anul 1 68
242. Denar. Diam. 1 8 mm. Greut. 3,35 gr. C : bunii
Cohen2, 257. Anul 1 70
243. Denar. Diam. 19 mm. Greut. 3,31 gr. C : bunll
Cohen2, 1 1 3. Anul 1 70
244. Denar. Diam. 18 mm. Greul. 3.40 gr. C : bunll
Cohen2, 1 1 4. Anul 171
245. Denar. Diam. 18 mm. Greut. 3,05 gr. C : bunll
Cohen2, 492. Anul 171
246. Denar. D .am. 18 mm. Greut. 3,29 gr. C : bunll
Cohen2. 1 40. Anul 171
247. Denar. Diam. 1 9 mm. Greul. 3,25 gr. C : bunii
C:ohen2, 257. Anul 1 72
248. Denar. Diam. 18 mm. Greul. 3,25 gr. C : f. bunll
Cohen2, 530. Anul 1 73
249. Denar. Diam. 20 mm. Greut. 3,85 gr. C : bunll
Cohen2. 290. Anul 1 73
250. Denii"T. Diam. 1 7,5 mm. Greut. 3,37 gr. C : f. bunll
Cohen2, 306. Anul 1 74
25 1 . Denar. Diam. 18 mm. Greut. 2,77 gr. C : bunll
Cf'hen2, 354. Anul 1 76
252. Denar. Diam. 18 mm. Greut. 3,43 gr. C : f. bunll
Cohen2, 1 46. Anul 1 76-180
253. Denar. Diam. 18 mm. Greut. 3,05 gr. C : bunii
Cohen2, 948. Anul 1 77
254. Denar. Diam. 18 mm. Greut. 2,90 gr. C : bunll
Cohen2, 95. Anul 1 77
2:>5. Denar. Diam. 18 mm. Greut. 3,57 gr. C : bunii
Cohen2, 968. Anul 1 78-179.
250. Denar. Diam. 17 mm. Greut. 2,68 gr. C : bunll
Conen2, 354. Anul 1 80
FAUSTINA

JUNIOR

257. Denar. Diam. 18,5 mm. Greut. 3,22 gr. C : f. bunii
Cohen2, 1 39. Anul 1 61-175
258. Denar. Diam. 18 mm. Greut. 3.�0 gr. C : bunll
Cohen2, 85 - St. 520 b. Anul l fi1 -1 75
259. Denar. Diam. 1 8,5 mm. Greul. 3,36 gr. C : bunll
Cohen2, 35. Anul 1 61-175
260. Denar. Dlam. 18 mm. Greut. 3,45 gr. C : bunll
Cohen2, 1 1 1 . Anul 1 61-175
261 . Denar. Diam. 1 8 mm. Greut. 3,22 gr. C : mediocrl!l
Cohen2, 1 1 1 . Anul 1 61-175
262. Denar. Diam. 1 8 mm. Creut. 3,09 gr. C : bunll
Cohen2, 99. Anul 1 61-175
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263. Denar. Diam. 19 mm. Greut. 3,34 gr. C : bunii
Cohen2, 99. Anul 1 61-175
264. Denar. D!am. 1 7 mm. Greut. 3,41 gr. C : buni!!
Cohen2, 249 - St. 520 a. Anul 161-175
265. Denar. Diam. 1 8 mm. Greut. 3,27 gr. C : mediocrli
Cohen2, 54 - St. 506. Anul 1 61 -175
266. Denar. Diarn. 1 8 mm. Greut. 2,87 gr. C : slabi!!
Cohen2, 54 - St. 506. Anul 1 61 -1 75
267. Denar. Diam. 1 7 mm. Greut. 2,76 gr. C : bun!l
Cohen2, 184. Anul 1 61-175
268. Denar. Diam. 1 6,5 mm. Greut. 3,38 gr. C : slabli
Cohen2 - St. 518. Anul 1 61 - 1 75
269. Denar. Diam. 18 mm. Greut. 3,21 gr. C : bunli
Cohen2, 1 90. Anul 161-175
270. Denar. Diam. 1 7,5 mm. Greut. 3,1 9 gr. C : f. bunli
Cohen2, 1 90. Anul 1 61-175
271 . Denar. Diarn. 18 mm. Greut. 3,30 gr. C : bunii
Cohen2, 1 90. Anul 161-175
272. Denar. Diam. 1 8 mm. Greut. 3,00 gr. C : bun!l
Cohen2, 73. Anul 1 61-175
LUCIUS VERUS
273. Denar. Diam. 1 7 mm. Greut. 3,08 gr. C :
Cohen2, 1 55. Anul 1 62
274. Denar. Diam. 1 7 mm. Greut. 3,40 gr. C :
Cohen2, 1 56. Anul 1 63
275. Denar. Diam. 1 8 mrn. Greut. 3,53 gr. C :
Cohen2, 228. Anul 1 64
276. Denar .. Diam. 17 mm. Greut. 3,33 gr. C :
Cohen2, 262. Anul 1 65
277. Denar. Diam. 1 8 mm. Greut. 3,28 gr. C :
Cohen2, 273. Anul 1 65

f. bun!l

r.

bunii

bunli
bunli
bunii

LUCILLA
278. Denar. Diam. 1 7 mm. Greut. 3, 1 1 gr. C : bun!l
Cohen2, 62. Anul 1 61-169
279. Denar. Diam. 18 mm. Greut. 3,45 gr. C : bun!l
Cohen2. 89. Anul 1 61-169
280. Denar. Diam. 17 mm. Greut. 3,29 gr. C : bună
Cohen2, 6. Anul 1 61-169
COMMODUS
281 . Denar. Diam. 18,5 mm. Greut. 3,07 gr. C : buna
Cohen2, 766. Anul 1 79
282. Denar. D:am. 17,5 mm. Greut. 3,50 gr. C : bunl!i
Cohen2, 773. Anul 1 79
283. Denar. Diam. 18 mm. Greut. 2,66 gr. C : f. bunli
Cohen2, 806. Anul 181
284. Denar. Diam. 1 7 mm. Greut. 3,47 gr. C : f. bunl!i
Cohen2, 31 1 . Anul 181
285. Denar. Diam. 1 7,5 mm. Greut. 3, 1 1 gr. C : mediocr!l
Coben2, 833. Anul 181
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286. Denar. Diam. 1 8 mm. Greut. 3,3 1 gr. C. mediocrll
Cohen2, 31 1 . Anul 181
287. Denar. Diam. 1 8 m m . Greut. 3,30 gr. C : bunii
Cohen2, 463. Anul 1 8 1
288. Denar. Diam. 1 7 mm. Greut. 2,86 gr. C : mediocri!.
Cohen2, 445. Anul 1 83
289. Denar. Diam. 1 8 mm. Greut. 3. 1 6 gr. C : bunii
Cchen2, 1 50. Anul 185
290. Denar. Diam. 1 8 mm. Greut. 2,36 gr. C : mediocri!.
Cohen2, 1 50. Anul 185
291 . Denar. Diam. 17 mm. Greut. 2,74 gr. C : mediocri!.
Cohen2, 653. Anul 1 85--- 192
292. Denar. Diam. 17,5 mm. Greut. 2,63 gr. C : bunii
Cohen2, 385. Anul 186
293. Denar. Diam. 17 mm. Greut. 2.48 gr. C : mediocri!.
Cohen2, 504. Anul 186
294. Denar. Diam. 17 mm. Greut. 2,59 gr. C : med�ocril
Cohen2, 504. Anul 186
295. Denar. Diam. 1 7,5 mm. Greul. 2,59 gr. C : mediocri!
Cohen2, 1 68. Anul 1 86--- 1 90
296. Denar. Diam. 17 mm. GreuL 2,76 gr. C : bunil
Cohen2, 535. Anul 187
297. Denar. Diam. 17 mm. Greut. 2,85 gr. C : mccliocrl!.
Cohen2, 24. Anul 190
298. Denar. Diam. 17,5 mm. Greut. 3,21 gr. C : bunii
Cohen2, 24. Anul 1 "90
299. Denar. Diam. 1 7 mm. Greut. 2,73 gr. C : bună
Cohen2, 1 72. Anul 1 90-191
300. Denar. Diam. 16 mm. GreuL 3,30 gr. C : bunli
Cohen2, 568. Anul 192
301 . Denar. Diam. 17 mm. Greut. 2,57 gr. C : bună
Cohen2,586. Anul 192
CRISPINA
302. Denar. Diam. 17,5 mm. Greul. 3,09 gr. C : b u n it
Cohen2, 1 8. Anul 1 77-183
303. Denar. Diom. 17 mm. Greut. 3,40 gr. C : bunl!.
Cohen2, 1 6. Anul 1 77-183
304. Denar. Diam. 18 mm. Greut. 2,93 gr. C : mediocri'!
Cohen2, 35. Anul 1 77-- 183
305. Denar. Diam. 17 mm. Greut. 3,21 gr. C : medinc-rl!.
Cohen2, 35. Anul 1 77-183
306. Denar. Diam. 17 mm. Greut. 3,01 gr. C : bună
Cohen2, 1. Anul 1 77-183
307. Denar. D.am. 17 mm. Greut. 2,53 gr. C : mediocr.l
Cohen2, 5. Anul 177-183
CLODIUS ALBINUS
308. Denar. Diam. 18 mm. Greut. 3,25 gr. C : buni!.
Hill, 1 6/50. Anul 1 93
309. Denar. Diam. 1 8 mm. Greut. 3,1 1 gr. C : mediocri:�
Hill, 1 6/82. Anul 194
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro

ŞEIVA SANIE

1 62
SEPTIMIUS SEVER
310. Denar. Diam. 17 mm.
Hill. 1 20. Anul 1 94

Greut. :1,06 gr.

C : med locr!i

IULIA DOMNA
31 1 . Denar. Diam. 1 7 mm. Greu t.
Cohen2, 192. Anul 1 94

3,34 gr. C :

mediocr!i

Tabelul comparativ al celor două descoperiri se prezintA asUel :
I

Nero (54-68 )

Otho (69)

Galba (68-69)
Vltellius (69)

(69-79)
Titus ( 7� 1 )
Domitianus (81-96)
Nerva (96--98)
Traianus (98-- 1 17 )
Hadrianus şi Sabina ( 1 1 7-138)
Anloninus Pius şi Faustina Senior ( 1 38-- 1 61 )
Marcus Aurelius şi Faustina Junior ( 1 61-180) .
Lucius Verus ( 1 61-169 şi Lucilla
Commodus şi Crispina ( 1 80--- 192)
Clodius Albinus (193-197)
Sepbimlus Severus şi Iulia Domn a
( 193-21 1 )
Caracalla (21 1 -217)
Ge ta (1 98--209)
Severus Alexander (222-235)
Vespaslanus

1
1
2
2
31
3
7
2
52
66
131
82
13
59
1
8
1
1
1

Il

1

2
36
5
4
36
45
91
52
8
27
2
2

III

2
1
2
4
67

'

8

11
2
88
111
222
1 34
21
86
3
10
1
1
1

Acest tabel vine în sprijinul ideii de la care am pornit că Munteneşti 1 şi
Munteneşti II sînt părţi componente ale aceluiaşi tezaur despre care ştim doar că au
fost găsite în acelaşi loc, probabil şi in acelaşi vas. Vasul fragmentar prezentat de
profesorul D. Tudor ar fi fost suficient de mare pentru a cuprinde toate cele 775 de
monede. O situaţie relativ asemănătoare este la Bîrgăoani, dar acolo monedele au fost
găsite în două vase şi ambele descoperiri încep şi se sfîrşesc cu monede de la aceiaşi
tmpăraţiS.
Faptul că Munteneşti I şi Munteneşti II nu se termină cu monede de la acelaşi
împărat nu poate fi un i mpediment în a le socoti ca făcînd parte din acelaşi tezaur,
Ci mai curind a despărţirii lui fortuite. Se observă şi în cazul de faţă, la fel ca şi în
situaţia altor tezaure despărţite sau recuperate în etape, că limitele cronologice ale
întregului tezaur rămin sensibil apropiate6.
Cea mai veche monedă din noul lot este de la împăratul Nero şi cea mai nou!i
de la Septimius Severus. Nu alăturăm însă Munteneşti II celor cinci tezaurc din

5 V. Mi h!iil escu-Btrliba , op. cit.,

p. 209-2 1 1 .
M itr ea ş i Emilia Zahari a, Descoperirea monetard de Ia Oboroceni (r. Paşcanl,
reg. laşi) şi importanta 1a istorlcd, In AM, V, Bucureşti, 1967, p. 86---8
-8 .

6 Bucur
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Moldova ce se incheie cu Septimius Severus7 întrucît nu intenţionăm a-l separa de
Munteneşti 1. Monedele noii descoperiri nu completează lipsurile in succesiunea
împăraţilor constatată in Munteneşti 1, iar Galba, Otho, Nerva, Caracalla, Geta şi Seve
rus Alexander n u mai sînt prezenţi şi in Munteneşti II. Procentul de monede de la
unii împăraţi : Traianus (11,20 % -14,46 % ), Hadrianus ( 14,24 % -14,50 % ), Antoninus
Pius (28,25 % -29,28 % ), Marcus Aurelius (17,67 % -16,72 % ) nu diferă prea mult in
cadrul fiecărei descoperiri. Faptul n u este lipsit de importanţă în încercarea de a
stabili etapele tezaurizării monedelor. Astfel constatăm că 74,41 o/o din monedele din
Munteneşti 1 şi 77,17 % Munteneşti II sint dintr-o perioadă cuprinsă între anii 08 şi
180 e.n. Perioadei de expansiune teritorială şi largi schimburi economice din timpul
lui Traianus ii urmează alta de consolidare a limesului, uneori cu preţul renunţării
la o parte din cuceririle traiane.
Prezenţa acestor tezaure este considerată in general drept rod al intenselor
relaţii comerciale dintre tribunle daco-carpice şi lumea romană, mult amplificate o
dată cu crearea provinciei Dacia. Profesorul D. Tudor adli.uga căilor comerciale de
pătrundere masivă a denarilor, stipendia acordată unor căpeteni i de triburi in schim
bul păciiB. Argumentele enumerate in studiul amintit, in sprijinul interpretării şi ca
sttpendta sînt mai numeroase i n prezent.
Dacă pînă nu demult tezaurele constituiau baza in intocmirea hărţii răspindirii
triburilor daco-carpice, in prezent descoperirile arheologice din aşezări şi necropole
ocupă locui cuvenit in reconstituirea istoriei Moldovei secolelor II-III e.n.9.
Profesorul Radu Vulpe, comentind un text din Iordanes (Get .. , XIII, 76)10 aduce
argumente pertinente in sprijinul ideii că nu Domitianus a fost primul dintre impli
raţii romani ce acordă subsidii dacilor. Relaţiile clientelare ar putea fi deci anterioare
lui Domitianus chiar fără a lua in consideraţie unele alianţe în perioadele luptelor
interne din Imperiu.
Pasajulu i amintit din Iordanes credem că i se poate adăuga şi cunoscutul text
tacitian "mota et Dacorum gens nunquam fida"11. Credinţă i se poate pretinde numai
unui aliat, dobindit foarte probabil prin subsidia. In să numai 12,54 % din intregul
tezaur (Munteneşti 1 şi II) cuprind monede anterioare împăratului Traianus, a căror
provenienţă din stipendii ar putea fi explicate prin textele sus amintite.
Etapa principală a tezaurizării poate fi destul de bine corelată la politica de
pace care au incercat s-o promoveze Hadrianus, Antoninus Pius şi Marcus Aurelius.
Triburile daco-carpice aşezate intr-o zonă ce afecta graniţele a două provincii, Moesia
şi Dacia, nu puteau fi neglijate de politica Romei. Se poate presupune că părţi impor
tante din tezaurele descoperite pot proveni şi din stipendiile acordate. Tezaurizarea
relativ rapidă şi masivă a monedelor e indicată şi de starea lor de conservare. Astfel,
7 Ibidem.

8 D. Tudor, op. eli., p. 387 şi 388.
9 Elocvent tn acest sens este studiul lui Gh . Bichir, La clvillsatlon des carpes (11-e
111-e siecle de n.e.) d la lumiere des Jouilles archeologique de Poiana-Du/ceşti, de
Butnăreşli et de Pădureni, tn Dacia, XI, 1 967 , p. 1 77-224.
10 R adu Vulpe şi 1. Barnea, Din Ist oria Dobrogei, voi. Il, Bucureşti, 1 968, p. 62,
not a 1 68.
11 Tacit, Hlstoriae, III, 62, 2 ; Izvoare privind istoria României (sub redacţia lui Gh.
Ştefan, Bucureşti, 1 964, p. 4g2--493.
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doar 0,96 % se află in stare slabă de conservare şi 14,14 % mediocră. In princ.:ipala
etapă a tezaurizării numai 6,43 % sint mediocru păstrate. Greutatea al'estora nu Pste alîc
de scăzută ca în cazul altor tezaure, ci nu coboară sub 2,29 gr.12. Monedele •1lterioar"
lui Marcus Aurelius reprezintă 13,16 % . Ele sînt puţin numeroase după Commodus.
Atacurile costobocilor din 183 e.n. puteau deregl a relaţiile paşmc� care foan"'
probabil au domnit cu intermitenţe timp de şase decenii. In toate tezaurele ce depă
şesc secolul al II-lea e.n. numărul monedelor de la împăraţii din primele deceni i ale
secolului al III-lea este relativ mic şi cele mai noi monede nu sînt ulterioare lui
Severus Alexander.
Relaţiile intre romani şi carp i nu mai pot fi în această perioadă cele de clien
telă cum s-a presupus. Carpo-dacii a căror putere culminează tocmai în această epocă
lşi modifică politica faţă de Imperiu şi Filip Arabul va fi primul care îi va birui şi
va primi titlul de Carpicus. Cauzele îngropării tezaurulu i rămîn foarte probabil inva2liile gotice şi situaţia creată prin atacurile carpilor în Imperiu13.
Oricum s-a remarcat că cele mai numeroase descoperiri sînt din Podişul Cen
tral al Moldovei - teritoriu în care densitatea aşezăril(.or daco-carpice este cea
mai mare14.
Tezaurul de la Munteneşti se alătură altor importante descoperiri monetare ce
contribuie la intregirea istoriei politice şi economice a populaţiei Moldovei din seco
lele II-III e.n.
A NEW LOT OF IMPERIAL ROMAN DENARIES DISCOVERED AT MUNTENEŞTI

SUMMARY

Eighteen years after the entering the numismatics literature through thc paper of
prof. D. Tudor (note 1 ) of thc Imperial Roman Denaries Hoard from Munteneşti, a new
and important stock of coins belonging to the same hoard was presented to be purchased
to the History Museum of Moldavia.
12

Gh. Poenaru Bordea, V. Mihăilescu-Birliba, şi A. Artimon, Un mic tezaur de denari
in SCIV, X I X, 1968, nr. 4, p. 601-603.
şi nota 2 1 .
13 Gh. Bichir, op. cit., p . 1 79.
14 Bucur Mitrea, La migration des Goths refletee par les tresors de monnaies romaines
enlouis en Moldavie, in Dacia, NS, 1, 1957, p. 233-234.
Pentru identificarea monedelor au fost consultate următoarele lucr!ri abreviate :
1 Cohent, - H. Cohen, Description historique des Monnaies lrapees sous l'empire
romain, ed. 1.
2 Cohen2, - H. Cohen, Description historique des Monnaies lrapees sous l'empire
romain, ed. II.
3 S t . - P. L. Strack, Untersuchungen zur romischen ReichsprCigung des zweiten Jahr·
hunderts, 1-III, 1931-1 937.
4 Hi ll - Philip V. Hill, The Coinage oi Septlmius Severus and his Family oi Mint of
Ro me, A.D., 193-217, London, 1964, p. 1 7, nr. 1 1 8.
romani imperiali descoperit la Ghindăoani,
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The author tries to demonstrate lhat those 31 1 coins from Munteneşti II must be
put side by side to the hoard of Munteneşti 1. She presenls the following arguments :
a) Those who brought Lhe coins is the son of the old discoverer and said that he
inherited them.
b) As he had declared the new coins would be found together i n t h e same place.
c) The fragment of the vase presented by praf. Tudor (see op. cit., p. 381 ) is large
enough to include ali the 775 coins.
d) The percentage of coins for each emperor, their state of preservation and their
weight are similarly.
In the establishment of the amassing of the recovered part they have in view the
origin of these denaries.
The author agreeds the opinion thal a grea! part of the hoard of denaries !rom
Moldavia would carne from the stipendia given lo the Carpo-Dacian tribes. A text !rom
Iordanes (Gel., XIII, 76) commented by Radu Vulpe and one of Tacitus (Historiae. III.
46, 2), are mentioned to explain in this way the first part of the hoard. To the epoch
between Trajanus and Marcus Aurelius corresponds 77, 1 7 % from Lhe new discovered
c:oins. The sudden diminution of the number of coins afler Commodus, reign is a sign
of disturbing of the peaceful relations that have reigned more than six decades.
The burial of the hoard is due lo lhe Gothic invasion and to Lhe changes from LhP
Carpo-Dacian society, to the changed ati tude Lowards Lhe Empire ( see note 14).
The hoard of Munteneşli stands side by side with others �mpor lant discoveries of
LOins lhat contribute to the completing the people's politica! and economica! history
of Moldavia from the 2nd and the 3rd renturies A.D.
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O INSCRIPŢIE RUNICA DESCOPERITA iN NECROPOLA
DIN SECOLUL AL IV-lea DE LA LEŢCANI - IAŞI•
de CATALINA BLOŞIU

In

cadrul cercetărilor arheologice întreprinse in România, cele mai multe şi

mai i mportante necropole aparţinînd culturii Sintana de Mureş-Cerneahov au fost

descoperite in Muntenia! şi mai puţin, deocamdată in Moldova2 şi in Transilvania:!.

SăpAturile recent efectuate in necropola birituală din secolUl al IV-lea de la Leţcani,
lîngA laşi, vin să aducă, odată cu completarea numărului de descoperiri de acest tip

din Moldova, punerea m discuţie a unor probleme strins legate de variatele aspecte

de rit şi ritual practicate

aiCi

d e purUitorii culturii Sintana. Dintre mormintele acestei

necropole, datind din a doua jumătate a secolului al IV-lea, după cum o dovedesc
unele caracteristici ale obiectelor de inventar, precum şi o monedă de argint emisiune

Primul sondaj arheoloqic in această necropolă a fost făcut in anul 1 966 - Ci'Hălina
Andrei-Bloşiu, Sondajul din necropola de tip SJntana de Mureş de la Leţcani-laşi,
ln A.M., VI.
1 Bucur Mitrea şi Constantin Preda, Necropolele din secolul al IV- lea e.n. Jn Muntenia,
Bucureşti, 1966.
2 Izv o are (R. Vulpe, Izvoare. Sllpdturile din 1936-1948, Bucureşti, 1 957, p. 43-48,
276--3 71 ) ; Erbiceni (D. T eodo ru şi Em. Zaharia, Sondajul de la Spinoasa şi Erbi
ceni, in Materiale, VIII, 1 962, p. 38-43 ; Em . Zaharia şi Nicolaie Zaharia, U n
mormint din epoca migraţiilor de la Erblceni, In A . M ., 1, 1 96 1 , P • 21 1-2 1 8 ; An ton
Nitu, Em. Zaharia şi Dan Teodoru, Sondajul din 1951 de Ia Spinoasa-Erbiceni, In
Materiale, Vl, 1 959, p. 531-537) ; Pi etr iş (N. Zaharia, Em. Zaharia şi V. Palade,
Sondajul din necropola de la Inceputul epocii migraţiilor de la Pie t riş , fn Ma t eriale ,
VIII, 1962, p. 591 -597) ; Mior can i (informatii primite de la I. I on i tl!. ) .
3 S ln tana de Mureş (lstvan Kovăcs, A maresszentanai Neprcindorlciskor- temeto, fn
Dolg, Cluj, III, 2, 1 912, p. 250-342) ; Tlrgu Mureş (idem, A marosvciscirhely oskori 
telep, skytha sneprcindorlciskori temeto , In Dolg. Cluj , VI, 2, 1 9 1 5, p. 278-296) ;
Palatca (M. Macrea, Sdpdturile arheologice de la Palatca, In Studii, II, 1, 1 949,
p. 1 1 0-1 1 6 ) ; Ciurnbrud (A. Dankantis şi l. Ferc nc zi , Sdpăturile de la Ciumbrud, In
Materiale, VI, 1 959, p. 605--6 1 4 ; 1. Fer en czi , Săpăt urile arheologice de la Ciumbrud,
In Probleme de muzeogtafie . Clu j , 1 9 60 , p. 24 1-242), Reci (Z. Szekely ; Cercetări
arheologice efectuate Jn Regiunea Autonomă Maghiară, In Mat e riale , VI, 1 959, p.
1 96--1 9 9 ; VII, 1 96 1 , p. 1 79--- 1 81 ).

•

Memoria An t iq u i tatis,

l, 1 969.
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de la Constanti os II

(337-361),

o deosebitA importanţi o prezintA M. 36

-

notat fn

ordinea descoperirii - care, prin conţinutul său vine poate cel mai mult in sprijinul
acestei datAri.

Fig.

t. -

LetcanL Mormintul nr. 36.

Mormtntul, la care ne vom opri in articolul de fatA, se
m tn s,olul galben nisipos,

In rare �roapa rectang ularA,

afla

la adln�imea d-! 1.90

cu col t�ri le nerotunjite, apăre"l

ca o patA negricioasă, compactA S�.:heletul, orientat NNV-SSE pastra intregi la dezve

lirea lui doar oasele lungi ale membrelor şi parţial ale craniului, in timp ce oasele
bazinului.

ale toracelui, palmei slîngi şi ale labelor picioarelor lipseau ap!oape in

intre�im�. Poziţia era intinsi pe spate, cu capul rAsturnat mult spre sUnga, din care
cauZA maxilarul inferior era deplasat. Mine stingA 7.ăcce intinsA pe lingA corp, iar

4 Scheletul

.

esle al unei femei aduHe, tntrc 25-30 ani, de talie m ij loci e (circa 1,52 m).
apartinind tipului antropologie mt>rtiteranoid. Determinlirile antropoloqice au fost
Jacutc de Dr. M. Cristescu de la Sectia de Antropologic n Filialei Ia�1 e 1\cedemiei
R.S.R., dl.rui a li aducem mullumiri deosebite şi pt> ecC'asla cale.
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dreapta îndoitA şi adusA pe şold cuprindea la incheietura cotului un vas-borcan.
Picioarele erau întinse cu călciile mult apropiate (iig. 1).
Inventarul ceramic al mormîntului, dispus in intregime pe partea dreaptA a
scheletului, este compus din patru vase, toate lucrate la roatll şi anume : borcanul
amintit, din pastA cenuşie zgrunţuroasă, cu buza uşor ingroşatA şi evazală, umărul
inalt, corpul svelt deformat pe o laturA de la ardere, fundul ingust şi plat. Exteriorul
acestui vas, insuficient finisat, cu zgirieturi adinci neregulate orizontale, prezintA pe
umAr un decor alcătuit dintr-o linie slab incizatA in valuri largi, uneori intreruptA
(fig. 2jl). Decorul acesta nu este altceva decit persistenta pe formele lucrate la roatA
a motivului intilnit pe ceramica lucratA cu mina de tradiţie localA incll din La T�ne'•.
Jn acest sens se remarcă faptul cA in necropolelc din secolul al IV-lea din Muntenia
decorul respectiv apare deobicei pe vase lucrate cu mina6. Vasul urmAtor, aşezat lingA
şold este un borcan din pastA zgrunţuroas4, negricioasA, pAstrind puternice urme de
folosire pc vatrA. Buza este uşor tngroşatA şi evazatA, corpul globular, iar fundul
prezintA un inel scund. Pe umllrul vasului apare un decor nlcAtuit din linii largi
paralele şi orizonlale (fig. 2j2), mot:v, de oltfC'l, des inlilnit în aceastA vreme. Al
treilea vas, aşezot in afară lingA r.otul drf'pt, este un castron din pastă cenuşif' fină,
cu corpul bitronconic uşor carent şi fundul inelar (fig. 2/3) : "toată suprofn\a exte
rioarA ii este acoperitA cu lustru negricios. Ultimul vns este un castron din pastA finA
aşezat cu gura in jos lingâ picior. Corpul puternic (·nrenat pă�trcaz.1 luciul pc ambele

fete (fig. 2/4).
Inventarul ccramic descris pinA acum, in totalitatea lui işi �âseşte analo�it pinA
la identitate in cele moi multe din descoperirile datate in secolul al IV-lea din Uile
ritele zone ale ariei de rAspindire a culturii Sintana de Mureş-Cemeahov. Acelaşi
lucru se poate afirma şi despre cele mai multe dintre obiectele de inventar ale
mormtntulul respectiv, care ti stabilesc totodatA o mal bunA datare tn a doua jumA
tate a secolului al IV-lea, mergtnd pinA la inceputul celui urmAtor.
Obiectele tn discuţie au fost gAsite pe locui depunerli rltuale sau pe vestmin
tele inhumatului, situaţie care se intilneşte ades tn mormintele culturii Sintona de
d<' Mureş. Aslf<'l, tn jurul gilului o rămas un coliC'r de mArgele alcătuit din perle mici
de sticlA, discoidole simple şi in�cmănate, de culoare albastru-inchis, cilindrii tot
de sticlă de culoare verzuie avind capetele răsucite in cirlig, două mArgele de os,
una de lut ars şi alta de sticlA albastrA răsucită in opt spirale, precum şi douA de
formA poliedridi de culoare vişinie şi galbenA (li�. 'JjD). Alt grup de trei mArgele mari,
sferice, din pastA de sticlă InchisA la culoare, s-au gâsit lingi incheietura miinii slingi ;
doua dintre ele prezintA un decor din ctte douA linii galbene şi roşii in zig-z.ag
(fig. 3/6, 7)7.
In partea st:ngă a tor.:lcelui, aşezată cu Ial,.a in jos, zicea o fibulă de argint cu
semidisc şi picior romboidal. Resortul simplu, )ung, se terminfl in afara bazei pl!cii
5 Silvia Teodoru,

6

i

Con/tibu�il

Mol

la cunoaşterea ceramicii din sec. lll-II l.e.n. din
dova, tn SCIV, 18, 1. 1967, p. 25---45 i Radu şi Ecat. Vulpe, Les Fow/les de Po1ana, in
Dacia, 111-IV, 1927-1932, Bucureşti, 1933, p. 2 1 2, fig. 474/5.
Gh. Diaconu, Tlrgşor. NecropoJa
sec. III-IV e.11., Bucureşti, 1965, p. 281, pl.
CXLIII/ 1 , 2 ; Il Mil rca şi C. Preda, op. ci/., p.
ibid('m, p. 239. lig.
p. 291. lig. 128/3 ; (ih. 0i8con\,l, op. CII., p. 281, pl. CXXI/9 ;

din

58/3 ;

383, fig. 253/3.
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Rmldrcu1are, care are la mijlocul arcului sAu un al treilea buwn IUO"at prin turnare.
Corpul, foarte arcuit şi carenat median, este mArginJt eu dte o slrml de argint cu
tndz:U dese circularE- Imitind granulaţîa. Port-agrafa este turnati odatA eu turpul
fl.bulet. Pidorul. fn formA de placA romboidall are laturile Inferioare mal scurte fi

Fig. 2. - Letcani. Invenlarul cersmic al M. 36 (1, 2,- cea. 1 /3 din mllrimea
naluraUI. 1

3, 4,

cea. 1/2 din mArim ea nalura13).

cu virful teşit (fig. 3/3). Acest obiect, destul de rar in til nit In mormintele aparţinlnd
culturii in discuţie, in România8, pledeazA. pentru datarea mormintului respectiv spre
8 Spantov, M.6J şi M.65 (d. 8. Milrea şi C. Preda, op. cii., p. 263, fig. 87/3 şi p. 286.
_
9 1 /1 ) ; Izvoare, M.J2 şi passim (el. Ibidem, p. 343, lig. 206/1, .fo şi p. 345, fig.
hg.
210/1 ) ; Al. Odollcscu, M. I l (d. ibidem, p. 369, fig. 2:18/1 ) 1 Ti r!Jşor, M. J l , M. 59
şi M. 106, (Gh. Dilllconu, op. cit., p. 113, pl. CLXIV/1, 2 şi p. 234, pl. XCIIIjJ) 1 SlnlliiDa
de Mureş, M.40, M.49, M.46 şi M.55 (lslvan Kovâc.9, Dolg, Cluj, lll, 2, 1912, p. 365367, fi g. 52/3, 4, fig. etl/3. fig. 66) 1 Lechinta de Mureş (cf. D. Prolase, Problema con·
linuildţU In Dacia In lumina arheolog/ei şi numismalicei, Bucureşti, 1 966, p. 1 18.
Jig. 37 /J) ; Dindeşli, M.1 (1. N�rr.eli. DescopeWJ Junerare din sec. V e.n. llng!l
Carei, In Act a MuseJ Napocensis, Cluj, 1967, I V, p. 501, Hg 2/1. 2 ; Izvoare, M. VII
(Radu Vulpe, op. cit., fig. 327/1. 2) : Pialra Fredltei, M.l06 (P. Aurelian, SJecll
kulturJ Cerneahov·Slntana de Mureş v Sldlli, tn Dacia, NS, VI, 1962, p. 247).

http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro

lfl

2

l
o).
a

�
1

1

7

q

®

8

Fig. 3. - Lelcani. Obiecte din morminlul 36 : 1, fus&ol:i din lul ars cu inscripti<' runJl<i :
2, fusaioHi. dm lui ars ; J, libuUI de arginl ; 4, cutil de fier ; 5, pieplene de os ; G, 8,
mlirgelc mari din pasl� de &Liclll ; 9, colier de margele (cea. 1/1 din m�rime nllluroll'l.).
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sfirşilul secolului al IV-lea, de cind incepe să fie folosit accsl tip de fibulA, ea apoi,
in formA evaluatA, să fie inlilnită in secolul urmAtor!J.
Mai puţin supus unei datAri sigure este cuUtul de fier gAsit lingA oasele bazinului (fig. 3j4).
.
.
Spre marginea gropii, in dreptul femurul ui sting, se aflau restur1le unui ghaoc,
aparţinînd speciei mu1'ex. Obiceiul depunerii de scoici in morminte este atribuit in
general populaţiilor ce constituie elementul rAsAritean sau nord-pontic in cultura
Sintana de Mureş-Ccrneahov. Sarmaţii cunoşteau uceste scoici, aduse unde de pe
malul golfului PersiclO. Specia de scoicA ghioc din M.:JO de la Lcoţcani este descoperitA
pentru 8 doua oarA in aceastA necropolă (un exemplar asemAnAtor a m3i fost desco
perit in M.JO). Asemenea practici sint atestate şi in alte cimitire simi lare din
l&ru noastrD.11.

La marginea inferioară a gropii, in partea stingă a picioarelor, � afia un
pieptene de os fragmentar, greu de reconstituit ca formA. Por�iunile mai mari din
plAcile minerului prezintA insA un decor de patru cercuri concentrice cu un punct
la miJloc (fig. 3/5). In ceea ce priveşte locul unde a fost gAsit obiectul respectiv, tn
apropierea picioarelor, ti intilnim, deşi mai rar şi in alte morminte ale aceleiaşi
l'Ulturi descoperite pe teritoriul ţi!'!i noastre. Decorul de pe arest pieptene este mai
puţin atestat, fiind semnalat door în M.l3 de la Olteni 12 ?i printre descoperirile
pa.ssim de Ia Izvoaret:l. Pieptenii de os in general sint socotiţi ca aduşi in cultura
Sintana de Mureş şi de către goţi care, deja la plecarea lor dinspre nord, cunoşteau
obiceiul depunerii pieptenului tn monninte1.1j,. Acest sistem de decorare ti intilnim
in regiunile nordice pe piepteni, precum şi pe unele virfuri de lancel5 ca şi pe pandan
tivele prizmatice de os16.

9 Din punct de vedere cronologic tn ierarhia llpologicB. a acestor ftbule cu semldlac,

forma enmplarulul de la Letcani, datat la aUrşilul secolului al IV-lea, dupB. clasi
ficarea pror. 1. Werner corespunde primei grupe In care se Includ şi descoperirile
asemlln!toare de la Slnlana de Mureş, Izvoare. Valea StrtmbB. (I- Werner, StudJen
zu Grablunden des V Jahrhunderts aus der SlovaheJ und der Karpalenuhrame, tn
Slov. Arch., VII, 1959, p. 422---427). Pentru acelaşi up de fibulll cu sC!mid1sc o
datare asem!n.!l.loare, la sflrşilul secolului al IV-lea plnll la Inceputul secolului al
V-le!l, o fixeaza. In cronologia generalA a libulelor şi A K. Ambroz, tncadrtndu-1
In grupa 1 varianta A (A. K. Ambroz, FJbuiJ fuga Evropelsho/ ctasl/ SSSR 1/v. do
n.e.-Nv. n.e.. Moscova. 1966, p. 82).
10 B. Milrea şi C. Preda, op. clt., p. 151.
Il Vezi mormintele M.J şi M.l9 de la Independenta (Ibidem, p. 280, lig. 107/7 şi p. 292,
fig. 32/3} 1 M.63 de la Şpantov (ibidem, p. 16J, fig. 87/6) ; mai multe e:r.emplare de
la Miorcani (informalii de la Ion Ionitll) şi altele.
IZ B. Mitrea şi C. Preda, op. r:it., p. 306, hg. 158/9.
13 ibidem, p. 345, fig. 21 0/2.
l'i eL praf. I. Nestor, Istoria Romdniei, voi. 1, 1960, p. 690 ; Gh. Diaconu, op. cit., p.
105, nola 148.
15 Idem, Probleme ale culturii Sin/ana de Mureş-Cerneahov pe /erl!orlu/ R.P.R. In
lumina cerce/drilor din necropola de la TJrgşor, tn SCN, an 12, 1961, 2, p.
296-297 ; Berta Sljernquist, Slmris. On cultural eonnectlon oi Scanla In the Roman
Iron Age, tn Acta Arheologica Lundensia, series 4, nr. 2, Bonn-Lund, 1955, pl. XCl/4
şi pl. XVII/1-6.
16 J. Werner, Herhuleshule und Donor Amulelt, in Jahrbuch des RlJmtseh- Germa
nischen zentral-Museums, Ma.inz, 1 1 , 1964.

http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro

liJ

0 iNSCRIPŢIE RUNIC A DESCOPERITA LA LEŢCANI

Obiectele care atrag cel mai mult. atenţia asupra monnintulul prezentat mai
sus sint cele douA fusaiole de lut ars, aliate lingA genunchiul sting spre interior,
adiel in locul cel mai obişnuit de găsire al fusalolelor tn asemenea morminte de
inhumaţie17.
Prima, de forml sferoidalA, lucratA dintr-o pastA friabliA - recuperatA din
aceastA cauză in stare fragmentarA - de culoare brun-cArAmizie, este decorat4 cu
cinci şiruri orizontale de impunsături dese ; primul şi ultimul interspaţiu cuprinde
motive realizate din lriunghiuri trasate in aceiaşi manierA (fig.
Fusaiole oma
menlate cu motive incizate, nlcătuile din grupuri de linii sau de puncte, se inlilnesc
in diferite descoperiri datate in secolele 111-IVIB, dar intregul lor sistem de dispu·
nere imitA deobicei pe cel folosit Ia ornamentarea unor vase19. Decorul de pi:l aceastlli
fusaio!A de la Leţcani coniirmA şi el acest lucru20.
Cea de-a doua fusaiola este bitronconicA, lucrată dintr-o pastA mai compactA
şi de aceiaşi culoare cu cea prezentatA anterior. Această fusaiolă are o deosebitA
1mportanţ4 prin inscripţia runică incizată pe ea (fig.
O scriere cu caractere cert runice, datind din aceastA p erioadA, ar fi deci fatA de cele publicate pinA in prezent - pentru a treia oară descoperi tA in România2l.
Prima inscripţie r unic.ll atestatA la n oi în ţară este aceea de p.;- cunoscutul
colan de aur de la Pietroasa'22. A doua este reprezentată prin semnele, incA nede�t�::i�
frate, considerate tot runice, de pe un vas din cimi tirul de la Rodu Negru2:j.
Inscripţia de pe fusoiola de la Leţcani - ultima in ordinea descoperirilo• este dispusA in douA registre . (respectiv pe cele douA jum4l.A\i tronconice), Citirea
f4clndu-se pornind de la cel de jos ; direcţia citirii este de la stinga la dreapta, a.,e

3j2).

'Jjl).

Diaconu, Tltgşot, p. 87 ; 1. loniUI, Conllibu�li cu privite la cultuta SlniCana de
Mureş·Cetneahov pe letilotlul Republicil SocjaiJsfe Romdnla, In
IV, tliMiG,

t7 Gh.

A.M.,

p. 237 ; şi In celel alte morminte de lnhumatie de la Letcani fusaiolele slnl de obicei
aşezate In dreptul pi cioarelor.

18 Vezi la Ciapliskoe (B. N. Treliakov,

Mohovskoe vtotoe gotodlşce. In K.C., 81, 1960,
Mlrzeşti (G. B. Fedorov, Naselenle Ptulsko-Dneptovskogo
mejdutecJla v 1 iJslacllelli n.e., In M.I.A., 98, Moscova, 1960, p. 325, pl. 18/18);
Trişin (J. V. K uharenko, L a ptobleme de l a civJiisallon .,golo-gepJde" en Polesia
et Volhlnla, tn Acla Ballico-Siavica, llialystok, V, 1967, p. 27, pl. IV/IG-1 1 ) ;
Tlrgşor, M . 136 (Gh. Diaconu, op. cii., p. 188, pl. XCVIII/I l).

p. 48, llg. 24/1---6) 1

19 Acest sistem de decorare Il lnlilnim pe unele vase şi obiecte di n cultura Slntana
de Mureş-Cerneahov unde sint socotite ca ajunse prin filiera ger man ie.!! (E. A. Slmo.
novici, Otnamenlalia cetnlahovs.lf.ol ketamiki, in M.l.A., 116, 1964, p. 271-361 ;
Gh. Diaconu, Notdnotdi5slllche Elemenle in det Tschernjlakov-SJnlana de Nuteş
Kultut, In Dacia, N.S., IX, 1965, p. 299---306).

20

Ornament care esle prezent şi pe ceramica lucrat!!. cu mina ce provine din tinutu
rile de origine ale neamu ri lor ger m ani ce (Ber ta S tjer nqu isl, op. CII., pl. XXXII/7.
XXXVIf7, XXXVUI/9).

2t DeocamdaUI asupra

inscr i pti i lor de la Flliliceni nu s-au pronun tat concluziile filo
logico-istorice. Vezi 1. lJi anu, lnsct/pliJ Jn limba gotlcd şl Jn catactete IUnice desco
petlle IJngd Foltîceni, Bucureşti, 1931, 18 pag.

22 Al. Odobescu, Le
23

lrtsor

de

1809-- 1900, p. 331---477.
Gh. Diaconu şi N. Anghelescu,

Radu Negru (1. CdUllaşl),

In

Pieltoassa.

Ell:de

sur l'orlevterle

anlique,

Paris,

Despte necropola din secolul ul IV-lea e.n. de la
SCN, XIV, 1963, p. 172, lig. 4.
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cum se obişnuieşte de cele mai multe ori in inscripţiile asemlnătoare24, Semnele au

O

fost realizate cu un obiect ascuţit prin apAsarea destul de adincA in pasta inel moale
inainte de ardere.
cuţie este aceea

cA

alt.! precizare, deosebit de importantA,

privind inscrip�ia tn dis-

ea conţine şi semne de punctuaţie reprezentate prin liniuţe scurte

oblice, dispuse pe verticalA, grupate cite douA şi respectiv cite trei, marcind ince
putul şi sfirşitul inscripţiei (fig. 4).
Identificarea semnelor

runice şi transcrierea lor, impreunA cu propunerea de

datare a descoperirii făcută de noi, a fost confirmatA parţial de cunoscutul gennanist
Klint Jensen de Ia Institutul de Arheologie din Copenhaga25.

cizări

De

asemenea, unele pre

referitoare la acest fel de descoperiri ne-au fost furnizate de prof. E. Moltke de

la Muzeul de Arheologie din Copenhaga26. Lectura şi traducerea inscrip\iel aparţine
prof. dr. in filologie W. Krause din Gllttingen27, lecturA pe care o vom folosi in pre
zentul articol ca o primA ipotezA de descifrare28.

1·

11>4�UI\\-t/M�
Ceea ce inseamnA

I.

l dons (oder Adons) uft he(r)

n.

Rz.!"lo

I n traducere
Der Ido das Gewebe (ist das) hier

Ranga

(a lui Ido ţeslturl se află aici Rango).
La aceastA lecturi W. Krause adaugA unele precizAri de runobgie care vin sA
completeze intelesul citirii şi traducerii textului. Astfel in

.,r•

se suspendă deoarece cuvintul unnAtor Ranga incepe

cunoscut in inscripţiile germanice.

La

cuvintul he(r}
cu

runa ultimA

aceiaşi literA, fenomen

cindul sliu acest Ranga este u n nume propriu

prescurtat şi anume femininul vest-gotic Ragnahllda, reprezentind numele femeii care
le cazul genitiv.

face o urare de bine. CelAlalt nume, tot vest-gotic, Ido este

24 M. Cohen, La gronde invenlofion de l'�crJture et son evo/u!lon, Par is, 1958,
voi. 1, p. 197.
E:rprimll m şi pe aceas L I cale multumirile noastre prol. Klint Jensen pentru amabi
Jitalea de a ne fi confirmat daLarea acestei inscriptii precum şi pentru faptul de a
ne fi lnlesnil leg1Hura cu prof. E. Mollke.
26 De asemenea, c:rprimam multumirile noastre prof. E. Mol lke, penLru recomandarea
descoperirii de la etcani fAcut.!! prof. W. Krause.
27 Mul\umim cu mullll. d!.ldurll prof. dr. W. Krause care prin scrisorile din 25 şi 31
martie 1969 a avut deosebila amabili tate de a ne oferi descilrflrea inscriptiei de la
Letcani. De allfel prof. dr. W. Krause, cu permisiunea noaslrll, va prelucra proble
mele de lîlologie germanicll privind aceasU!i inscriptie tn revista Zeltschrlll liJr

i5

L

28

Verglelchende Sprachlorschung.

Inscri pt ia de la Letcani a fosl disculalli. de noi şi cu prol. dr. M. lzbllşescu de la
Inslitulul de lingvislicll din Bucureşt i cllruia li multumim şi pe aceaslll cale pentru
atenUa acordaUI acestei descoperiri. Domnia sa nu se pronuntase Inca asupra descl
frlrii ei, plnll In momentul lrlmileril la tipar a prezenlei note.
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In ceea ce ne priveşte, avindu-se in vedere faptul că profesorului W. Krause i-a

parvenit doar fotografia mulajului după Iusaiola respectivă, care prezintA unele
neclarilăti in comparaţie cu originalul, considerăm că este necesar să atragem atenţia

asupra unor miCi detalii. Astfel, prima literă în ordinea citirii cu care începe numele
Ido in descifrarea profesorului W. Krause, ar putea Ii mai curînd citită A, deoarece
chiar dacA lipseşte bara oblicA superioarl!. a semnului, faptul se datoreşte unei simple
deteriorări ulterioare produse tocmai pe linia inc!ziei. Mai mult, litera A repetindu-se,
nu putem crede că s-nr fi folosit pentru 8C(!eaşi rună douA semne deosebite într-o
inscripţie. De altfel şi pro!. W. Krause adaugA in paranteză alAturi de citirea Jdans

�J

pe aceea de .,Adons", fărl!. insA a da vreo explicaţie parantezei. Este cunoscuta variantA
consacratA runei

(

ar sau CZ4, intilnitA pe cele mai multe inscripţii runice din

intreaga lor arie de rAspindire şi de-a lungul primelor secole de folosire a alfabetului

futhark şi el.ruia fi corespunde in transcrierea latinA litera A29.
Tot in

legAtură

cu primul

semn,

poate mai puţin

clar in fotografie, dor

perfect lizibilA la original, se poate adAuga faptul cA bara vertical4 este tAiati la
jumAtate cu o linie scurtA, oblicA, asemAnAtoare semnului al patrulea al inscripţiei,
citit prin litera n. Deci am avea de-a face cu o ligaturA intre literele o şi n;

ca

urmare citirea corectA a numelui propriu in cazul genitiv ar fi ANDONS şi nu

In recenta notA asupra inscripţJei

/DONS'Il.

de la Leţcani pe care ne-a tncredinţat-o, praf.
fiind forma pre

W. Krau.se a discutat cele patru semne de pe registrul superior ca

scurtaUl Ranga pentru numele feminin Rangahilda. Este cunoscut faptul cA fiecare
rună are numele ei, nume, care luat ca formă semanticA, este un cuvint de sine stli
tAtor31.. DatoritA acestui fenomen lingvislic se foloseşte uneori in inscripţii prescurtarea
unui cuvint prin runa respectivă. Un astfel de exemplu il constituie runa odal32, ceea
ce In traducere ar insemna proprietate, bun al cuiva, moştenire. De ce atunci nu
s-ar putea ca numele propriu prescurtat Rangahilda să fie Raing, in care ultimul
semn
ţiei

(

i>)
5(

(

ng sau ing sA fie citit in intregime, iar cel de-al patrulea semn al inscrip-

odol să fie citit prin inţelesul sAu seffiantic. AdmiUnd aceastA posibilitate

lectura tnscripţiei ar putea fi următoarea :

2D Este forma prezen la ll In cele mai multe tabele ale allabetului runic vechi (e:r.emplu
F.

Ballborn, Gramalography Alphabets al anclent and modern longuoges, London,
Alexander Johannsson, Gramatik der urnordlschen RunenlnschrUten,

1861 , p. 76;

Heldelberg,

H.

1923, p. 3 ; H. Arnz şi
Zeiss, Dle enthermischen Eupendenkmciler
des Festlandes, Leipzi , 1939, p. 478 1 M. Cohen, op. cit., Paris, 1958, voi. 1, p. 197).
facutA cu aceeaşi runli. nolez o tnltlnim la inscrip�ia de la Arlon şi

g

30 O IJgaturll.
anume

forma A

cHilii un (el. H. Arnz şi H. Zeiss. op. cit ., p. 456).

31 M. Coben, op. clt., p. 1 97.

11 M. lzbllşescu,

Inscriptia de pe colanul din tezaurul de la
lllologle romanlcd şi germanicd, I, 1957, p. 124.

Plet roaso,

In
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11fi
Andons uft he(r)

Raing ootal

(A lui Ando ţes!ltur4 (vestmint, giulgiu)

se

(lo)

află a:ci. De

bun fAcut (moşlenire, proprietate).

Rangahllda

Astfel s-ar deduce în\elesu) unuj dar fAcut de femeia ce a lucrat cu mina ci vestmintul
(giulgiu!) celei inmormîntalc pentru a o feri

de

orice rău, in drumul pe care a pornit.

O situaţie asemAnAtoare o oferă spre exemplu fibula de argint de la Vaer!Ose, lingll
A L U G O D. După părerea specia

Copenhaga, care pe porta�rafa incizatâ şase rune

liştilor, inscripţia trebuie descifrat4 in două cuvinte ALU

Hg.

4. -

Letcani. Ncgalivul

-

formulă magicll cu sPm-

runicc desf�şural (mli.rit de 1,3

înscriptici

ori

- mulaJ).

nificaţie de respingere a forţelor rele şi GOD - ce trebuie citit cu numele rund
[inele .,dogar" ca fiind numele feminin Godogar:IJ. .Semnele runicc exprimă chim· o
dorin� şi anume : de

Godogar,

posesoarea fibulei, Cor�ele rele vor fi respinse:J.i.

După părerea nons�rd aceeaşi credinţA i n puterea de ocrotire a celui drag o
exprimă prin gestul său şi

Rangahilda

care depune in morm[nt iusuşi obiectlll cu

::are a lucrat vestmintul inhuma�icj:l.)_ AceastA incercare de complcWrc a interpretării
inscripţiei de la

Leţcnni

ne dmine ca o modestA

Inscrip�ia de care ne ocupăm

se

şi

nu definitivA ipoteză.

integrează perfect in problematica generală

referitoare la rune, atit prin analogiile pc care le prezintA in ceea re priveşte semneiP.

u�ilizale cit

şi prin spaţiul,

33 Cf. 1. Werner,

1966, p. 29.

timpul

şi

in

parte,

tipul de

obiecte pe care

se

aplicnu

Des Aulhommen von Bild und Schrllt in Nordeuwpa, MUnche n

3li Ibidem.

35 De

e�llfel rolul apotrope�ic este recunoscut celor n·e�i multe d in tre inscripUile de pv
diferite obiecte de podoabA, e�m ulete şi numiLPic ,.pi etr e
Jan de
Vries, Allgermanische Rellglonsgeschichte, Berlin-Leipzig , 1937, voi . Il, p. 56--64 1
Gustav Neckel, Kultur der Allgermanen, In Hondbuch der Kullurgeschlchle, Postda m,
1939, p. 1 1 2-126 ; M. Cohen, op. cii., p. 196 ; J. Werner, op,
p. 29 ; Gnnter

runice" - el.

Janl'zen, Runen-Sieine. Schlchzalszelchen Medlzin und Amulelle,
Nordmark. XV, 17 dec. 19GJ, p. 625-641.

clt.,
In

Materia MedlltcJ
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inscripţiile, put!ndu-se astfel face unele presupuneri şi asupra triburilor germanice
care

in acea vreme puteau folosi in ţinuturile respective, scrierea runicl veche.
Runele inscrip\iei in discu\ie sînt in numAr de 12 plus cele douA semne

de

punctuaţie. Maniera lor de executie dovedeşte o scriere mai evoluaiA, ieşită oarecum
din canoanele vechiului alfabet runic cunoscut sub numele de

Futhark,

unde acele

prime 2girieturi pe lemnul fibros apoi pe piatrA şi metal pAstrau forma fnBltA cu
unghiuri foarte ascu\ite, evitind liniile curbe şi orizontaie36. Pe fusaiola de la Leţcani

de mArime aproape egal!, cu deschideri şi interspaţii largi:l7. Ca variante
cele inlilnile în inscripţiile din întreg spaliul de descoperire a lor ince
în secolul al IV-lea pină in secolul al VII-lea şi chiar mai tirziu
ci t timp se foloseşte ştanta alfabetului futhark'JIJ. Aceasta este situaţia primelor patru
semne - aza, dogar, oda!, nolez - (in transcriere !alină a,d,o,n), apoi in ordine
Jehu, tyz, haal, eoh, reld (în transcriere lalin4 f, t, h, e, r), pe care le găsim cu forma
lnscris4 pe fusaiola in discuţie in cele mai multe dintre inscrip�ii fapt pentru care
credem cA nu mai este necesară enumerarea tuturor analogiilor respective. Runa a
cincea sol in transcriere latinA s, cunoaşte o frecvenţA aproape egală în mai multe
var.ante. Forma folosilă la Le�cani apare şi în inscrip�iile de la Sabadbottytm39,
Aquineum40, Freil aubershei n· H, Pallesdorf 8�2. Weimar'il, Arlon44. Aceiaşi situaţie o
prezintA semnul uraz - in transcriere latina. u - pe care cu aceastA variantA il
intilnim In inscripţiile de la Pietroasa, Aquincum, Pallesdorf, Weimar A şi C''io5, Weste
renden-'6, Thense'i7, Thorsbierg48. Mai rar !olosilA este runa corespunzAtoare fonetic
grupului ng sau ,ng, pe care o gAsim cu aceeaşi formA in descoperirile de la Sabad
battylm, Aquincum, Thense, Rubring19 şi intr-o altA varianlA la Nordcndorf 850.
In cele mai vechi inscrip�ii runice cuvintele nu erau separate ; intr-o perioadA
urmtlitoare s-au introdus unele semne de punctuaţie51, reprezenlate prin puncte simple
semnele sint

folosite sint

pind cu cele dalate

Paris. 1931, p. 14J.
acest punct de vedere inscriptie de la Letceni prezinUI esemlln.ri cu cea da
colanul de aur de la Pietroesa.
38 Clleve descoperiri p<!lstreaz.! alfabetul runic In Intregime printre care brakleia de
la Vodstena din Golland, piatra de la KyHer din Golllmd, fibula de la Charnay din
Burgundia, arme de la Themse, şi pialra de la Oreza din Iugoslavie (Guslav Neckel,
op. cit., p. 1 1 7).
39 Cf. H. Arnz şi H. Zelss, op. cii., pl. XXX.
38 E. P. Kerslen, l.es onclens germoins.

37 Din

pe

40 I.

B6n6., Dle Longobarden

In Ungorn. Dle Grelbellelde vor Vdrpolota und Berzenge,

In Acto Arch, 1, 4, 1956, p. 196.
41 1. Behm, Allgermanische Kultur. Eln Bllderatlas, Leipzig,
O
Ar z şi
i s op. cii., p. 463.
.U Ibidem,
XXXI.

H. n

1935, p. 82, fig. J.

H. Ze s ,
pl.
p. 456.
>16 Ibidem, pl. XXXIII.
U Ibidem. pl. IX.
47 Guslav Nieckel, op. cit., p. 1 19, fig. 142.
48 AL Odobescu, op. eli., p. 390, fig. 144.
-'9 Welter Stelnheuser, Dle Runenlnschrll/ von Rubrlng an der Enns und der Elschrlege
lrJng, In Arch Austrloco, Viena, 1968, 44, p. 5.
50 H. Arnz şi H. Zeiss, op. cit., p. 462.
51 M. Cohen, op. cU., p. 197.
44 Ibidem,
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tia

sau linii punctate ca la Aquincum, Schlleswig 52, Arlon, prin cruclulite sau asterlscurt
ca In Inscriptia de la Sigtryggstein53, sau prin grupuri de liniute dispuse pe vertical
cum sint prezente tn Inscripţiile de la K.!lrlich51i, Weimar şi recent Leţcani. Fusaiola
cu Inscripţia runlcl de la Letcani se alăturA descoperirilor asemAnatoare din regiunile
centrale şi sud-estice ale Europei şi anume celorlalte douA descoperiri

runice din

România de Ia Pietroasa şi Radu Negru apoi din Iugoslavia de la Breza55, din Ungaria
de la Sabadbattyăn şi Aquincum şi alte descoperiri din teritoriile vestice ale UR.SS58.
După cite cunoaşlem, inscripţia runică de Ia Leţcani este deocamdatA prima
descoperire de acest fel interpretată ca atare57, tn care runele sint prezente pe un
obiect de uz gospodăresc şi

nu

pe o podoabă, armA sau piatrA funerarA, ca de obicei.

TotodatA, din informatiile noastre, inscripţia de pe aceastA fusaioiA poate fi consi
deratA ca singura publicat458,
AflatA intr-o necropoiA bine incadrati dupA criterii arheologice, in ultima parte
a secolului al IV-lea, aceasta inscripţie vine sA confirme şi din punct de vedere
filologico-lingvistic

dalarea,

prin

alAturarea ei grupului de descoperiri care,

�trin

caracteristicile gen�rale ale scrierii runelor, sint considerate ca incepind cu a doua
jumAtate a secolului al IV-lea şi continuind in secolul urmAtor (vezi Inscripţiile de
la Pietroasa, Schlleswig, SsbadbattyAn, Aqulncum, Thersblerg, VI
Kylwer61),

Moss69, MOJebraiiD,

Aşa cum o arati Insllşi cele douA nume proprii Ando şi Rangahtlda, pe care le
contine, obiectul cu scriere runicll veche provine de la o familie din triburile germa
nice (ostrogotice ?) care probabil nu singurA rAmAsese tn aceste pArţi

ale

Moldovei.

Via� lşl continua aici cursul normal in cadrul necesar practicArii meşteşugurilor
casnice şi a ritualurilor strAvechi. Nu trebuie sll se piardA insA din vedere cA, pe
UngA

elementele

tului

din

(fig. 1/1).

de

tradiţie

germaniei

care face parte fusaiola

cu

care

predominA

rune se află

şi

in

inventarul

vasul

de

mormîn

tradiţie localA

In tesAturA cu acesta din urmă menţionăm cA in an.samblul necropolel, pro
43

porţia ceramicii de tradiţie localA şi cu influenţe provincial romane tirzii, - dupa.
cum rezultA din cercetarea celor

Cornul

monninle descoperite pinA in prezent - este de

52 Vezi
de aur al lui Gellehus, de la !lchlleswig (GQo.ler Ja.ntzeo., op. cit.,
p. 637, fig. 10 r E. P. Karsten,
cit., p. 146.

&3 Vezi inscriptia de la
5-fl H. Arnz
H. Zeiss,

şi

op.
Sigtryggsteio. (1. Bebm, op. cii., p. 83, fig.
op. eJI., pl. XIC.

1 ).

liS Ibidem, pl. VII.
1i6
Milrea şi C. Preda, op. clr., p. ISI, nola 251.
57
cu aceasta
cite şli
nu s-a spus IncA ultimul cuvtnt
asupra
de pc fusaiola
mormlnlul nr.
de la Csongrad, lo.terpretale
deocamdatA ca
de cai şi clll!!.reti sau ca simple ornamente geometrice
(M. Parducz, Dankmiiler der SarmatenzeJt In Ungarns, Budapesta, 1950, voi. III.
pl. XXXII).

O.
In legi!lur.!i.
semnelor

&8

desene

problema dup!
din

m

11

Din informatiile primite de la Gh. Diacoo.u cllruia Il multumim şi pe aeeasUl cale,
rezultA dl la Kiev se gAsesc citeva fusaiole cu semne ruo.ice provenind din diferi e
descoperiri care urmeaza a fi pubUcale.

1i9 Al. O obescu,
cii., p. 391, fig. 146.
80 M. Cohen, op. cii., voi. 111, p. 195, pl. 75).
81 0. GQ.nter Ja.nlzen, op. CII., p. 627, fig. 1

d

op.
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O tNSCRIPŢIE RUNICA DESCOPERITA LA LEŢCANI

ti9

mai mult de jumAtate. Acest lucru dovedeşte convieţuire& grupului etnic autohton
cu cel germanie stabilit niCi temporar, alAturi de care sl:nt prezente şi elemente de
tradiţie 9annatică, este adevArat, mai puţine deocamdată.

A RUMC INSCRJPTION DISCOVEAED IN

THE

IV-TH A.D. CENnJR.Y

NECROPOUS FROM LEfCANI-IAŞI

SUMMARY
In Lhe recent developmenls undertak.en iD Romania, Lhe diggings done In the
blrllual necropolis of the IV-lb A.D. century of Lelcani-laşi come up to bring, togelher
wllh lbe completion of the discovery numbers of this kind in Moldavia, the raising
for dlscussion of some problems clase tighlen to the dlfferent aapects of rite and rituals
pracUced bere by the Stntana de Mureş culture bearers. Among the graves of Lhis
necropolis, an outstanding lmporlance by ils content is presented by Lhe grave N. 36,
marked in the discovery order (llg. 1).
The ceramic inventory of lhe grave, displayed enUrely on the righl hand slde
of the skeleton, is made up oi faur vessels ali of them worked oul on lhe wheel (fig. 2).
The invenlory objects of the grave io. question were found on lbe place of tbe
ritual aelllng or on the garments of the lnhumated person, fact very olten found in the
Slntana de Mureş culture graves. Thus, around the neck, it remaind a beads collar (fig.
3/9). Other group of three big spherical beads were found near the left hand W'l'isl (Hg.
3/6, 7). A semidisc and rhomboidal leg silver brooch was laying on the lefl s:):le of the
abdomen (fig. 3/3).
Then, an iron knlle (fig. 3/4) and remains of a cowry shell belonglng Lo lhe
Murex specles were fouo.d near lhe pelvis bones and tbe left femur, respecllvely. Here,
It wu also found lragments of a bone comb (fig. 3/5).
The objecls that entail more the allenlion upon lbe grave presented above are
the two burnt clay splndles. The flrst, of spheroidal shape was recovered in fragmented
condltlon (lig. 3/2). The second splndle hu an outsta.nding importa.nce by Ils runic
inacrlplion cut out on il (fig. 3/8).
The inscriplion is disposed In two reglsters 1 lhe readlo.g being made Iram the
botlom one, and the direction of reading from leit to right. The slaves were made
wllh a sharp abject by pressing Il deep enough in the clay slill soft before belng burnt.
StiU another very important specilicallon is that the inscripllon contalns also punctua
Uon marks represented by short obllque llnes, aranged vertlcally, formlng groups of
two a.nd three respecUvely, marking the beglnning and the ending of tbe inscrlpllon.
Tbe lecture and translatlon ol lhe inscripUon belong to Mr. Prol. Dr. W. Krause of
G8ttingen. The lecture is used in Lhe present arllcle as a lirst desctpbering hfPolhesis.
1.

ldons (Adaos) ufl he(r)

I. Jdo"s labric ls here

la

11.
translation

RaYl O'

II.

R8ngo
To this leclure, W. Krause 8dds some runology eJ:pl8nations coming to supple·
ment lhe me8ning of the reading and the lransl8llon of the teJ:l. Thus, in the word
he(r), the last runic stave 1 ls euspended because lbe lollowing word Rango begtns
wilh the &8me leller, 8 known phenomenon In the Germanie inscriplions. In ils turn,
lhis Ranga is 8 shortend proper noun namely lhe west-gotbic feminine name Ragna·
hllda, representing lhe woma.n's name wbo ma.kes a good wlab.
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CATALINA BLOŞrU
The loscrlpllon we are dealing witb is integraling Hsell perfeclly In Lhe general
problemalics, referring lo runes both lhrough Lhe analogies il presenls from the vlew
of the used signes and through the space, lime and parlly, thf: type of objects
whlch the lnscriplion were applied, being thus also possible some assumpllons regar
ding the Germenic tribes which in that lime could have used in the respeclive regions
the old runlc wriling.
Discovered In a well framed necropolls, rrom the archaeologlcal crilerlon viwe&,
and In Lhe le.st pari of the IV-lh century, Lhis inscriplion comes up Lo confirm Lhe dating
from a phllosophical-llnguistic point of view, by Ils annenlion to the discovery groups
which by the general characlerislics oi Lhe runic writing are consîdered as slarlîng
wilh the second part of the IV-lh century and conlînuing in the following one.
At îl is shown by the two proper names, Ando and Ragnahilda. the abject with
the old runîc inscriplion comes from a Germanie tribe family (Ostrogothic 7). probabilly
whîch did nol stay alone in lhis Lerîlory oi Moldavia. The lîfe is conlînuing here ils
normal way în the necessary framework of household handicrafl praclices and of the
old tiluals. Slill we do not have lo forgel that, the invenlory of the necropolis, as a
whole, presents the ceramic ralio of lhe local tradition and with late Roman provin
cial infiuences - as il resulls from the investigation of the 48 graves di&covered so
Iar - as being more then a hal(. This fact shows Lhe native elhnic group companionship
wllh the Germanie one, establishei::l here temporaly alongside of which are also present
1ome Sarmatic ltadilional elements, in a lesser amounl for the lime being.
01:1

FIGURE EXPLANATIONS
Ffg. 1. - Letcam. Grave Nr. 36.
Fig. 2. - Letcani. The ceramics inventory of grave Nr. 36 (vessel 1, 2 - about 1/Jrd of
the natural size vessels 3 and 4 aboul 1/2 of the natural size).
FJg. 3. - Leţcani. Inventory obJecls of grave Nr. 36 : 1, burnl clay spindle with runic
inscriplion ; 2, simple burnt clay spindle 3, silver broorh ; 4, iron knife ; 5, bone
comb ; 6--8, large glass beads ; 9, glass beads necklace (aboul 1/1 oi the natu
ral size).
Flg. 4. - Letcani. The negative of the displayed inscriplion (enlarged 1,3 limes mouldiog).
1

1
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REGRJNILE RASARITENE ALE ROMANIEI
IN SECOLELE VI-VD
de DAN GH.

TEODOR

Problemele privind inceputul celet de-a doua jumltAţl a mileniului
teritoriul romAnesc de Ia rAsArit de Carpaţi au constituit

in

1

e.n. pe

ultimii ani o preocupare

majorA in cedrul Istoriei vechi a României. Importanta acestei perioade, dupA cum
este tndtobşte cunoscut, este strins legatA de o serie de evenimente polltice deosebite,
dintre care un loc aparte il ocupa

pătrunderea şi stabilirea

slavilor pe teritoriul

RomAniei. Odată cu aceasta incepe de fapt definitivarea procesului formAril Umbli
şi poporului român.
Rezultatele valoroase obţinute in ultimele două decenii prin cercetArile arheo
logice sistematice tntreprinse relativ la această epocă istorică pe teritoriul Moldovei,
paralel cu cercetările
măsură

apreciabil!

şi cultural-politic, pe
epoci istorice.

efectuate pe intreg cuprinsul

rezolvarea

care ln

Este cunoscut insA

cA

multiplelor

României,

probleme

de

au

ordin

facilitat Intr-o
social-economic

mod firesc le ridicA studierea unei atit de complexe

tn arheologie

romAneascA originea şi evoluţia culturii

materiale prefeudale din a doua jumătate a

mileniului 1 de pe teritoriul Moldovei

nu a constituit pinA In prezent obiectul unui studiu mai amplu, menit sA valorifice
exhaustiv marele numAr de descoperiri arheologice dattnd din aceastA vreme. Datorit!
faptului cA o mare parte din rezultatele obţinute de cercetarea arheologicA au rAmas
mulţi ani inedite, a determinat in bunA mAsurA insuficienta cunoaştere a dezvolllrii
societAtii omeneşti din perioada secolelor VI-X, aceastA stare de lucruri reflectrn
du-SP uneori in unele lucrări de specialitate, care i-au minimalizat astfel importanţa.

Se

cuvine sA subliniem aici c! unele din problemele care le ridicA studierea

epocii prefeudale din Moldova au fost totuşi luate in discu�ie in cadrul unor lucrAri
'de sintezA. o contributie insemnatA. aducind

studiile lui 1. Neslor şi M. Petrescu

Dimboviţa1. Concluziile formulate de cercetătorii mentionaţi, la care s-au adăugat

1

1. Nestor, Les donnees archeologlques el Je probleme de la formation du peuple
roumolne, tn. Revue roumalne d'hlslolre, 3, 1964. p. 383 şi urm. ; M. Petrescu
Dtmbovtta. ConslderaHon sur la problfme des pCrJodes de la cul/ure materlel/e en
Mo/davîe du Vle-Xe sifcles, tn Revue roumain� d'hisloire, VI, 1967, 2, p. HJI
şi urm.

Memoria Anllqultatls, 1, 1'969.
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Fig. t. - Harta descoperirilor arheologice d1n secolelE' VI-VII dm Moldova : e aşe·
:r.Arl
• cimitire, * descoperiri monetare 1 1, Horodişlea : 2, lbDnestr : 3, LOTna 1
4, Botoşan a r 5, Arborea r 6, Suceava , 7, Udeşll 1 O, NichilenJ 1 9, CUcorllni 1 10, SLin·
ceşli 1 1 1 , Botoşa.ni 1 12, CosleşU 1 13, Spinoasa 1 14, Urnian.l 1 15, Rediul MUropoliei 1
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REGIUNILE RASARITENE IN SECOLELE

VI-VII

183

In ultJmul timp 11 altei�. au deschla calea cAtre lnţelegerea justA a procesului Istoric
Intern petrecut tn cunUl celei de-a doua JumltA\i a mi leniul ui I in regiunile est

carpatice ale RomAniei. AceastA înţelegere este insA tn mod direct legalA şi de cunoaş.
terea In ansamblu a tuturor descoperirilor tncadrate real in limitele acestei epoci,
cunoaştere ce

se

poate realiza tn primul rind prin valorificarea ştiinţific! exhaustivA

a acestor descoperiri.
Pentru a se putea schiţa ln linii generale marile transfonnlrl pe care societatea
omeneascA din partea rlslriteanl a României le-a cunoscut tn perioada secolelor

VI-X este absolut necesarA analiza inceputului acestei epoci istorice (adiel secolele

VI-VII), tn care a avut loc pAtrunderea şi stabilirea slavilor, element etnic care,
:u

toate exagerArile şi re�inerile ce s-au exprimat relativ la el, trebuie tn mod obiectiv

luat tn consideraţie.
Datele arheologice din ultima vreme privind secolele VI-VII de pe teritoriul
Moldovei, deosebite prin noutatea şi semnificaţia lor vin sA completeze Informaţiile
pe cere le avem pinA in prezent oferind posibilitatea unei analize mai detaliate şi
deci mal complete a inceputului perioadei celei de-a doua jumltlţi a mileniului

I e.n. tn aceasta regiune a RomAniei.
In urma cercetArilor arheologice întreprinse pe teritoriul Moldovei eu fost
identificate pinA acum circa 50 obiective, datind din secolele VI-VII, dintre care

20

au fost cercetate prin sApAturi metodicc. Djntre acestea

o

deosebil:.l importantA

o prezintA aşezlrile de la Costişa-Mlnioeie3 şi Poiana in judeţul Neamt", Botoşenas,
Şipot-Suceava8 şi Udeşti7 in Judeţul Suceava, CucorAni8 şi Lozna9 In judeţul Botoşani,
studiate prin cercetAri de mai mare amploare.

Conttlbufll Ja cunoaşterea cullurll Drldu pe teritoriul Moldovei, In,
V. Cllpilanu şi 1. Mitrea. Cerceldrlle arheologice de la Mdnloala
Costlşa şi contrlbufJa lor la cunoaşterea culturii materiale Joc:ale din secolele V-Vr
din Moldova, In, Carplca, I. 1968, p. ZJ3 ji urm.
4. V. Ursarhi, Cercetdrl arheologice efectuat e de Muzeul de Istorie din Roman, tn,
Carplca, 1, 1968, p. 1 50--152.
5 Cercelllrile din aşezarea pre(eudol 1!. de la Botoşona, Judetul Suceava au fost efec
tuate Intre anii 1962-1968 de clltre D. Gb. Teodor şi Gr. Foit. Rezultatele cerce
Ulrilor sint Inedite.
6 M. D. Matei, Contrlbufil la cunoaşterea ceramlcll sJave de Ia Suceava, tn, SCIV, X,
1959, 2, p. 409 şi urm . J Şan/lerul arheologic Suceava, In, Materiale, Vlll, 1962, p.

2

Dan Gh. Teodor,
scrv, 19, 1968, 2, p. 227 şi urm.

J Dan Gh. Teodor.

741 şi urm.
7 La Udeşli, judetul Suceava, s-au efectuat In 1965-1969 d� dltre M. D. Matei şi
M n anu, sllpllturi arheologice Intr-o aşezare prefeudalll din secolele VI-VII.
Materialele descoperite slnl inedite
e La Cucorllnl, Judetul Botosani a fost cercetati! partial Intre anii 1964-1960 de clltre
Silvia Teodor,
aş ezare prefeudal! de la sfirşilul secolului VI Rezultatele stnt
I edite.
Dan Ch. Teodor şi 1. Mitrea,
prefeudald de
tn
IV, 1966, p 279 şi urm.

O. o or

o

9

n
Lozna-Dorohol,
Doroban ti
17,

Cerce/drl arheologice In aşezarea
Arheologla Moldovei,

Ja

Iasi - Curtea Domneasdl 1 18, Ias i - Crucea lui Ferentz 1 19,
1-fhncea 1 20, Sll b.ll.oani ; 21, Poiana ; 22, Tfrpesli ; 23, Ţibucani ; 24, Hangu ; 25 Cos
tisa - Mlinioaia ; 26, Secueni 1 27. Prll.j esli ; 28, BacAu ; 29, H rgeşti 1 30, Grozeşti ;
31, V incşt i 1 32, Dlineşti ; 3J, Dudeşli ; 34, Vu tcan i ; 35, P gor!l. i 1 J6, D deşl i 1 37,
Crasna ; 38, Horga - Epureni ; 39, Bogdlinesti ; 40, Vlideni ; 41, Blrlll.lesll 1 42, Falclu 1
43, Btrlad 1 44, Simila ; 45, Movi4eni ; 46, Cuda lbi 1 47, Galati.

16,

1

o

o

o

n
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REGIUNILE RASARITENE

IN

1115

SECOLELE VI-VII

Pe baza datelor obţinute prin cercetarea acestor obiective, la care se mai pot
ad.ilusa acelea oferite de cercetarea limitatA a unor aşezlri şi necropole cum stnt

acelea de la Bogdlneştil•, a.irllleştitt şi Vldeni12 din judeţul Vaslui, Crucea lui
Ferentz13 şi Curtea DomneascA din Iaşil.fo sau Secuieni11,

Slb4oani16 şi Tirpeşti17 in

judeţul Neamţ, s-au putut stabili trAsAturile culturii materiale locale din perioada
anterioarA contactului cu triburile slave, precum şi din epoca primelor pAtrunderi
ale slavilor aici. De asemenea, s-a putut preciza caracterul legAturilor multiple cu

clviliza�ia imperiului bizantin, mai ales pe baza studierii circulaţiei

monetare, a

Importurilor obiectelor de podoabA şi a inceputului rlspindirii creştinismului aici18.
In ceea ce priveşte perioada Istorică euprinsA cronologic intre sfirşitul domi
natiei hunice şi primele pAtrunderi ale slavilor, cercetArile arheologice in special
acelea

de

la Costişe-Neamţ,

Bogdaneşti-Vaslui,

Botoşana-Suceava

şi

Nichiteni

Botoşani, au arAtat eA in general, cultura materialA localA din regiunea est-carpaticA

a României reprezintA pentru sfirşitul secolului al V-lea şi prima JumAtate a seco
lului al VI-lea o evolu�ie a aspectului cultural anterior cunoscut sub numele de Sin
lene de Mureş, in care elementele dacice influenţate de civiliza�ia romanicA sint in

continuare pAstrate sau modHicate inlr-o manierA specificA, proprie populaţiei locale.
Aceste elemente sint prezente in ceramica lucratA la roatA sau cu mina, unelte şi
obiecte de podoabA, in tipul de locuinţă, ca şi in modul de organizare social-eco
comicA. Importurile romana-bizantine, deşi nu atit de numeroase ca tn secolele pre
cedente sint prezente in fiecare aşezare sau necropolll, dovedind că legAturile cu
sudul Dunării conlinuă sA fie incA active. Acelaşi lucru il dovedeşte şi circulaţia
monedei bizantine de bronz, mai ales cu incepere din secolul al VI-lea. Descoperirea
uneltelor de agricullurA, caracterislicile aşezârilor şi a locuintdor, existenţa gro
pilor de cereale şi altele atestA sedentarismul acestei populaţii legal de agriculturA.
creşterea vilelor şi meşteşuguri.
Similitudinea materialelor arheologice datind de la sfirşitul secolului V şi din
prima jumAtate a secolului VI din principalele obiective cere�tale atit in nordul Mol
dovei la Botoşana (in faza 1-a de locuire), dt şi din rentrul Moldove�. Ia Costişa
N('amţ (faza a I I I-a) reprezentative pentru intreg spatiul est-carpatic al ţArii noastre.
consti tuie criteriul pe baza cărUia se poate aprecia unitatea culturală din acest teri
toriu al României. DenumirPa de complexul cultural Costlşa-Botoşana, pe care am
propus-o pentru as�ctul de culturA materialll autohtonA din secolele V-VI din

10 Intre ani i 1 967-1968 au fost lntreprinse cercetari In necropo le biritual.!l de la
BogdAneşti, judelul Vaslui de cAtre V. Pel ade. Rezultatele cercetllrilor sint inedile
t i ln 1967 8 fost efectuet un mic sondaj le Dtrl�leşti, judelul Vaslui de c!tre
Coman ; n:a! eri alu l este inedit.
1:! SO�plli tu r i arheologice efectuate In 1966 de di.Lre O. Teodor,
Coman şi V. Palade.
Rezultatele sint inedite.
t3 S.!lpllturi efectuele in 1964 de dUre O. Teodor (inedite).
14 Al. Andronic, Eugenia Neamlu şi M. Dinu, ScJ.pdturile arheologice de la Curtea

Gh

Gh.

Domneascd din laşi, In Arheologla Moldovei, V, 1967, p. 192-193.

15 V. Ursachl, op. cit., p. 184-185.
16 ldem. p. 167, 1 70.
17 S.!lp4turi arheologice efectuele de dl.lre S. Marinescu-BIIeu,

tn 1962 (inedite).
t8 Dan Gh. Teodor, Elemente şi Jnfluenee bizantine In Moldova Jn aecolele VI-XI, In
SCIV, 21, 1970, 1, p. 124-125.
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REGIUNn.J! RASARITENE IN SECOLELE Vl-VII
Moldova, incearcA sA fixeze astfel mal bine tn tlmp ti spaţiu,

tAri

a civilizaţiei autohtone din aceastA n!giune a RomAnieJ19,

In

baza

187
viitoarei dezvol·

ultimul timp, tn literatura de specialltate romAneasci., problema paralelis-

melor tn dezvoltarea unor aspecte culturale regionale datind din perioada poste
rioarA lnvazlel hunilor tn aceste teritorii a fost discutatA pe un plan mai larg adu-

Fi!;!. 4. - Semlbordei dln aşezlllea din secolul al VI-lea de la
cindu-se Importante contribuţii. In acest sens,

se

cuvine

să

Botoşl!llna-Succava

consemnAm concluziile

lut 1. Nestor, primul care a sintetizat cu claritate direcţiile dezvoltArii socielli�ii locale
din aceastA perioada. de timp aşa de puţin cunoscutA şi care a precizat totodatA trAsA
turile caract�Jristice şi aria de rAspindire a complexelor culturale autohtone de tip
Ipoteşti-Cindeşli

Transilvoni�i20.

şi

Bratei-Moreşti

pentru

regiunea

Munteniei

şi

respectiv

a

[n sensul direcţiilor precizate de cercetAtorul amintit, apropierile existente intre

materialele complexului cultural Costişa-Botoşana din Moldova şi acelea din restul
teritoriilor României (in special aspectul Bratei) trebuiesc reţinute ca atare şi expli
cate prin pronun\atul lor caracter romanic, in contextul unei unitAţi culturale evi
dente. AceastA unitate culturalA este un fenomen firesc datorat unui etnic daco19 Dan. Gh. Teodor, Unele probleme ptlvlnd evoluJla cuJ/urJl malerlale din Moldova
In secolele VI-X, In, Catplca, Il, (sub tipar).
Nestor, op. cit., p. 38J şi urm.

20 J.
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romante prezent pe tntreg teritoriul CArii,

cu e

organizare social-economici · aproape

IdenticA şi supusA aceloraşi lnfiuente romano-bi:zantlne fie direct, fie prin multiplele
legături economice şi culturale, in funcţie de apropierea sau depArtarea dilerttelor

regiuni ale RomAniei faţA de graniţa bizantin!. Unele deosebiri existente intre dezvol
tarea culturii locale din aceastA vreme din teritoriul est-carpatic al RomAniei şi aceea
din restul tArii, mai ales in comparaţie cu aceea din spaţiul DunArii de Jos, nu pot
fi explicate deett prin gradul mai marE' sau mai mic de romanizare a uneia sau
a alteia dintre regiunile ţArii noastre.

hg. 5. - Semibordei dio aşezarce din secolul al VI-lea de la Doloşana-Suceava.
Trebuie insA sA menţionăm

V

eli in perioada cuprinsă intre sfîrşitul secolului
existente cu civili-

şi pinA către mijlocul secolului VI se observA , cu toate legaturile

7.aţia imperiul ui romano-biztmlin, o Oarecare rAminete in urmA Iată de perioada

�lelor precedente, situatie determinatA desigur şi de evenimen tele istorice dPStul
de tulburi legate de prăbuşi rea dominaţiei politice a hunilor şi inlocuirea ei, pentru

anumite regiuni şi pen tru

o

anumitA vreme, de aceea a gepizilor.

In aceastA perioadă de timp, cercetArile arheologice din Moldova ca de al tle)

şi din restul teritoriului României, nu
materială slavă arhaică.

au

reuşit să identiCîce nici o urma de cullură

Contradicţia care apare intre informaţia izvoarelor scrise bizantine privind

atacurile slavilor in prima jumătate a veacului al VI-lea in regiunile DunArii de Jos

(unele menţionate chiar in vremea lui Anastasius şi Justin J) şi realit4ţile arheologice
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din teritoriul de la nordul DunArii, ar putea fi explicatA aşa cum de altfel s-a :;;i

tncercat, doar

Fig. 6.

ca

simple exped iţii de pradA tn imperiu, antii 'i sclavinii relrAgtndu-se

- Vas� autchtone lucrate la roatll din secolele V-VI ; 1 ,
Vaslui r 3, Nichiteni-Doloşani r 4, Fll. lciu-Vaslui.

2,

IJogdâneşLi-

după fiecare incursiune in teritoriile de la rAsArit de Nistru, unde tşi aveau probabil
tn aceast4 vreme bazele de plecare ale atacurilor lor21. De aceea pe drept cuvint nu se
se poate vorbi de o pAtrundere in mas4 şi mai ales de o stabilire efect.iv4 a slavilor
pe teritoriul RomAniei inainte de a doua jumAtate a secolului al VI-lea.
21

l Nestor, L'�tabltssemenls des slaves en Roumanle 6 la luml�re de quelque.s d�cou
verte• archeologJques recentes, In, Dacia, N.S., V, 1961, p. 431.
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Cercetarea perioadei posterioare mijlocului secolului al VI-lea pe teritoriul de
la nordul Dunării de Jos In general, relevă tn continuare o transformare vizibilă tn
evolutia culturii materiale locale. Prezenţa triburilor slave

către

ultimul

sfert

al

veacului VI intrate acum efectiv in contact cu autohtonii, are consecinţe imediate,

Fig. 7. - Fragmente ceramice autohtone lucrate la roata. din secolele VI şi VII :

1,

5, 7, 9-10, Bot�ana-Suceava 1 2-3, Şipot-Suceava , 4, 6, 8, Lozna-Doroboi.

resimbile In structura civilizaţiei locale, nu numai din Moldova,
ale României.

ci

şi din alte regiuni

Această etapă istoricA a putut fi bine studiată pe baza descoperirilor de Ia
Şipot-Suceava, Botoşana (nivelul I I de locuire), Ibăneşti-Dorohoi, Cucorllni-Botoşani,
raşi-Crucea lui Ferentz, Tirpeşti-Neamţ şi altele, tn care alături de elementele autoh
tone apar acum pentru prima oară şi cele mai vechi vestigii de cultură slavA. Prin
analogie

cu

descoperirile asemănătoare de la Nezvisko pe Nistru! superior s-a folosit

tn literatura noastră de specialitate pentru aceastA vreme, denumirea de etapa

http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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llil

NeZVUko%.1. Ea reprezintA prin urmare epoca primelor contacte ale autohtonilor cu

slavii, epocA In care incep s4 se facA sim\ile influenţele reciproce ale celor doull. ele
mente etnice şi culturale.
Pe baza cercetArilor intreprinse pinA in prezent in Moldova, se poate trage tn
mod sigur concluzia cA incercarea de stabilire a slavtlor aici nu a fost, ca şi in cazul
altor populaţii in migraţie, un eveniment paşnic. Incendiile puternice prin care dispar
majoritatea aşe:zirilor autohtone din al treilea sfert al veacului al VI-lea pot cons
titui un argument esenţial în sprijinul acestei concluzii.
Pentru datarea cit mai exactă a inceputului stabilirii slavilor pe teritoriul
României in ultimul sfert al secolului VI, pledeazA in afara unor elemente de datare
cum ar fi fibulele digitate, aplicile de tip Martinovka, şi monedele bizantine, insAşi
analiza atentA a caracteristicilor ceramicei specifice slavilor arhaici.
DupA cum s-a stabilit prin cercetările întreprinse mai demult, primele triburi
slave patrunse pe teritoriul Moldovei au vehiculat aici un tip ceramic propriu, puţin
evoluat, cunoscut sub denumirea de Korceak-Jitom1r, inrudit in general cu aşa numi
tul tip arhaic slav, Praga. Prezenţa acestui tip ceramic in aşezArile de la sfirşitul
secolului al VI-lea atestA in regiunile rAsAritene ale României o pătrundere a tribu
rilor slave dinspre nord-est, din regiunea Jitomirului, avind ca puncte intermediare
pe directia pătrunderii descoperirile de la Semenki2l şi SamcinţiM din regiunea
Bugului mijlociu sau Nezvisko din regiunea Nistrului superior25. Slavii purtători ai
civilizaţiei de tip Korceak-Jitomir vor strAbate regiuneo cuprinsA intre Carpaţii rAsA
riteni şi Prut pe văile marilor cursuri de apă, ocolind in general regiunile montane,
p!.trunzind in cîmpia dunAreană şi de aici for�înd DunArea in imperiu. s-a stabilit
de asemenea că pe teritoriul românesc primii slavi p4trunşi au intrat in contact fie
cu purtAtorii civilizaţiei de tip Costişa-Botoşana in Moldova, fie cu civilizatia de tip
Ipote,tf-Cfndelti-Cturelu, in cîmpia dunărean!. Recentele descoperiri din sud-estul

Transilvaniei, in special acelea de la Poian şi Ccrnatu26, alături de altele cunoscute
mai demult cum sint acelea de la Moreşti, atestA cu siguranţă după părerea noastrA,
şi contrar celor afirmate de unii cercetAtori pinA nu de mult, cA slavii au intrat in
contact incA de la sfirşitul secolului al VI-lea cu civilizaţia de tip Bratei-Moreşti.
Aceasta demonstrează totodatA cA pAtrunderea slavilor tn Transilvania s-a petrecut
parţial prin pasurile Carpaţilor Orientali cu aproximativ un secol mai devreme decit
primele infiltrAri admise aici dinspre regiunile din vest vecine acestui teritoriu,
adicA din Slovacia şi cimpia Tisei27.

22 Dan Gh. Teodor, Contrlbutlons archeoJog/ques eoncernant la culture ma/er/elle

siCTVe du debut, sur le terr/toire comprlse enlre les Carpat es Orlentaux et le Pruth,
tn Alti de/ V 1 Co ngresso lnternazionale delJe Scienze PreJstorJche e Protost oriche,
Roma J962, Voi. 111, Florenta. 1966, p. 169.
23 P. 1. Havliuk, 1n MIA, 108, 1963, p. 320---340.
14 Ibidem, p. 340-350.
25 G. 1. Smlrnova, tn Pamlitky Archeologlche, LI, 1960, 1, pp. 229-231, 234, 237-238.
28 Rezultatele parţiale ale cercetarilor efectuate! la Poian şi Cernatu au fosl comunicate de z. Szekely la o III-a Sesiune pe fard a Muzeelor, BucurC!şli, 1966 şi la
sesiunea Noi descoperiri arheologice din perioada lormdrll poporului român, aşi,
1969.

r1 l•lor/a RomdnJel,

voL

J, Bucureşll,

1960, p. 738-738.

http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro

l

iil2

DAN GH. TEOOOR

Dar analiza atentA a resturilor de cultură slavA arhaicA de!coperite recent In
Moldova ridică o serie de probleme noi privind regiunile din care slavii s-au depl858t
ini\isl către sud spre Bizanţ.

Fig. B. - Vase 5ulohlone lucra le cu mina din secolele VI şi VII

:
1, Şipot-Suceava ;
2, Lozna-Uorohoi ; J, Cirniceni-Iaşi ; 4, Flllciu-Vaslui.

Astfel, in aşezarea de la Şipot-5uceava, Cucorăni-Botoşanj şi altele, pe lingA
elemente tipice civilizatiei arhaice slave Korceak-Jitomir au fost identificate restun
sigure apartinind aspectului cultural regional denumit Tuşemlea-Kolocin, rlspfndil

http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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�--�---

(gj

in secolul VI in regiunea Niprului superior, bazinul Desnei şi în interfluviul Kama-Oko
cu infiltratii pinl in teritoriul nord-estic al

ril].

mlaştinilor Pripetului28.

Elemente de

9. - Vase aulohtonc şi slave lucrate cu mina din aşezarea de Botoşana
Suceava (secolul VI).

decor specifice acestor civilizaUi ca linia frînlA in formă de vierme, cercule�le con
centrice sub

28

buza

vasului,

briul

simplu in

relief,

triunghiular in secţiune, lin:ile

T. N. Nikolskaia, In MIA, 12, 1959, p. 43-46 ; E. A. Smidl, tn MIA, 108, 1963, p.
51-67 ; E. A. Simonovici, in MIA, 106, p. 96 şi urm . ; N. P. Treteakov, Flno-UgrJ,
Ba/11, l Slaveane no Dnepre i Volge, Moscova-Leningrad ,1966, p. 251 -282.
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indzate vertical sau in reţea pc corpUl vaselor nu au fost intilnite pinA acum d9cl.t
sporadic In aria de rAspindire a aspectului civilizaţiei Korccak, lipsind cu totul din
continutul dvilizaţiei Praga29.
Aceste date noi ne permit si tragem concluzia cA in regiunile rAsAritene ale
României In a doua jumll.tate a secolului al VI-lea se poate vorbi cu siguranţA do:
prezen\8 unor elemente slave nordice, în spe\A aşa cum stnt considerate de dltro!
arheolo�il SO'f'ietlcl30, slavo-baltice, alături de triburi slave pure purtAtoare a civili
zaţiei Korceak-Jitomir. Este interesant de reţinut in acest sens şi constatarea eA direc
ţia iniţiali a triburilor slavo-baltice, creatoare a civilizaţiei de tip Tuşcmlea-Kolocin,
prin Ucraina subcarpaticA in regiunile cursurilor superioare ale Bugului, Nistrului şi
Prutului nu s-a indreptat masiv spre vest sau nord-vest in teritoriile poloneze de sud
sau slovace, clei in aceste teritorii nu au fost semnalate pinA in prezent astfel de
urme. Avem deci pe teritoriul Moldovei atestote la sfîrşitul secolulUi al VI-lea douA
grupuri distincte de slavi a cAror direcUe de pătrundere, pe baza descoperirilor care
le aparţin, poate fi relativ uşor stabilită. Prima dintre aceste direcţii este legatll
de norU.ul Moldovei de unde triburile slave vor cobori spre sud pe valea Siretului, iar
a doua de estUl Podişului Central Moldoveni:'Sc, de unde slavii traversind cursurile
inferioare ale Prutului, Birladului şi Siretului, peste colinele Tutovei se vor indrepta
spre cimpia dunAreanA.
PinA in prezent existenţa grupului cultural slav de tip Tuşemlea-Kolocin a fost
c-onfirmată numai in nordul Moldovei. NicAieri pe teritoriul de la nordul Dunării de
Jos ou au mai fost identificate, in afarA de aspectul Korceak şi Prago şi alte vestigii
dle unor grupuri de slavi timpurii. AceastA constatare ar putea eventual sugera
ipoteza cA purtătorii tipului Tuşemlea-Kolocin au fost prezenţi pe teritoriul Moldovei
tn numAr redus şi s-au contopit Intr-un timp relativ scurt in masa celorlalţi slavi,
care astfel nu au mai vehiculat spre sud sau sud-est, deci in Muntenia sau sud-estul
Transllvaniei, asemenea urme.
DupA cum s-a putut deci lesne observa, in urma c'2rceUI.rilor întreprinse ÎJo
Moldova in ultimii ani, s-a reuşit sA se departajeze clar vestigiile aparţinînd autohto ,
nilor de elementele pe care slavii le-au vehiculat In aceste teritorii.
Aşa cum aminteam in cadrul culturii materiale autohtone din a doua jumătate
a �calului al VI-lea s-a putut totodatA observa o serie de transformAri esen�iale.
Astfel, tn cadrul aşez.lrilor şi cimitirelor, ceramica lucrată cu roata dispare sau
devine foarte rarA, uneltele dln metal sint şi ele rare, aşezArile lnsAşi sint mai pUţh.
inllnse. Importurile bizantine şi In special circulaţia monetarA, deşi incA prezente,
sint tn vizibil regres. In schimb, apar o serie de elemente noi cum ar fi fibulele digi
tate ca acelea de la Crucea lui Ferentz-Iaşi, Şipot-Suceava, Budeşti- şi Vutcani-Vaslui
sau apllcele de tip Martlnovka, multe din ele considerate de unii cercetători ca o
creatie a slavilor. O serie de obiecte de factura sigur bizantină au putut fi insă

29 Pentru aceasta problcmlli vezi studiile publicate In, lnvestfgations archeologlques

en Tchecoslavaqule, Praga, 1 966, si tn special In studiile lui J. Zeman, Les debuts du
peuplement slave de la TscMcoslovaquie et le probleme du type Ptaga, pp. 215 şi
urm. şi J. Poulik, Etat des EHudes slaves en Moravje, p. 2J7 şi urm.
30 Vezi nota 28 şi Jn special lucrarea lui N. P. Treleakov, iar mai recent 1. P. Rusa
nava, In Slavean 1 Rusi, tvolum omag/al lui 8. A. R lbahov), Moscova, 1968, p.
143

şi urm.
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Fig.

10. - Vase lucrale cu

din secolele VI-VIJ :

mln!!ll de lip Korceak-Jtlomir şi de lip Şipol-Nezvisko,
2, CucorAni-BoloşllD.i 1 J, laşi·
Crucea lui Ferenlz.

1, 4-9, Şipol-Suceava ,
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iii,

Fig. 1 1 . - Vase lucrate cu mtna de tip Tuşemlea-Kolocin (sec. VI-VII) :

5-9, Şipot-Suceavo ; 2, 10, Cucorlini-Botoşani.
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1117

par�lal vehiculate in aceste regiuni şi de cAtre slavi, care şi le procurau prin jaf tn
desele Incursiuni pe care le făceau in imperiu.
OdatA cu tnceputul secolului al VII-lea, aşezArile umane capătl un caracter
mai stabil. Uneltele de agricultură se tnmullesc treptat din nou, dar aceastA situaţie

Fig. 12. - Vase lucrate cu mina din a II-11 jum.!llale a secolului VII : 1, 2, 4,
Lmna-Dorohoi : 3, Pojortini-Vaslui : 5, Ftllciu-Vas\ui : 6, Dorobanlu-laşi.

nu trebuie pusA pe seama stabilirii slavilor aici care, contrar unor a!irmsţii, nu aveau
in aceastA vreme un stadiu mai avansat de civilizalie, agriculturs practicindu-se la
ei, dupA cum se şlie, prin metode destul de primilive. DimpotrivA, aşa cum reiese din
analiza resturilor de cultura materialll datind din prima jumAtate a secolului al

VII-lea, Pe teritoriul Moldovei ca şi fn restul României, slavii vor renunţa treplal

la propriile lor elemente de civilizaţie, adoptind formele culturii materiale locale
care le era net superioarA. La aceasta au contribuit atît legAturile permanente ale teri
toriuluj nor.;l d\Jn-relfiO cu f3j�n �ul, �it �i fşptul cA dupA �nu� 602 !!ŞistAm 1!! o depl!it
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Fig.

13. -

Tipare din os (secolul VII) de la Cosleşli-leşi.
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rlmase

sare a celei mal mart pArţi a triburilor slave fn sudul DunArii, resturUe

nordul fluviului fiind asimilate cultural in scurt timp de cltre localnici.

la

In ceea ce priveşte importurile bizantine şi mai ales circulatia monetarA, care
cunoaşte un uou avint in prima jumătate a secolului al VII-lea şi in Moldova, este
important de arll.tat Că datA fiind vecinAtate& acestei regiuni a RomAniei cu teritoriul
Dobrogei, unde stApinirea bizantinA s-a mentinut efectiv mai multA vreme decit tn
restuJ teritoriului RomAniei, dupA cum o dovedeşte de altfel lipsa totalA pinA acum
a \-reunui element de culturA slavă arhnicA (secolele VI-VII), o parte a produselor
de export bizantine au putut pătrunde in continuare in regiunile rAsAritene ale RomA
niei din acest teritoriu sud dunArean. Aceeaşi explica�ie ar putea fi valabilA atU
pentru circulatia monetară, cit şi pentru unele descoperiri mai deosebite cum ar fi,
fn primul rind, tiparele bizantine din gresie şi os descoperite la Traian-BacAu şi
Costeşti-Iaşi, sau cerceii bizantini descoperiţi la Horodlştea pe Prut şi VAdenl-Vaslut,
fibulele de bronz turnate, de tip romano-bizantin de la Şipot-Suceava şi Btrlâleşti
Vaslui, ca şi cAtArămile romana-bizantine, etc.
In ceea ce priveşte circula�ia monetară, pe teritoriul Moldovei se cunosc peste
20 de descoperiri de monede bizantine din bronz, izolate sau grupate in tezaure,

datind din perioada cuprinsă intre a doua jumlltate a secolului VI şi a doua jumA
tate a secolului VII. Multe din aceste descoperiri monetare, tn special cele grupate tn
tezaure şi datate după ultimele emisiuni pe care le conţin către ultimul sfert al
veacului al VII-lea, sint răspîndite mai cu seamA in regiunea din sudul Moldovei şi
au fost puse de unii autori în legăturA cu pAtrunderea prolobulgarilor.
Dintre tezaurele de monede bizanline din Moldova numai acela descoperit la
Horgeşti-Baclu face excepţie31. Ţinindu-se seama de ultimele emisiuni monetare pe
care le contine, de Ia ImpAratul Mauriciu Tiberiu şi eventual Focas, tngroparea

lui

trebuie pusă in primul deceniu al veacului al VII-lea, ca o consecinţA a deplasArii in
masA a triburilor slave spre sudul DunArii, dupA an�l 602.

Revenind la problema transformArilor care se petrec in cadrul culturii mate
riale locale dupll primele contacte cu slavii, am vrea să subliniem el regresul mani
festat evident in anumite sectoare nu a fost de lungA duratA, deoarece aşa cum am
amintit, slavii vor adopta intr-un timp relativ scurt civilizaţia autohtonA, care In
acea vreme le era superioarA. Fenomenul apare mai clar odatA cu folosirea de cltre
slavi a rotii olarului, element tehnic care le era total necunoscut

tn epoca

pAtrunderii

lor aici. AdopLarea civilizaţiei romana-bizantine şi autohtone de cAtre slavi este, dupA
cum se ştie, un fenomen istoric general in regiunea Dunării mijlocii şi de jos.
OdatA cu inceţ�utut generalizării

din nou

a

roţii

olarului pe

teritoriul

Moldovei,

după o scurt.!�, dar explicabilA absenţA, evolutia culturii materiale autohtone, la care
o anumită contributie şi-au adus-o in mod firesc şi elementele slave stabilite aici,
va cunoaşte un nou avint.
Această stare de lucruri a putut

h

bine determinată pe baza datelor obtinute

prin cercellrile arheologice intreprinse in special in aşezlrile de la Lozna-Dorohoi.
31 Descoperirea apartine arheologilor V. Crlpilanu şi C. Buzdugan, care au tn pregO!Ii
tire publicarea integralrl a tezaurului de la Horg-eştl.
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14.

Tipare

din os (secolul VII) dl!' la Coslcşti-l&şi.
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Dorobantu-Iaşi, Hlincea-Iaşl, şi Suceava-Drumul Naţional, care se dateazA cl.tre sfir

'itul secolului al VII-lea. Incepind eu aceastA epocA, stabilitatea aşezArilor din regiu
nea est...carpatică a României este evidentA. In sudul Moldovei tnsa pA.trunderea proto
bulgartlor a provocat unele tulburAri care n-au fost se pare de lungA duratA. DatoritA

D ti ;

OI

11

fig. 15. - Obiecte de podoabă şi unelte din secolul VI-VII ; 1, VuLcani ; 2, lilrldleŞLi i
J, Hlincea ; 4,
odeş
5, Crucea lui rcrcnLz ; 6---8, 10, Lozna-Oorohoi ; 9, CoslişaMănioaia ; 1 1 , Scheia-Vaslui.

v

za
pr

stabilirii deiinitivc a sla ilor şi prot.obulgarilor in sudul Dunării, dar şi datorită
crizei interne in care incepuse sA se găsească societatea bi nti nă, odaiA cu sfirşilul
secolului VII, ci rcula�i a monetară şi importurile din imperiu pe teritoriul de la
nord de DunArea de Jos dispar sau sint foarte rare. ln general, legăturile all4dat4
multiple cu imperiul bizantin slAbesc acum mult, dar nu se vor întrerupe niciodatA.
Pe teri ri ul Moldovei ca şi in alte regiuni ale României Incep sA se individual izeze
unele aspecte re ionale, explicabile de la caz la caz prin a o tul unor elemente de

to s
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f\ig. 17. - Unelte din secolele Vl-Vll :

t.

10

11

1-2. 4, 9---11, 14--15, Şipot-Suceeva ;

6-7, 16, Botoşant�; 8, Costişe - Mainloala; 13, Grozeştl - Badiu.
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culturA nelocalA (in speţă aparţiaind populaţiilor in migratie), dar care nu rup uni
tatea culturalA care apare evidentli in aceastA vreme pe intreg teritoriul de Ia nordul
DunArii

de

Jos.

Prin urmare, sfîrşitul secolului al VII-lea reprezintA de fapt inceputul unei
epoci de o mai mare stabilitate, in care se vor cristaliza trllslturile esenţiale ale unei
cuiLuri romanice, denumită

Protodrtdu32, a cArei evoluţie de-a lungul a trei secole,

in legAturA neintreruptli cu civilizaţia bizantinA de la sudul DunArii, se va incheia
·cu definitivarea unei culturi, in speţA,

Drldu, care etnic şi teritorial va fi expresia

civilizatiei unui popor nou, definitiv format etniceşte şi lingvistic, poporul român33.
Studierea inceputului acestei perioade a procesului de definitivare a poporului
român, adicA secolele VI-VII, prezintA fArA indoialA o importanţA aparte, tinindu-se
seama mai ales de complexitatea evenimentelor istorice petrecute in aceastA vreme.
Evident, cercetArile viitoare vor reuşi, sintem siguri,

sA rezolve şi aspectele

mai neclare ale multora dintre problemele pe care le ridicA studierea acestei epoci,
alit de putin cunoscutA, din istoria veche a· RomAniei. Ele vor avea menirea nu numai
de a completa in chip fericit lacunele informaţiilor istorice scrise, ci vor putea con
tribui efectiv la completarea sau chiar inlAturarea unora dintre concluziile neconvin
gătoare de pinli acum.
In contextul acestor considera\ii de ordin general, asupra regiunilor est-carpa
tice ale României in perioada secolelor VI-VII, rAmine sA subliniem incA o datA
importanta precizArilor pe care cercel4rile arheologice, tn lipsa unor atit de necesare
informa\ii scrise, le-au adus mai ales relativ la cullura materialA a populaţiei locale de
dinaintea venirii slavilor sau din vremea primelor contacte cu ei, ca şi a inceputului
procesului de asimilare a acestora din punct de vedere cultural şi etnic.

lES R2GIONS DE l'EST DE

lA

ROUMANIE AUX Vle-Vlle Slf:CLES

R�SUM�
En s'appuiant sur les decouvcrles archeo logiques de la Moldavie datul des
VIe-VIle sii!cles (�tablissements, nl!cropoles, tresors rnonCtalre ele.,), l'auteur
Lrace les caractl!ristiq�es de la culture materielle autochtone de celle region de la
Roumanie, anterieurc a la penetralion des slaves dans cel endroit, culture que l'auteur
la dCnomCc Coslişa-Boloşana.
Les premii!res conlacls des slaves avec les aulochlones onl eu comme consequence
l'apparilion d'un aspect cul lur el aulochtone-slave di!Domee, pour les rl!gions orientales
de la Roumanie, !'aspect Şipo/-Nezvisho.
En dehors des vesliges slavcs du type Korceah-JJiomlt, connus depuis long lem ps,
l'auteur presentc pour la premiere rois les di!couvertes slaves du Nord de la Moldavie

J2
33

1. Nestor, In Revue roumalne d'hisloire, III, 1964, p. 404 şi urm.
I. Nestor, Con/ributions archeologiques au problfme des Pro/o-Roumalns. La civl·
llsa/Jon de Dridu, In, Dacia, N.S., II, 1958, p. 371 şi urm. ; Eug. Zaharia, Sdpdturlle
de Il! Drldu. Co�/ribuUl la arheolog/a şi lstotla perioadei de lotmare a poporului
taman, Bucureşti, 1967 , O. Gb. Teodor, ID SCtv, 19, 1968, �. p. 227 şi urm.
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du type Tuşemlea-Kolocln, en suposant l'eiisLence dans ces regions, pendant les
VIe-VIle si�cles, des deu:.: groupes des slaves, donl un du carach�re slavo-be.llique.
En ce qui concerne 1� lerriloire de la Tnmsylvanie, l'auteur est d'avis que les
prc miers groupes de slaves onl pCnetre de I'Esl a la fin du VIe siecle, par les deJHes
des Carpates Orienlau:l. Le deu:.:i�me grnupe des slavcs penclrera cm Transylvanie de
l'Ouesl, dans le VIle si�clc. A la suile des donnes oblenu par les recherches archeolo
giques cntrepriscs en Moldavie on a analyse I'Cvolulion de la cullurc mall!rielle
d'autochtone du premiere siecle de leurs cohabilalion avec la populalion slave, c'esl
il dire au VIle siecle. En relalion avec cela, on releve le r6le de la civilisation byzan
Lîne el les relatîons quî onl eJ:iste entre le Byzance et le Lerrîloire au Nord du
Bas Danube.
Les recherches on l!L11blis qu'apres le deplacement de la plus grande partie des
tribus slaves au Sud du Danube, les resles de cette popul11tion ont 11ssume graducllc
menl la cullure m11tCrielle locale.
Depuis la lin du VIle sîl!cle commencc a se dtHinilive en meme temps avec le
dt!ploiemenl du processus d'assimilalion ethnique des slaves par les aulochlones, !'aspect
cultur(ll local, connu sous la dl!nominalion de pto/odt/du, qui conslilue la base de
I'Cvolution de la culturc roumaine du Lype Dtidu (JXe-XIe si�cles).
L�GENDE DCS FIGURf:S

rig.

Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

- La Carte des decouvcrles archeologiques des VIe-VIle sîCcles de Ia Molda
vie : etablissements, n�kropoles, dCcouvertes monelaires : 1, Horodiştea ; 2. lb.li.
neşli r 3, Lozna : 4, Boloşana : 5, Arborea ; 6, Suceava ; 7, Udeşli: 8, Nichiteni ;
9, Cucorllni r 10, Sllnceşli J 1 1 , Botoşani : 12, Costeşll ; 13, Spinoasa ; 14, Clrniceni ;
15, Rediul Mitropoliei 1 16, Dorobantu ; 17, Iaşi-Curtea domneasca 1 18, laşi
Crucea lui Ferentz ; 19, Hlincea : 20. SabAoani ; 21, Poiana ; 22, Tlrpeşli :
23, Ţibucani ; 24, Hangu ; 25, Costişa-MAnioaia : 26, Secueni ;
27, Traian 1
28, BacAu ; 29, Horgeşti ; 30, Grozeşli ; Jl, Voineşli ; 32, Dl'lneşti ; 33, Budeşli ;
34, Vulcani ; 35, Pojor.!I.Di 1 36, Dodeşli ; 37, Crasna ; 38, Horga-Epureni l 39, Bog
dllneşti ; 40, Vll.deni ; 41, Blrll!leşti 1 42, rlUciu ; 43, Blrlad ; 44, Simila ; 45, Movi
leni ; 46, Cudalbi ; 47, Galati.
2. - Demi hutte de l'etablissement de la lin du VIe sii!cle du Şipot-Suceava.
3. - Demi hulle de l'tHablissemenl n,• la lin du VIe sii!cle du Şipot-Suceava.
4. - Demi hulte de l'l!Lablissement de la fin du VIe si�cle du Boloşana-Suceava.
5. - Deml hutte de l'etablissement de la hit du VIe sil!cle du Botosana-Suceava.
6. - Vases autochlones lravailtes au taur de Ve-VIe sil!cles : 1, 2, Bogd!neşliVaslui ; J, Nichiteni-Boloşani ; 4, Falclu-Vaslui.
7. - Fragmenles cC.ramiques aulochlones travailll!s au taur du VIe-VIle sii!cles :
1, 5, 7, 9--10, Botoşana-Suceava : 2-J, Şipot-Suceava ; 4, 6, 8, Lozna-Dorohoi.
8. - Vases autocblones travailles ă. la main du VIe el VIle sil!cles ; 1, Şipot-Su
ceav a 1 2, Lozn·a-Dorohoi 1 3, Clrniceni-laşi : 4, Flllciu-VasluJ.
9. - Vases autochtonea el slaves travailles ă. la maio de l'�tablissemenl de Doto8111DII·Suceava (VIe sll\cle).
1.
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Fig. 10. - Vases travailll!s O la main du lype Korceak-Jilomlr el du lype Şipot-Nez
vlsko des VIe-VIle al�cles : 1, 4--9, ŞIpol-Suceava ; 2, Cucor llni J 3, laşi-Crucea
lui Ferenlz.
Fig. li . - Vases lravaill� 6. la main du lype Tuşemlea-Koloc:Jo (VIe-VIle si�cles) : 1,
3--4, 6-9, Şipol-Suceava , 2, 5, 1 0, Cucor!lni-Botoşanl.
Fig. 12. - Vases lravailMs li la main de la deuxi�me moltle du VIle si�cle : 1-2, 4,
Lozna-Dorohoi ; J, PojorUnl-Vaslul 1 5, Fll.ldu-Vaslul ; O, Dorobantu-laşl.
Fig. 13. - Moule en os (VIle sil!cle) du Costeşli-Jaşi.
Fig. 14.. - Moule en os (VIle sifde) du Costeştl-laşl.
Fig. 15. - Objels de parure et outils du VIe-VIle sil!cles : 1, Vulcanl ; 2, BlrUileşli ;
3, 1-D.incea 1 4, Dodeşll 1 5, Iasi-Crucea lui Ferenlz 1 �. 10, Lozna-Dorobol ;
9, Coslişa-M!nioaia ; 11, Scheia-Vaslui.
Fig. 16. - Objels de parure et oulils du VIe-VIle sl�cles : 1, 2, 7, 9, 10, 12-1:1, ŞlpoL
Sucellvll l 3, O, Blrlll.leşli ; 5, Crucea lui Ferentz ; 6, Botoşana ; 1 1 , Traiao
Bad.u 1 14, HII.Dgu-Neamt.
Fig. 17. - OuLila du Vle-VIIe si�cles : 1-2. 4, 9-11, 14-15, Şipol-Suceava ; �7,
16, Boloşana ; 8, Costlşa-M!nioaia ; 13, Grozeşli-Bec!u.
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ROMANI, BULGARI, RUŞI ŞI BIZANTINI LA DUNAREA

DE JOS LA SFIRŞITUL SECOLULUI AL X-LEA
de ALEXANDRU ANDRONIC

Relaţiile

dintre

români, bulgari, ruşi şi bizantini la sfirşitul secolului al X-lea

în reg1unea Dunării de Jos, cînd aici se desfăşoară lupte aprige la inceput Intre ruşi
şi bulgari, apoi intre ruşi şi bizantini, la care participă şi populaţia autohlonA româ
nească

de pe ambele

maluri ale DunArii, adică din cîmpia munteanA şi din Dobrogea,

incep sA fie din ce in

ce

mai bine

cunoscute şi datorit3. descoperirilor arheolo

f;ice recente.
In conflictul dintre bul�ari şi bizantini din timpul impAratului Nicefor Focas,
după cum se ştie, a intervenit cneazul rus Sveatoslav, care a invadat In anul 906
Dobrogea şi partea de răsărit a ţaratului bulgar, a cucerit numeroase oraşe şi in cele
din urmA şi-a fixat reşedint:a la Pereaslaveţ la DunArea de Josl.
In timpul domniei lui Sveatoslav (064-972) legAturile dintre ruşi şi bizantini
se inLAriserA. Svcatoslav insA cucerind regiunea Azovului şi Volga inferioBrA, tn urma
distrugerii kaganatului Chazarilor, a amenin�at

direct posesiunile

bizantine din Cri

meia. Se pare c4 acţiunea diplomatic.! a lui Kalokir nu trebuie privitA sub prisma

de la care afi4m că abilul chersone
fi avut misiunea de a-1 convinge pe Sveatoslav să porneAscA [mpotriva Bulga
riei ci mai curind co o incercare subtilă de a-l abate pe acesta de la o eventualA ofen
datelor oferite de cronicarul bizantin Skylitzes,

sian ar

sivA asupra Chersonesulul unde influenţa ruseascA incepuse s4 creascA In mod simţitor.
1

In aceasta problema c1isla o bibliografie e�:trem de bogata, m ai ales In limba rus!,
Incepind cu anul 1843. In istoriografia sovieticA problema a fost reluata de P. Karls
de studii publicate In revistele Vlzanlllsldl Vremennlk (V-VII),
in Vopcosl lstocii (1951, 8). La noi s-a scris putin tn aceasta prob lem ll.. Vezi N. 83.

kovski, Intr-o serie

neacu, Chipuri şl scene din Bizant, Bueureşli,

1935 1 C. GOiner, Les expedJIIon.s
byzantln.s conlle les Russes sous Jean Tzimlskes (910-!Tit), In Revue historlques de
Sud·Est Europeenne, Xlll, nr. 1 0---12, l9J6, p. 342 şi urm.

Memoria AnllquUalls, 1,

1969.

http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro

ALEXANDRU ANDRONiC
Bulgarii atacaţi de ruşi cer ajutor bizantînilor, care nevrind sA rupA neutrali
tatea cu ruşii, ridicA lotuşi fn contra acestora din urmA pe pecenegi. Seatoslav este
obligat s4 se retragA la Kiev.
DupA cum se ştie in anul 969 cneazul rus revine cu drujinele sale la DunArea
de Jos� i nvadeazll de data aceasta lntrea�a BuiRarie şi l.mpreuml cu o parte din
popula�ia ţarstului bulgar porneşte lupta impotriva BizanţUlui2.
Imperiul bizantin trece printr-o crizA, destul de gravă. Noul impArat, Ioan
Tzimiskes, care după ce reuşise sA-i opreascA pe ruşi în ofensiva lor spre Constanti
nopol, intreprir.se o mare expediţie in Bulgaria, soldatA cu cucerirea Preslavului
Mare, pe care il denumeşte Ioanupolts, şi asediere& lui Svealoslav in cetatea de la
Dl'rostor. Campania se termini cu victoria bizantinilor. Ruşii sint obligaţi sa pArA
seascA teritoriile cucerite şi sA se reintoarci pe Nipru. Durostorul recucerit este

denumit TheodorupoU.s. Bizanlinii revin cu frontiera pe Dunăre. La Constantinopol
se bate monedA jubiliară, cinstindu-se in felul acesta dubla victorie ob�inutA in ace
laşi timp asupra ruşilor şi bulgarilor3.
Inci din timpul asediului Durostorului, după ce flota bizantinA a blocat retragerea

flotei ruşilor, cind probabil s-a construit cetatea bizanlinA de la Pllcuiul lui Soare pe
Dun.Jre, impăratul Ioan •Tzimiskes a primit delegaţi ai populaţiei din oraşul Cons
tanţia şi din alte castele şi aşezAri de pe ambele maluri ale Dunării, care inchinA
oraşele şi cer garnizoane bizantine".
Aceste castele nu pot Ii decit vechile cetAţi romana-bizantine de la Capidava şi
Dinogetia, unde s-au descoperit in nivelurile de locuire din a doua jumătate a seco
lului al X-lea monede bizantine de la Ioan Tzimiskes, de tipul celor mai sus amintite,
constituind dovada că incepind cu anuL 971

bizantinii şi-au restabilit J(raniţa la

Dunărea de Jos pe malul drept şi probabil şi pe cel sling al fluviului .-.,
Pe ambele maluri ale Dunării de Jos existau numeroase aşezări a căror popu
laUe a dat un sprijin efectiv drujinelor ruse mai ales in timpul cind acestea au fost
esediate de bizantini in cetatea Durostor. Cronicarul bizantin Skylilzes menţionează
un fapt extrem de edificator in acest sens. Este vorba de o incursiune pe malul sting
al DunArii efectuatA de doull mii de luptAtori ruşi care intr-o noapte furtunoasA au
fortat incercuirea bizantinA pentru a obţine de la populaţia de pe malul sting al
DunArii alimentele necesare drujinei

asediate

din

cetate6.

2 Leon Dlaconos, Hlstorlae, Ed. Bonn, 1828 ; Skylltzes (Cedrenos), Compendlum hlsto
rJarum, voi. Il, Ed. Bonn, 1839 ; Zonoras, Epltomae hlstorlarum, voi. lV, Leipzig,
1868-- 1875 ; Cronica lui Nestor, in Izvoarele istoriei Romdnilor, voi. VII, Ed. Pop.s
Liseanu, Ducllresli, 19JS ; Povc.-;t Vtemennlh le/, Ed. Adrianova-Perel. Moscova
Leningra d, 1950.

3

N

op.

Leon Dia.conos, op. cit., p. 130 şi urm . ; Skylilzes (Cedr(!nos),
cit., p. 392 şi urm.
p. 401.
es tor, Despre cercetdrlle şi sdpdturUe arheologice execu/a/e ln 1948 in regiunile
extracarpatlce oJe R.P.R., In Studii II. 1, 1949, p. 156. Autorul ajunge la impor
tante concluzii privind paralelismul fazeo1ogic Intre Dinogelia şi Capidava permi
şi G F(lo
tind o justa. orientare a istorici lor In :nLerprclarea izvoarelor nar ative.
rescu ), Sdpdturlle arheologice de la Capidava, In S/udil, II, 1. 1949, p. 130--- IJI ;
Gh. Ş(tefan), Sdpd/uriJe arheologice de la Dinogetla-Biserlcuta. Jud. Tulcea, tn Studii,

of. Skylitzes (Cedrenos), op. cit..

5 1.

Cf.

II, 1 , 1949, p. IJI-139.
6 Skylitzes (Cedrenos), op. cit., p. 402---403.
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Posibilitatea ca douA mii de oameni sA stringi intr-o singurA noapte alimen
tele necesare ):lentru restul trupei asediate in cetatea Durostor trebuie luată in consi
derare numai dacA admitem existenţa pe malul sUng al DunArii a numeroase şi bogate
aşezări umane a căror locuitori

sll

fi întreţinut relatii de prietenie

cu asediaţii.

Este

vorba deci de o populaţie care din punct de vedere etnic nu aparţinea nici grecilor
şi nici bulgarilor. Aceasl.!l. populaUe de pe ambele maluri ale Dunării de Jos, atit
din cimpia munteanA cit şi din Dobrogea apartine purt4torilor culturii materiale de

Dridu,

tip

recent

din secolele

descoperitA in urma cercetArilor întreprinse in aşezarea eponimA

IX-XI din cimpi& munteanA7.

AceastA culturA materialA a fost denumitA strlromânească. Din punctul nostru
de vedere este mai just a fi numitA veche romAneascA, deoarece ea aparţine unei
populatii in sinul cireia se inchegase procesul formării poporului şi a limbii române.
In plus aceastA populatie apare menţionat.A intr-un izvor scris de la sfirşitul
secolului al X-lea cu denumirea de .,barbari• şi anume in aşa numita

a toparhulul necunoscut,

NoUţ4 greac4

publia�IA de Ch. B. Hase in notele şi comentariile ce insotesc

textul cronicii lui Leon DiaconosB.
Acest important izvor atit pentru

istoria patriei noastre cit şi pentru istoria

ţărilor vecine a fost amplu cercetat tncll din secolul trecut9, Recentele concluzii la
cara a ajuns Istoriografia marxistA contemporanA relevA cA notiţe dateazA in mod cert
de la sfirşitul secolului al X-lea, cA evenimentele descrise se localizeazA tn Dobrogea,

7

Eugenia Zaharia, Sdpdturlle de la Drldu. Conlribullf la arheolog/a şi Jstnrla perioadei
de Jormare a poporului romdn, Bucureşli, Editura Academiei R.S. RomAnia, 1968.
Incepind cu 1819 (EdlUa I-a Paris a cronicii lui Leon D ia conos de Ch. 8. Has�:;, Ed.
a 11-a, Bonn. 1828 In Corpus scrlptorum hlsloriae Byzantinae} a apl!lrut o foarte bogati!!
literaturA In problemele nolitei toparhului. Fragmentele toparhului au fost traduse
din greceşte In latineşte de Ch. D. Hase, iar In 1820 au fost traduse In ru seşte de
D. Popov, odatl cu Istoria lui Leon Diaconos. In l im ba romAn.!i. fragmen tele topar
hulul au fost traduse de A. Cazacu (Clleva conslderatJunl asupra lragmenlelor aşa
zisului topareha gotlleus, In Revista lstorlcd, XXX, 1-12, 1944, p. 33-35). Reeent a
apllrut o noul!. traducere In limba rud a acestor fragmen te (G. G. U tavrl n, Zapiska
greceskogo loparha, document o russko-vizan/liskih otnoşenil v X veke, In cule
gerea Iz Istorii srednevekovoi Evropl (X-XIII veka), Moscova, 1957, p. 114-130.
9 Vezi un bllan1 al rezultatelor oblin ute dC! istoricii sovietici la G. G. Litavrin (op.
cit ..). Vezi de asemenea Si M. L Levcenco, Ocerkl po Istorii russko·vizan/liskih
otnoşenil, Moscova, 1958. Incepind cu 1955 şi literatura noastrl!l de specialitate s-a
tmbogDUt cu numeroase studii. In acest sens vezi R. Clmpina, Le probli!!me de l'appa·
rltlon des Etats liodaux roumains, In Nouvelles Etudes d'Hislolre, 1, Bucureşll, 1955
p. 181-207 1 idem, L'lnlluence byzonline sur le Bas-Danube 6 la Jumli!!re de�
recherches recentes elleclu.!es en Roumanie, In Revue Roumatne d'fllstolre, 1. 1962,
1, p. 7-18, C. Cihodaru, Observatii critice asupra lnsemniJrllor .,toparhulul
bizantin", In Studii şi cercettlrl şWntlllce - istorie, laşi, XII, fasc . 2, 1961, p.
259---272 , P. Diaconu, Zur der Datlerung des steinwalles in der Dobrudscha und der
Lokallsierung der im Berlchle des grleehischen Toparchen gesehldesten Ereignisse, In
Dacia, N.S., VI, 1962, p. 317-335 1 Jdem, Despre dotarea valulUi de platrd din
Dobrogea şi localizarea evenimentelor din nota loparhulul grec, In Studii, XV, 1962,
5, p. 1215-1232 , C. Cihodaru, Precizdri necesare In legiJlurd cu dotarea valului de
pialrd din Dobrogea In lnsemndrlle toparhului bizantin, In St udii, XVI, 1963, 5,
p. 1123--- 1 135 , P. Diaconu, Din nou despre valul de platrd din Dobrogea şi nota
toparhul� grec (partea 1 şi partea Il), In Studii şi cercetdrl de Istorie veche, 16, 1,
1965, p. 189---1 99 şi 18, 2, 1965, p. 383---394.
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la Dunărea de Jos, cA autorul notl�ei este un grec, adiel un bizantin,
culturi, aparţinînd pAturii conducAtoare din imperiul bizantlnto.

cu

o vast.l

Din notita toparhului, care cuprinde trei fragmente, atentia noastrA se opreşte
in mod deosebit asupra acelora in care este descrisă lupta dintre populaţia şi ostaşii
afiati sub conducerea toparhului şi aşa numi�ii .,barbari". Despre care aceşti ,.barbari�

se face menţiunea el mai inainte fuseserA sub ascultare şi prestaserA jurAminte de

credinţă. AceastA importantA subliniere ne face să ne gindim la populatia bAştinaşA
da la Dunarea de Jos care intrase sub st4ptnirea bizantinilor dupA anul 971. AceastA
populaţie va in tra mai tirziu in conflict cu populaţia, mai ales orAşeneascA, pe care
bizantinii au adus-o din interiorul imperiului, aşa cum ne relateazA cronicarii bizan.
tini, cind vorbesc de aducerea tn p.!l.rţile dobrogene a paulicenilor din Asia MicA. Nu
este exclusA posibilitatea ca tocmai aceşti pauliceni sA fi construit bisericile rupPstre
din Dobrogea şi el tocmai aceastA populatie sA se fi aflat in parlP si sub conducerea

Tocmai aceasUI populaUe adusll din interiorul impe riului bizantin a putut
intra In conflict direcl cu popul alia bl!ştinaşll: atll din Dobrogea cit şi de pe malul
sllng al Dunllrii, adie! cu acei .barbari• m ent ion ati In notita toparhul ui.
DiscuUile privind datarea cit m ai euctl din punct de vedere cronologic a frag
nenlelor toparhului au determi na t pe unii cerceU!.Lori sll se opreasca la date diferite,
aLU tn a doua jumllta te a secolului al X-lea cll şi in prima Jum§tate a !terolului
Hmlltor. Astfe l, unii s-au opril asupra datei de 970, lllclnd l eg ll tu ra Intre evenimentele
toparhului.

descrise de toparh şi expedHia lui Sveatoslav11. Alţii s-au oprit la data de 992, cind 9e
produc evenimentele aflate in strinsA legAtură cu construirea valului de piatrA din

Dobrogea12. [n fine, mai existll şi părerea cA notiţe se referi la evenimentele din anul

105013, dar aceastA pllrere contrazice afirmaţia lui Ch.

B. Hase cA din punct de vedere

paleOgrafic manuscrisul autograf al notiţelor toparhului ar data din secolul al X-lea şi
cel mult de la inceputul secolului al XI-lea.

TotodatA s-a ajuns şi la concluzii contradictorii in ceea ce priveşle atribuirea
etni.c4 a .,barbarilor" din notiţă. Astfel, unii au considerat cA prin .,barbarii.. din
notiţâ trebuie sll-i vedem pe unguriili, alţii au afinnat că sînt ruşil'l, mai recent s-a
10 B. Clmpin a şi

P. Diaconu

pAstreazA denumirea de Loparhul grec. C. Cihodaru adopUI.
denumirea de toparhul bizantin. Recent Mari a Nystazopuli9 In Note sur l'Anonyme
de Hme, improprement appCIC Toparque de Gorhie (Bul/elin de Correspondence
HtHlenique, LXXXVI, 1, 196J, p. JI9-32G) propun e ca a ceste lnsemnllri sa. fie denu
mile ale Anonimului din Clima/a sau ale Anonimului lui Hase. Autoarea considerA
cA apelat ivul de Loparh nu esle potrivit pentru autorul fragmentelor reSpective.
U M. Şan ghin, Zapiska greceskogo loparha kak lstoclnlk o voine russklh na Balkanah
970 goda l zimol 911 goda, In lsforiceskil Jurnal, 9, 1941, p. 121-123J M. Şanghln,
A. F. Vişneakov, Iz komentarll k .,Zapiske greceskogo /oparha", ,In Vlzanlllskl Vte
mennlk, XIV, 1958, p. 99-102.

U P. Diaconu, Despre dotarea valului de plalrd din Dobrogea şl localizarea eveni
mentelor din nota loparhulul grec, In Studii, XV, 1 962, 5, p. 1215 şi ur m.
13 C Cihodaru, Observatii critice asupra Jnsemndrilor .,toparhulul bizantin.. In Studii
şi cercelrlrl ştlinUilce - islorJe, Iaşi, XII, lase. 2. 1961, p. 259 şi unn.
lli M. Şanghi n, op. cit.
J5 G. G. Utavrl.n, op. cii.
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susţinut el ,.barbarii" d.in notiţa toparhului sint bulgari16, iar in ultima Vreme s-a
emis şi ptrerea că aceşti .,barbari" sint pecenegil7.
In toate cazurile se omite constatarea oferită de notitâ cA aceşti ,.barbari"
prest.aser4 JurAmint impAratului bizantin, sub ascultarea căruia se gAsea tnsuşi
toparhul la vremea alcătuirii notiţei sale. Aceşti .,barbari" nu puteau fi decit acea
populaţie sedentară care ajutase pe Sveatoslav la Durostor în timpul &sediului, acea
populaţie care-şi trimisese delega�ii la impAratul Ioan Tzimiskes cerîndu-i protecţie
şi instalarea garnizoanelor imperiale in castelele şi aşezArile de pe ambele maluri ale
DunArii de Josts.
CA lucrurile stau aşa ne dovedeşte recentul 1zvor bizantin din anii 975-979,
conţinind o listA a catepanilor şi ducilor dic 1mpenu dupa reformele survenite in
urma marilor recuceriri bizantine din secolul al X-lea. Este vorba de taktikon-ui
cuprins in foliile 969 v.-970 ale codexului Scor'ialensi.s, adică a manuscrisului R. 11-11
din biblioteca Escorialului. Acest izvor confirmA pe deplin revenirea bizantinilor la
DunArea de Jos dupA 971 cit şi organizarea provlnciilor la graniţa de nord a
imperiului19.
Este important de subliniat faptul cA. savantul grec N. A. Oikonomides consi
derA cA bizantinii au stApinit dupA 971 Şi malul sting al DunArii, ceea ce explică
in parte şi abunden\a descoperirilor arheologice bizantine din secolele X-XI la
nord de Dun4re20.
Dar ceea ce este mult mai important abia acum se releva pe baza datelor arheo
logice furnizate de descoperirile din aşezările de tip Dridu de la nord de Dunăre.
Din a doua jumătate a secolului al X-lea şi mai exact în ullimelc trei decenii,
adicA dupA anul 971 precizăm noi, cultura materialA Dridu se rAspindeşte pe o mare
suprafa\A atit în Muntenia cit şi în Dobrogea, apoi în Moldova, precum şi în
Transilvania21.

P.

16 M. V. Levcenko, op. el/., p. JJI-334 ,
Diaconu, op. eli., p. 1229--1231.
i7 C. Cihod aru, op. clt., p. 268 şi urm.
18 Majoritatea comentatorilor fragmentelor toparhului au ajuns la importanta con
cluzie cA .,barbarii" 111 care se refer� In lnscmnllrile sale reprezintA de lapt o popu
laUe

seden/ard şi nu una nomadd.

19 N. A. Oikonomides, Recherches sur fh/s/olre du Bas-Danube au Xe--XIe si,?cles :

la MeSapolamle de rOccldent. In Revue des Eludes Sud-Est Europfierre, III.
1965, 1-2, p . .S7-79.
20 Ibidem, p. 66----68 1 Vezi de asemenl!a 1. Barnt'!!'l, Sceawc de deux gauverneurs
lnconnus du tMme de Parlstrlon, In Dacia, N.S., VIII, 1964, p. 239--246 1 1. Mililelu
şi 1. Barnea, Sigilii de plumb bizantine din regiunea Dundrll de Jos, tn Studll şi
tercel�ll de Istorie veche, 17, 1966, 1 , p. �3---50.
21 1. Nestor, Con/ribullons archealogiques au probleme des prota-roumains. La civili·
saUan de Dridu, tn Dacia, N.S., II, 1958, p. 371 -382 ; idem, Principalele realizdri ale
arheologie/ ramd11eşt1 In anii regimului democrat-popular. In Studii şi cercetdri de
Istorie veche, XI, 1960, 1, p. 7-23 ; idem, Arheolog/a perioade/ de trecere la leuda
llsm pe teritoriul H.P.R., tn Studii. XV, 1962, 6, p. 1425----1438 ; 1. Ilarnea, Ceramico
din cariera de c:1eld de la Basarab/, tn Studii şi cercetdri de istorie veche, XIII,
1962, 2, p. 349---:171 ; M. Comşa, La civilisatian Balhana-Danubienne (IXe-Xle s;e.
cles) sur le territolre de la R.P. Raumaine, In Dacia, N.S., VII, 1963, p. 413----438 ;
J. Nestor, Les donnCes archeologlques et le probleme de la lormalion du peuple
roumain. In Revue Roumaine d'Histoire. IIJ, 1964, J, p. 383-423 ; O. Gh. TC'odor, Con
trlbutJJ la cunoaşterea eul/urii Dridu pe terilociul Moldovei, In Studii şi ce rcetdri
de Istorie veche, 19, 1962, 2, p. 227-278.
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Este meritul savantului român I. Nestor de a fi sesizat caracterul orlşenesc
al acestei cul turi materiale22, dezvoltati in condiţiile unui strins contact al populaţiei
româneşti de la DunArea de Jos şi din nordul DunArii cu civilizatia bizantini in deo
sebi in urma restabilirii graniţelor imperiului bizantin la Dunăre dupA anul 971,
stApinire consolidată prin crearea ducatului Parlstrlon sau Paraduna.von23.
In fine, nu trebuie sA pierdem din vedere niCi faptul el tocmai din aceastA
vreme datează şi primele cetAţi de piatră din munţii Carpaţi, construite pe vestitele
drumuri ale sAriilli, care fac dovada legăturilor strînse in aceastll. vreme In tre popu�
laţia de ):le ambele versante ale Carpaţilor cu statele feudale de la Dunăre .
Nu este exclus ca toparhul sA fi menţinut legAturi politice cu unul din şefii

locali ai populatiei nord dunărene, pe care de altfel il numeşte .,puternic prin oastea-!
numeroasă şi mindru prin forţa armelor", şi cu a cArui supuşi .,barbarii", menţionaţi
mereu de toparh in notiţe sa, se asemAnau din punct de vedere al obiceiurilor. Tocmai
aceşti .barbari" au hotArit sli se impace cu toparhul, iar el sA se inchine lor. DupA
inchinare toparhul a fost primit de stApinitorul teritoriilor de la nord de DunAre cu
deosebitA prietenie. Extrem de i mportant este faptul că abia acum toparhul a primit
din nou teritoriile stApinite mai înainte, fiind inzestrat cu o satrapie şi cu veniturile
anuale din teritoriile stApini torului d(� la nordul DunArii25.
In felul acesta reiese cu destulA claritate cll în decursul evenimentelor deosebit
de tragice din perioada conflictelor dintre bizantini şi bulgari, a expediţiei lui Svea
toslav şi a revenirii stApinirii bizantinilor la DunArea de Jos un rol deosebit de impor
tant i-a reven i t şi populaţiei româneşti, pe care am identificat-o cu .,barbarii" din
Noti.�a greacd a toparhului necunoscut, şi ale cArei aşezări au primit garnlzoane bizan
line şi a cărei cultura materialA, cunoscutA sub denumirea de Dridu, s-a putut dezvolta
in conroct direct cu bogata şi infloritoareo ci v ilizaţi e a lt.!m ii bizanti ne.

ROUMAINS, BU1GARES, RUSSES ET BYZANTINS AU BAS.DANUBE

A.

LA PIN DU

Xe Slf!CLE

En analysant les evenimenls de la lin du Xe siecle au Bas-Danube il Ia "Iumii!re
des nouvelles donn6es archeologiques concernant la civîlisalion de Dridu, l'auteur
aboutit A la conclusion que les por teurs de celte civi\isalion ont particip�e l!Heclive
ment au conflit russo-bulgaro-byzanlin.

22 1. Neslor, op. cii., In Revue Roumaine d'Hisloire, III, 1964, 3, p. 383 şi urm.
2J N. Bllnescu, Parisltion, un ducal de granlld blzanlfnd Jn Dobrogea, In Analele

Dobrogei, 1931, 11, nr. 3, p. 314 şi urm. ; idem, Bizantul şi romani/a/ea Ia Dundrea
de Jos, Bucureşti, 1938 ; idem, Les ducht!s byzantins de Paristrion (Paradounavonl et
de Bulgarle, Oucureşli, 1942.
2'i M. Comşa, Die Forschungen von Sion und ihre Bedeutung /i.ir dos Studlen der
Entwlcklung der Feudalbeziehnungen siidllch der Karpa/en, In Siedlung, Burg und
Stadt, Deulsche Akademie der Wissenschaften zu Uerlin, Schrihen dN Sektion fi.ir

Vor-und FrUhgeschichle. Band 25. Berlin 1969, p. 232 şi urm.

25 Pentru noile relalii social-polîlice de caracter feudal, care se desprind din analizll
acestui Important izvor vezi lucr2irile lui 11. Clmpina citate In nota 8.
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La civilisatlon de Drldu, apparlenanl .la l'anclenne populalton roumalne, qui 61ail
�enlaire el praUquail l'�levage du betail et l'agrlcullure, c'est developp�e el repandu
au Xe-XIe sli�cles sur l'entier terrlloire de la Roumante. Celle ancienne populalion du
Bas-Danube. appeUee .,barbare" dans quelques sources l!criles byzantines de la lin du
Xe si�cle, a ete organisee d'apres des principes reodales, ayant au Nord de Danube un
chel local .,fort par sa nombreuse armee et Jier par la force des armes'' (La No!lce
greque du Toparque Jnconnu, publil!e par Ch. 8. Ha&e dans les commentaires a l'HJstoJre
du Lcon Diaconos).
Le di!veloppemenl aussi rapide de la civilisalion de Drldu ne peul etre ezpliquee
que par la presencc des byzantins au Bas-Danube eprCs l'en 971, quend ils onl reorge
niee leurs provinces ia Ia frontiere du Nord, comme est auestee pBr le lak/ikon byze.nlin
de l'ennees 975--979 (Le menuscril R 11-1 1 d'Escoriale, c'est ia dire Codex ScorlaJensls).
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NECROPOLA MEDIEVALA DE LA PIATRA
NEAMŢ - DARMANEŞTI

d.o VICTOR SPINI!I
Cu

tneA

pr1leJul slplturllor

ain

anul 19ll7 efectuate tn aşezarea carpicl, semnalatA

din 10381, care se aflA pe o lerasA de pe stinga Cuejdiului, din cartierul DArmA�

neşti (oraşul Piatra Neamţ), au fost descoperite citeva morminte feudale2. Suprafata

cercetata este situatA in colţul de

NV

al livezii din fata Casei de copii (str. Carpaţi, 40).

11'ng4 şoseaua care duce spre nrgu Neamţ. SllpAturile au fost continuate rn vara anu
IUJ 1058, descoperindu-se in cursul celor douA campanii un numAr de 18 morminte3.

ta

Julie 1968 au fost reluate sAplturile de la DArmAneşti, urmArindu-se epuizarea cer

cetArii necropole! medievale'. Cu acest prilej au fost dezvelite incA 7 morminte,

numArul total al mormintelor descoperite rldlclndu-se astfel la 25.
Necropole de Ia D4nn4neşti a fost cercetata prin trasarea a 25 secţiuni, dintre

eare

24

cu o lungime variind intre 26 şi 50 m. şi o lăţime de 1 şi 2 m. orientate

4400" VSV - 1200° ENE, şi una, de 80 m. lungime şi o IAţime de 2 m., perpendicularA

pe

celelalte.
StratigraJ'ia locului cercetat
cu

tat printr-un pAmtnt gAlbui

se

tn

prezint! astfel : deasupra solului viu, repre2en

prundiş şi nisip, se aflA un strat cenuşiu,

drula s-au gAsit resturi ale unei aşezări dvile carpice din secolele

II-III

cuprinsul

e.n., In cea

mal mare parte deranjat de lucrArile agricole şi de gropile mormlntelor medievala

t C. Ma tasll, Cercetdrl dln preJstorla judetului Neamt, tn
2 A. Nilu, 1. Zamoşlee.nu şi M. Za mostee.nu, Sondajele de
VI, 1 959, p. 370.

BCM!, 1938, XXXI, 97, p. 128.
la Piatra Neamt, tn MaleriaJe,

3 Sllpll lur ile au fost efectua te de un colectiv alc;!Uuil d in A. Nitu, C. Mate.sl!i, I. Zamoş
tee.nu şi A. BuziUI. Raportul de s!lp!lturi a fost publicat de C. Malasll. 1. Ze.mosteanu
şi M. Zamoşteanu, Sdpdturlle de la Piatra Neam t , tn MalerJaJe, VII, 19!31, p. 348.

Pentru informaliile suplimentare pe care ni le-au furni7at A. Nitu şi A. Duzilll. asupra
cercetllr ilor de la Dllrml!.rl.eştl exprlm!lm şi pe aceaslll cale multumirile noastre.

' Colectivul de cercetare
şi V. Spioei, Cerceldrlle
(sub tipar�

a

fost alc!Uuil din V.

Spinel , E. Coman

tn MalerJale, X

şi D. Monah. Cf.

arheologice de la Plalra Neami-Ddtmdneşll,

Memorltl Antlqullt�.lls, 1, 1969.
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Prin cercetll.rile tnlreprinse s-a reuşit sA se delimiteze Intinderea cimitirului.

S-a constatat el mormintele erau amplasate pe o suprafaţA redusi de teren, fiind
jispuse fărA vreo regulA riguroasA, le distanţe relativ mici unul de altul.

Gropile mormintelor perforau depunerea corespunzătoare aşezării carpice, fiind
uşor adincite in solul viu. Din cauza lucrArilor agricole nu s-a putut surprinde nivelul
de la care au fost sApate aceste monninte. Gropile mormintelor, avtnd pereţii uşor
inclina�i, erau mai inguste spre fund. Fonna lor era dreptunghiularA, cu colţurile
rotunjite şi fundul uşor albiat. Solul de umplutură, de culoare inchisA, a antrenat
uneori prundiş şi fragmente ceramice datind din secolele

II-III.

Inhuma�ia s-a fAcut

in groapA simplă, fără folosirea sicrielor. Adincimea la care se aflau scheletele faţA
de nivelul actual de cAicare variazA intre 0,80 şi 0,75 m., la mormintele de adulţi

ea fiind mai mare ca la cele de copii.

Jnmormintârile prezintA un caracter de uniformilale datorat ritului creştin, sche
letele fiind culcate pe spate fn poziţie intinsA, cu miinile de-a lungul corpului, uşor
tndoite din cot spre a se sprijini pe oasele bazinului, şi mai rar pe piept. Scheletele

erau orientate cu capul spre vest şi picioarele spre est, adicA avtnd privirea spre
rbirit.

Unele mici

deviaţii se dat.oresc probabil

anoUmpulul

lnhumapa.

ln

care

s-a

fAcut

Necropole feudali de la Dlnnl.neştl cuprinde atU schelete de adul'l (blrbaţl ti

fem..l.) clt şi de copil, constituind dovada cA este vorba de

UD

cimitir obişnuit. Patru

morminte erau duble. Dintre acestea, unul conţinea scheletul unut bArbat şi al unei
femei (nr. Hl), iar celelalte trei, un schelet de femeie şi unul de copU (nr. 5, 13 şi 20).
tnhum.Ari duble, explicate prin moartea concomitentA a douA persoane din aceeaşi
familie, se Intilnesc şi In necropolele medievale de la Tralans şi Dolna-Girovfl.
Mormintele in groapA simpli, fArA sicrie, predomina şi In alte cimitire din
aceeaşi perioadA, cum sint acelea de la Ttrgşor7 şi Bucureşti8. AceastA situatie nu este
Insi generalA pentru toate necropolele medievale din RomAnia. Astfel, in cimitirul
de la Trifeşti, din secolele XII-XIII, la cele mai multe din morminte s-au descoperit
urme de lemn putrezit de la coşţiuge9.
situaţie IdenticA se tntnneşte la Cuhea iO,

O

Traiantt, Coconi12 etc. Jn necropole de pe platoul din fala CetAtii de la Suceava,
pe Ungi sicrie de lemn, se Intilnesc morminte acoperite cu lespezi şi chiar cavouri ll.

raso

Cristescu. Contrlbutlon d' J'�lude anthropologlque de Ja
XVt-eme siecle, In Analele ştlintlllce ale UnlversltiJW ..Al.
(S.N.), Sect. Il, Tom III, 1957, 1-2, p. 84.
6 O. Necrasov şi D. Botezatu, Studiul antropologie al scheletelor feudale timpurii de
la Doina (see. Xlii-XN), In Studii şî cercetiJrl de antropologie, I. 1964, 2, 137-138.
7 D. Popescu, N. Constantinescu, Gh. Diaconu şi S. Morinlz, ŞantleruJ arheologic
TJrgşor, In Materiale, VI, 1959, p. 737.
8 P. l. Panait, Contributii arheologice la cunoaşterea solUlui Jn secolul al XV-lea pe
5

O.

C. Nec
v şi M. L.
populatlon moldave du

1. Cuza" din laşi

terllorlul de azi o Bucureşlllo•, In Materiale de Istorie şi muzeogralle, 1964, p. 227.
9 1. Joni\A, Sdpd/urlle de sa/van de la Trtleşll, In Materiale, VIII, 1962, p. 737.
10 R.
M. Zdroba, Şantierul arheologic Cuhea. Un centru voievodal din veacul
al XN -lea, Baia Mare, 1966, p. 37.

Popa,

g �: g��������!u�rgfb!�:v�t7t���� ��f���l ���������d�;�;;rd'io:::��:;t·,:·se���
lele XN -XV, In SCN, XIII, 1962, 1, p. 72-73.
13 Şantlerul Suceava,

In SCN,

IV,

1953, 1-2, p. 357 şl urm.

http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro

217

2

3

4

Fig. 1. - Morminlele 20(1), 21(2), 23(3), şi 24(4) descoperite in 1968.
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Majoritatea mormintelor din necropole de la DArmlneştl stnt lipsite de inventar.
Restul, dimpotrivA, con�in diferite obiecte de podoabA, monede ,1 vase. Unele morminte,

In special o parte din acelea de femei, au un i.Dventar destul de bogat, ceea ce presu
pune şi o oarecare

stratificare socialA.

6

f-ig. 2. - Ob-!ecte de podoab� din mormintele 20(1, 2), 25(J), 13(4, 5, B) şi 15(6, 7).

3j3)

f

Men\ionăm dintre acestea mormintul 13 (dublu), in care la scheletul de emeie
descoperit un şira� mare de mărgele din pastă slirloasă (fig.
şi o monedA de
argint de la Petru Mu.şat, iar la scheletul de fetHII. un şirag mai mic de mărgele
din pastă sticloasA opacă (Iig. 4/1), un pandantiv din fir impletit din bronz
fÎ doUă inele de timplA din argint, cu o bucUI mare la un capăt şi alte mei micA
la celAlalt, tntre ele fiind lnfAşurată o sirmA subţire
5), iar la picioare un
ra

(fii. 2j4,
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un

vas cu ştampil4 pe fund (fig. 3/la-b). In mormintul 15 (dublu)

s-a

Inel

de bronz, cu montura

scheletul de bir

bat,

şi

o monedA de

la

in

formA

Alexandru

de pecete (fig.

cel

Bun

şi

un

2j1), la
inel

de

descoperit

bronz argintat,

cu

granulaţii şi fir torsionat constituind motive florale (fig. 2j0), precum şl un vas
20, de asemenea dublu, la scheletul

(ftg. 3/2), la scheletul de femeie. In mormintul

de femeie s-au gAsit patru Inele de timplA, din cupru argintate, prinse

dte

douA

unul in altul (fig. 2fl, 2), un şirag mere de mArgele din pastA sticloasa, intercalate cu
citeva ghiocuri şi astragaluri (arşice) de carnivore mici (fig. 4./2) şi un inel de argint,
avind incizate un romb şi alte ornamente secundare (fig. 5/3) ;

la scheletul de copil

se afla. doar un mic şirag de mArgele din pastă slicloasA opacA sau translucidA
(fig. 4j3). Dintre mormintele simple sint mal bogate in invenlar mormintele
şi 25, toate de femel. Monnintul

23

23, 24

conţinea o diademi din plictfţe de aramA. cu

motive realizate in tehnica "au repou�". douA inele din cupru pentru bucle fi o
monedA de argint de la Petru Muşat (fig. 5/4). In monntntul 24 s-a descoperit

UD

'irag compus din mArgele din pestii stlcloasA. opacA, din ghiocuri miel şi o mArglcl
de plumb şi din douA inele de tfmplA din cupru, de care erau prinse dte o bobiţA
din acelaşi metal, argintatA.. Scheletul din mormintul

25

aved. ("a inventar o monedA.

de argint, emisiune de la Petru Muşat (fig. 5/2), şi un inel de buclA tot din argint,

de

care atirna un pandantiv cu o buclA.

la

un capAt (fig. 2f3), pe care erau fixate douA

bobiţe de bronz şi o mArgicA prismaticA.

Cea mai mare parte a inventarulul funerar descoperit la Piatra Neamt-DllnnA·
neşti, tşi gAseşte analogii apropiate in alte cimitire din aceeaşi vreme din Moldova
şi din regiunile invecinale.
Şiragurile de mArgele din paslA sticloasA translucldA Şi opacA, ghiocurt mlct sau
astngaluri sint cunoscute inci la mormintele din perioada comunei primitive.
Inelele de timplA cu bucle de dimensiuni diferite la cepete, cu o strml infA
şuratA intre ele, apar din primele secole ale mileniului 1, fiind derivate din inele de
fonnA mai puţin evoluat6, de tradiţie mai veche. Astfel de Inele de timpUl. s-au mai

fÎ Izvoare15, ca şi tn
tn regiun ile aflate sub

descoperit tn necropolele din Moldova de la Suceavat4

acelea

de la sud de DunAretB şi de la nordul MArii Negre,
naţia t.Atarilor 17.

domi

Diademe formate din plicuţe rectangulare, cu ornamente obţinute tn tehnica

.au

r-epousse",

se cunosc tn mormintele medievale din

Moldova de la Hlinceaill.

b:voare19 şi Doina-Girov20, dar şi la vestul \Arii noastre21.

1< Ibidem, p. J61 $1 fig. 25/4.
i5 R. Vulpe, Izvoare. SlJpdturlle dln 1938--- 1948, Bucureşti, 1957, p. 54 şi 3251 llg. 341/2.
lli SL. Stancev şi 1. Neceva, In lzves/iia-lnsWu/, XXIII. 1960, fig. 10/71.
17 E. A. Sirronovic"i in KS, 81, 1 960, p. 109 şi fiq. 49/1 i V. 1. Dovjenok, In Arheolo
ghlclnl pamialkl URSR, X, 1961, p. 184 şi pl. II, 4, 5.

18 M. Petre!lcu-Dimbovite şi coleboretorl,
V, 1954, 1-2, p. 244 şi fig. 6.

Şantlerul arheologic Hllncea-laşl, to

19 R. Vulpe, op. cii., p. 54 şi J25 ; fig. 338/2 şi 341/J, 4.
20 O. Gb. Teodor, Le haul Jeodallsme sur le terrilolre de Ia Moldavle
donmies archeologJques, In Dacia, N .S., IX, 1965, p. 332, not e 59.
21 G. FeMr jr., Az 1949. evl Mohâcs-Csele-patakl menltidsatd:s, In
p. 220 şi pl. XLIV, 12, e-o.

a

SCN,

Ja JurnJ�re des

A8, 82, 1955, 2,
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FI�J :1.

-

Vase şi şirag de margele din mormintele 1J(I, 3) şi 15{2).

Dintre materialele arheologice aliate in necropole de la D.l.nnlneşti, un interes
special prezintA cele douA vase descoperite in

caz

cunoscut

deocamdată pe

teritoriul

mormintele

României,

perioada de începui a feudalismului dezvoltat

se

cind

In

13

şi

15. Este

singurul

monninte creştine

din

men�ine o practicii de tradiţie prefeu

dal4. Pe Hngă faptul el acestea fac dovada viabililAUI unor practici moştenite de la
populaţiile necreştine, cele douA vase, fiind descoperite in complexe inchlse

http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro

In

care

NECROPOLA MEDIEVALA DE LA

DARMANEŞTI

221

se allau monede, prezintă mare interes şi pentru dalarea exactA a categoriilor cera
mio

cărora le aparţin.
Vasul descoperit în

13

mormîntul

(IiJZ. J.'la-b), este modelat dintr-o pastă

cu nisip cu granulaţie medie şi puţine pietriccle mici, destul de consistent4, supusA
unei arderi oxidante, incomplete, care a dat pereţilor o culoare cărămi zie-�!lbuie .

A

fost lucrat cu o roatA cu tura�ie destul de lentă. Vasul este de tip borcan, cu buza
inaltA râsfrinlA spre exterior şi cu marginea rotunjită şi uşor subţiatA ;
dar bine proCilat, face trecerea spre umerii pu�in

proeminenţi,

pintec bombat, după care pereţii vasului coboară oblic spre fund

gitul scund,

continuaţi

cu u n

; acesta din unn4

are o marcâ de olar, obţinut! prin apAsarea lutului incA umed peste negativul moti
vulUi crestet sau fixat pe roata olarului. Ca decor, in jumALaLea superioarA a borca

nului s-au trasat patru linii incizele orizontale. Vasul are inAiţimea d e
tru! gurii de

15,0

cm., iar cel al fundului de numai

17,8

cm., diame

9,0 cm.

Vase asemănătoare se cu nosc in numeroase aşezl.rl de pe teritoriul Moldovei,
fiind datele in generat de l a inceputul secolului al XIV-lea pină in cel de-al treilea
sferLal slliu22. Borcanul din mormîntul

13,

datat cu monedA, dovedeşte că categoria de

vase căreia i se inserează a persistat cel puţin pinA Ia sfirşitul secolului al XIV-lea.
Pentru existenţa ei i n Moldova incâ din a doua jumătate a secolului al XIII-lea

nu

avem pină in prezent nici

o

dovadA certA, dar acest l ucru se poate presupune

pe baza analogiilor apropiate cu ceramica din secolul XIII descoperită in centrele
româneşti din Maramureş de la Cuhea23, Giuleşti şi S4răsău2lo şi, in parte, cu ceramica
de la Sincrăieni, din estul Transilvaniei25. Vase cu ştampile in relief pe fu nd

se inti l

nesc numai foarte rar pe teritoriul României in perioada feudalismului dezvoltat21l.
Vasul de lip borcan descoperit

in

mormintul

15

(fig. 3j2), din pastă mai fini., cu

nisip fin ca degre98nl, bine frAmintoLA, a fost lucrat cu roata rapidă. Arderea a fost
completA şi unitarA, peretii dobindind o culoare cenuşie închisă. Are buza rotudjitiii

şi mult ingroşatA, cu şănţuire InterioarA, gitul bine profilat, corpul bombat, după care

pereţii se restring destul de accentuat spre fund. lnăltimea sa este de
metrul gurii

de 13,7

cm şi cel .J.! fu nd ulu i de

R

15,2

cm, dia

em.

22 M. Petreecu-Dimbovna

şi colaborato ri, op. cit .. fig. 4-5 z D. Tudor şi colaboratori,
Sanllerul Corldlenl, la SCIV, IV, 1953, 1-2, fig. 9/1 ; Gh. Diaconu şi N. Conslaali 
neacu, Celaleo Schela, Bucureşli, 1 960, p. 70 şi urm. 1 M. O. Matei, Conlllbufli
arheologice la lslorla oraşului Suceava, Kucureşti, 1963, p. 34 şi urm. ; E. Busuioc,
Ceramlca locald de uz casnic din secolul al XN�lea de la Suceava ( partea 1-a), In
SClV, XV, 1964,
85 şi urm ; Al. P:!lunescu, Sur la succession des habilals paMo�

1, P.

Jlthlques el pos/-paleollthlques de Rlplceni-lzvor, In Dacia, N.S., IX, 1965, p. 30,
llg. 15/1 , D. Gh. Teodor, E. Neamţu şi V. Spinei, Cercetdrl arheologice la Lunca
Dorohoi. In AM, VI, 1969.
2.1 R. Popa, M. Zdrobii, op. cit, p. 44--45 şi fig. J2.

:M. Mater ialul ceramic de la Giuleşti

şi S!ir.!ls:lu ne-a fost accesibil prin bunavoi n ta
lui Radu Popa, care a condus lucrArile de pc cele dnul!i şantiere.

25 C.

Preda,

Sdpdlurlle arheologice de la Slncrdieni,

In

Maleriale, VI. 1959, p. 945

oi urm.

28 V. Plntea, Cu privire la aşezarea leudald de la Sopor-lacobenl,
censls, IV, 1967, lig. 5/IJ, 14.

In Ac/o Muael Napo·
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Numeroase borcane asemănătoare s-au descoperit atit in centrele urbane cit
.:Si tn cele rurale din Moldova, fiind considerate caracteristice perioadei muşatine şi
primelor decade din secolul al XV-lea27.
In unele cazuri s-a trecut cu vederea in mod arbitrar peste faptul că ceramlca
oxidantă lucrată cu roata l:nceată ar putea fi contemporană cu ceramica cenuşie

3

Fig. 4 - Şlragurl

de mll:rgele din morminlele 13(1)

,t 20(1, 3).

lucrată cu roata rapidA. Cu toate că nu există nici o l:ndoial� că in regiunile de la est
de Carpaţi ceramica din prima categorie amintită, de factură rurală' autonomă , este
mai veche ca aceea cenuşie provenind din mediul urban, aceasta nu pTeSupune, tnsă
că pină a fost complet inlocuitA, ceramica rurală nu s-a folosit concomitent cu cea
cenuşie orăşenească de calitate superioară. Descoperirea lor tmpreună, în acelaşi ori27 M. Petrescu-Dimbovita şi colaboratori, op. cit., p. 243 şi fig. 5/4---6 ; ldem, tn SCN,
VI. 1 955, 3-4, fiq. 9jt-3 1 Al. Andrnnic. E. Nee.mtu şi FI. Be.nu, Sdpdturi/e de
salvare de la Vaslui, tn Materiale, VIII, 1962, p. 95 şi fig. 1 0 1 Gh. 'Diaconu şi N.
Constantinescu, op. cit., p. 78 şi urm. 1 M. D. Matei, op. cii., p. 53 şi urm. 1 E. Busuioc,
Ceram/ca de uz casnic nesmdltuild din prima jumdlate a secolului al XV·lea de
la Suceava, tn SCN, 17, 1966, 2, p. 299 şi urm . , Al. Andronic, E. Nee.m tu şi M. Dinu,
Sdpdturlle arheologice de la Curtea dornneoscd din laşi, tn AM, V, 1967, p. 198 f
D. Gh. Teodor, E. Neamtu şi V. Spioei, op. cit.

http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro

!imdiOPOLA MEDil!vALi. De LA
zont arheologic

oAIIMANI!Ş'Ti

şi chiar In aceleaşi complexe da locuire, la ffilncea, Lunea şt Hudum

Botoşani28, sint concludente tn aceastA privinţA.

O

situaţie Identica se pare cA s-a

Inregistrat la Suceava, Scheia, Piatra Neam\-Curtea DomneascA

etc.

Monedele de argint de la Petru Muşat sint de tipul groşilor şi fac parte din
primele emisiuni monetare din statul moldovenesc independent. Ele au pe avers
legenda :

SIM PETRI WOIWODI,

iar pe revers :

num Pelr:t Woiewodi" şi, respectiv,

SI MOLDAVIENSIS,

adicA ..Sig

..Signum Moldaviensis"29. ln ceea ce priveşte

a

8
PJg. 5. - Oblecle de podoab� şi

monede

din mormlnlele 19(1). 25(2),

20(3). ti 23(4.).

moneda de la Alexandru eel Bl!ln sintem fn Imposibilitate de a preciza clnli tip 1
se poate insera, fntrudt ea nu ne-a parvenit.
Datarea necropole! de la Piatra Neamţ-DArmAn�tl
culta� avind in vedere monedele

(5

nu prezintA nici-o dlfl

de la Petru Muşat şi una de la Alexandru cel

Bun) şi celelalte piese care compun inventarul funerar.

Se

poate conchide cA cimitirul a fost folosit in ultimul sfert al secolUlUi al

X I V-lea şi primele decenii ale secolului al XV-lea, deci o perioadă redusA de timp,
care, tinind sc>ama ş i de numArul mic de morminte, credem cA a durat circa o jumA
tate de veac.

intr-u n net de

Satul DArmâncşti de pe Cuejdi este men�ionat pentru prima oarA documentar
in anul 1462

danie emis la Suceava de cAtre Ştefan cel Mare. In actul

Materia lul l-am putul consulla prin bunavoinla prof. N. Zaharia şi E. Zaharia.
29 C. Moisil , Leqendele monedelor lui Petru Muşat, 1n CNA, XVII, 194J, nr. 125-126,

2B

p. 124- 1 2 5 ; 1. Ţabrea, lnlluente externe asupra prlmelar monede moldoveneşfl, 1n
CNA, XVII, 1943, nr. IJI-IJ2, p. 275-276 ; O. Iliescu,lndreptdri şi lntreglrl mdrunte
eu privire la unele emisiuni monetare feudale ale t4riJor romdne. In SCN, 1, 1957,
p. 221.
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amintit, se intAreşte mAnAstirii Sf. Maria din Piatra lui CrAciun mai multe sate
din apropiere, Intre care şi DArmAneştii de pe riul "Chivejdi"30. DArmAneştii stnt
din nou menţionaţi in

1487,

cind domnitorul trece dreptul de .judecatA a locuitorilor

satelor intArite mAnAstirii Sf. Mario cu cinci ani tn unnA din atributiile pircllabului
de Neamţ, acordin�-o cAlugArilor mAnAstirii amintitelt . Atest3.ri

documentare sint

cunoscute şi pentru secolele urmltoare-12. DArmAneştii au fAcut perle din ocolul tîrgu
lui Piatra Neam�, care a fost cel mai mare din toate ocoalele tîrgurilor moldoveneştil:l.
ln perioada medievală erau cunoscute mai multe sete cu acelaşi nume alit in
Moldova, cit şi în Ţara HomâneascAM. S-a presupus cA numele satului de pe Cuejdi
ar proveni de la onomaslicul Dărman35. Pentru alte sate din Moldova denumite DAr
mAneşti aceastA derivare este foarte probabil sA fie valabi1436, insA pentru DArmA
neştii de pe Cuejdi nu avem nici-o dovadA certA in acest sens. Numele său aminteşte
de localitatea Darmianhaza din Maramureş, men\ionatA intr-un document din anul

137337.

DupA părerea unor cercetAtori, tn Moldova s-ar fi imprumutat numeroase topo

nime din Transilvania şi Maramureş38. Aşa cum ne indici tradiţia istoricA, in Mol

dova s-au stabilit însemnate

grupuri

de români originari de la vest de Carpa\i.

OdaiA cu ei au venit şi saşi şi unguri, acestora din unnA datorindu-li-se hidronimul
CueJdi al cArui nume provine de la primitivul
"de

"kr.ves'", care elimologic inseamnA

piatra"39.
Analogiile tn ceea ce priveşte ritul şi inventarul funerar descoperit in alte necro

pole cercetate pe teritoriul !Arii noastre, ca şi informa\iile documentare, ce-i drept
provenind dintr-o perioadA mai Urzie, ne indică ci necropole de la Piatra Neamţ
DArmAneşti a apar�inut unei populaţii româneşti.
Slplturile întreprinse la DArmAneşti, au dovedit o vechime mai mare a aa�slei
localit4\i cu aproape un secol decit se cunoştea din izvoarele scrise. F.ste foarte posibil
cA vatra satului sA se Ii deplasat, şi odatl!l cu ea şi cimitirul, fenomen petrecut la o
datA care s-or plasa in al doilea sfert al secolului al XV-lea, de vreme ce cimitirul
cercetat de

noj şi-a incetat

Alexandru cel

exislent,a

probabil în

ultimii

ani

de

domnie

a

lui

Bun.

30 M. CosUichescu, Documente de la Şlefan cel Mare. laşi, 1948, p. 10-17.

:u Ibidem, p. 23-26.
32· DIR, A. veacul XVI, val.

3.1

XVII, voi. III

111 (1511-!590}, Bucureşti, 1951, p.
(JtJJJ-J6J5}, Bucureşti, 1954. p. 50.

454 1 DfR, A. veacul

TJrgurl sau oraşe şi celd fl moldovene din secolul al X-lea pJnd la
ml}locul secolului al XVI-lea, Bucureşti, 1967, p. 141-142.
M 1. Bogdan, Documentele lui Ştelan cel Mare, II, Bucureşti, 1913, p. 166-168 1 M. Cot
Uichescu, Documente moldoveneşt i 1nainle de Ştefan cel Mare, 1. laşi, 1931,
C. C. Glurescu,

p. 255-256.

35 M. Costlchescu,

Documente de la Ştefan

cel Mare, p. 17.

38 cr. documentul din 1499 publicat de 1. Bogdan, op. cit., p. 166--168.

"S7 1. Mihălyi, Diplome maramureşene din secolul XN şi XV,
38 P. P. Blrnea, In KS. 105, 1965, p. 70 şi urm.

39

Sighet, 1 900, p. 69.

C. C. Giurescu, Vet:hlmea satelor Star-Chiojd şi Chlojdul Mare din Jostul juder al

Sdculenllor,
romdneascd,

In

Revista lstorlt:d Rorndnd, IV,

Bucureşti, 1963, p. 91.

1934, p. 284 1

1.

Iordan,
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nlll MEDIEVAL CI!METEIIY PROM PLATIIA NEAMT·DARMANEŞTI
SUMMARY

The medieval cemetery from D!rm!neşli, residenlial district of the town of
Piatra Neamt, to be found on lhe lower tenace of the leh si de of the Cuejdi stream,
was invesligated In 1957, 1958 and 1968. There were found 25 graves, among wh.ich 4
of them were double (one of Lhem comprised a man and a woman skeleton, and the
other Lhree a woman and a child skeleton).
The burials were caried oul according to Lhe Chrislian rite. The skeletons werc
laid down on the back, wilh the hands bended from the elbow and set on the abdomen
and more seldom on the chest. The graves were oriented West-Easl. The inhumalion
was made i n simple rec\anguhu pils, without coflins. More than a haU of them had
nol any invcnlory. On lhe contrary, in olhers, dilferenl 8dornments, (rings. glass, bcads.
ear rings, ringlet, rings 8 diadem. pendenlive), coins 8nd ve&sels were found. The
women graves were re8cher. A special interes\ presents the two vessels discovered in
the double graves I J 8nd 15, by Lhe (act that in these cases is documented in 8 Christi8n
cemetery a practice of prefeudal tradilion.
The Piatra Neamt-Dirmllneşli cemetery is dated by severa! coins from Petru
Muşat and one rrom Ale:r.ander lhe Good in the last quarter of Lhe XIV-th and lhe
beginning oi the XV-Lh century and belonging to a Rumanian population.
The Darmllneşti village is documentary auested lor lhe first time only in 1462
in a document issued by Slephen the Greal.

FIGURE EXPLANATIONS

Fig.
Ftg.
Fig.
Fig.
Fig.

1.
2.
J.
4.

5.

-

The graves 20 ( 1 ), 21 (2), 21 (3) and 24 (4) discovered in 1968.
Adornmcnts objecls Iram grave& 20 ( 1 , 2), 25 (J), 13 (4, 5, 8) and 15 (6, 7).
Vessels and glass beada necklace lrom the graves 13 (1 , J) ud li (2).
Glass beads necklaces from tbe graves IJ (1), and 20 (2, J).
Adornments objects and coins (rom the graves 19 (1 ), 25 (2), 20 (3) and 2J (4).
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DATE ISTORICE ŞI ARHEOLOGICE CU PRIVIRE

LA CURTEA DOMNEASCA DIN PIATRA NEAMŢ
de EUGENIA NEAMŢU

SJtuatA lntr-una din de!chiderile viii Bistriţel şi strAjuitA, Intocmai ca de
nişte puternice turnuri de apărare, de imllţimile Cernegura, Cozla, Pietricica şi Cirlo
manul, aşezarea Piatra Neamţ nu a fost totuşi Izolati!. Prin valea CracAului şi Mol
dovei se putea răzbate, pe cunoscutele cAi comerciale, sUt spre vechile reşedinţe voie
voda1e din nordul ţllrii, cit şi spre sudul ei. Prin "Calea Mare" şi valea Bistriţei, prin
pasul Bicazului sau prin, cel mai indepArtat, al Oituzuluj se fAcea legAtura cu
Transilvaniei.
Prezenţa pe Bitca Doamnei a unei monede ungureşti de Ia Bela al III-lea,
(1172-llOB), ca şi toponimie, dovedesc cA legăturile cu Transilvania au fost vechi
Şi trainice. Nu este exclus ca incă din secolul al XIIJ:.Jea să se fi pus bazele aşez.Arii
care avea sA Llevin.A oraşul Piatra Neamţ, cu atît mei mult cu cit descoperirile de pe
BUca Doamnei documenteez.A, in afară de o puternică cetate dacic! din pietrA1, exis
tenţa unei fortificaţii din perioade feudalismului timpuri.u3.
CercetArile arheologice întreprinse pe teritoriul actual al oraşului eu dovedit
cu prisosinţ!\ cA aşezarea dobindisP in vremea lui Petru Muşat un caracter urben1.
t
2

Turcu, Curtea domneascd din TJrgul Pietri/, eJ:ttes din Anuarul liceului de bdlett
Neaml,
3.
A. N u Zamoşleanu si M. Zamoslcanu. Sondajele de la Piatra Neamt, In Mate
Metasll, 1. Zemoşteanu şi M. Zamoşteanu, Sdpdturlle
de la Piatra Neamt. In Materiale, VII, 1961, p. 339-346 ! N. Goster, Ce/a/ea daclcd

C.

- Pietre
19JS-1936, p.
i l , I.
riale, VI, 1 957, p. 364-365 ; C.

de la P/alra Neami-BJica Doamnei. In Omagiu lui P. Conslan/lnescu-laşl, IJucureşti,
1965, p. 81---86.

3 A. Nitu, 1. Zamoşleenu şi

M. Zamoşteanu, op. cit., p. 365-366 ; C. Malas!, 1. Zamoş
p. J46-348 C Scorpan, L'ensemble archeolo
In Dacia, N.S., IX, 1965, p. 441---456.

In
�emorla Anllqullalls, 1. 1969.

Jn secolul al XIV-lea Jn lumina celor mal vechi

M.

Zamoşteanu, op. cii.,
glque f�odol de Bl/ca Doamnei,
4 Al. Andronic, Oraşe moldoveneşti
izvoare ruseşli,
Romanoslavica,
teanu şi

1

XI, Bucureşti, 1965, p. 212.
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Prima men\iune scrisA in Ieglltură cu această aşezare apare totuşi destul de
tîrziu, intre anii 1387-1392, în letopiseţele ruseşti5. In aceste izvoare se inre�istrcază
printre oraşele moldoveneşli, .,in munti, Piatra lui CrAciun"6.
Intr-un document intern din 31 iulie H31 Alexandru cel Bun dAruieşte şi
int6reşte mAnăstirii Bistriţa, pe lîngâ douA prisAci şi ca&a lui CrAciun din Pietrei.

25

Sub denumirea de Piatra lui CrAciun apere oraşul şi mai tirziu. Aşa, de pildă,
In documentul din
ianuarie 1446, prin care Ştefan al Il-lea dAruieşte lui Mihail
logofăt satul Vînătorii pe Bistri\a, se precizează cA aşezarea este mai jos de tirgul
Pietrei lui CrAciun8. Intr-un alt document din

20

iunie

1453 Alexandru al II-lea

Voievod întăreşte, de asemenea, lui Mihail logofăt. şi fraţilor săi Duma şi Tador,
acelaşi sat, Vînătorii, pe Bistriţa, care sînt mai jos de tir,gul de la Piatra lui Crăciun�'Documentele menţionate mai sus se referli, de fiecare dată, la oraşul Piatra
Neam\. In nici unul din aceste izvoare nu se includC vreo referire in legăturA cu pre.
zenta unei cuni domneşti in oraş.
Cur\ile domneşti din Piatra apar in documente de abia la

aprilie .1491. La

20

aceastA datâ Ştefan cel Mare d4ruia mAnAstirii Tazlău trei sate .,care aceste sate au
fost dJn. ocolul curţilor noastre de la Pfotra.. IO. De asemenea, pe un tetraevanghel cu
miniaturi, aflat în colec\ia de art4 feudaiA a Muzeului de ArtA al R.S.R., se specificA

r

1502, bisericii .,din curţile sale, care·i pe
Bistriţa, unde este hromul Naşterii Cinstitulut şi Sldvitulul P ooroc . . . Ioan•.. cons·
c4 a fost dAruit de Ştefan cel Mare, in anul

trui!A de domn In

1498,

desigur pentru trebuinţele curtii sale lt.

Tradiţia situează curtea lui Ştefan cel Mare in apropierea bisericii Sf. Ioan
şi anume pe locul actualului liceu .,Petru Rareş'", construit intre anii 1890-1892,

La dala construirii şcolii pe locul respectiv se aflau ruinele caselor boierului

moldovean Alexandru Crupenschi·Poloboc, in care funcţionea7.ă apoi, pe rînd, asprAv·
nicia şi o cazsrmă12.
Aceste case, la rindul lor, fuseseră construite peste hrubele, atribuite de traditie,
curţii lui Ştefan cel Mare, pentru protejarea cărora, cu ocazia edificArii şcolii, s-a
purtat o bogată şi interesantA corespondenţA intre primAria din localitate şi minlsterU.
In scopul depist4rii urmelor curţii domneşti şi a identificArii traseului zidului
de incintA s-au efectuat, din initiativa conducerii Muzeului arheologic din Piatra
Neamt şi sub egida Institutului de Arheologie al Academi�i R.S.R., cercetAri arheolo-

7 Docume nl e privind
5 Ibidem.

8 Ibidem.

islorla
( 1 384-1475), Bucureşti, 1954,

A,

Romciniel, veacul XIV, XV, A. Moldova,
94-95 (pe viilor vom cita DlR, A).

p.

vot.

1

8 DIR,
veac XIV, XV, voi. 1, p. 213.
9 DIR, A, veac. XIV, XV, voi. 1, p. 263.
10 DIR, A, veac XV, voi. 11, 1954, p. 158-1 59.
1l C. Turcu, op. el/., p. 7 ;
Semaca, Privire In Uecutul J1lgulul P etrei, Bucureşti,
1938, p. 1 0 ; C. Nicolescu, Arfa In epoca lui Slelan cel Mare, tn Cu l a moldove
neascd In limpuJ Jui Ştefan cel Mare, Bucureşti, 1964, p. 328, nota 2.
1 :! D. Hogea, Din treculul oraşului P/alla Neame. Piatra Neam\, 19J6, p. 37 ; C. Turcu,
op. cit., p. 5.

1J

A.

C. Matas!l, Şantierul arheologic Piatra Neamt, 1o

i

l ur

SCN, VI, 1955, J.--.4, p. 819---820.
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gice sistematice in anul 195414, care au continuat şi in anul unnltor15. De�menea,
prin grija deoseblll şi pasionatA a conducerii şi colectivului muzeului, petn.ru vest.i
giile trecutului, s-a intervenit pentru recoltarea materialelor arheologice orldectte ori
pe locul curţilor domneşti se efect.uau diverse lucrAri de caracter gospodAresc, uneori
procedindu-se chiar la săp!turi de salvaret6.

·· �

. ..-:.·

t

Fig. 1. - Piatra NeamJ. Planul comple.w.ului de monumente feudale (dupa Corina
Nicolescu). 1, ruinele curtii domneşli dezvelite ; 2, Biserica SI. Ioan (1498) ;
J, turnu l clopotniUI (1499) ; 4, zid de inclntll. ; 5. zid de incinU!. cu metereze.
Cu prilejul cercetArilor s-au făcut descoperiri şi precizAri privind aşezarea
lcudaiA propriu-zisă, ruinele eurlii domneşti, traseul zidului de IncintA al acesteia,
fiind date totodată la ivealli numl'roase materiale arheologice, mArtUrii ale trecutului.
Aşezarea feudali suprapune o alt« cu mult mai veche get.o-dacicA17,
Aşezarea feudald. Cu privire la aşezarea feudalll. de pe locul respectiv, cxis
llmtă deja in momentul construirii curlii, se stabilise ca perioadă de inceput a aces
teia, cea de-a doua jumătate a secolului al XIV-lea. Materialele ceramice descoperite
prezintă însă, din punct de vederc al compozitiei pastei, tehnicii de lucru, fonnei
lli

Ibide . p. 81 9----842.
1. Nestor i colaboratori, $anlietul arheologic Suceava, In Materiale, IV, 1957,
p. 261 -264.
In an ul 1962 s-au e (ectuat sllplluri de salvarc de dUre un colectiv alcllluil din
Matasll,
Neam1u. C. Scorpan i
care ocazie
descoperit
unele materiale, fllc1ndu-se totod a
necesa e
17 C.
. p. 8J�3Ş ; 1.
şi
op.
p. 2Q2.

m

15

lli

C.

ş

Eug.
ş A. Duzilll, cu
s-au
at desenele şt observatiile
r.
MC1l4!1S!, op. cit.
Neşlor col<��borC�lori, ci/.,
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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şi decoruJIP, asemAnAri cu materiale descoperite in alte aşezlri medievale din Mol
dova, da � mai de timpuriu (fig. 2-3)18. Pe baza acestora se poate
lim ta infe
Moar4 a daiArii primului nivel al aşezării pinA la inceputul acestui secol. Dupa acest
prim nivel de locuire, daUnd deci din secolul al XIV-lea şi care include şi prima
jumătate a secolului al XV-lea, urmează cel de-al doilea nivel datat In a doua jumA
tate a acestui secolt9. In cadrul acestuia au putut fi delimitate trei subniveluri. Primul,
continind materiale caracteristice celei de-a doua jumlt.Aţi a acestui secol, este totuşi
anterior construirii curţii domneşti. Peste acesta se suprapune un altul, cu mult
mortar, format in timpul construirii curţii, suprapus de un al treilea subnivel, in
care, pC!' lingA materiale ceramice tipice pentru epoca lui Ştefan cel Mare, apar şi
resturi de materiale constructive, atribuite ridicării bisericii şi turnului. Nivelul al
III-lea, atribuit secolelor XVI-XVII, este suprapus de straturile apartinind secolelor
următoare (XVIII-XIX):W,
Curtea. In ceea ce priveşte curtea domnească, sllpAturile au dus la dezvellrea
coltuii:iiSUO-vestic al subsolului acesteia, adinc de 3,00 m faţă de solul actual, cu
o intrare dinspre exterior, frumos boltit.l1., prin care se pătrundC"a, după ce se coborau
12 trepte de stejar, intr-o incApere de acces, cu lun�imea de 4 m şi lAUmea de 1,80 m,
avind o boltA de cl!rAmidA ,.en berceatt'fl.. Din aceastA tndp-ere se
printr-o uşii
cu cadru de piatrA cioplită, intr-un coridor lung de 11 m, a cArui boltA, construitA
din cArAmidll şi lui calcaros, era dislrus422. Pe peretele nordic al acestui coridor se
aflA patru arcade, formate din cite doi bolţari de piatră ecarisatA. Arcurile bolţilor
se unesc alcătuind cite un picior sprijinit pe un bloc de piatrA, tngriJit cioplit, de
1 m X 0,83 m X 0,55 m. In capătul vestic al coridorului se deschide o fereastrA23. Se
pare că o incApere paraleli şi asemAnlltoare acesteia se aflA suprapusA de col�ul
sud-vestic al clădirii liceului, ele Iiind despArtite prin zidul cu arcade. De asemenea,
a fost surprins şi colţul sud-estic al curtii domneşti, fArA insA sA se Ii IAcut şi dezve
lirea bolţilor, construite din cărămidA idenlică cu aceea folosilă la bolţile colţului sud
vestic:M. Asemenea arcade au fost dezvelite şi pl• lotura de est in anul 1965, cu ocazia
unor lucrAri de caracter gospodAresc efectuate in curtea de pe aceastA latură a şcolli2S.
Zidul de incinta. In stadiul actual al cercetărilor rAmin incA nerezolvate unelP
probleme tn le�AturA cu zidul de incintA al curtii şi bisericii. Vechiul zid al curtii
domneşti se mai pAstreazA incA pc anumite por�iuni. Astfel, pe latura dC' f'SI C') 5('

fixa

i

intra,

M. D. M l

a ei, Contributii arheologice la Istoria oraşului Suceava, Bucureşli, 1963,
Busuioc, Ceramlca locald de uz casnic din secolul
p. 34 şi urm. şi Hg. 8-1 3 J
al XIV-lea de In Sutea\'a, partea 1-a, In SClV, XV, 1 , 1 964, p. 85 şi urm . şi fig.
1 -7 1 Dan Gh. Teodor, Eug. Neamlu $i V. Spinei, Cerce/drl arheologice la Lunca
Dorohol, In AriJeologla Moldovei, VI.
19 1. Neslor şi
op. clf., p. 262.
20 Ibidem, p. 262-263. Ace ea i depuneri slraligralice au fost surprinse şi In secUu

1e

Elena

colaboratori,

l ş

nile efecluale In anul 1962 pe latura es l c.! a cUI.dirii liceului, de pe locul fostei
curti domneşll.
21 c. Matasil, op. cit., p. 82�21.

i

22 Ibidem.

23 Ibidem.
24. Ibidem, p. 822.
25 Informaţie A. Buzil!i, clrula

ti aducem şi pe aceasUI. cale multumirile noastre.
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Fig. 2.

-

Piatra Neamţ, curtea domneaşcl. Ceramlcl din secolul al XIV�leo.
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menţine pe o micA distanţă, inspre eoltul pe care-I face cu latura nordicA28. Zidul
de pe aceastA ultimA laturA, dinspre str. M�teorului, prevAzut cu contraforţl, se păs

trează pe o lungime destul de mare şi se continuA in spatele fostului azil de bătrîni,

azi sediul Direcţiei industriei locale, cu un altul, modern. N-ar fi exclus ca acesta

din urmA s4 fie cH!.dit pe funda�iile vechiului zid, din secolul al XV-lea27. In partea

dinspre interior a zidului de p� latura nordicA, acolo unde s-a presupus cA bolta

ar Ci o ieşire2B, ţinindu-se seama şi de inclinarea pantei, s-a ajuns la concluzia cA
de Iapt este vorba de un arc de descArcare, fAcut sA dea mai multă trAinicie zidului2D.

O situa�ie similarA

s-a constatat de altfel şi in cazul zidului de incintA, de pe latura

sudicA, al curţii domneşti din laşi30. S-a pAstrat, de asemenea, o porţiune de zid

de incintă, lung de circa

50

m, pe latura sudicA a bisericii, care, spre deosebire de

cel de pe latura estică şi nordicA a curţii, este mai ingust. La vest şi sud-vest de

bisericA, acolo unde zidul nu se mai pAstreuA la suprafa�a solului, �inindu-se seama
de un plan al oraşului datind din anul 1878, s-au săpat, in 1955, mai multe secţiuni
in vederea surprinderii traseului lui. Cu această oca?.ie a fo3t surprinsA funda�ia
incintei, cu grosimea de 0,60-0,70 m. De asemenea, au fost descoperite, de o parte

şi de alta a zidului, morminte. fArA sA se fi putut insA stabili un raport cronologic

intre acestea şi zidul ineinleill. Nu se păstrea:zll ins4 zidul de incintă pe o mare
porţiune a laturei vestice. Intrucit intre biserică şi curtea domneascA s-a tAiat actuala

stradA

Ştefan

cel

această porţiune.

Mare, nu

avem

nici

o

urmA

a existenţei

Din planşa lui Asachi publicatA in Calendarul pe

184732,

unui

zid

nict

in

ca şi din planul general

al sondajelor din anul 1955, la a cArui intocmire s-a ţinut, probabil, cont de planul
oraşului din 1878, reiese cA Intre bisericA şi turn pe de o parte şi curtea domneascA
pe de alta, se aiia un zid.ln planşă se observă clar că zidul era strApuns de o poartA

boltită. Avindu-se in vedere faptul că in anul 1491, cind este pentru prima datA
menţionatA documentar, curtea exista deja, de la o datA care nu ne-a rl!lmas consem

nată şi pe care nu o putem stabili, este posibil ca aceasta sA fi avut deja, Ia data

construirii bisericii, in anul 1498, zidul ei de incintA. O situaţie similarA s-a constatat
şi la curtea domnească din laşi. In sprijinul acestei ipoteze pledeazA şi faptul cA
zidul de pe latura e'iticA şi nordicll o ('unii difE"rA,
sudicA a bisericii.

C!ll

RTOSime, de cel de pe latura

Se pun unele probleme şi in lesAturâ cu datarea zidului de pc latura sudicA

şi sud-vesticA a bisericii. Mormintele descoperite in interiorul şi In afara acestui zid
de incintA, documcntează existenţa unui cimitir care a funcţionat aici, inainte de
construirea lui. Dacă aceastA por�iune a zidului de incintă este contemporanA cu
biserica., inseamnA eli cimitirul, a rArui limită, dupA cum o aratA mormintele desco-

26
27

C. Matasll, op. ci/., p. 822.

Distrugerea

zidului de pe aceasUI.

cu construirea cHI.dirilor din vale şi a bisericii Trei Ierarhi.
J. Nestor şi colaboralori, op. ci/., p.

28 c. Matas.!l, op. cit., p. 82:::1.

lalur.!l este> In

leg.!ltur.!l

264.

29 La aceasta constatare s-a ajuns cu ocazia cerceUi.rilor fl!lcule tn anul 1962.
Eu . Neamlu şi M.
Sdpd/urile arheologice
la cur/ea dom.
neascd din laşi, tn Atheologia Moldovei, V, p. 200 şi urm. şi fig. 16.
:u 1.
şi colaborat ri, op. cii., p. 264.
32 C Turcu, op. cit.. pl.
2-a.

JO

Al. Andronic,
Nestor

g

Dinu,
de
o
a
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro

fig. 3. - Piatra Neaml, curLea domneasca. Ceramidl. din secolul al XIV-lea.
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perite, deplşe,te zidul, este mal vechi dedt acesta. tn acest caz n-ar fi exclus ca
el

SI.

fie fn legAturA eu o biserici mal veche, despre care, deocamdatA, nu avem alte

Indicaţii.

D�cA Insi cimitirul se leagt\ de blsenca construitA de Ştefan cel Mare, tn

el

anul 1408, atunci trebuie sA admitem

ridicarea acestui zid s-a fllcut tntr-o etapA

mai tirzie, unele morminte rAminind in afara perimetrului lui.
Ceramica.

Cu ocazia cercet!!.rilor au fost descoperite materiale

datind din secolele XIV-XVIII.

Cele

arheologice

mai numeroase şi mai reprezentative dateazA.

Insi din epoca lui Ştefan cel Mare şi provin de Ia curtea ridicati aici de acest domn.
Dintre aceste materiale ceramica ocupA locul cel mai important. tn afarA de ceramlca
de uz comun, din care o parte a fost deja publlcatA33, şi care, tn general, este asemA
nAtoare cu aceea descoperitA tn alte aşez!ri feudale moldoveneşti cercetate tn ulti
mele deceniiM, a fost descoperitA şi ceramică ornamentalA de Interior. Intrucit aceastA
ultimA categorie ceramicA prezintA, din anumite puncte de vedere, deosebiri

in raport

cu cea descoperiti la alte curţi domneşti cercetate," considerAm necesar să ne oprim,
In cele ce urmeazA, mai mult asupra acesteia.

in cazul curţii

Şi
a

domneşti din Piatra Neamţ ceramlca ornamental.!li de Interior

Iost destinată, atit construirii sobelor, dt şi plecArii pereţilor.

LucraLA dintr-o

pastă consistentă, conţinînd nisip destul de bine ales, şi omogenA, aceastA categorie

�f'ramică

este

fie

uniform arsă Ia roşu, roşu-gAlbui sau mai vine�iu, fie neuniform arsă,

in acest caz prezentind in spArturA un miez cenuşiu. In majoritate bine modelate,

Ple pAstreazA, cel mai adesea, pe spate amprente de degete de la apăsarea lutului
in tipar. Grosimea pereţilor variazA tntre

0,7

cm şi 1,!5 cm. Intrucit aproape in toate

cazurile ele s-au descoperit in stare fragmentarA, nu se pot face precizAri

in legăturA

cu dimensiunile acestora. Marea majoritate a pieselor descoperite sint nesmllţuite
ş i numai citeva fragmente sint smălţuite in verde sau galben auriu, cu reflexe brune.

(fig. 4j6-e ;

Motivele pieselor descoperite sint [leometrice, figurative şi vegetale.
Dintre cele decorate cu

JragmPntarll

nesmAJ tu iti,

motive

geometrice

plăci smă l tu i tc
rf:tf'o,

avin d

în

!J/3)

menţionAm o placA

decoratA cu rozete realizate prin intretA!erea unor arcuri

de N'rc tnscnse, la rindul lor, intr-un cerc (fig.

5/3),

precum şi douA fragmente de

v erde şi J!:&lben auriu cu reflexe brune, JnfAtişlnd un motiv in

lat ura OC'hiurilor de circa 3

em

(fig. 4/8).

In caleJ::oria pieselor cu motive figurativf' incadrlim fragmentele df' plAei şi

cahle avind ca motiv leul
sub forma

u nor

solzi

..rampanL"

(fi�. 4/3).

infAţişat n>alist (fig.

4/2)

sau cu coama rf'<'latA

Fra�mentele menţionate st:nt nesmAituitf'.

Tot in această C'alegorie includem şi piesele infAtişind cavaleri. Astfel. u nele

"Sf. Gheorghe omorind balau
(fii!. 4,'4-5), iar altele din cahle redînd cavaleri in annurA (fig. 4/9 ; 5j2). Pe un
n min.!l. un buzdugan şi are drept fundal un acoperiş de

fra�mentE' provin din I'X('mplare decorate cu motivul
rul..

fragmt•nt cavalPrul ţinC' i

blsPrică (fig. 5/2). Şi aceste piese sint nesmliltuite.

Malasll, op. el/., p. 830, fig. 9 şi p. 831 fig. 10. Majoritatea prolilelor sint carac
teristice celei d('·a doua jurr.!iliUi a secolului al XV-lea.
Trllu Marlinovici, Contriburli la cunoaşterea ceramicll din
doua Jumdtale a seca·
lulul al XV-lea de pe terilotful Sucevel, In Matetlale, IV, 1957, p. 361 şi urm. ,
E. Busuioc, Ceramica de uz comun nesmdlfuild din a doua )umdlate a secolului al

l3 C.

l4

o

XV-lea de la Suceava, In SCN, 18,

1967, 3,

p. 477 şi urm,

http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro

P:etra Neamt, curtea domneasca. Cahle de sob.!l şi pllki pentru pereU
din epoca lui Şte[an cel Mare.
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Fig. 5.

-

Piatra Neamt, curtea domncasco!l.. Cahle de sobli şi plici pentru pereU
din epoca lui Ştefao cel Mare.
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Dintre exemplarele cu motive vegetale menţionăm o piesA intreagA, arsA la
roşu brun, u.: lnC!IIlimca de 22.4 cm, latlmea de 17,5 cm, şi gardlna de 2,5 cm. Pe spele
prezintă amprente de degete şi urme de arsurA. Motivul inf4ţişeaz4 trei vase similare
cu flori, dintre care unul mai mare dispus central şi doua mai mici laterale şi mai

Fig. 6. - Pill lra Neamt curtea domneasdl. CehiA din secolul al XVI-lea.

Jos. F1oriJe ce ies din aceste vase, destul de realist redale, umplu restul suprafeţei
cahlei (fig. 6). Şi aceastA piesă esle nesnul.lţU!t4 şi nu tocmai ingrijit lucrată. O
pies4 asemănătoare, destinati insA plecArii pereţilor, Iiind prevAzutA tn acest scop cu
un şir de proeminente dispuse vertical pe spatele piesei, de asemenea, nesmllţuit.A,
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fost deja publicatA». Aceasta din urmA se deosebeşte de piesa prezentalA de noi
prin aceea c!i, fn cazul el desenul redA fidel motivul, lipsesc vesele laterale şl cA
de-a lungul laturilor sale placa prPzintl molivul "dinţi de Cierlstrău". Acest din
urmA motiv este înfăţişat şi pe alte piese prezentate de noi (fig. 4 /2 ; 5/1-2). InclinAm

Sll atribuim aceastA piesă, descoperită dupA, cit se pare numai aici şi in cazul curţii

domneşti din BacAu:lli, secolului al XVI-lea.

Unele dintre piesele prezentate de noi sint similare altor pl21ici descoperite in
cadrul curţilor domneşti şi cet4ţilor din Moldova, cercetate pinA in prezent. Astfel,
motivul In re�a işi glseşte analogii in piesele descoperite Ia Cetatea de Scaun de la
Suceava37. Cahle şi plici cu lei cl�rltori reda\i in acest fel au fost descoperite de
asemenea la Suceava38 şi la Iaşi39.
PlAci in!Atişind scena Sf. Gheorghe omorind balaurul sau cavaleri, stilizaţi
intocmai ca pe plăcile descoperite la Piatra nu ne sinţ deocamdatA cunoscute, insă este
bine ştiut faptul el asemenea motive, redate variat. se intilnesc frecvent atit In ţarA,

cit şi peste graniţA.

Intensificarea cercetArilor arheologice a dus la descoperirea unor materiale care
probeazA existenţa unei aşezAri omeneşti pe locul actualului oraş Piatra Neamt, la
incPputul secolului al XIV-lt'a. Procesul de transformare a acestei aşpzări într-un oraş
s-a putut încheia cu mult inainte de sfîrşitul acc>stui secol cind, in letopise\ele ruseşti
Piatra lui Crăciun apare alătur! de celelalte oraşe moldoveneşti.
In secolul urmAtor oraşul s-a putut dezvolta pe o linie ascendentA cllpitind un
rol de seamA in sistemul politico-administrativ al Moldovei.
In vremea lui Ştefan cel Mare SE' constati aici prezenţa unei cur�i domneşti
rare, ca şi in cazul altor oraşe, a put\Jt avea şi Pa o influenţi pozit;vă in dezvollaren
vie\il urbane.
I n forma\iile documentare In legAturi cu curtea domnească sint foarte sArace.
De abia la 20 aprilie 1491 Ştefan cel Mare aminteşte de curtea din Piatra. In stadiul
actual al cercetărilor nu se poate stabili cu destulA precizie data cUidirii acestei
c�rţi. CercetArile arheologice au demonstrat insA cA este vorba de o construcţie dura
bilA, din piatrA legatA cu mortar, cu subsoluri boltite şi spaţioase, înconjurate cu un
zid destul de puternic. Foarte probabil ci pentru biserica Sf. Ioan, construitA In
1408, in imediata apropiere a curţii, s-a ridicat un zid separat, mai subUre decit cel

al curtii, intr-o etapA, deocamdatA greu

de precizat.

35 C. Matasll, op. cît., p. 829, fig. 8.

:ll:i Material aflat in colec1iile Muzeului de istorie din Radiu.
37 K. A. Romslorfcr, Cetatea Sucevll, Bucureşti, 1913, pl. VII.
38 Ibide m, p. 79, fig. 76/u şi pl. V: 1. Nestor şi colaboratori, Sanlicru/ arheologic
Suceava, In Materiale, V, p. 603, fig. 6/4. O cahUt cu un leu stilizat In acest fel a
fost descoperlt.!l. şi J1C teri tori ul oraşului Suceava. Ve7i M. Nicorescu, Noi desco
periri de ceramicil ornamenlold din secolele XV-XVI la Suceava, In Arheologia
Moldovei, IV, 1966, p. 323 şi fig. 5/2 şi 6.
J9 Al. Andronic, Eug. Neamtu şi M. Dlnu, Sdpdturlle arheologice de la curtea dorr.
neascd din laşi, tn Arheolog/a Moldovei, V, 1967, fig. 43/4.
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Nu avem nici o descriere a curţii domneşti din Piatra Neamţ. Lipsa acestei

descrieri este suplin1UI tn parte de unele materiale arheologice descoperite cu ocazia

cercetArilor. Astfel, se poate dovedi cA, intocmai ca şi la alte curU domneşti, s-au

folosit şi alei cahle şi plAci decorallve pentru infrumuse�ea lnterioarelor.

In general ele infăţlşeazA motive cunoscute şi la a1te curţi domneşti, dar stnt

tratate uneori intr-o manierA diferitA. Caracteristic este faptul cA plăcile decorative
şi cahlele smllţuile se inlilnesc aici destul de sporadic. Aceasta ar putea sA arate cA
curtea d e la Piatra a putut fi mai
Hîrlău şi Iaşi.

puţin

luxoasA ca acelea

de la Suceava,

Mai izolatA, ea a stat desigur mat puţin in atenţia domnilor moldoveni a cAror

prezenţA aici trebuie să fi fost destul de rar4, de vreme ce documentele ce ni s-au

pAstrat nici nu o atestA.

RECHEIICHES IDSTORIOUES ET AICHl!OLOGJQUES CONCEIINANT
lA COUI: PRJNCJ21:E DE PIA1liA NEAMTZ

L'auleur, se fondant sur des documents el sur des materlauJ: archeGiogiques
provenant de Jouilles systemaliques ou occasionnclles, discute quelqu�s probll!omes rele
urs a l'l!tablissemcnl fl!odal, devenu ensuite la viile de Piatra Neamlz, et relalifs spl!cia
lemenl li la cour prîncU�re.
La premiE!re menlion &:rite concernant cel etablissemcnl, connu sous la d�mo
mlnatlon de Piatra lui Crliciun, ae trouve dans les annales russes de 1387-1392. Le
materiei archl!o\oqique el s•1rtout la cl!ramique nous permettenl de fiJ:er le commcnce
menl de cel l!labllssement vers le dl!but du XIVe siE!cle.
Sous la m�me dl!nomination, la viile est menlionnee dans des documents inlernes
de 1431, 1446 el 1-453.
La cour prlnciE!re de Piatra Neamlz est cîlee dans les documenls a partl r du 20
avrll 1491, lorsque Etienne le Grand emploîe la formule .,nes cours". La meme formule
se retrouve dans l'l!vangl!llalre de 1502.
BALle A une date qul est rest� inconnue el qui ne peut-etre prl!clsl!e, la cour
prlnci�re possl!dalt des sous-sols lorml!s de piE!ces voOLl!s. Les voOtes s'appuyalenl
sur des mOrs mlloyens en arcades. Sur les ruines ayant l!tl! bAtie une l!cole, on n'a pu
decouvrir que le coln du sud-auest et parliellement le cain du sud-est et le rOlf est.
A l'l!tal actuel des recherches, quelques prob!E!mes concernant le mur d'encein'.e de la
cour prlnci�re et de l'l!glise sant resll!s sans solution. Ont etl! conservk au �.Jord et
Nord-Esl de la cour. le vieu:1 mur d'encei nl c , el au Sud de l'l!glisc une portion du
mur, D'oins l!pais. Le tracC de ce mur a etC dPc-ouvert l'galement au Nord-Ouesl el
parlieliEmenl il l'Ouesl. Des deuJ: c(Hes du mur onl i-LC di>c-ouverles des tombes.
Ils n'est pas eJ:clu que la cour, qui eJ:îstail il J'Cpoque de la construclion de
l'�llse, alt eu son propre mur d'enceinte, celui de l'�glîse l!tant construit ulll!rieure
menl, il une date encore inconnue.
Du n·ateriel archColot;:rique dtkouvert, les pi€�ces les plus reprCsenlatives sant des
carreau:1 A po�le el des plaques de mur en terre cuîte ornCs de molils qu'on rencontre
aussi dans les autres cours princiE!res ou dans le (orteresses, mais quJ g�nl!ralement ne
sonl pas emaJllCs. Cela lalsse supposer que la Cour de Piatra Neamtz a l!ll! molns
Jastueuse que celles de Suceava, de HlrUI.u el de Jassy. Plus isoll!e, elle a ete molns
aprl!cll!c ce qui aemble l!Lre confirme par le fall qu'aucun document prind� n'a 16t.llt
de ceue �oura.
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U:GENDE DES FIGURES
Fig. 1. - Piatra Neamt:z.
Nlcolesco).
( 1 498) ;

Plan du

complex des monuments (�odau:r. (d'apre.; Cor!na

1, les ruines decouvert!l de la cour princtere 1

J, le tour-clocher (1499) ;

4,

mur d'enceinle 1

des remparts.

2.
Fig. 3.

Fig.

Fig.
Fig.

4.
5.

5,

2, l'l!glise Sa.Jnt Jean
mur d'enceinte av�c

-

Piatra Neamtz, la cour princiere. ceramique dalent du XlVe siecle.

-

Piatra Neamlz. la cour princiere. ceramique datant du XIVe siecle.

-

Piatra Neamtz, la cour princiere. Carreauz:

datant de l'Cpoque d'Etienne le Grand.
-

Piatra Neamtz, la cour princit!re. Carreaux

dalant de l'�poquc

d'Eticnnc le Grand.

8.

poele et de murs en terre cuile

il

pol!le eL de murs en lerre cuile

Fig. 6. - Piatra Neamtz, la cour princiere. Carreau i:l.e pol!le dalant du XVIe sii!cle.
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CONTRWUŢIA PRIMELOR PERIODICt LA CtJ'NOAŞTEREA
TRECUTULUI NAŢIONAL : EXEMPLUL
"ALBINEI ROMANEŞTI"
de VASILE CRISTIAN

Pentru cel c!ll'e studiază cultura romAneascA din prima JumAtate a secolului
trecut, reţine de la. bun inceput deosebita atentie care se acordA acum cerceUlril şi
cunoaşterii trecutului naţional. Faptul nu poate surprinde ; evoluţia societ4ţii noastre
in aceasLA perioadA, mai ales dupA 1821, impunea cu necesitate trecerea istoriografiei
in primul plan al preocupArilor spirituale ale vremii. Procesul de formare a na�iunilor
a fost intotdeauna asociat de o sporire a interesului faţA de propriul Lrecut. Pentru
români, această tendinţA era accentuatA de situaţia lor particularA. Separaţi prin
graniţe artificiale, nevoiti

si

tr.!liascA sub dominaţii strAine, ei trebuiau sA gAseascA

in trecut argumente pentru demonstrarea legitimitAţii aspiraţiilor- lor şi pentru impu
nerea acestora in faţa Europei ;

in acelaşi timp, măreţia faptelor strămoşilor putea

constitUi un puternic element tonifiant tn lupta pentru realizarea dezideratelor nat-io
nale şi sociale. lzvoritA dintr-o asemenea necesitate, istoria a devenit in mod logic
'Principalul element al ideologiei paşoptiste. ln acelaşi sens impulsiona, de alt!el, şi
valoroase tradiţi�

R

cronicarilor şi, mai ales, a Şcolii Ardelene. ContinuatA

de

Ull

Damaschin Bojinca sau Aaron Florian, ea va atinge spre mijlocul secolului nivelul

pe

care i I-au dat un BAlcescu sau KogAlniceanu. Dar preocuparea pentru istorie o

fntilnim acum la aproape toţi oamenii luminaţi ai vremii. ln condiţiile pe care le-am
schiţat, Iireşte nu erudiţia este aceea care primeazA ; conceputA ca o armA de lupta,

istoria avea in primul rind menirea sA reinvie in !aţa contemporanilor faptele cele
mai mAreţe ale trecutului naţional şi sA le expuna intr-o asemenea manierA fncl:t
impresia asupra cititorului sA fie maximA. Aşadar, nu este vorba de o istorie de
cabinet ci de o istorie militantA.
[n asemenea imprejurAri, cercetarea isloriografiei din deceniile anterioare anu
lui

1848

nu se poate, evident, limila la studierea orientllrilor şi a istoricilor, a lucrA

rilor şi concepţiilor lor.

Este

necesar să se adauge aici rAspindirea

cunoştinţelor

istorice, ca şi modalităţile in care s-a produs. Chestiune fireşte deosebit de com
plexA ; rAspindirea şi receptarea ideilor şi cunoştinţelor este domeniul cel mai dificil
abordabil istoricului, care, adesea, trebuie sA se limiteze la simple ipoteze, neav1nd
Memoria Anllquitalis, 1, 1969.
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la dispoziţie decit elemente in mod necesar Cragmenlarc. Chiar astfel stind lucrurih>.
aceste elemente nu trebuie neglijate in incercarea de a se reconstitui, pe cît posibil
mai fidel, climatul spiritual al unei epoci.
Unul din aceste elemente il constituie presa. Fireşte, in folosirea ei se impun
anumite precauţii, dar ea nu rămîne prin aceasta mai puţin utilă. Exemplul pe care-I
oterl primele periodice româneşti este deosebit de semnificativ, cu atit mai mult cu
cit acestea au avut, după cum este bine cunoscut, un odevli.rat rol de tribună pentru
rAspindirea cunoştinţelor şi ideilor înaintate. Ele constituie, printre altele, un preţios
izvor pentru cunoaşterea preocupărilor istorice din prima jumătate a secolului trecut
Cercetarea lor din acest punct de vedere, cercetare nerealizală incA, este de natură

să. poată contribui substan
ţial la conturarea unui tablou al preocupArilor de acum pentru trecutul naţional,

sA aducă importante elemente care, coroborate cu altele,

al scopurilor, direcţiilor şi rezultatelor lor.
Exemplul Albtnel Romdneştt ni s-a părut deosebit de sugestiv in aceasta pri
vinţă. Am ales publicaţia lui Asachi din mai multe motive. Mai intii, ea este unul
din primele noastre periodice şi are o durată îndelungată de apariţie

(1829-1849)1.

Apoi, caracterul ei miscelaneu, ne-a permis sa sesizAm mai lesne locul consacrat
istoriei intre celelalle preocupări. In sfîrşit, poziţia contradictoric a lui Asachi, evo
luind de la postura de principal exponent al .,luminarii" Moldovei la aceea conser

\"&toare, retrogradA, de mai tîrziu, prezintă un anumit interes şi din punct de vedere
al preocupArilor pentru istorie.
Primul numAr din Albina Româneosc4 a apli.rut la 1 iunie

1829.

In intenţia

lnitlatorulUi ei, revista trebuia sA fie nu numai o sursa de informaţii asupra eveni
mentelor curente, ci şi un instrument pentru "imbunătă�irca inimei şi a mintei"2,
avind astfel, după cum s-a remarcat, un vădit caracter didactic:J. Semnificativă ni
se pare aici denumirea de .,shoală" pe care Asachi o acordă Curierului Romdnescli. ;
este indiscutabil că acelaşi caracter il avea, în concep�ia sa, şi Albina. Acest caracter
nu putea fi conferit decît de un profil Iar� al revistei. Faptul apare limpede dacA
avem in vedere intenţiile lui Asachi. Solicitînd lui Minciaki autorizaţia pentru scoa
terea Albinei, el arlita că aceasta ar urma să publice şliri politice şi "pe deasupra
s-ar mai

da noţiuni

folositoare de istorie,

geografic,

fizicA,

literatură,

moraUI.,

comerţ"5. Este vorba deci de un program deosebit de larg.
Ceea ce atrage atentia pentru chestiunea care ne in teresea?.ă este faptul ciii ,
după ştirile politice - care vor ocupa, de altfel in mod firesc, un loc preponderent
in revistă - istoria este plasatA pe primul loc intre disciplinele enumerate. Consta
tarea este int4riL A de lnşttlnţoTea prin care se anunta publicarea Albinei. .,lea va
cuprinde, se spune aici, poliliceşli şi interesante novitale din toate ţările !urnei, Bule1

Cu dou.!li tnlreruperi toluşi (8 ianuarie- 7 decembrie 1833 şi :JO iunie 1835 - 3
Ianuarie 1837) z N. Hodoş, Al. Sadi Ionescu, Publleafjunile periodice româneşti, L 1,
Bucureşli, 1913, p. 18. Revista va reapare in 1857-1858, dar avind o valoare mult

redusA de anliunionismul ei.
2 lnainle cuvin/are, Albina Romdneascd (tn continuare A.R.), nr. 1, 1 iunie 1829, p. 2.
3 Iorgu Iordan, Albina Romdneascd. Note pe margina primului ei volum, laşi 1930,
p. 7--8 (Extras din Rev/sla eri/ied).
' A.R., IV, nr. 102, 29 decembrie 1832, p. 405.
5 E. Lovinescu, Gheorghe AsachJ. Editie definitiv!, (Duc.) tg27, p. 161.
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tine de Ia teatrul rhboiului (rAzboiul din 1828-1829 - n.n.), culegeri lttortce (subl. ns.),
literale, morale, filologhice, ace:le despre folositoare aflări (descoperiri şi invenUi - n.n.)
şi mei ales sdese se vor impărt4şi din vrednici scriitori povă\uitori despre Economia
cimpului"G. O anumită rezervA ar putea.o impune subtitlul ales de Asachi l)entru
Albina, ini�ial .. gazelă politico-adminislrativl literală", apoi ..gazeLA administrativă şi
politică literalA" şi in sfirşit, de la 7 ianuarie 1833 ..gazetă politică şi literală". Trebuie Să
av�m insA aici in vedere că pentru cArturarul moldovean denumirea de "literalA" are
un sens mult mai vast decît cel de mai tirziu. Semnificativă este i n aceastA privinţA o
rlefini�ie din unul din primele numere ale revistei. �Productul mintei şi invAt8.lurei unei
natie, spune el aici, se numeşte Literatură, şi părţile ei sint poezia, filozolia, istoria şi
ritorico..7. In acest se-ns, de altfel, trebuie considerat Asachi, ca şi majoritatea celorlalţi
reprezentanţi culturali ai vremii, ca .,literat". După cum s-a observat, epoca nu
admilPa incii o specializarea ; spiritul enciclopedist este acela care predominA acum.
In cadrul multilateralelor preocupAri ale cArturarului, aplecarea spre trecutul naţional
a reprezentat îns4 o tendintA constantA, manifestată prin redactarea unor lucrAri de
istorie, prin lucrAri literare inspirate de fapte trecute, prin iniţierea picturii istorice
etc.9. Faptul că istoriei
era rezervat un loc de frunte in Albina se explicA astfel şi
prin orientarea initiatorului revistei.

ii

In acelaşi sens a contribuit şi alegerea colaboratorilor. Unul din cei mai impor
tanţi, care, de altfel, 1-a suplinit pe Asachi un timp la conducerea Albinei10, a fost
G. Săulescu. Or, acesta era profesor de filologie şi istorie. In acest din urm4 domeniu,

el este autorul a mai multor lucrări, dintre care o istorie universalA11, şi, in acelaşi
timp, initiatorul unor noi domenii de cercetare. MeritA aminlite mai ales cercetArile
întreprinse la Ghertina, anticul .,Caput Bovis", care au determinat sA poatA fi consi
derat primul arheolog românll. Interesul pentru istorie a fost intretinut şi de alţi
cărturari ca A. Russo, C. Negruzzi, N. Istrati etc. Nu poate fi omis apoi faptul, deo
sebit de caracteristic, cA printre colaboratorii revistei se numărA, cu articole de
istorie, reproduse uneori din alte publicaţii, şi scriilori din afara Moldovei, In special
din Ţara Româneasc.A : Cr. PleşoianuliJ, Heliode Radulesculli, N. BAlcescu11 etc. La

8

N. Hodoş, Al. Sadi Ionescu, op. el/ .. p. 20.
Despre Utetatutd, A.R., 1, nr. 5, IJ iunie 1829, p. 19.
P. Carnea, In ls/otla IJteta/utU române, II, Bucuresti 1968, p. 251.
,
Desctierea cadrului In/li din Istoria Moldovei, laşi 1833 1 Descrietea cadtulut al
II-lea din ls/otla Moldovei. laşi 183J ; Descriete istoricd a tabloului ce lnld,lşeazd
pe Alexandtu cel Bun, laşi 1839 ; Tablou htonologlc de Js/otie veche şi noud, laşi
1842 ; Lupta Moldovenilor cu cavalerli crucietl Jo 1423 şi desctietea tabloului llto·
graliat ce o Jnltlfişeazd, lasi 18-15. El este, de asemenea, aulorul a mai multor ouvele
şi drame istnrice.
10 A.R., 1, or. 16, 21 iulie 1829, p. 54.
11 Htonologhia şJ islotia un iven;ald prelucra/12 pe scut/, laşi 18J7. l. 1-11.
12 N. Gostar, G. Sdulescu, ptlmul atheolag tomdn, comunicare prezentat! la Sesiunea
}ubillatd a Univetsitdtil .. Al. 1. Cuza", din 1960.

6

7

9

13 Idee repede despte is/otia Romdrtilor scoasd, din cartea numlld Cele dln/Jlu cunoş·
1 inte, A.R., 1, nr. 5, 5 decembrie 1 829. p. 220--222 ; n r. 6. 8 decembrie, p. 225--226
Ur Repede atuncdlurd de ochi asupta limbel şi Incepu/ului Romdnilor, A.R., nr. 40, 22
mai 1832, p. 159-- 160.
15 LogoUHul Miron Coslin. Jstoticul Moldavlei, A.R., XIX, nr. 1, 2 ianuarie 1947,
p. 2---<'1 ; nr. 2, 5 ianuarie, p. 5---8.
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tel, rn coloanele revistei lşi gAsesc loc traduceri ale unor articole privind Istoria romA·
nHor ; semnificativ este aici exemplul unui articol al lui Thalson, in care
latinitatea şi continuitatea românilor, tradus imediat dupA apariţia

sa

se

demonstra

din publicaţia

transilvonâ Blli.tter JUr Geist, Gem1J.th und Vaterlandskunde 16.
In studierea acestei chestiuni, nu ne putem limita tnsA doar la considerarea
articolelor propriu-zise de istorie. Trebuie să avem în vedere şi frecventa utilizare a
elementelor şi argumentelor istorice in materiale de alt gen, filologice in primul rind,
dar şi literare, pedagogice, morale, etnografice, politice etc. In sfirşit, nu putem
omite nici ţinerea la curent a cititorilor cu apariţia di!eritelor lucrAri istorice apărute
în aceşti
pentru

ani.

Analiza mai ales a .,foiletoanelor" revistei relevA

istorie.

Dar

legătură cu spiritul

chiar partea politicA,

fapt

care

meritA

sA

acest pc>rman�nt
fie

subliniat tn

istoric de care era patruns Asachl, era consideratA ca avind

rolul unei cronici. In lnşri!nţarea precedind pubiic:;area revistei se sublinia cA .,prenu
merantul ci-ş va pAstra intreg şirul acestor gazete, va av� in casa lut un hronogre!
deplin de intimplarile in mijlocul cărora insul viaz.A"17, Sugestiv este, de asemenea,
con�inutul suplimentelor Albinei. Preocupari pentru

istorie tntilnim şi In Aliluta
Romdneasc4 (apArutA de la 14 martie 1837 pinA la 1 septembrie 1838 cind a fost

suspendati! in urma unui articol, considerat tendenţios, despre "whist" al lui M. Kogăl
niceanu)l8 ; ele sint insA preponderente in

Arhiva Albinei apArutA neregulat ln

1844-1847. Cele şapte numere din 1844 sint, prin pana lui SA.ulescu, consacrate in
intregime istoriei. Titlul acestui supliment (Arhiva Albind pentru arheologie romdn.:J

,t industrie)

este, de altfel, elocvent, cuvintul .,arheologie" fiind acum adesea intre

buin�at şi ca sinonim al aceluia de .,istorie".
Necesitatea preocupArilor pentru trecutul naţional izvorăşte, de altfel, dintr-o
clarA înţelegere> pentru colaboratorii revistei a importan �i pe care o aveau acestea
tn contextul social-politic al vremii. Printr-o formulA pe care o vom inlilni apoi la
Aaron Florian, Kogălniceanu, BAlcescu, Asachi defineo istoria ca fiind .,cea dintii
carte a unei natii"19.

Ea

apare mai ales ca şi la Cicero, in postura de .,magistra

vitae•. ..De prisos socotesc, citim intr-o înştiinţare redactată probabil tot de Asachi,
a arăta import('nt,a imvlHArii Istorii, a aceştii e:ttperienţii a noroadelor, a aceştii şcoli
practice de moral şi de virtute"20. Rolul educativ al istoriei este pregnant subliniat, in
repetate rinduri de către cArturarul moldovean. .,Pe fiii noşlrii ii aducem Inaintea
icoanei (tabloului - n.n.) şi a statuei vreunui bArbat mare şi sufletul nostru se inalţă

16

Dle Wallachen, 1842, nr. 45, 7 noiembrie, p. 327-329 : 46, 14 noiembrie, p. 241-242 1
47, 21 noiembrie, p. 344-346. In Albina
1842, p. 361-J62 r

a fost publicat

92, 19 noiembrie, p.365-367 ,

tn nr. 91, 15 noiembrie

93, 22 noiembrie, p. 369---371 şi

97, 16 dccPmbrie, p. 385-397, sub titlul RomdnH.
17 Nerva Hodoş, Al. Sadi Rudeanu, op. cit .• p. 20.
18 Hurmuzachi, Documente prlvlloare la lslorla Romanilor, supl. 1, vol. IV, p. 201.
19 Redlul moldovenesc Jn Aus/rla, A.R., 1, nr. 35, 26 sept. 1829, p. 140. Arllcolul eate
nesemnat, dar pe baza elementelor cuprinse In Leit poate fi atribuit sigur lui Asacbl.
211 BiblJogralie romdneascd, A.R., XII, nr. 34, 1 mal 1841, p. 131.
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tn mfndrie, istorisind faptele şi viaţa a celor mai dinainte de nor•, spunea el intr-o

cuvintare ţinutl la Academia MihlîleanA. şi reprodusA ulterior in revistA21. AceastA
strAdanie il apare cu atit mai necesarA cu cit şi alte popoare procedeazA la fel22. Dar
rolul educativ al istoriei, deşi apare pe primul plan in preocuparile revistei, nu epui
zeazA insemnltatea trecutului pentru prezent. El este invocat şi pentru justificarea
evolu�iei Moldovei. FAcind unele concesii politice - sA nu uităm că Albina era supusA
cenzuriill - intr-un articol nesemnat din 1832 se elogia .,rinduiala cea noul inte
meietA pre dritul slrlmoşesc, potrivitA cu trebuintele de sstAz"21i, idee frecventA in
epocA şi reluat! apoi, cu un conţinut schimbat insA, de KogAlniceanu in Dorinţele
Partidei Naţionale In Moldova.
Necesitatea cunoaşterii trecutului apare astfel clar pentru conducAtorii Albtnei
Rom4nefti. La fel de clar apare insA şi dificultatea de a implini .,simtitoares lipsA.
a unei Istorii Naţionale alcAtuitA cu scumpAtste in limba românească"25. Intilnim
adesea constatAri privind lipsa izvoarelor, datoratA zbuciumatei istorii a strlmoşilor.
Aceste constatări privesc atit epoca mlvlllrilor, a "întunerecului varvariei, de a c!ris
negure ne strAbAtute de ochiul istoriei s-au tnvAlit prin mai multe veacuri orizonul
Oa.co-Românilor"26, dar şi perioadele mai apropiate cind .,demoralizaUa see.u stricarea
bunelor nAravuri şi neştiin1a.. au acoperit "cu un vAl nepAtrunzA.toriu pinA şi istoria
naţiei . . . lnclt de la . . . 1352 (consideratA ca datA a intemeierii Moldovei prin descl
lecat - n.n.) ni sint ascuns! o mulţime de intimplAri insemnele şi vrednice de adu
cere sminte"27. Acest fapt a fAcut ca infiintarea Arhivelor Statului in 1832 sa fie
anunţati. cu multA cAldurA intrucit, se spunea cu acest prileJ, .,din lipsa unui asemenea
aşezlm.l:nt (multe documente) cu msterialurile istorii patrii s-au tnstreinat"2B. Apre
cierea trebuie pusA tn legAturA şi cu numirea ca director al noii instituţii a lui
Asachl, numire care, faptul meritA subliniat, nu este de fel tnUmplAtoe.re.
Constatind aceste lacune tn documentare, redactorii Albtnei e.u totuşi convin
gerea el in mare parte ele se pot acoperi, indicind şi modalitlţile in care se poate
ajunge la acest scop. Intr-un articol cu un titlu pu�in semnificativ, de altfel, publicat
in primul an de apariţie a revistei29, Asschi întocmeşte un adev!rat program de
acţiune pentru istorici. F.l exprima aici ideea că scrierea isloriei patriei nu
este c::u putintA dacA nu vor fi cercete.te numeroasele documente care, prin diverse
tmpreJurlri, au aJuns peste hotare. Referitor la cele pAstrate tn Polonia, de exemplu,
el arAţa el ,.tn toate aceste uricuri, hrisoave, sA cuprinde o adevAratA urzee.ll a istoriei
Moldovej de unde se va revArsa cea mai mare luminA istorlcA'"30. Deosebit de lmpor-

21 Dorinta lolosulul obştesc. Ce/il Jn seanta publlcd a Academiei la 8 noemvrle 1842,
A.R., XV, nr. 1 7, 28 febru11rie la43, p. 68.
2"1 Ibidem. Vezi si Ll/erele şi slovele, A.R., XVI, nr. 96, 3 dechemvrie 1644, p. 393-394,
23 T. C"odrescu, Vr/carul, VIJI, p. 201.

21t Scrisoarea uuui sahastru din muntii Carpat , asupra sim/irilor la lncepU/ulu anului
nou, A.R., nr. 1, 3 ghenarie 1832, p. 4.
2.5 Din ls/orla Moldovei, A.R., 1, nr. 8, 2J iunie 1829, p. 32.
26 G. Seulescul, Privire asupra stdrel Polii/ce, Rellgloas�. Literar� şi Leglsla/lvd a
terllor cuprinse In Dacia din lnvechlme plnd as/tlzl, Arhiva Albine/, nr. 5, 1844,

T1 Rediul moldovenesc • • ., A.R., 1, nr. 35, 26 seplemvrie 1829, p. 140.
28 Eş/1, IV, nr. 20, 1 0 marlie 1832, p. 77.
1829, p. 140,

: :t���U,:,.moldovenesc In Auslrla, A.R, nr. 35, 26 sept.
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t.ant

este, de asemenea, sll fie cercetate .,monumenturile sUmAtoare de inUmplArtle

noastre'"Ji. SA menţionAm apoi faptul cA, in acelaşi sens,

Albina

se araiA preocupat;}

pentru dezvoltarea ştiinţelor auxiliare ale istoriei. Intilnim in paginile ei preocupări
pentru numismalică, heraldicA, diplomaţie, cronologie ;

un loc deosebit revine mai

ales epigraliei şi arheologiei. Faptul apare Cirese dacA avem in vedere noutatea acestei
ultime discipline, aliatA pe atunci la inceputurile sale in I,Arile romAne ;
cu am mai explicabil prin importanţa colaborArii lui SAulescu la

el devine

Albina. Rom.l2neascd.

Articolele privind descoperirile efectuate pe teritoriul nostru, dar şi fn str.!l.inAtate.
sint numeroase. Uneori sint publicate chiar reproduceri, cum este cazul cu un articol
al lui Asachi intitulat .,Archeologie .., articol insolit de o stampă reprezentind Columna
lui Traian, monede şi vase romaneJ2. Frecvent sînt publicate inscriplii privind Dacia
romana.. ln aceastA din urmA privin� SAulescu sugereazA adevărate direc�ii de cerce
tare, .,De mare folos pentru istoria Daco-Româ.nilor, scria el in

1844,

ar (i cind s-ar

tipări o culegere a) de toale inscripţiile şi basoreliefurile colonei Traiane din Roma
b) de toate inscripţiile aflate şi cite se vor mai afla prin toate provinţiile Daciilor
TraianA, Aureliană, Constantinianli, pe ori unde se vor fi păstrindu-se in ori�hinal seau
in stampe"J3.

se arată, de asemenea preocupat!, pornind de la importanţa vesti

Albina

giilor materiale pentru istorie, de conservarea lor. Semnificativă este aici o apreciere
care se fAcea in acelaşi timp cu recomandarea ca obiectele descoperite

sA

fie depuse

la Cabinetul de Istoria naturalA. .,Multe obiecte interesante şi antice se găsesc pe
pAmintul nostru, dar incăpind in miini

puţin preţuitoare, se împrăştie, se stricA şi

tn ocest feliu chiar cA pe intotdeauna se ingroapA, incit adeseori mai bine este a
rAn1inea mistuite in sinul pAmintului decit a fi de zarafi şi de arsintari toplte"31.
AL-eeaşi griji se manifestA şi pentru conservarea diferitelor monumente şi, in mod
deosebit, pentru Cetatea Neamlului:l5, acest ,.Ilion al Moldo-Românilor, dAtAtor de
materia cinticilor patriotice.. - dupA cum
tn paginile revistei37.
Străduindu-se sA impulsioneze

Albine Romdneasc4

n

numea Alecu Russo3G -, adesea cilatA

spre noi căi de dezvoltare a cercelllrii

isloriC"e,

s-a preocupat ea însăşi de readucerea la luminA a faptelor din

trecutul naţional. Fireşte, fiind vorba

de simple articole, nu se puteau înfăţişa citi

torilor decit fie rapide treceri in revistA a unor perioade maj indelungate, fie unele
fapte izolate sau IncercAri de precizare a anumitor am;§nunte. De altfel, in general.
autorii lor sint pătrunşi, deschis sau tacit, de o deosebitA modestie. Exemplul cel
mai elocvent il oferă aici SAulescu care, propunlndu-şi sA prezinte istoria "literaturei
şi a graiului Daco-Românilor precum şi a cullurei geniului lor" şi constatind dificul
tatea

unei asemenea intreprinderi, a

es�hiza

unui atare

considerat necesar totuşi .,a aşterne mAcar

tablon şi a da indemn bărbaţilor zeloşi, tndAmtnatici şi

pulin�ioşi

Ibidem.
32 A.R., Supliment la nr. din 17 ghenarie 1 837, p. 23.
JJ G. Seulescul, Privire , . ., Arhiva Alblnei, nr. J, 1844, p. 10, noUl..
J1i. Cabinetul lslorico-nalural din Eşi, A.R. XI. nr. 93, 24 noemvrie 1840, p. 375.
35 N. Istrati, Cetdtuea Neamfu, A.R., XXI (1849), p .425---428 (follelon).
J6 Rellectiile unui sahastru, A.R.. XVII, nr. 64, 16 auq. 1845. p. 25A.
37 Vezi, de eJ:emplu, In afara celor dou.!l. articole citate mai sus, Din istoria Moldovei,
A.R., nr. 6, 16 Iunie 1829, p. 23-24 ; BdnufuJ lut Ştelan VV, XVII {1845), p.
397-400 ele.
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a dizvAlj prin tratatii sp�tiale asemene temA•lB. Intilnim astfel şi aici aceeaşi Len
dln\1 spre impulsionarea cercetArilor, amintiti mal sus.
Concepţia care sUl la baza articolelor istorice - ca, de altfel, la baza tntregli
reviste - este, in general, iluministă. Autorii lor sint convinşi de importanţa pe care
o au in evolutia societ4Ul, opiniile, moravurile şi, mai ales, educaţia ; pe de altă parte,
se conferA un loc deosebit personalitAţilor. Dar iluminismul lor nu apare intr-o fonnă
pură. lnUlnim, mai ales in maniera de a expune, elemente umaniste ; intilnim, de ase
menea, influenţe teologice. Nu putem omite, in sfirşit, nici prezenţa unor elemente
romantice, mai ales in al doilea deceniu de apariţie a revistei, fapt explicabil aUt
prin dezvoltarea generală a istoriografiei române din preajma anului 1948, cit şi prin
preocupările manifestate incA de la apariţia Albine!. Tematica lor este ilustrativA.
Două mai ales sint perioadele spre care se indreapiA atenţia colaboratorilor
revistei : perioada daco-romanA şi, indeosebi aceea de afirmare a românilor in "veacul
de mijloc"' in vremea domnitorilor "iroi". Ambele erau, de altfel, cele mai potrivite
pentru scopul pe care-I conferă acum istoriei d!.rturarii români, inclusiv colabora
torii Alb,nel..
Şi in cazul acestora din urmă, interesul pe care-I acordA perioadei daco-romane
rej:lreziniA o continuare a tradHiei Şcolii Ardelene.39. Interpretarea r.&.mine, de altfel,
asemAnAtoare, mergindu-se pe linia demonstrArii unei latinităţi pure a românilor.
Popor "varvar.. dacii au fost complet "stîrpili'' de romani, care au colonizat intreaga
Dacie'iO. Afirma�ia cea mai categorică o găsim intr-un articol extras dintr-o lucrare a
lui Pleşoianul - ale cArei idei sint deci acceptate de Sâulescu, atunci la conducerea
revistei, dar probabil şi de Asachi - in care se spune cA "mai nainte de o sutA cind
ani (e.n. - n.n.) noi românii nu l�cuiam aici : patria noastră era Italia, şi oraşul
nostru Roma, de unde ne-au rAmas şi numele Români sau Romani"U. OdatA slabi·
liţl in Dacia, romanii au rAmas aici, atraşi de frumusetile şi de bogAţiile ei. Ţara a
fost civilizatA, iar perioada cit a făcut parte din Imj:leriul roman este o epocA de
linişte şi prosperitate. Probabil noţiunea de .,Dacia" consideratA ca un simbol al
romAnismului, este legatA tocmai de perioada ei romană ; frecventa folosire a expre
siilor .,daco-romani" şi "daca-români" trebuie inţelese ca avind sensul de romani care
s-au stabilit in Dacia şi de unnaşii lor i:n aceaslă ţarA. Atunci ctnd Asachi folosea
pseudonimul Alvir Dacianulfol, el trebuia să fi pornit tocmai de la o asemenea Inte

legere a lucrurilor.
Lalinitatea apare fireşte strins legatA de problema continuitAţil, care este dtscu
taUi mai ales de SAulescu. Ipoleza unei complete retrageri a romanilor sub Aure
llan este categoric respinsi, ca fiind contrarie bunului simt, ImpAratul roman nu a
putut retrage decit "o parte din leghioane şi din familiile cele mai fnsemnate"43.

38 G. Seulescu], Privire . . ., Arhiva Albinei, nr. 5, 1844, p. 20.
39 Al cllrel reprezentanti sint elogiaU In A.R.• X, nr. 96, 29 ocl. 1839, p. 353 (Blbllo
gralle Romtineascil).

foO Despre Calendariu şi Hronologhle (probabil de Slulescu), A.R., nr. 63, 1 ianuarie
18JO, p. 254 ; G. Seulescu, Privire . . •, Arhiva Albine/, nr. 1, 1844, p. 1-2 ; nr.
J, p. 12.
fot Idee repede despre Istoria Romtinllor, A.R., 1 (t829), p. 220.
�2 Identificarea apartinind lui E. Lovinescu, op. cii .. p. 168.
Seulescul, Prfvfre � • . , Arl"ţJva Albine/, n�. 11 184.C, p. 1·
�
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.InsA aceea n-au fost nldodatA retragerea totalA a Daco-RomAnilor. DovadA este c4
RomAnii in Dacia existA pinA astAzi şi au pAzit nationalitalea şi fiinţa lor politici
pentre toate ghintele veacului de mijloc şi in timpurile mai nouA petrecind in ţearl
Tltarii şi Turcii pinA tn zilele noastre, precum şi-o conserveazA petrecind in Tramlil·
vania şi Ungaria astAzi cu Ungurii, Saşii şi Slavenii"4'. Românii nu au pArAsit astfel
niciodatA vechiul teritoriu al Dacie!, in tlmpul nAvălirilor retrlgindu-se temporar io.
,.pArţile muntoase şi plduroase" ale acesteia-'5, idee care, ulterior, avea s4 fie
mult dezbAtutA.
Consecinţe logicii 8 latinit.Aţil şi continuitAtii este aceea a drepturilor legitime
ale românilor tn teriLoriul pe care-I stApinesc din vechime. FArA.·a o preciza exact, dar
referindu-se probabil la românii din Transilvania, Săulescu sublinia cA ,.ar fi o mare
nemulţumire şi nedreptate, ba chiar asuprire, ca RomAnii, de cAtre naţiile venite tn
mijlocul lor ca oaspeţi sA fie socoli\i ca ghintă numai tolerati!., şi oarecum venetici,
cind fiinla lucrurilor e cu totul din contra, RomAnii fiind indigeni (pAminteni) şi
acela veniţi• cu atft mal mult cu cit aceştia din urmA tocmai şi numai in contact
cu civilizaţia romanA ,.s-au onorat, s-au tivilizat şi au ajuns naţie evropianA"46. Carac
terul militant al istoriei apare astfel aici cit se poate de evident.
Acelaşi caracter, dar intr-un sens intrucitva dllerit, U tnlilnim şi tn prezen
tarea faptelor marilor noştri domnitori, preocupare de căpetenie in partea de istorie
a Albtnel Rom.iineşti. De altfel, punctul de plecare a acesteia a losl detenninat tocmai
de necesilatea de a le reaminti contemporanilor, cArora puteau sA le serveascA drept
lecţii de patriotism. "Moldova JncA, citim in unul din primele numere ale "Albinei",
n-au fost lipsitA de epohe strAlucite in carele au stat Prinţipi Irot in războaie, iar in
timpuri de pace fAclltori de bine Patriei şi supuşilor sAi, deci faptele acelora se cuvine
a fi cunoscute şi cu sevcs şi mirare pAstrale tn aducerea aminte şi in inimile tuturor
compatriotilor"oi.7. ObservAm deci cA meritele domnitorilor sint apreciate nu numai
dupA victoriile lor ci şi dupll ce au realizat pentru �arA in vremuri de linişte. Figurile
acelora care sint mai des evoca\j in paginile revistei sint edificatoare in aceastA
privinţă. Evident, preferinta este acordatA domnitorilor moldoveni ; in diferite prile
juri sint evocate insA şi faptele lui Mircea cel BAtrin, Mihai Viteazul, Matei
Basarab etc.
Domnitorul care apare cel mal des este, In mod firesc, Ştefan cel Mare, al
cArui cult tn Moldova persistsse peste veacuri. ExistA pentru faptele acestuia - chiar
daC'A ele nu sint inlo1cleauna e:.:act relatate - o mare admiralie. mai ales intrucit,
dupll. cum spunea Asachi "prin anne triumfAtoare au mintuit (patria) de giugul In
care cAzuserA popoarele învecinate mal puternice decit Moldova�8. Printre alte men
ţlunl, merită interes indeosebi aprecierea lui A. Russo privind blltAlia de la BaiR care
"este un luceaf4r intre cununile iroului nostru, pentru cA acolo nu pe varvari au
Invins, ce o armie viteazA, comendat.A de riga Mateu Corvinus, cel mai faimos a
epohel sale'"40.
« Ibidem, nr. 3, p. I l .
i5 Ibidem, nr. 1 , p . 4.
46 Ibidem, nr. 3, p. 12.
47 Din Istoria Moldavlei, A.R., 1, nr. 6, 16 Iunie 1929, p. 2J.
48 Serbarea şco/ard, A.R., XVIII, 10, 3 fevruarle 1848, p. 37.
40 ReiJexllle unul sahastru, A .R., XVII, or. 65, 19 aug. 1845, p.

261.
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Dintre domnitorii care s-au remarcat pe plan Intern, cel mal frecvent apare
Vasile Lupu, favorit firesc el lui Asachi in calitatea sa de intemeietor al .,Ghimnaziei
vasiliene- de la Trei Ierarhi50. Cărturarul moldovean, adept convins al imporlant,ei
educaţiei, nu putea sA nu aprecieze la domnitorul din secolul al XVI I-lea - a cArui epocA
incercase S·O reinvie tn piesa se .,Domniţa Ruxandra", - "urzirea şi inzestrarea
shoalelor naţionale, menite a tnvinge şi a tmprAşti� intunericul neştiint.el, a pregiu
deţelor şi a patimilor, ci sint eli mai cruzi duşmani a fericirti şi a existenţei poporului
moldo-român"Si. Prin acest fapt, mai ales, Vasile Lupu .,au strAlucit a sa domnie şi
au agonlsll recunoştinta urmaşilor"52. De altfel, sublinierea merilelor domnitorului se
Incadreaza lnlr-o mai largA incercare de a evidenţia meritele înaintaşilor in dome
niul cultural.
[n legătură cu acest fapt, o problemA care reţine aten�ia este aceea a atitudlnlt
lui Asachi - ca şi a colaboratorilor şi, in general, a contemporanilor sAi - faţA de
bisericA şi religie, problemA in care considerarea concepţiilor lor istorice poat.e si.
aducA anumite lAmuriri. Depunind eforturi· pentru rAspindirea culturii, Asachi accepta
tn acelaşi timp religia, pe care o submineazA insA prin activ.tatea sa ; contradicţia
este evidentA. O incercare mal veche de explicaţie o atribuia faptului el Asachi ,.a
trebuit să consimtA ca efor al şcoalelor la creşterea acestor inamice !reductibile,
menite sA se sfişie una pe alta"53. Mai recent s-a considerat el popularizfnd ştiinlele,
.Asachl nu-şi dAdea seama el prin popularizarea lor in cele din urmA va submina
religia şi cu toatA religiozitatea sa el a depus multe strlduin� pentru promovarea
spiritului ştiinţific tn invAtAmtnt"Sf.. Credem insA cA ambele interpretAri sufera de
o anumitA modernizare şi cA judecA lucrurile tntr-un mod prea general. Pentru a le
lAmuri ar fi necesar sA urmArim care este in concepţia oamenilor de atunci raportul
intre religie şi ştiin14, intre religie şi raţiune ; or, acesta pare sA nu le fi apArut
ca anlaRonist. "Pronia cereascA, citim intr-un numAr oi Alblnel, au inz.Astrat pe om
cu simUre, cu tn�lepciune şi cu dreaptA giudecat4"55. Dar faptul care se omite mal
ales este acela al considerlrii istorice a religiei şi bisericii. Or, in concepţia paşoptiş
tilor, acestea au avut un loc insemnat in istoria românilor fie prin meritele bisericti de
pAstrAtoare multA vreme a culturii56, fie prin faptul cA fiind diferitA de aceea a
sl..lpinitorilor strAini, religia a contribuit la conservarea naţionalităţii. Referirea la
religie şi divinilale este curentA la paşoptişti, BAlcescu tnsuşi nefAcind excepţie.

Reinvierea paginilor de glorie ale trecutului este preocuparea de cApetenie tn
articolele istorice ale "Albinei•. Aceeaşi preocupare este tnUlnilA, de asemenea, şi to·

60 E. Lovinescu, op. clt., p. 144.
51 Serbarea şco/ard consvlnllld lul Vasile Lupu VV. clllorul şi lnz4slrdtorul shoale/ot
nationale. V{'7i şi Serbmea zilei Domnului Vasi/ie VV, A.N . . Il, 11!3\l, sunlu· ent ta
nr. 6, p. 25-26 ; Memo;la Domnului Vasile VVd., A.R., XX (1848), p. 37-38 etc.
52 laşiJ, A.R., XVIII, nr. 9, :11 i anuarie 1846, p. 33.
63 D. Dlldllr&.u, O suld de anl de naturaJJsm In România, Iaşi (1830), p. 44.
M F. Lev it, Gheorghe Asachl, ChisinAu, 1 966, p. 58.
55 laşi/, Xlll, nr. 17, 26 fevruarie 1842, p. 66.
56 ,.Şi Moldo-Horr4nLi sint datori beserecBşilor sA i, şi mal ales mllropo\Hului Dosofleu
cu reinvierea literBturel nationale care In multe cpohe avu a &e lupta cu grele
lmpregiur.!lrf· 1 Htbliuyta,ie H.umâneasca, A.R., XVI, 24. 2J marlie 1844, p. 913.
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unele maleriele cu caracter literar57, intr-un moment cfnd trecutul constituia pentru
scriitori

o

deosebit de fecundă sursA de inspiraţie58. In acelaşi timp insi nu sint

omise nici acele perioade mai intunecate din istoria patriei.

O

asemenea epocă o

constituie domniile fanariote, considerate ca o rupturA tn evoluţia firească a istoriei
românilor. Pornind de aici, dar şi de la rolul deosebit acordat personalitAtilor, restau
rarea domniilor pămintene in 1822 este salutatA ca un adevalrat inceput al ,.epohii
mintuirii noastre şi a intoarcerii tn slava str4m4şeascA"59. Pe aceasiA linie, Mihail
Sturza chiar este considerat ca un continuator al tradi�iei

marilor domnilor! ai

trecutului. Considerare evident. contrarA realitA\ii, dar care nu trebuie sA surprindA
dacă avem in vedere activitatea acestuia pentru dezvoltarea invAtAmintului pină in

1834, înfiinţarea Academiei MihAilene (elogiile aduse in revist!l. lui Vasile Lupu trebuie
raportate şi la aceste fapte), dar mai ales poziţia oficialA a lui Asachi, care, depăşit de
evolulia generalA, va ajunge sA blameze mişcarea revolu�ionară din Moldova Ia 1848,
iar mai tîrziu si se pronunţe impotriva unirii, d"eşi prin activitatea sa anterioară, in
clusiv prin impulsionarea cercetArilor istorice in Albina Romdnească, contribuise la
prepararea lor.
De altfel, vorbind despre contribuţia Alblnel Rorndneflti la cunoaşterea Istoriei
nalionale, nu putem sA nu subliniem şi limitele la care s-au oprit Asachi şi colabora
torii sii. Isloria prezentatA aici este aproape in intregime politici şi culturalA ; alte do
menii sint abordate doar incidental. Apoi, in afara unor interpretAri incorecte, sinl
destul de numeroase inexactitAţile !aplice. ln dorinţa de a se sublinia că romanii au
cuprins intreaga Dacie, sint cAulale aşezAri ale acestora in toatA Moldova ; in mod
deosebit se acordA credit acelui "Municipium Iassiorum"OO. Chiar pentru perioadele
ulterioare initlnim �rr>şeli, surprinzătoare uneori. Astfel, băt41ia de la Războieni este
observAm insi cA, in parte,

plasatA la 1390, fiind atribuitA lui Ştefan Muşat6t. Să

�cesle Limite erau impuse de stadiul de atunci al istoriografiei ca şi al socictAţii mol
dovene in general. Ceea ce merită sA fie subliniat in

mod deosebit este permanenta

strAdanie de a reinvia trecutul, de a insufla prin aceasta contemporanilor credini:B
tntr-un viitor pe mAsura acestui trecut. Nu trebuie, de asemenea, omisa preocuparea
!f.e a da impulsuri CC'rcclArii istorice ca şi ace<""a de
rările

generale

ale

istoriografiei

române.

a

Rubricile

face>
de

cunoscute cititorilor rcali
bibliografie

dovedesc

clii

e,proape toate lucrArile importante de istorie, apArute acum, şi-au gAsit un entuziast
popularizator in Alblna Romd:nească. Anunţarea acestora este ades insotilă de prezen
tari elogioase ca şi de deosebit de preţioase consideratii istorice. Fireşte, contribuţia

Albinel nu a fost, şi nici nu putea fi in permanenţi aceeaşi ; spre 1848 preocupArile
sale istoricp sint mai sArllcAcioase şi mai puţin entuziaste. Faptul se explicA prin
emintita evoluţie a lui Asachî, dar şi prin apariţia unor periodice specializate ca

Arhiva Romd:neasc4 a lui KogAlniceanu sau Magazin istoric pentru Dacf462 al lui
BAlcescu şi Treboniu Laurian, ca şi a lucrArilor acestora.
57 Printre autorii cl!irora lnltlnim, In afarA
A. Russo, D. Gusli etc.
58 P. Carnea, In lsloria Uleraluril române,
59 Idee repede de isloria Romdnilor. A.R.. 1
60 G. Seulescul, Privire . . ., Arhiva Albinel,
61 Dln Istoria Moldavlet, 1, nr. 6, 16 iunie

82 Semnalat

cu mulUI cl!ildurll.

de G. Asachi, pe C. Stamati, C. Negruzzi,
voi. Il, p. 251-252.
( 1 829), p. 226.
nr. 3, 1844, p. 1-2, ele.
1829, p. 23-24.

tn A.R.. XVIII, 14 morue

1846,

p. 84,
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Mai ales pinA atunci, putem considera totuşi el Albfna Rom4neo.sc4 a avut o
reală şi utilă contribuţie la cunoaşterea trecutului, la stimularea interesului pentru
acesta ca şi la rAspindirea cunoştinţelor istorice. Este adevArat, in aceastA din urmA
privi n � se impune o anumitA prudentă. Tirajul Albtnei era relativ redus ; tn pnmul
an de apari�ie ea avea 204 "prenumera nţi ", majorit.atea aţ.�arţinind boierimli, la care
se adaugA numerele pllstrate la redacţieG3, vindute probabil ulterior. Aşadar, circu
laţia ei nu putea fi prea mare, desfllşurtndu-se in sfera pAturilor mai instArile, cu at.it
mai mult cu cit preţul unui abonament, patru galbf'ni anual, era relativ ridicat.
Putem considera to tuşi, el intr-un mediu in care stimularea interesului pentru trecut
era propice, articolele de istorie au avut ecou. DupA cum rezultA dintr-o revemre a
redac�iei Albine!, pri mul articol istoric chiar publicat de aceasta a suscitat discuti i
in rind ul cititorilor64. Este interesant, de asemenea, faptul cA atunci cind se pregAtea
să-şi scrie cunoscuta sa Istorie, Kogălniceanu ruga sA i se tr1mită unele articole refe

in Albtna Românească65. SA notAm in sfirşit, cA unele din
ale acesteia au fost reluate de publica�ii periodice apArind in Ţara
sau Transilvania66.
Făcînd in 1!155 o caracterizare a acti v i tă �ii Albinei şi Curierolut Romdnesc,
Kogălniceanu relie!a in mod pregnant meritele acestor prime publica�ii periodice.
.,Amvon mai inalt decit toate amvoancle, aud itori u! lor este pretutindeni şi �lf\SUI
lor strAbAtea in palaturile bogaţilor şi in cAsuţele răzăşeşti şi a posesorilor . . . Clase
intregi furA prin ele deşteptate, luminate şi chemate la viaţă publicA. Şi aşa putem
zice că CurienH şi Albina au răspindi t in starea de mijloc mai ales, mai multe Idei,
mai multe nobile credin\e, mai multA invă!Aturli decit insAşi şcoalele naţionale".
Putem considera că in aceastA privintA un insemnat rol a revenit, in cazul de faţA
pent ru Alblna Romdnească, şi prcocupârilor de istoria patriei, asupra cărora ne-am
oprit aici, chiar dacă prezentarea noastrâ nu a putut reţine deci t acele elemente pe
care le-om considerat mai importante şi deli ni tori j pentru mobilurile şi modul in
ritoare la trecut apll.rute

articolele istorice
nomâneascA

carP revista lui Asachi a abordat trecutul naţionalfi7.

LES PREMIERS P2RIODIOUES ROUMAINS ET LE PAsse NAnONAL
L'EXEMPLE DE l' .ABEILLE ROUMAINE•

REsUME

La preonupation pour le pe.sse national c'esl un fe.il ce.re.clârislique pour !'ideo
logie roume.ine de le. prem i�re moiUl! du siCcle passe. Pe.rmi les moyens employes
pour le. diffusion des connaissances

hisloriques, le. presse

e. eu un rOle

bien important.

6.1 A.R., 1, nr. 1, 1 iunie 1829, p. 4.
� Din Istoria Polrlei, nr. 8, 23 iunie 1829, p. 32. Acelaşi sens U au, probabil, şi alte
reveniri cu precizAri asupra unor articole mai t irziu .
65 M. Kogllilnicee.nu, Scrisori 1834-1849, ed. P. He.neş, Buc. 1913, p. 31 ; 170.
66 lslorJa llteroturil române, Il, p. 243.
fii Nu putem Incheie. Ul.rli e. multumi lncli o de.til Serviciului Bibliografic ai Oihl iolecii
Centrele Universitare din Iaşl, tov. Oprişe.n In primul rtnd, pentru utilul şi omab1lul
sprijin acordat In cercetarea temei eJ:puse aici.
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CONTRffiUŢII LA CUNOAŞTEREA STARU DE SPmiT
A POPULAŢIEI JUDEŢULUI NEAMŢ IN TIMPUL
CELUI DE-AL U-LEA RAZBOI MONDIAL
d.e IONEL MARIN
Dictatura militaro-fascistA. antonescianA instauratA la O septembrie 1940 a fost

o formA de guvernAmint teroristi, reprezenUnd interesele antipopulare a cercurilor
cele mai reactionar-fascisle sau profasciste din România.

Coordonatele pe care şi le-a stabilit aceasta formâ de guvernAmînt au fost

concretimte in lichidarea oricAror drepturi şi IibertAţi democratice, prin folosirea

metodelor teroriste de guvernare, prin răspîndirea ideologiei fasciste şi subordonarea
ţArii intereselor Germaniei, cit şi prin impingerea ei in rAzboiul hitlerist impotriva
Uniunii Sovietice.
BogAţiile materiale şi in special petrolul, au constituit intotdeauna o tentatie
puternic4 pentru diferitele puteri strAine şi mai ales pentru militariştii germani, care
in vederea �alizărîi politicii lor rAzboinice, aveau nevoie de resursele economiei
romAneşli, cit şi de poziţia strategicA a României.
Despre perioada premergAtoare instaurArii dictaturii militaro-fasciste in ţara
noastrA, se pot aduce in discuţie nenumărate aspecte, dar ne propunem tn prezentul
material sll. ne referim numai la unele din acestea, permiţtndu-ne doar o scurtA pri
vire asupra citorva consecinţe ale mAsurilor ini�iate de guw�mul de dictaturA fascistA,
tn fruntea cAruia s-a anat �eneralul şi mai tirziu mareşalul Antonescu - omul cel
mai de incredere al hitlerişlilor - care şi-a asumat prerogativele cele mai importante
ale conducerii statului, instaurînd un regim ce a intunecat pentru o vreme istoria
patriei noastre. Referindu-se la aceastA perioadA a istoriei patriei, tovarăşul Ceauşescu
arAta

cu

prilejul celei de-a 45-a aniversllri a partidului cA, .,perioada dictaturii militare>

fasciste şi a

rAzboiului dus alAturi

de Gennania

hitleristA,

constituie cea mai

neagrA paginA din istoria modernll a României. Dictatura militaro-fascistA executind
ordinele Germaniei, a dus o politici de exţ�loatare prAdalnicA a resurselor naturale,
a bo�iţiilor �Arii,

a

pus induslria, a�ricull ura şi transportul in slujba rAzboiului,

eco

nomia romAneascA a fost ruinatA, bogA�iile ţării au fost secituite, ceea ce a fAcut
ca - la sfirşitul rAzboiului - producţia industrial! si reprezlnte circa !10% fatA de

Memoria Anllqullatls,

1. 11969.
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cea dinainte de război. Numai pagubele cauzate de Germania - României -, prin
neplata de impozite şi taxe etc., se ridicau la pesLe 448 milioane dolari la cunul
din 19381.
Pentru a-şi asigura infAptuirea obiectivelor propuse guvernul de dictaturi
fascistă, ):le lingA mAsurile stabilite in interior privind intArirea poziţiilor sale legate
de forta annat4 - pentru o mai bună stabilitate a regimului a permis - imediat
după instaurarea sa, pătrunderea in ţarA a primelor unitAti militare germane.
In toamna anului 1940, au inceput să se strecoare in ţară primele unîlâ\i mili
tare germane - printre care divizia 13 molo şi 16 blindate2. La numai citeva luni
mai ttrziu, România primea incA zece divizii germane care - ca şi primele sosite
tn toamnA, au fost dislocate tot in regiuni de importanţă majorA pentru interesele
militare ale Gennaniei. Cantonarea masivA a mililarilor germani in România, a
insemnat de fapt ocuparea acesteia - deşi de drept, conform acordurilor intervenite
intre guvernul fascist şi guvernul hitlerist, Rom.ânia se conducea tot dupA legi proprii.
Acordul gennano-român semnat în octombrie 1940 con\inea noi angajamente
pe care statul român şi le lua fal,ă de Germania pentru perioada următoare. Acordul
marca totodată adincirea şi mai mult a infeudArii t,.Arii falA de interesele Germamei.
Din momentul pătrunderii primelor unită\i şi pina la izgonirea lor de pe
teritoriul ţArii, trupele gennane s-au comportat aşa cum o sA constatăm mai jos,
ca nişte trupe de ocupaţie, ac\ionind peste tot pe unde au trecut, in această manieră.
Pentru inlreţinerea acestor trupe, au fost cheltuite in aceastA perioadA, pestl!
e7 miliarde lei - valuta anului 19393. Cheltuielile au fost insA mult mai mari. DacA
avem în vedere faptul cA incAlcarea oricAror prevederi ale acordurilor româno-,::er
mane erau !Acute IArA nici o rezervA şi cA militarii germani actionau dupA cum
le dicta bunul plac, jefuind popula\ia civilA, întreprinderile, inslituUilc etc., atun ...·i ne
putem fonna o imagine şi mai clarA despre comportarea la noi în IarA a tru
pelor gennane.
Deşi era prevAzut cA ostaşii germani nu pot trimite acas4 sau sA ia cu ei
decit un singur pachet cu alimente, aceastA slipulaţie a acordurilor nu a fost nicio
dată respectată - mari cantitllţi de alimente scurgfndu-se pe aceastA cale in
Germania fascistA.
La acestea se adaugă şi numeroasele stricAciuni ale obiectivelor şi construc
\iilor folosite de unităţile hitleriste, care au dus la sporirea pagubelor generale cauzate
de armatele germane staţionate pe teritoriul ţării noastre.

*

In aceste condiţii, partidul a trebuit să facA faţA unor siLuaţii deosebite. El
s-a aflat In fruntea' maselor populare, explicînd n<>cesitatea unirii tuturor forţelor
l

N. Ceausescu, Par/ldul Comunist Român continuator al luptei revolulionare şl demo

t:rallt:e a poporului român al lradilillor mlşt:dtil munci/oreşli şl socialiste din Româ
nia, Ed. Politic<!, Bucureşti, 1966, p. 48.

2 Istoria mlşedril munciforeş/1 şi democratice din România şi a Partidului Comunist

Român, Culegere de let:IJI, lucrare ap5.ruUI sub Ingrijirea Academiei de Şli inte
Social-Polilice .,Ştefan Gheorghiu .. de pe ltngl!i C.C. al P.C.R., Bucuresli, 1968. p. 88.

J Ibidem,

p. 95.
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pentru

României din

ieşirea

rAzboi, pentru rAsturnarea dictaturii

Intreaga ţară a fost cuprinsâ
totală a României

la

milltaroefasclste.
de aservirf'

o profundA indignare faţA de politica

de

interesele războinice

ale Germaniei .

Numeroase documente atestă că şi i n judetul Neamţ starea de

revoltă

nemulţumire

şi

a populatiei a fost in continuă creştere in toatA perioada rAzboiului.

Organele

d; represiune ale

slatului - cere aveau sarcina sA asigure siguranţa

acestuia, sA în4buşe orice manifestare potrivnicA politicii antonesciene, au intocmit
numeroase rapoarte foarte concludente,
rîndul maselor populare Iaţll de

din care se desprinde revolta ce clocotea in
inrobirea economică şi politică a României, faţ4 de

politica rll.zboin:cA a dictnturii militaro-fascisle.
In
cit

cele ce

urmează, cu ajutorul mărturiilor consemnate in documentele

vremii,

baza unor relatări ale martorilor oculari, vom cAuta să evidenţiem cileva

şi pe

aspecte mai semnificative ale stArii de revollă a maselor de oameni ai muncii din
nostru, cît şi

judeţul

acUunile

acesiOra

pentru sprijinirea programului

partidului

comunist de răsturnare a dictaturii antonesciene.
România nu intrase încă în rAzboi şi - in rapoartele Sigurantei - incepuse să
se vorbească foarte frecvent despre activitatea comuniştilor

locali.

Intr-un raport

strict confidenţial al prefectului judeţului Neamţ către organele superioare dupA ce
se

arăta că

la

sate situaţia se menţine foarte grea, ca urmare a rechiziţiilor

existind pericolul ca in toamnA or.:oareh•

să

de

cai,

nu se mai poală lucra, se fac referiri

la activilatea f.(rupurilor comuniste din or-aşul Piatra Neamţ. ". . . in re priveşte teri·

toriul

urban,

nucleului

jandarmeria

şi

politia

urmAresc indeaproape activitatea membrilor
la Piatra Neamţ cu ramiiicaţii in Buhuşi şi 'I'trgu
din Piatra a circulat recent un manifest prin care se
decret-lege la rechizi�ii, spunindu-se in mod desohis

comunist, identiCicat

Neamţ. In rindurile comuniştilor
aduceau grave atacuri noului

că s-a legiferat jaful in dreptul muncitorilor""·
In timp ce marea majoritate a bArbaţilor se aflau pe

cimpul de luptă, autori
rurale, se dădeau la
o petiţie pre!ec
d-le prefect, din tot sufletul nostru istovit de
datorie, sli binevoi\i a lua mAsurile ce le a\l'l!ti

t.!l.ţile locale, trupele strAine staţionate in diferite
abuzuri din cele mai grave. Sătencele din Buhalniţa,
tului, subliniou :
mizerie şi in

... . . VA ru,dm dar,

numele celor

plecaţi la

localitAti

adresindu-se cu

ca lucrurile să ia o legală cale şi s� se înceteze prigoana din partea autoritA�ilor, să
n u mai fim oropsiţi ca nişte

rile legale

copii

netrebnici cum sîntem calificaţi . . . Toate dreptu

ne sint pe deplin întunecate din partea

autoritlţilor comunale, care favo
ce le trece printre degete,

rizeazA pe cei avuţi, iar nouA - celor necăjiţi - ni se dA

dar aceslea cu brusclri, injurii şi mizerii"S,
Concomitent cu

aceasta,

o

tAţilor naţionale - ordinul dat
dispunind :

serie de măsuri au fost luate şi impotriva minori
de prefectul j udetul ui Neamţ in aceastA direcţie
1941) se vor lua măsuri de revi2:uirea listelor df'

,.Chiar astăzi (4 iulie

lucrAtori din fabricile de hirtie şi mucava, B:striţa, Buhuşi şi din toate fabricile de
pe raza

judeţului

şi îndepărtaţi din fabrici, evreii, un�urii, ruşii şi

toţi

indezirabilii,

4 Arhivele s/arului IJJ/ala }udeteand Neamt. Fondul Preleeturll }udefu/u/ Neamt.
nr. 1/1940, voi. 1.
dosar nr. 124/1941. inv entarial la nr. 295.

5 Ibidem,
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chiar dacA au ordin de mobilizare.
militare putemice'"S,

Se

vor lua mAsuri de plzirea fabricllor cu gArzi

Deşi documentele de care ne-am folosit prezintA o situaţie existentA la începutul
rAzboiului sau la puţin timp du�A inceperea lui, noi avem posibilitatea sA constatAm
mAsurile de siguran�A cit şi asprimea lor - care exprimau, de altfel, teama de incor
dare a stArii de spirit şi revoltA a populatiei fată de regimul fascist şi politica acestuia.
Desprindem in acelaşi timp c4 in rindul maselor largi ele poporului, al unui
număr din ce in ce mai mare de cercuri politice, se dezvolta o puternicA stare de spirit
antilascistă, dorinta arzAtoare de a rAsturna diclalura militarA şi dominaţia Germa
niei hitleriste.
Cu seopul de a exercita o Influenţă corespunzătoare in rindul populaţiei, pen
tru

ca

aceasta sa susţinA rAzboiul in care România fusese tiril4, ziarul local .,CeahlAul"

a dus timp de trei ani (1042-1944)

cll

a apArUt, o campanie susUnutA, cAutind elemen

tele necesare prin care sA explice motivele şi justeţea rlizboiului ; cu toate acestea
multe din materialele publicate ne indicA impasul politic şi economic in care intrase
�a in aceastA perioadA, impas

ce

se agrava In permanenţi.

Situaţia economicA şi alimentati'l populaţiei era foarte dificilA, reprezentanţii
autorilll.ţilor fll.dnd eforturi disperate pentru a linişti populaţia care ajunsese ca
urmare a lipsei de alimente şi imbrAcAminte, intr-o situaţie deplorabiL!!..
Publicaţia amintitll. mai sus insera in coloanele sale din 22 noiembrie 1942 sub

titlul

.,0

ducem inc4 bine.. , discuţiile subprefectului Matei cu cet.Aţenii din zona mun

toasA a judeţului- .sA admitem cA intr-adevAr porumbul ce se procurA este insuficient
şi-o ducem greu, lucru pe care de altfel il cunosc şi eu prea bine. Este greu de trAit. Ne
lipsesc şi alte lucruri, nu numai porumbul - şi facem eforturi mari pentru aprovi
zionare, totuşi dacA am sta şi ne-am gindi puţin, am vedea c4 noi aceştia de acssll.
- n-o ducem tocmai greu, ba poate chiar binişor"7.
DacA avem in vedere cA aceastA af1rma�ie, acest cnJd adevAr - se pronunţa
In mod oficial in 1042 la numai un an de la intrarea României In rAzboi, cind situaţia
economică a ţl!ril nu cunoscuse incA un puternic declin, fenomen

a!

se va intimpla

mai tirziu, spre sfirşitul războiului, atunci ne putem imagina situaţia generală a ec�>
nomiel \.AriL
Pentru a face faţă greutAţilor tot mal mari in respectarea angaJamentelor ce
şi le luase România in rAzboiul pe care

n

ducea alAturi de Germania, se foloseau

numeroase forme in vederea obligârii populaţiei sA contribuie intr-o tot ma1 mare
mAsun!i la acest rAzboi. Din aceste apeluri ce apAreau foarte frecvent in presa vremii,
distingP.m cu claritate Şi mobilul războiului, precum şi interesele ce işi propunea

sA le apere.
Aceeaşi publicaţie in numArul său din 25 octombrie 1942 insera nApelul• semnat
de soUa dictătorului in care se preciza :

.,soldaţii noştri luptA pentru a ne �:�pAra

pAmintul patriei, a ne ridica onoarea, pentru a ne asigura dreptul de a ne pAstra bise
rica, familia şi proprietatea". Numai datorită lui, bogatUl are siguranţa averii lui,

6

Ibidem, dosar nr. 146/1941, lnventarlat la or. 149, fila 37.

7 CeahlduJ, anul 1, or. 5, p. 2. oct. 1942.
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c:lrturarul are liniştea gindului, muncitorul poate sA-şi aducă rodul braţelor lui pentru
ingrijirea

caset..S.

Pe mAsurA ce România continua sa participe la rAzboi alAturi de Germania,
incildndu-se prevederile acordurilor incheiate anterior, starea deosebit de grea a
populaţiei devenea tot mai evidentA, lipsa articolelor alimentare, a mijloacelor de
lucru pentru efectuarea lucrArilor agricole, starea de tensiune permanentA, erau feno
mene care se agravau continuu. ClluUnd sA demonstreze preocuparea pentru rezol
varea acestor probleme - organele administraţiei de stat făceau o mare publicitate
atunCi clnd se tmpArţeau anumite articole şi obiecte pentru populaţia nevoiaşă.
Din datele pe care le vom reproduce dintr-un document al prefecturii, ne putem
da seama fArA niCi un fel de greutate cit de "substanţiale" erau ajutoarele oferite
orfanilor, invalizilor şi văduvelor de rll.zboi.
In procesul verbal al şedinţei consiliului de colaborare al prefecturii
octombrie 1943 se aratA că .,s-au distribuit unelte după cum urmeazA :

din

7

150 pluguri,

150 coase şi 300 sape, s-au dat 900 de opinei la orfani . . . s-au mai distribuit 1.970 kg.
griu la 16 vAduve şi 31 invelizi şi 2.150 kg. porumb la 25 văduve şi

8

invaliZi'"9. Aceiaşi

publicitate era fAcutA şi pentru ajutoarele ce se dAdeau copiilor. .,PrimAria oraşului
nostru a distribuit elevilor

s4ract de la şcolile nr. 1, 2 şi 3 la băieţi şi fete din loca

litate precum şi de la şcolile anexe un numAr de 920 perechi bocanci al cllror cost
a f09t acoperit prin colecLa primAriei. Bocanciî au fost confecţionaţi in foarte bune
condiţiuni cu

talp4 de

lemn (sublinierea ns.) . . .

La

distribuirea bocancilor domnul

primar c4pitaR rez. a dat lntîietate orfanilor şi fiilor de invalizi•to.

La

fel de critici era şi situaţia populaţiei urbane pentru care problema apro

vizionlrii

devenea tot mai presantă.

In oraşul

Piatra

Neamţ,

măsurile

restrictiVE!

pentru distribuirea alimentelor de primA necesitate erau la ordinea zilei.
MAsurii bune de a se distribui zahArul şi untdelemnul trebuia să-i corespund.l
şi organizarea raţionalA a împărţirii in chip omenos, si nu fie aglomera\ie, imbul
zealA, gAlAgie, vorbe, oamenii stind cite 10--12 ore, etc. I t.
Impasul economic in care România intrase spre snrşitul războiului antisovietic,
este atestat in mod pregnant de mAsurile preconizate de a obliga populaţia civili prin
ordine sau decrete sa cedeze bunuri materiale pentru armata români ce se afla pe
front. DacA statul nu mai era in stare să asigure nici mAcar strictul necesar echipa
mentului pentru ostaşi, elaborind în acest sell9 un decret-lege pentru rechiziţii şi
depunerea gratuiti a rufăriei de corp, aceasta constituie un indiciu foarte semnifi
cativ al

declinului

total a economiei româneşti, a

falimentului

politicii

dictaturii

militar-fasciste. ln decretul amintit se ficea precizarea cA .,Pentru completarea rufă
riei necesarA ostaşilor ţArii şi premilitarilor, toţi locuitorii majori şi intreprinderile
textile sint obliga�i a contribui in naturA prin predarea gratuitA de efecte in confor
mitate cu dispoziţiile acestei legi"12.

anul 1, nr. 1, p. 2, ocl. 1942
9 Ceahldul, anul II, nr. 50, p. 3, 1 7 oct. t 943.
to Ceahldul, anul II, nr. 14,
4, lan. 1943.
U Ceahldul, anul II, nr. 14, p. 3, col. 1 şi 2.
t2 Universul, din 5 aug. 1944. Materiei decupat din zierul mentionat continind, "Decret·

8 Ceahldul,

p.
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CetA�nil erau obligaţi in raport de ventturtle mlnlmale (50.000 lel lunar) BA
predea "cite o c.'!lmaşl, una pereche indispensabili lungi sau scurţi şi o pereche ciorapi
de linA sau bumbac"13.
Ziarul Universul reproduce in numArul sAu care conţinea apelul semnat de
generalul Pantazi, ministru de rAzboi din perioada aceia, o fotografie infAţişind o
fringhie de cere erau atirnate şi citeva obiecte de rufărie intimA pentru care zianll
publica apelul "Ostaşul care ne apArA hotarele trebuie sA fie bine echipat. Daţl-i
ru!Aria"1'. Dar este cunoscut cA populaţia n-a sprijinit in nici un fel aceeslA acţiune,
cA legea privind rufaria a rAmas fAră efecte reale.
Vrind sA demonstreze insA că populaţia se conformă dispozi�iilor decretului
lege, acela�i ziar din 23 august 1944 reproducea o fotografie infăUşind o femeie cu
un pachet de rufe in bra� exclamind "Iată darul meu !"15, la care ziarul adAuga,
.,Nu uitaţi că oricit de mari sint eforturile noastre pentru purtarea rllzboiului nu pot
li in nici-un caz comparate cu jertfa luptAtorilor de pe front. DAruiţt de aceia din
timp rufAria cerutA de lege pentru armat!!. dovedind şi astfel strinsa solidaritate
a celor de acasă cu ostaşi apărători ai pămîntului românesc"16.
Referindu-se la aceeaşi stare de mizerie, in care ajunsese populaţia ţArii, colo
nelul in rezervă Nistor Teodorescu, in anul 1044 comandant al unei unitAţi de grAni
ceri, noteazA în memoriile sale de război : "Fiind o regiune de munte (zona Farcaşa,
Borca, Mălini, Capul Cimpului) putin fertilA, ocupa�la lor de bazll. (a ţăranilor - n.n.)
era tAiatul pădurilor. Dar munca la pădure, o datA cu apropierea frontului, tncetase.
Puţinele alimente agonisite in toamnA, printre care pe prim plan se aflau porumbul
şi cartofii, erau pe terminate. Intram in casele acestor locuitori şi m1 se umplea
inima de jale. Copii, femei şi bAtrini nu aveau pe masă nici măcar obişnuite mAmA
ligă. ln urma repetatelor rechlziţii forţate, locuitorilor li s-au luat şi ultimul cal şi
ultima cllruţll"17.
Parcă in ciuda tuturor acestor stAri de lucruri, parcA in ciuda tuturor nedrep
tAţilor sociale, a regimului de muncA Inuman impus lucrătorilor din fabrici, a exploa
tArii la maximum a acestora, propaganda antonescianA nu se sfla si menţioneze grija
deosebitA pe care o manifestA pentru crearea unor condi�ii optime, pentru culturali
zarea maselor, pentru petrecerea timpului de odihnA in mod plAcut. Din relatarea
aceleiaşi publicaţii ne putem da seama despre adevArata preocupare a guvernului fn
aceastA din'!cti'!".
AutoritAtile militare ce se instalaserl rn intreprinderi, organlzau aşa-zisele
acţiuni cultural-distractive la care muncitorii fn grupuri, sub comanda unui ofiţer
se deplasau tn diferite localităţi situate tn apropierea intreprinderii tn care lucrau.
Intreaga actiune se desfAşura dupA un program bine stabilit, din care nu lipseau acele
apeluri adresate de armatA peniiu mărirea producţiei, pentru sprijinirea depUnA a
politicii antonesciene.
Referindu-se la o astfel de manifestare, ziarul Ceahldul - apreciind-o ca pe un
mare eveniment rn via�a culturalA a judeţului, fAcea urmAtoarea precizare In numArul
13 Ibidem.
14 Ibidem.
15 Ibidem.
10 Ibidem.

17 Nislor Teodorescu, La M4JlnJ 1n august 1�44, Editura militarii., 1968, p. 15.
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.,Excursia s-a făcut după un program bine alcAtuit şi sub

directa conducere a comandantului militar, care este in permanenţă in mijlocul munci
torilor . . . Sintem informati cA dl. maior BrAtescu are in proiect cu muncitorii şi alte
frumoase excursii"18,
Chiar şi alte activit4ţi cu acelaşi caracter nu puteau atenua suferintele poporului
nostru, care a trebuit să suporte consecinţele nefaste ale rAzboiului. Oameni de cele
mai diverse preocupAri !şi manifestau prin diferite forme revolta faţA de război, faţA
de perspectivele sumbre ce se deschideau ţării noastre in condiţiile continuArii lui.

*
Evenimentele ce se desfăşurau cu repeziciune, indicau tot m&i mult schimbarea
raportului de forţe pe !rontul antisovietic, aceasla fAcind ca ln rindurile cercurilor
conducAtoare să se manifeste tot mai mult teama de inevitabilitatea infringerii ; de
aceea propagande antonescian! a inceput sA categorisească pe cei ce difuzau ştirilE:
privind infringerea Gennaniei in acest rAzboi, ca trAdAtori, cerind să fie judecati şi
pedepsiţl de curţile marţiale. Presa a inceput tot mai lrecvent sA adreseze apeluri

cAtre populaţie, pentru a-şi pAstra calmul şi liniştea şi a nu apleca urechea (aşa
spuneau ei) la unele zvonurl. In editorialul ziarului Ceahl4ul din 24 octombrie 1943
sub titlul .,Cascada zvonurilor" se menţiona :

". . . Lipsiţi de orice seDtiment de rAs

pundere şi dragoste de ţarA, aceşti eterni ciocli ai societăţii care t.-er totul, dar nu
vor consimţi sA dea nimic pentru viitorul neamului, predicA zilnic cele de mai
necrezut zvonuri, vestind intimplAri care n-au sA se producA niciodatA, uitind cu bunA
ştiinţA rAul pe care-I fac patriei lor angajatA intr-unul dintre cele mai hotAritoare
momente din cite a cunoscut omenirea . . , cind momentul cere tuturor fiilor sli rAb
dare şi disciplinA naţionali, - laşi, fricoşi, vinturA pretutindeni

duhul nefast al

infrtngerii"19. Articolul conchide .,Naţia intreaga ii declarA trAdAtori pe aeeşli duşmani
ai sAI, pentru cA nici o pedeapsA nu este deajuns faţA de rAul pe care-I produc zilnlc"20.
[n aceeaşi mburA, ziarul Curentul crede

el

.,rAzboiul va

fi

un bilanţ groaznic

al imbecllltAţii"21, strigind in mod insistent alen�ia populaţiei ţlrU ca aceasta sA
dea crezare numai ştirilor oficiale. .,Populaţia capitalei si aibA încredere In ştirile
transmise prin radio asupra situaţiei europene . . , intrucit anumite persoane riu lnten
�ionete cautA sA lanseze fel de fel de zvonuri, creind astfel peniel şi o acţiune de
dezorgenizare a vieţii economice"22.

O

stare de spirit incordatA, de revoltă şi urA impotriva ocupanţilor şi a rAzbo

iului, manifesta - ca de altfel

intreaga populaUe a ţArii - şi populaţia fostului

judet Roman. Creşterea stArii de spirit revoluţionar a populaţiei romaşcane a
detennineLA de activitatea des!ăşuretA de partidul comunist.

Un

fosl

raport al armatei a

IV-a clltre prefectul judeţului Roman menUoneazA cA nunii locuitori pAstreazA mani
feste sovietice, ce sint trecute din minA in minA, pentru a le comenta"23.

18 Ceahldul,
19 Ceohldul,
20 Ibidem.

21 Curentul, anul XVII, or. 5857, din

ZI
23

Ibidem.

Se

atrage

anul Il, nr. 43, din 23 aug.
or. 51 dJn 24 ocl. 194J.

7

iunie 1944, Bucureşti.
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tONE!. MARtN
tn consecinţA atenţia prefectului, pentru a ordona printr-o circularA, mAsuri urgente :
•VA

rugAm a lua mAsuri ca orice manifest gAsit si fie predat imediat, fArA a fi

dtit, celui mai apropiat organ de poliUe sau jandarmerie..�.

ictatura

Creşterea revoltei popula�iei, a atitudinii potrivnice fată de nlzboiul antiso-

vl.etic, au determinat d

militaro-fascisUI. la intensificarea mAsurilor de repre

siune asupra tuturor celor ce se manifestau intr-un mod sau altul impotriva politicii
rA:zboinice a cllcil antonesciene.
Impotriva celor ce sabotau maşina de război au fost luale aspre mâsuri judi

ciare. Curtile marţiale au pronuntat numeroase sentinţe de condamnare a ţăranilor
la ani grei de inchisoare şi muncă in lagărele de concentrare. In multe regiuni ale
�rii, guvernul fascist s-a dedat la provocAri, inscenind aşa zisele procese ale .. �Ara
oilor spioni... De exemplu, in toamna anului 1942, în urma un ui .,denunţ'" cum că

ţlranii din comuna Bistricioara Neamţ ar faca spionaj, au inceput cercetArile. La 7
februarie 1943 un nur:năr de 61 de ţărani şi 4 intelectuali din localitatea amintiU!i au

fost arestaţi şi supuşi torturilor de cAtre cAlAii de la siguranţA. DupA o sAptAminA de
chinuri la siguranţă tn Bucureşti, unul dintre cei arestaţi, Ion Samachiş a fost
asasinat25.

roriste

Dar mAsurile te

nu au prodUs intimidarea

ţArAnimii, aşa cu m cred4:'&U

organele de represiune ale guvernului antonescian, ci au determinat o mai mare ·tn

dirjire a acesteia. Teama crescind!. a dictaturii militare fasciste faţA de falimentul
total al politicii lor nefaste, era manifestată şi prin rapiditatea mAsurilor ce le iuau

pl'rioada

pentru reprimarea· tn mod stngeros a acţiunilor organizate de cAtre comunişti.
După relatarea unor membri de partid din ileJ!olitate, în

Hl:l!>-194-1

s-au desfAşurat puternice acţiuni pentru ajutorarea celor aflaţi in inchisori. Prin

i

intermediul Ajutorului Roşu s-au trimis pachete in logilrul Tîrgu Jiu, Caracal, �ier·

curea C uc , Mîslea, Moin�şli. Ca urmare a O('estor activitAti autorit4Ule au inten
slficat acţiunile de urmArire reuşind ca în 1940 sA aresteze şase comunişti de pe teri

l

toriul urban al judeţului care mai tirziu au rost internaţi in lagărul Miercurea Ciuc26.

In toatA aceastA perioadA organizaţia locali!. a partidu u i comunist a exphcat

muncitorilor cauza nedreptAţilor sociale, politicei de represiune şi intimidare a munci

torilor, - faţA de puternica activitate a comuniştilor, consiliul de colaborare al prefec
turii indica stricta supraveghere a comuniştilor27.

f

In lupta organizatA impotriva fascismului şi a ocupanţilor fascişti, organizaţia

de partid a antrenat UTC şi Ajulorul Roşu la răspîndirea unor manifeste. Ast el în

poliţi a

anul 1942 pe foi de. caiete s-au difuzat inscrip\ii scrise cu mîna, ca .,Moarte fasciştilor..,
.AfarA cu hitleriştii din ţarA", "TrAiasca U.R.S.S.". Deşi

a mobilizat toate for·

�le pentru descoperirea autorilor, acest lucru nu s-a reuşit - dimpotrivA cu prilejul
zilei de 1 Mai pe virfurile Cernegurei şi pe Turnul din faţa actualului muzeu, au fost
arborele steaguri roşil28.

:M Ibidem.
25 Maria Covacl şi Floarea Dragne, Lupta Jmpolriva dictaturii mllltar iascJste, din

'1:1 Ibidem, Proces verbal nr. 29 din 27 lun. 1940.
28 Din relatdrlle membrilor de partid din llegalllat e. Ion şi Alenndru Clduleanu.
28

Istoria contemporan!! a Romdnlel, Ed. şliin\ilicll., Bucureşll, 1965, p. 175,
Arhivele statulUI liliala jude�eand Neamt, Dosar nr. 264, pachel 13, p. 65/1940.
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In rindurile populaţiei, sub Indrumarea U.T.C.-ului tinerii au dus o muncA sus
ţlnutA de Informare, difu:dnd manifeste şi notiţe informative privicd situaţia de pe
front precum şi desfllşurarea evenimentelor. Acestea se difuzau de la om la om in
cadrul unor reuniuni cu aspect de petrecere care erau organizate tocmai fn scopurile
amintite mai sus29.
O vie activitate a fost desflşurat.A de organiza�la locală a partidului comunist
pentru crearea in
Muncitoresc.30

1943,

a Frontului patriotic antihitlerist şi in 1944 a FrontulUi Unic

Comuniştii, membrii organizaţiei U.T.C. din oraşul şi judetul Neamţ şi-au In
dreptat

re

t.ot acest timp acţiunile lor in direcţia lAmuririi maselor de oameni al

muncii despre adevAratele cauze ale rAzboiului şi ale politicii de expansiune dusA de
cercurile rAzboinice, precum şi despre injustetea participArii României la un rAzboi,
pe care nu 1-a dorit niciodatA.
Activitatea comuniştilor şi uteclştilor pietreni a fost insi dupA o perioadA de
timp descoperiti de organele d.e siguranţA locale. Astfel, in noiembrie - decembrie

1943, poliţia a arestat In oraşul Piatra Neamţ peste patruzeci de membri ai Partidu
lui Comunist RomAn şi ai Uniunii Tineretului Comunist. Intregul grup a fost trlmls
spre judecare

lui

1944

la

curtea marţialA din Iaşi. Procesul ce s-a desfAşurat la inceputul anu

a hotArit multi ani de tnchlsoare.31

Toţi cei condamnaţi au fost trimişi in diferite lagAre sau inchisori. Ion CAciu
leanu membru al Partidului Comunist Român tncA din

1921

işi aminteşte că, imediat

dupA proces a fost trimis la inchisoarea din Ploieşti care cu puţin timp Inainte, In

urma

unui Incendiu, a cauzat moartea a peste 00 de deţinuţi.
Toţi cei care au fost judecaţi atunci, işi aduc aminte cA in fala bltAtlor şi tor

turllor au rezistat cu eroism, avind mereu tn faţA justeţea cauzei pentru care lupl.au.
O parte dintre cei care atunci au suferit consecintele m�surilor represive, nu se mai
aflA astAzi printre noi. Unii dintre ei n-au epurat sA vadâ înfliptuirea socialismului,
pentru a cărei cauză au luptat.
Oamenii din cele mai diferite domenii, cu di!erile preocupări sau orienlărl poli
tice, IncepuserA tot mai mult să-şi dea seama de inevitabilitatea tnfrtngeril tn rAzboi
a Germaniei şi alAturi de ea şi a României,

C'U

toate ronsecinl-ele şl implicaţiile

CE.

deC'ur.c:eau tie aici.

In oraşul Piatra Neam� şi judc�ul Neamt in ţ!eneral, şi-au desfaişurat activi

tatE>:� un mare numlir de comunişti ;

dăm citeva nume mai importante :

Dumilru

Leonte, A•lrica Miştala, Ion Lasc6r, Ion Căciulcanu şi al \ i i care, prin activitatea lor
revolu�ionaril indreptatA spre binele şi fericirea poporului nostru vor rAmine înscrişi
in filele istoriei partidului nostru.
Diverse au fost şi formele sub care aceastA atitudine protestatarA se manifesta,
semnificativ, pArindu-mi-se modul in care işi exprima sentimentul de respingere a
politidi riilboinice cArturarul pietrcan G. T. Kirileanu.

29 Ibidem.
30 Ibidem.
3t Ibidem,
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AceastA personalitate de seamA a municipiului şi judetului nostru, tn Insem
nArile ce le flcea In mod obişnuit pe publicaţiile la care era abonat In acea perioadA,
lşi exprima protestul sAu hotArit !al,.§ de rAzboi şi continuarea acestuia.
La insemnArile corespondenţilor de rAzboi care infonnau despre situaţia de pe
front şi mai ales la acele informaţii privind pe mareşalul Antonescu, G. T. Kirileanu
nota sub semnAtura corespondentului respectiv : .,Mare sec4turA"'32.
Numeroase &tentate puse la cale impotriva lui Hitler au fost evidenţiate şi de
presA. La o intrevedere dupA atentat, prima fotografie a fiihrerulut il tnfăţişa stind dE:
vorbla cu Mussolini in care ambii conducători ai fascismului zimbeau aparatelor
foLograflce, - sub aceastA reproducere G. T. Kirileanu noteazA : .,ce rts sinistru•»
MAsurile drastice ce erau luate de dictatură in ultimele zile ale existentei el, sini
expresia intensificării teroarei asupra tuturor sectoarelor vieţii economice Şi social
politice. Ziarul Universul din 15 mai 1044, publică noua lege a presei, stabllind măsuri
drastice împotriva tuturor celor ce vor scrie altfel decit se apunea ofidal de cltre
cerc11rile guvernamentale despre aceastA lege G. T. Kirilesnu noteazA .,Lumea piere·:n.
Protestul hotArit si populaţiei oraşului Piatra Neamţ faţA. de politica de dictat
şi ocupaţie pe care o practica Gennsnia in cazul ţării noastre, este exprimat prin
căldura şi adeziunea totală manifestatA de unii oameni de cultură din teritoriul
r!ipit, care au organizat şi aici unele manifestAri culturale tnfierind ruşinosul dictat
de la Viena.
Folosind diferite forme, reprezentanţii spiritualitAţii transi1vane refugiati tn
nomAnia desfăşurau o bogatA activilate pentru a dezvolta sentimente protestatare tn
rindul populaţiei faţl de actul din august 1940 privind rApirea Transilvaniei de nord.
Cu ocazia acestor acţiuni au fost prezentate un număr important de lucrAri
aparţinînd oamenilor de culturA din teritoriul cedat. O astfel de actlvitsle s-a desfA
şurat in ziua de 6 iulie 1943 în sala Cinematografului "Regal", cu acest prilej poetul
Iosif Moruţan care sosise cu puţin timp în urmA din Transilvania a recitat din lucrArile
personale .,Ne aşteaptă Ardealul• şi ..Scrisoare celor r!imaşi in Transilvania cedatA•.
Poetul V. Copilu-Cheatrl, poeziile personale .,Rugăciune pentru ţara mea", .,Memo
randumuJ• şi .,Cinta cucul iar in munţi". Cel mai tinAr dintre poe�i, in vîrstă de 18
ani, Lucian Valea, şi-a recital producţiile proprii, dintre care amintim .,RugAciune
din Ardeal'", .,Autoportret", .,Cintec pentru Intoarcere acasă'", .,RAvaş cAtre bAdiţa
Octa\·lan de la Ciucea•. Tot cu acest prilej, cin\Areţul Puiu Cucu a interpretat .,Doina
refugiaţilor ardeleni" şi "Pastorala din FAgăraş", iar Chiţu Pop a expus conferinţa
intitulatA .,Poporul românesc in faţa Europei nouă", din care rezultA cu preg
nantă Idei& de unitate şi continuitate a poporului român in spaţiul carpat�dunArean.
PopulaUa prezentA la aceaslA activitate şi-a manifestat puternice sentimente
de aprobare şi adeziune pentru unitatea fiinţei naţionale, impotriva politicii nefaste
desllşurate de regimul de dictatură militaro-fascis!A35.
32 Universul, anul 61, nr. 164, 16 iunie 1944, p. 1 şi 2. (Biblioteca munlclpalll. documen
lar!l "G. T. Kirileanu").
33 Universul, 31 lulle 194.4, fotografie decupal21. (Biblioteca municipalll documentarll
.,G. T. Klrlleanu'").
3li Universul, 15 mai 1944, lnsemnllrl. (Biblioteca municipala documentarA .,G. T. Kl
rileanu").
35 CeohJ4ul, anul 11, nr. 32. 13 Iunie 1943, p. 1 col. 2, 3 eJ 4.
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La creşterea valului revoluţionar, la Intensificarea in interior a activitAtilor

desfAşurate de masele populare sub conducerea partidului pentru răsturnarea dicta
turii antonesclene, contribuiau şi situe.ţia de pe front care devenea pe zi ce trece tot
mal nefavorabilA Germaniei, cit şi intenţia dementA manifestatA de cercurile rAzboi
nice de a conlinua fAr! rezerve ac�iunile militare, care ar Ii impins România in
pragUl dezastrului general. Mulţi din adeptii politich lui Antonescu,

unii din ei

chiar din imediata sa apropiere, au plrăsit şi dezaprobat politica de continuare a
rAzboiului. De fapt panica şi deruta, Ingrijorarea ce incepuse sA aparA foarte frecvent

In rindurile cercurilor guvernamentale, este IlustratA şi de documentele pe care aces

tea le dădeau publicJIAţii.

Din mesajul de Anul nou 1944, adresat de tron şi dictatorul Antonescu, desprin�
dem acest aspect : .,Atotputernicul nu a voit ca anul ce se incheie sA aducA sfîrşitul
rAzboiului, suferinţelor morale şi materiale ce au fost impuse poporului nostru de
acest r!zbol. Aceste vremi tulburi, schimbAri neprevAzute şi atitea rAsturnâri de
sJtua�il au oferit prilejul, la care nu toţi au rezistat, de a cădea in ispitA•36.

*

La acest tablou Jalnic pe care U prezenta România - a contribuit tn cea mal
mare mAsurA jaful deliberat al trupelor germane care s�au aflat rentonate sau in
trecere prin ţara noastrA. Dislocate in diferile localitAţi ale �rii, deci şi in jude�ul
nostru, trupele germane - pAstrind caracteristica unor trupe de ocupatie şi inamice,
deşi existau acorduri cu privire la staţionarea lor pe teritoriul ţArii, au !Acut to� ce
le-a stat in putinţA - ca prezenţa lor sA fie cit mai mult simţitA.
Aşa cum vom vedea pe baza unor documente veridice, jafurile şi Ilirlidelegile
comise de aceste armate, nu s-au exercitat numai asupra unor sectoare de activi
tate, ci peste tot - in sate şi oraşe, in intreprinderi, tn spitale, tn case de odihml, in
localuri publice, peste tot cizma germanA punindu-şi amprenta sa distrugătoare. Deşi

ne vom referi numai la citeva documente, numArul lor fiind incomparabil mai mare!
dedt cel de care ne folosim, ne vom face o imagine clară asupra celor ce au insemnat

comportarea şi prezenla .,aliatilor" noştri, reduse la scara judeţului Neamţ.

In raportul pe care prefectul jude�ului Neamt n inainta Ministerului de Interne

In aprilie 1944 , se menţiona : ..In seara zilei de 30--3 1 martie (1944 n.n.)

200

militari

gennani care escortau prizonieri ruşi, incartiruiţi in localul b4ilor Oglinzi, au devas
tat aproape intreg mobilierul şi I-au pus pe foc, au spart parte din uşile hotelului, iar
- la plecare - au luat perdelele şi cearşafurile, pagubele se evaluează la suma de 5
milioane lei"37.
In seara aceleiaşi zile, trupele germane ce se aflau in oraşul Tirgu Neamţ au produs mari stricAciuni la spitalul din localitate. .,Au forţat uşile de la dulapuri,
au devastat arhiva, tablourile de valoare şi hArtile de pe pereţi in valoare de 50
mit

lei•38.
Pe unde au trecut, urmele lor s-au cunoscut multă vreme. In afarA de stricăciu

nile provocate Instituţiilor statului, persoanele particulare au avut mult de suferit

30 CeahlrJul, nr. 59, din 6 Ianuarie 1944, p. 1 col. 2.
37 Arhivele statulu/ - III/ala Judeleand Neam1. Fondul nr. 16, dosar 136/1 944, III� f.
38 Ibidem.
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de pe urma ocupatiei germane. .,Trupele cantonate in oraşul nrgu Neamt au luat
de la persoane particulare diferite obiecte, aşternuturi, au mincat şi consumat In
loealurile comerciale, fAr! a p1Ati•39.
In urma unor ast!el de comportliiri, annata germanA a fost uriti din ce In ce

mai mult de popor, impotriva ei au fost organizate numeroase manifestAri de protesl

După cum este cunoscut, o mare parte a intreprinderilor au fost subordonate
in tereselor economiei de rAzboi a Gennaniei. Chiar şi in aceste condiţii - unele
obiective economice au fost afectate de distrugerile trupelor germane. O parte a
intreprinderilor industriale din raza judetului nostru au constituit ţinta distrugerilor
produse de annatcle germane, cotropitoare. Din procesele verbale ale conducerii fostei
fabrici .,Italo-Româml" Piatra Neamţ, rezultA că aceastA societate a suferit mai multe

pierderi, ca urmare a trecerii prin această unitate a trupelor germane ; in mai puţin

de o zi, armata Rermană a distrus magazia de alimente in valoare de 2,5 milioane
lei, a provocat distrugerea liniei ferate de Pe Valea Bistriţei, "pierderile suferite -

se menţiona in procesul verbal - sint in valoare de 4 milioane lei..liO.

In acelaşi mod s-au purtat unităţile germane şi in fostul judeţ Roman.
Din raportul prim!riei Carol I (N. Bâlcescu) din 21 aprilie 1044, rezultA că

"ostaşii gennani cantonaţi in comuna Carol 1 judeţul Roman, au inceput a jefui popu
la\ia ;

astfel, ei fură vile, furaje, pAsAri, distrug gardurile la şcolile din localitate,

nu poate nimeni s4 stea in calea lor, clei - la orice moment - amenini,A populaţia
cu arma"'it, aceste acte de vitejie "fiind slvirşite de Divizionul 42 tanchişti•.

Din raportul Prefecturii Roman cAtre Armata a IV-a cu sediul in BacAu, din 1G
mai 1944, rezultA că unitatea germanA nr. 12484 - I.K. din gr. 308, a comis "infrac

ţiuni şi samavolnicii, distrugind materialul şi mobilierul şco!ilor, fură de la locuitori
alimente, furaje, vile, pAsAri, trag cu armele pentru intimidarea locuitorilor şi necins
tesc femeile"t,2_
Dar nu numai obiectivele economice erau ţinla ocupantilor germani ; şcolile,
instituţiile culturale formau obiectele acţiunilor lor distrugAtoare.
Raportul cAminului cuiLural judeţean "V. Alecsandri .. Roman cAtre prefectul
judeţului Roman, ilustra o astfel de situatie :

"Societatea culturalA M. Cosun• cu

sediul in str. Ştefan cel Mare nr. 245, societate care activeazA de 32 de ani" a fost
ocupalll de armeLe. gennanA, care - samavolnic şi !Ara nici o formA - şi-a inscşit
intreg mobilierul, li!isind numai biblioteca cu totul răvi!işitAAJ.
Distrugerile !Acute de annatele germane au provocat peste tol unde acestea
s-au aflat, indignare, dispreţ şi revoltă din partea populaţiei civile. Solidariztnctu-se
cu populaţia locali, ostaşii din divizia români 104 munte, dislocatl in zona Tirgu
Neamţ, au trecut la pedepsirea ocupanţilor hitlerişti. Indignat de comportamentul
"bravilor teutoni", comandantul diviziei, generalul Ilie Creţulescu, a dat un ordin
drastic, in care se spunea că : .,oricine va fi prins cA jefuieşte, atacă, tulburA liniştea
cetăţenilor din zona de acţiune a diviziei 104 munte va fi impuşcat pe loc, fArll nici
39 Ibidem.
40 Ibidem, dosar 7/1944, corespondenta 1649, fila 23.
U Arhivele statului subllllala Roman, fondul prelecturJI, dosar nr. 16 H/1944, lUa 126.
42 Ibidem, p 294.
'3 Ibidem, dosar 47/1944, fila 84.

http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro

nJDETUL NEAMf IN TIMPUL CELUI DE·AL

DOILEA RAzBoi

MONDIAL

1165

o judecatA. Cu spriJinul popula�iei, ordinul a fost pus In aplicare, fArAdelegile hltle
riştilor fiind curmate•-".
Toate cele relatate mai sus, oglindesc In mod grAitor gradul maxim de Incor
dare, la care ajunsese populaţia judeţului nostru, ţara intreagA.
*
Partidul Comunist RomAn - In fruntea maselor populare, folosind toale con
diţiile concret istorice specifice ţArii noastre, a stabilit infAptuirea insurecţiei armate,
a cArei victorie a salvat ţara de la dezastru - la care era impinsA de isteria rliizboi
nicl a dictatorului Antonescu şi a clicii sale.
ln!Aptuirea insurectiei armate a fost primitA cu nestAvilitA bucurie In rindul
tuturor oamenilor muncii din lara noastrA.
Satisfacţia şi entuziasmul ce a cuprins intrea�a ţarA in zilele luJ august 1 944,
sint concretizate in acţiunile ce au fost iniţiate imediat dupA ce posturile noastre
de radio transmiseserA cunoscuta proclama\ie C'U privire la incetarea războiului anto
nescian şi intoarcerea armelor impotriva armatelor hitleriste, incheierea armisliţiului
cu Naţiunile Unite. In aceasta const:l de altfel şi rapiditatea cu care atit populaţia cit
şi annata au trecut la alungarea de pe teritoriul patriei noastre a hoard.elor hitleriste.
Un exemplu grAitor in această direcţie ni-l oferA mAsurile prompte luate de
colonelul Nistor Teodorescu, comandantul regimentului de grAniceri din zona
Mălini - Farcaşa, care - la numai o oră şi jumAtate dupA ce se transmisese telefonic
ordinul de intoarcerea armelor impotriva annatelor hitlerisLe, se adresa comandan
ţilor din subordine cu ordinul scris, in care menUona : .,ostililAţile cu armata sovle
tidl au incetat şi România a trecut alAturi de Naţiunile Unite . . . Luaţi mAsuri pentru
a dezarma elementele gennane din sectorul dv. In cazul d:nd nu se vor supune, se
va face uz de anne"�5.
La victor:île obţinute de regimentul de grAniceri amintit, compania .,Farcaşa•
a adus o valoroasâ contribuţie>. AceastA formaţie de luptA se compunea din cind
pluloane care purtau denumirea localitAţii din care proveneau militarii respectivi.
Toate aceste localit4ţi !ac parte şi aC'um ca şi atunci, din jude�ul Neamţ (Farcaşa,
MAdei, Gal u, Barca, Boboteni).lt6
Decretarea mobiiizArii generale s-a fAcut in condlţiilt", in ca{e statul romAn nu
era in stare sA asigure echipamentul militar celor ce erau chemaţi sub arme. RomAnia
era istovită de pe urma pierderilor grele ce le suferise in rAzboiul anLisovietic, resur
sele ei economic-e fiind epuizate. Din relatArile membrilor componenţi ai acestei
formaţii, rezultA cu claritate acest lucru : .,Ca militari eram îmbrăcaţi cu aceleaşi
haine pe care le purtam şi acasli ...47
'"- Ceahldul, organ al Comllelulul Judelean Neamt al P.C.R. dio 21 aug. 1968. p. 2.
Arlicolul, Regimul de ocupaţie Impus de armalele ge1man.e pe lelllorluJ }udetulu.J
Neamt.
�5 Nislor Teodorescu, op. eli., p. 51.
'6 Op. eli., p. 28.
'' Din 1elaldrlle lui C1etu P. Gheo1ghe, locullor al comunei
cere e lllctJt
perle dic compania .Farcaşa•.

Farcaşe.
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Mobtllzarea generalA, chemarea sub arme a ultimelor resurse n u a produs
efectul scontat de dictatura antonescianl, ci dimpotrivA tncordarea la maximum a
stArii de spirit a militarilor români care erau Interesaţi ca rAzboiul si inceteze şi
tara s4 cunoascA liniştea de care avea nevoie sUt de mult şi a cArei lipsi a produs
sUta jale In familiile rAmase acasA, atitea dislrugerl de bunuri materiale şi spirituale

pe care poporul român, omenirea intreagA, nu le va putea uita niciodatA şi pe

care

nu va putea sA le recupereze.
Dupa

23

August, soldaţii romAni care compuneau formaţia ,.Farcaşa• şi-au dat

jertfa de singe In lupta Impotriva hoardelor hltleriste. DupA cum ne relateazA Cretu

P.

Gheorghe, locuitor al comunei Farcaşa, In acele vremuri comandant de ,.piesA'",�

multi din componentil companiei au luat parte la lupte ptnl la sfirşitul operaţiilor

de rAzboi, dtnd dovadA de bArbăţie şi curaJ tn Indeplinirea ordinE-lor. Compania
Farcaşa in cooperare cu alte unltAţl. in primele zile du1=1A

23

August, a !Acut prizonieri,

120 militari germani, care incercau si reziste atacurilor untlAţll menţlonate."9
Judeţul Neamţ se poate mindri cu faptul cA unul din comandanţii celor două
armate ce au luptat pentru Infringerea totala a hitlerismului este de pe meleagurile
nemţene. - .,Generalul de corp de armatA Nicolai Dăsc4lescu" - se precizeazA tn
lucrarea File dfn

cartea marilor tradiţft,

a comandat corpul 2 de armatA 11 ulterior

Armata a IV-a, organizind şi conducind cu mAiestrie trupele din subordine pe timpul
luptelor tn perioada
toria finalA• .50

insurecţiei

armate şi pe frontul

antlhitlerist

pinA la vic

Referindu-se la actele de vitejie ale acestei mari unitAţl, lucrarea amintiti men

ţiOneazA comporlarea eroică a ostaşilor Armatei a IV-a RomânA care, a fost eviden
ţtata printr-un ordin de

zi

al ministrului de rAzboi al RomAniei din aprilie 1945

adresat ostaşilor Diviziei 9 infanterie din armata a IV-a :

..VIctoriile repurtate de

Voi se mentioneazA In ordinul de zi, la Tisovec, Brezno, Banska-Bistrica şi Kremnica
vor rămfne înscrise cu litere de aur in istoria neamului românesc, anlUnd genera
ţiilor viitoare lupta aprigă dusA: alAturi de bravii ostaşi ai U.R.S.S. pentru un singur
seop - victoria finalA...5I
Dragostea şi aprecierea unanimA, respectul şi autoritatea de care generalul
OAscAlescu se bucura din partea colaboratorilor sAi apropiaţi cit şi a restului trupelor
Btnt evidenţiate şi de evocarea pe care generalul-locotenent in rezervA, Ion Spirea,

a

consemnat-o de curind : .,PAstrez şi acum in amintire Imaginea generalului Nicoll!li

DAscAlescu coml!lndanlul arml!ltei 4 care, nu numai

eli.

organiZI!l şi conducea ingenios

acţiunile operative, dar se afla mai intotdeauna fn mijlocul oli(.erilor din statele
majore de la divizii sau regimente şi chiar In 1=1rimele linii fmb4rbAtind pe fiecare
cu un s!at, cu o l'ndrumare".52

In lupta penlru victoria finalA impotriva hitlerismului, şi-aU dat vla1a muiU
militari, muncitori, lJ,rani, intelectuali din judeţul Neamţ cl!lre in acel timp se aflau
pe cimpul de luptA,

48 Ibidem.

'9 Ibidem.

51Y File din cartea marilor tradiţii,
&J Op. cit., p. 293.
� Op. <11 .• p. 287.

Ed. militara, Bucureşti, 1 966, p.

6.
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In incinta fabricllor .Comuna din Paris" şi ,.Reconstructia• din oraşul Piatra
Neamt, in memoria celor ci:ru\1 a fost ridicat clte un obelise, pe a cărui placi come
morativA sinl înscrise numele salariaţilor !abricilor respective, a\zuţi la datorie.
Insurecţia armatA victorioasA a Impus după infl!.ptuirea ei, un complex de
mAsuri ce trebuia luat Imediat tn toate sectoarele vietii social-economice şi politice,
care

sA fie in stare a asigura menţinerea şi consolidarea acestei victorii epocale in

istoria patriei noastre.
Ca de altfel in intreaga ţarA, procesul de organizare pollticA a maselor s-a des
f4şurat şi tn judeţul Neamt, In strinsA legAturi cu antrenarea lor la lupta pentru
sprijinirea rAzboiului antihitlerist, la democratizarea ţll.rii şi infAptuirea reformei
agrare, la instaurarea puterii populare. Astfel, mitingurile şi demonstra\iile de stradA
s-au imbinat cu acţiunile de indepArtare din aparatul de slat a elementelor fasciste,
de ocupare prin for� a primAriilor. de impArţire a pAmfnturilor moşiereşti.
Imediat dupA

23

August, şi in judeţul

CAciuleanu, au fost constituite

Neam�. dupA cum ne relateazA Ion

comitete de fabricA, organizaţiile de partid, sindicat

şi U.T.C. incepind sA activeze legal. "A fost o luptă grea, patronul nu vrea sA satis
faca. chiar in aceste condiţii cerinţele muncitorilor - numai hotArirea noastrA fermA
1-a fAcut sA se declare de acord cu noi. In primele zile de la eliberare,

am

fost nevoiţi

fiind

hotlriţi sA spriJine

chemarea partidului, ,.Totul pentru front, totUl pentru victorie...

Partidul imi incre

să muncim cite 10 ore sau chiar mai mult, muncitorii

dintase atunci conducerea sindicatelor din judeţul Neamţ ; in aceastA calitate, ajutat
de muncitori, am reuşit sA realizăm readucerea utilajelor unor Intreprinderi mutate
in timpul războiului in alte regiuni ale \Arii şi le-am pUs in funcţiune oferind de
lucru muncitorilor.
A trebuit să organizAm numeroase acţiuni

politice pentru a explica maselor

scopul politicii partidului, planurile sale de viitor. Desigur erau şi unii sceptici care,
işi manifestau neincrederea, dar majoritatea

covîrşitoare a populaţiei a Inteles in

mod just măsurile pe care partidul le lua şi de aceea il urma cu incredere in acţiu
nile sale. Am făcut aceasta, ştiind cA prin munca noastr.!l, clădim o nouA viaţă pe
care am dorit-o şi pentru care personal am

luptat incA de la lnfitnţarea parti

dului nostru"'.!'o:1
Presa din intreaga ţarA aducea zilnic veşti despre acUunlle maselor muncitoare
- In vederea inlAturArii din aparatul de stat a elementelor reacţionare.

La

Piatra Neamţ, in luna septembrie 1944, masele de muncitori mobilizaţi au

instalat un prefect din rindul lor.

La

Tazlău, conducerea primăriei a fost inlocuitA

incA din primele zile ale lunii noiembrie 1944. Acţiuni asemAnAtoare au fost organi
zate şi in comunele Dumbrava Roşie, Negreşti, Hangu, Taşca.!J'
Presa locală informeazA, de asemeni, despre marile demonstra�ii ce au avut
loc in judeţul Neam� in luna februarie a anului 1945, acţiuni ce s-au soldat cu rănirea
mat multor persoane. Situaţia era similari!. cu asasinatul pus la cale de generalul
Rădescu in Bucureşti. Ziarul

Flodlra

din Piatra Neamţ menţioneazA :

"In şuieratul

prelung al sirenelor !abricilor, la ora 13 a fost suspendat lucrul, iar muncitorii s-au

53 Din telatdrlle lui Ion Cdcluleanu
ecUunlle emLDLite ln le:IL

6'

lbJdellL

membru de perlid din anul

1921,

participant le
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adunat fn faţa .,cancelarillor•, pentru a asculta cuvintul de tnflerare a acţiunii c:rtml
nale a lui R.Adescu"'55.
Cuvinte de indignare profundă rosteau muncitorii. La mitingul organizat la
fabrica .,Carpaţi", unul din participanţi declara : ,.Ne leglm el vom lupta ca să vA
rAzbunAm, că vom lupt.a pentru libertatea care v-a fost aUt de dragA, pentru demo
craţia care v-a fost sfintA, cA vom lupta pentru sUrpirea duşmanilor poporului, ori
care ar fi dtnşii şi oriunde s-ar gllsi dinşii".56
Protestul hotArit al muncitorilor din intreprinderile pentru industrializarea
lemnului din oraşul nostru, sint evidenţiate in mod pregnant şi de conţinutul moţ! unii
adoptate la fabrica .,Bistriţa", ., . . . pentru aceaslA viaţA liberA, noi - muncitorii
fabricii .,Bistriţa.. şi cei care muncim cu bratele şi cei care muncim in birouri, fw::em
le,::Amint sfint - cu orice sacrificiu, chiar şi cu acela al vieţii noastre, să luptAm
pentru cişLigarea unor vieţi libere pentru toţi muncitorii".57
Acţiunile desfăşurate de masele populare sub conducerea partidului comunist.
acţiuni indreptate spre democratizarea orinduirii de stat, pentru infAptuirea refonnei
agrare, au dus la instaurarea tn fruntea administraţiei de stat a unui guvern care
sA reprezinte interesele maselor populare.
Instaurarea la 6 martie 1945 a primului guvern democratic din istoria ţArii,
guvern prezidat de eminentul patriot şi strAlucit om de stat Dr. Petru Groza, a produs
un entuziasm nemaiinlilnit in rindul maselor populare. De asemenea, instalarea la
conducerea ţArii a guvernului condUs de Dr. Petru Groza a creiat premizele nece
sare infAptuirii unor măsuri, care s! satisfacA cerinţele maselor populare.
InfAptuirea reformei agrare era una din primele măsuri pe care avea sA le ia
acest prim guvern demoCTatic al ţArii şi care avea de fapt să consfinţească ceea O!
�anii - cu ajutorul muncitorilor -· realizaserA : - moşia Neculce din Negreşti,
dupA cum rezultA din raportul primAriei, a fost impAr�iti �llranilor, .,Ci numai ei
vor stApini de acum inainte acest pAmint pe care 1-au muncit pinA acum, dar nu
s-au bucurat de roadele lui".58
Ac�iuni asemAnAtoare au fost organizate in multe comuni, aşa indt legiferarea
In martie a acestor măsuri, a gAsit impirţite o bună parte din moşiile judeţului Neamţ.
Cunoscut este faptul cA actiunile guvernului, conform cadrului constituţional
de atunci, nu pulleau cllpAta putere executivA, dacA nu erau sancţionate de rege.
Desigur, reforma agrară, mAsurile pentru democratizarea vie�ii de stat, mAsuri ce
corespundeau intereselor maselor, nu puteau fi pe placul celui mal mare lndustrlat
tl moşier al tArii ; de aceea el a �sit necesar să declare grevA, faimoasa .,grevli
regalA•, aşa cum esLe ea cunoscută in istorie dar, care nu a impiedicat nici guvernul
'i nici masele populare sA realizeze eeea ce partidul stabilise.
Condiţiile concret istorice de atunci - impuneau mobilizarea maselor pentru
infringerea reacţiunii şi a planurilor acesteia. Pe această linie se inscrie şi acţiunea
organizată de Frontul Naţional Democrat in scopul demascArii manevrelor reprezen
Lanţilor partidelor istorice, care urmAreau impiedicarea infAptuirii mAsurilor stabilite.
&5 Flacdra, anul Il,
56 lbJdem.

nr.

29,

4 martie 1945.

57

Ibidem,

.M

Arhivele statului Flllala

jude,eaTJd Neam,, fondul

Cqmera Agrlcold,

Dosar 49/194.5.
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In oraşUl Piatra Neamţ, adunarea localA a F.N.O. s-a tinut la 1 8 septembrie
1945, cu care prilej s-a manifestat puternic expresia voin!,ei munctlorilor pie
treni de a-şi intensifica eforturile sub conducerea partidului, pentru victoria
deplină a revoluţiei.�
Cele citeva aspecte prezentate in materialul de fată, puţine in raport cu multi
Wdinea problemelor ridicate de perioada amintitA, sint de naturA sA facă o scurtă
retrospectivă asupra luptei din aceastA perioadA a maselor populare sub condu
C'E'rea partidului.
Sub conducerea partidului, masele populare au mers din victorie in victorie
pinA la cucerirea definitivă a intregii puteri. Abolirea monarhiei şi proclamarea repu
blicii au insemnat o noul! şi importantă etapA in dezvoltarea patriei noastre - ptnA
acum in anul 1009, anul unor mari evenimente, cel de-al X-lea Congres al Partidului
Comunist Român şi a XXV-a aniversare a eliberArii patriei.

CONTRJBUTIONS A I..A CONAISSANCJj: DE L'ETAT D'ESPRIT DE LA POPULATION
DU DEPARTEMENT NEAMT PENDANT LA n.em.e GUERI.E MONDIALE

RE.�UME
R�suhat d'une fruclueuse aclivilC de recherche el documenlalion sdentifique, le
present lravail pese dans une nouvelle lumi�re quelques problemes lnedlls, en ce qui
concerne l'1Hat d'espril de la populalion du departemenl Neamt pendanl la deuxl�me
guerre mondiale, en meme temps l'auteur n'a pas la prClenlion d'une oeuvre exhaustive.
Fond� sur les fails, oblenu par la relation des t�moins oculaires de quelquea
E!tats de faits, el sur lee t�moignages consignes dans les documents du temps, l'auteur
a reussi reveiller dans la memnire du lecteur ..le vivre" des moments el des evene
ments historiques qui â nos regrets se sant passCs dans notre pays et dans le dE!parti>
menl Neaml pendant la deuxieme guerre mondiale.
Dans la premiere partie de l'ouvrage, l'auteur Lrace avec darile le conlour de
la lutle menee par la classe ouvri�re du dl>partement pendanL compris entre les
annees 1919 et le commencemenl de la deuxieme guerre mondiale. Succint mais
edilicaleur, sonl relatees la manifestation el les consE!quences de la crise konomique
dans celle parlle du pays, la militarisalion el l'inl.roduclion du fascisme, les destruc�
Lions, les rapines el les nombreuJ: prejudices produits par les armees alteman
des pendant ce periode. On conclut que la Roumanie a ete complbtement asservle
du point de vue economique el polilique ClUJ: intenHs de l'AIIemogne. Dans l'ouvrage
on met en evidence, (comme a montre aussi que el) le cammarade Nicolae Ceauşesco
U la 45-eme anniversaire du parti, le fait que "la phiode de la dictature mililaire
fasciste et de la guerre portee avec l'Allemagne nazie, con&litue la plus noire page
de l'hlstoire moderne de le Roumanie". Nous prenons connaisunce de l'atlîtlude du
Parti Communiste Roumain en ce qui concerne celle dilficile situation dans laquelle
9e trouvail le peuple, quand, dans ces condilions parliculi�re9, pour le pay1 et le
peuple, le parti a resiste devant toutes ces dilficu!Les, a et� A la tete des masse
populaires, en eJ:pliquant la n&essit� de l'union de toules les orces pour la sorlie de
le Roumanie de la guerre, pour le renversement de la dlctature milita.ire el fasciste.

ă

.W Flar:dra, e.oul 11, nr. 92, din 1 oct. 1945.
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De nombrcu:.: documents atlestent que dans le dCparlement Neamt, aussi, l'Clat
d'/nSCJtlslactlon el r�volte de la populallon a ete en accroissemenl conlinu pendant
l'enti�re guerre.
l �s documents cites posenl en l!vidence aussl l'aclivlll! des groupes communistes
de la viile Piatra Neaml avec des ramilicalions il Buhuşi el Tlrgu Neamt, noyau commu·
nislu suivi par la police locale. On pril des mesures lascistes, contre les femmes el les
minorites nationales el contre les aulres cat�gories de travailleurs. fait documente dans
ie prCsent travail par l'auteur. En conformile avec les documents rccherch�s. l'ouvrage
met en Cvidence le ml!me espril de rCvolle el de haine qui a ete manifeste aussl par
la population de l'ancien dl!partement Neamţ. Par un eJ:emple plastique el aurayant,
on montre dans l'ouvrage ..pourquol Il etail nl!ccssaire la guerre el quels interets Il
se proposait de dCiendre. L'appel signl! par l'Cpouse du dictateur pnkisail ,.nos !>oldals
lullent pour nous dC:endre la terre, pour nous sauver l'honneur, pour nous assmer le
i
s
r o e
e r
o
;�c : :�� sX�! : d: ;�
���di1�11 : :i\e��� d: ::: � s :,A��o v �er9����
apporter le lrull de ses bras, peut avolr le solo de ta malson•.
L'ouvrage fait res&orUr, la permanente pew des organe• de la sllrete d'l!Lal pour
:•etat d'esprll de la populatlon qul n'etalt pas d'accord avec cetle slluation du pays,
la peur que les ouvriers ne prennent pas conna.issance, ne rl!pandent el ne commenteo.t
pas les difll!renls manifestes et aussi pour ceu1: qui sabolent les aclions lascisles.
•
Ce qui ressort du matl!riel est la maniere dont le gouvernement fasciste a com
mence ă faire des provocations en mellanl en sc�ne Ies sois disanl .,processus des
paysans espions". Un tel e:.:emple est celui des paysans de Bistricioara, quand le 7
revrier 194J un nombre de 61 paysans el 4 intellectuels ont ete arretes et tortures par
les tyrans de la surete de Bucarest el quand Ion Samachiş a ete assassinl!. Pourtant, les
mesures qui provoquent la Lerreur n'ont pas eu comme resultat l'intimldation des pay
sans, mais leur obslinalion. L'auteur
montre dans l'ouvrage que, pendant les
annees 1943--1945, tous les communistes de Piatra Neamţ onl CU.! envoyl!s dans les
camps et les prlsons. Tous ceu1: qui onl ete juges pendant ce temps, se rappellenl
que devant les tortures ils onl r�sist� avec heroisme, en regardent toujours
la Justesse de leur cause. En m�me lemps que le dl!veloppemenl de la guerre, l'etat
de la populalion est devenu tres difficile. Le manque des moyens de trava.il pour les
travaul: agricoles, I'Clat de tension permanente �taient des phl!noml!nes qui s'aggra
vaienl. Avec l'e:.:emple employe pour Jllustrer ceu:.:-ci, l'auleur a rt.>ussi
convaincre
le lecteur de la realitl! des laits. Alnsi dans le protocol de la conference du
conse::J. de collaboration de la. pr�fecture le 7 oei. 1943 on mentionne : "On a dlslri·
bues les oulils auivants : 1 charue, 150 laul: el 300 ploches, 900 ,.opincl" (sandales des
paysans) pour les orphellns. On a distribui! encore 1970 kg bl6, pour 16 veuves el 31
invalides et 2150 kg mais pour 25 veuves el 8 invallde!l",
Pour cacher la vl!ritable face de la realue, pour creer une fausse image de
la situallon des ouvriers, les autorii� militalres onl organlse les soi disantes actions
cullureleS el distracUves, qui aonl menllonees aussi dans le journal .,CeahUiul� de 15
acUt 1943. L'auteur lail uo. description en di!lail des lail!l passes pendant c e lemps

r: :

�

�������.

f
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Dans celle ouvrage, l'auteur Jall des reterences Q l'homme de culture de Piatra
Neaml, Ch. T. Kirileanu, dans aes notes sur les publlcations re.;ues eJ:primail son dl!gou.t
el sa haine pour la polillque de guerre de la dictature d'Antonesco. Par e:.:emple, a
cOte de la signature des correspondants de guerre qui informaient sur la situalion du
lroal el surtout 6 cOL� de ceu1: qui regarda.icnt le marl!chal Antonesco, Gh. T. Kirilea.ou
8' Wil ,.grand faquln".

D'un autte materiei documenlaire l'auteur di!lache l'idl!e qul remarque le dl!sir de
notre peuple d'unili! nationale.
Le declin de l'l!conomJe roumalne et la faillite de la polillque militalre-fascisle
vers le lin de la guerre anlisovietlque, dans le travail, est mentionne par le Decret lol sur les r�uisitions et le dl!pot gratuit des linges de la populalion pour l'arml!el,
mals la populalion n'a pas souLenu celle actlon.
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tableau de la mls�re de la populaUon du departemenl est montre par la descrip
lion du colonel Nislor Teodoresco qui avoue ,,Les alimenls acqul!ris pendant l'automne
comme le mais et les pommes de terre etaienl au fin. Je suis entr� dans les maisons el
mon coeur 1!-tail plein de tristesse. Enhmts, femmes el vieux n'avaicnt sur la table ni
meme la "ml!.mllliga" (polenUII ). Aprh les nombreux requisiUons forces, les habitanta
etaienl manques du dernier cheval et du dernler charlot•.
ce trJ.sle tableau on
peut ajouter aussi la rapine des armees allemandes, qui ce lrouvaient cantonnes ou
seulemenl en passant dans notre pays. {Il y a des exemples de ce5 desastres aUI BaiDS
Oglinzi â l'Mpilal Tirgu Neaml ele.
On met en l!vidence, d11ns l'ouvrage. le prejudlce, de 2,5 milllons lei ă l'occllsion
la remise de la fabrique "llalienne-Roumaine", la destruclion du chemin de fer de
la Vallee de Dislrita de 4 millions lei el les nombreu.J: destruclions de l'ancien di!pll.t·
temeni Roman.
Vers le fin de l'ouvrage, l'auteur fait un regarde d'ensemble sur le mode comme
a ete prCparec el conduile par te Parti Commun:ste Roum11ine l'insurecllon. Il est sou·
lign�e l'aclion prompte et sO.re de la "Compagnle FO!Ircaşa", qui a eut la mission d'llctlo
ner dans le regiment des soldats de garde de la frontiere conduit par Nistor Teodoresco
avec les armi!es allemandes pour arreter l'avancement des arml!es sovitHiques. Apr�s
le 23 Aollt, les sold11ts de celle formation ont donne leur vie dans la lutle contre
les hilli!riens.
A la fin du travail, l'auteur mel en evidence le processus organisallon polillque
des masses, processus qul s'esl Lrouvi! toujours au centre des pri!occupalions du parti
apr�s l'insureclion Dans le di!parlement Neamt, les masses ont ete entraln� dans la
lutte pour l'appui de la guerre antlhilh�rienne la di!mocralisalion du pays et la ri!llli·
sallon de la reforme agralre el l'lnslauratlon du pouvolr popul11ire. L'lnstauratlon du
gouvernement populaire conduil par Dr. Petru Groza a cr� les premises ni!cesu.irea
pour la realisation de la reforme agraire dans la di!partement Neamt.
On remarque le fail que sous la direction du parti les masses populaires onl
marche de vlctolre en vlclolre sur le chemln de l'edilication du socialisme d8D8
notre patrie.
Le

A
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ACTIVITATEA PARTIDULlJI COMUNIST ROMAN
PENTRU COALIZAREA TUTUROR FORŢELOR
POLITICE PATRIOTICE IN VEDEREA
RASTURNARII DICTATURIT MILITARO-FASCISTE
de ION SCURTU

Anll dictaturii antonesdene (6 septembrie 1940-23 August 1944) au constituit
mai neagrA perioadA din istoria contemporană a României. In interior, au fost
lichldate toate drepturile şi libertAţile democratice, introducîndu-se un regim de cruntA
teroa;:-e fascistA ; pe plan extern ţara a fost infeudatA Gennaniei hiUeriste, la 22
iunie 1941 fiind impinsA l:n rAzboiul antisovietic.
Politica dictaturii milit.aro-Iasciste, care a dus ţara la un pas de prApastie, a
nemulţumit largi categorii sociale, variate grupAri politice. In acţiunea pentru inlA·
turarea dictaturii antonesciene erau interesate : clasa muncitoare, ţărănimea, intelec
tualitatea democraticA, mica şi mijlocie burghez:le, precum şi o parte a marti burghezii.
Forţa cea mai. consecventA şi mai dinamic4 a mişalrii de rezistentA s-a dovedit a fi
clasa muncitoare condusA de partidul comunist.
FAcind o analizA multilaterală, ştiinţifiol a situaţiei concrete din România.
partidul comunist a apreciat cA există o bazA obiecUvA pentru realizarea unei IBI1ii:l
coah�ll a forţelor politice patrioUce In vederea risturn4r11 dictaturii mllltaro-fasciste
şi a scoaterii \4rii din rAzboiul antisovietlc.
Lupta pentru infAptuirea acestei coal.i\ii a constituit una din coordonatele esen
\iale ale activi1Aţii P.C.R. in anii 1941-1944.
cea

IncA din momentul angrenllrii României tn rAzboiul hitlerist, P.C.R - prin
documentul din 8 iulie 1941 - şi-a definit poliţia principalA faţA de noua situaţie
creatA. Condamnind politica dictaturii antonesciene şi rAzboiul antisovietic, P.C.R.
adresa un cAlduros apel tuturor forţelor patriotice pentru coallzarea lor intr-un larg
front na\ional care sA conducA lupta poporului romAn pentru salvarea

j.lrlt.

In vederea coordon4rii ac\iunilor acestor grupari politice, cu interese deosebite,
adesea contradictorii, era necesarA elaborarea unei platforme programatice pe baza
clrela s.l se realizeze unitatea de ac\iune şi care sA dea o perspectiva clan\ mişclrii de
Memoria Anllqullalls,

1,

1969.
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rezistentA din RomAnia. Acestei necesltlţi
tembrie 1941 cere

fiu.

i-a

răspuns Plat!orma program din

o

sep

linia slrategicA şi tacticA a partidului comunist tn noile impre

jurAri istorice. Obiectivele in jurul clrora se propunea realizarea unei largi coalitii
de forţe politice erau :

incetarea razboiului contra Uniunii Sovielice şi intoarcerea

armelor impotriva Germaniei, rAsturnarea dictaturii antonesciene, crearea unul guvern
de largA concentrare democratică, izgonirea din ţarA a ocupanţilor hitlerişU, eliberarea
nordului Transilvaniei, ş.a. Pe aceastA bazA, P.C.R. s-a adresat tuturor partidelor şi
grupărilor politice patriotice in vederea tnf6ptuirii Frontului Unic Naţional.
In ianuarie 1942 P.C.R., dezvoltind ideile cuprinse in Platforma program, a
elaborat documentul Pieirea sou salvarea poporului rorndn prin care propunea din
nou făurirea unui front comun al tuturor fortelor politice patriotice. Dar, din pAcate,
tratativele incercate cu P.S.D., in conducerea cAruia precumpăneau elemente oportu
niste, n-au dat nici un rezultat ;
un puternic anticomunism din

de asemenea, liderii P.N.Ţ. şi P.N.L. p.iltrunşi de

motive de clasă, au refuzat sA angajeze discuţii cu

reprezentantii P.C.R.
Victoriile istorice ale armalei sovietice de la Stalingrad - care au marcat o
cotiturA in desfăşurarea celui de-al doilea rAzboi mondial, - imensele pierderi ale
armatei române, au accentuat criza regimului de dictaturA mili tara-fascistă, au dat
un puternic impuls luptei de rezistenţA din România. Conştient de sarcina istoricA
ce-l revenea, P.C.R, a elaborat, in vara anulUi 1943, un ansamblu de măsuri pentru
intArirea unil.Atii partidului şi infAptuirea frontului unic muncitoresc ;

de asemenea,

S·a hotArit crearea de dctaşamente înarmate şi intensificarea ac�iunii de atragere a
armatei de partea fortelor patriotice. In acelaşi timp, P.C.R. a propus crearea unui
Lars Front patriotic antihillerist care să conducA lupta de eliberare a poporului român.
AceastA propunere a fost acceptatA in toamna

anului

1043

de Frontul plugarilor,

Madosz, Uniunea patrioţilor, Partidul Socialist-Ţărănesc şi unele organizaţii locale
ale P.S.D. Crearea F.P.A. a constituit prima mare vicLorie a politicii P.C.R. de coali
zare a tuturor forţelor patrioUce pe baza unei platforme unice in vederea rasturnArii
dictaturii militaro-fasciste.
La inceputul

lunii aprilie !944, in urma infringerilor succesive ale trupelor

hitlcristc, Armata Roşie a atins graniţa de stat a României. Refuzul guvernului Anto
nescu de a accepta propunerile de armistiţiu formulate de Aliati şi hotArirea dicta
torului fascist de a continua rAzboiul alături de Germania hitleristA a fAcut
primejdia iminenl.li a transformArii României inlr-un imens leatru de rllzboi.
In fata acestei situaUi, P.C.R. a ajuns la concluzia

el.

să

aparA

singura formA eficace de

lnlA.turare a dictaturii militaro-Iasciste şi de salvare a palriei era insurectia armatA.
Concepind rAsturnarea regimului antonescian printr-o larga ac\iune de masA, care
să atragA dupA. sine transformAri social-politice corespunzAtoare, P.C.R. şi-a inten
sificat eforturile pentru coalizare& tuturor forţelor politice patriotice in vederea infAp
tuirii acestui deziderat naţional. Deoarece victoria era condiţionată in cel mai inalt
grad de realizarea unitA\ii

de acţiune a clasei muncitoare, partidul comunist şi-a

concentrat activila.tea spre infAptuirea F.U.M. Inci. din toamna anului 1043 au avut
loc discutii Intre conducerile P.C.R. şi P.S.D., in cadrul cArora s-au tocit multe aspe
ritâţi, s-au gAsit noi puncte de contact intre cele două partide muncitoreşti. [n urma
tratativelor purtate, s-a ajuns, la mijlocul lunii aprilie 1944, la infaptuirea F.U.M. ;
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acest act şi platforma programaticA pe baza căruia el s-a realizat a fost anuntat
poporului prin manifestul din 1 Mai 1944. Realizarea unitAţii de acţiune a clasei
muncitoare a constituit un moment de insemnAtate istoricA tn lupta de eliberare a
poporului român de sub jugul fascist ; F.U.M. a intArit rolul conducAtor al clasei
muncitoare in mişcarea de rezistenţi, a dat un nou impuls activilAţii pentru coali
zare& tuturor forţelor politice patriotice.
In urma discuţiilor dintre L. PAtrăşcanu - reprezentantul P.C.R. şi Gh. TAtA
răscu, conducll.torul unei fractiuni mai !ucide a burgheziei liberale, s-a ajuns, in luna
mai 1944, In stabilirea unui acord de colaborare inlre grupArile ce aderaserA la
Frontul Patriotic Antihitlerist şi gruparea tâtArAsciană. S-a constituit astfel Coaliţia
National-DemocraticA pe baza unei platforme care prevedea pregătirea înlăturării
regimului de dictaturA şi scoaterea României din război. Prin realizarea Coaliţiei
National-DemocraLice, P.C.R. a ob�inut un nou şi importbnt succes pe linia atragerîi
tuturor forţelor polltice patriotice, inclusiv din rindurile burgheziei, in acţiunea de
rAsturnare a dictaturii militaro-fasciste. Evolutia evenimentelor milil.are, adincirea
crizei regimului de dictatura milltaro-fascistll, agravarea divergenţelor dintre regele
Mihal şi cunducltorul statului l. Antonescu, au determinat cercurile palatului si se
preocupe de gAsirea unei soluţii proprii pentru ieşirea din impas şi pentru salvarea
orinduirii burgheze. In anul 1943 şi inceputul anului 1944 la palat işi fAcuse loc ideea
destituirii lui 1. Antonescu şi creArii unui guvern filogerman care si scoatA RomAnia
din război, dupA care - intr-o nouA etapA - sA se procedeze la ieşirea din AxA şi
alAturarea ţArii la Naţi unile Unite. Chiar susţinli.torii acestuia nu-şi fAceau iluzii asupra
reuşitei lui, de aceea considerau că el trebuia s4 aibA mai mult un caracter demons
trativ şi anume de a arăta Naţiunilor Unite cA regele se desolidariza de politica
dictaturii militaro-fasciste. Dar planul se dovedea a fi aventurist, deosebit de periculos
pentru ţanl, cAci ar fi atras dupA sine trimiterea de noi trupe germane in România,
ceea ce ar fi ingreunat enorm lupta de eliberare a poporului de sub jugul fascist ; de
aceea, pfnA la urmA, cercurile palatului au renuntat la aceastA ideie.
Sesizind mutaţiile survenite la palat, holArit sA foloseasca divergenţele dintre
re..:ele Mihai şi dictatorul Antonescu in interesul luptei de rezistenţi, P.C.R. a fAcut
tatonAri pentru stabilirea unei fnţ.elegeri cu cercurile din jurul monarhului in vederea
inlAturArii dictaturii militara-fasciste. Astfel, la sfirşitul anului 1943, L. PAtrAşcanu reprezentantul P.C.R. -, a iniţiat unele discuţii tn acest sens, mai Intii cu generalul
Constantin SAnAtescu apoi şi cu alţi membri ai camarilei. Faptul cA gruparea pala
tului a acceptat inaintea liderilor partidelor .,istorice- sA duci tratative cu P.C.R.,
se datora in bunA mllsurA faptului cA regele, care în anii 1941-1942 se afişase pe
front şi in alte imprejurAri alAturi de 1. Antonescu, se temea să nu fie considerat un
susţinltor al dictaturii militaro-fasciste şi, ca atare, sA impA.rtAşeascA. soarta acesteia.

Deşi ar fi preferat ca inlAturarea dictaturii antonesciene s.A se realizeze printr-o

loviturA de palat, cercurile din jurul regelui au manifestat receptivitate şi fai,A de
propunerea P.C.R. ca acest act s4 se infăptuiascll prin insurecţie. Propunerea a fost
definitiv acceptală in urma consfAluirii din 13-14 iunie 1944 la care au participat
reprezentanti ai P.C.R. (L. PAtrAşcanu, E. Bodnaraş), Bi palatului şi armatei (gen.
Gh. Mihail, gen. C. SA.nA.tescu, col. D. Dămlceanu, 1. Mocsony-5tircea) şi un obser
va:.Jr din partea partidelor ,.istorice" : Gr. Niculescu-Buzeşti.
Regele, şeful
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suprem al armatei, şi-a dat conslmţlmintul la rAsturnarea dictaturii mllitaro--fasctste
prin Insurecţie.
Acordul stabilit intre P.C.R. şi gruparea palatului a constituit un nou succes al
tacticii partidulu.l de coalizare a tuturor for\elor patriotice rn acţiunea pentru dobo

rîrea dictaturii antonesciene. El dovedea, totodată, capacitatea P.C.R. de a folosi cu

mAiestrie contradicţiile din sinul taberei burgheze in Interesul luptei de eliberare a
poporului român de sub jugul fascist. Desflşurarea evenimentelor a demonstrat
importan� deosebitA a acestui acord.

P.C.R. a depus stăruitoare eforturi pentru realizarea unei înţelegeri şi cu prin·
cipalele partide polilice burgheze : P.N.Ţ., şi P.N.L. DupA ce au contribuit la instau
rarea dictaturii antonesciene şi, la inceput. au aprobat participarea României la războiul
antisovietic, liderii celor douA partide .,istorice", afectaţi de unele mAsuri fasciste
ale regimului, ca şi de infeudarea totalA a ţArii fa� de Germania hitleristl, au adoptat,
treptat, o atitudine protestatarA. I. Maniu şi Dinu Brătianu au adresat lui 1. Anto
nescu in anii 1942-1943 numeroase memorii prin care cereau relragerea armatei

române de pe front şi menţinerea ei intactA pentru redobindirea nordului Transil·

vaniei. ln acelaşi timp, preocupaţi de menţinerea orinduirii burgheze ei aveau in

vedere folosirea

armatei şi pentru inAbuşirea

m.işcllrîlor revoluţionare ce s-ar fi

declanşat la sflrşitul războiului. ln cursul anului 1944 conducAtorii P.N.Ţ. şi P.N.L.
au cerut in repetate rinduri lui I. Antonescu sA scoatA România din rAzboi şi sA
incheie el armistiţiu! cu Naţiunile Unite. Aceasta era, dupA pArerea lui I. MaÎliu şi
D. Br!tianu, principala cale de a se evita un rAzboi pe teritoriul na\ional. Asemenea
incercAri au avut loc pinA şi in dimineata zilei de 23 August 1944, dar ele s-au soldat
cu un eşec ; 1. Antonescu nu s-a decis sA facA acest pas şi a continuat razboiul alAturi
de Germania hitleristA.
După ce in anii 1942-1943 au adresat mai multe memorii guvernelor Angliei
şi S.U.A. prin CD.re susţineau cA RomAnia era practic o ţarA ocupatA de Gannania şi
deci nu putea fi fAcutA rAspunz4toare de actele ostile Naţiunilor Unite, I. Meniu şi

O. BrAtianu au incercat, tn primAvara anului 1944, si stabileascA un acord cu guver

nele englez şi american pentru ieşirea ţArii din nlzboiul hitlerisL ln acest context,
mari speranţe s-au pus in misiunea lui Barbu Ştirbei la Cairo. Liderii partidelor
.,istorice", ca şi cercurile palatului postindu-se pe o atitudine antlsovieticA, neinformaţi

asupra conţinutl..l.lui acordurilor de la Teheran, mizau pe eventualele contradicţii Intre

S.U.A. şi Anglia pe de o parte şi U.R.S.S. de cealaltA. Barbu Ştirbei a incercat sA
poarte trotative numai cu reprezentanţii puterilor occidentale, eviUnd să ia contact
cu

d elegaţii U.R.S.S., deşi RomAnia

se

afla tn rAzboi efectiv cu aceastA tarA. Dar, la

12 aprilie 1944, lui B. Ştirbei i s-a transmis o!icial el ln orice discuţii, ):lrivind RomAnia

trebuie sA participe şi imputerniciţii guvernului sovietic ;

cu acelaşi prilej i s-au

comunicat din partea Aliaţilor şi condiţiile de armistitiu, care aveau la bazA ideia
capitulArii necondiţionate in fa� Naţiunilor Unite.
Astfel, acţiunea diplomaticA iniţiatA de cercurile maniste şi brătieniste impreunA
cu gruparea palatului, S·& soldat cu un eşec total.
C!!.utind sA evite cu orice preţ o actiune de masă pentru rAsturnarea dictaturii
antonesciene, principalii reprezentanti politici ai burgheziei oplnau, in aprilie 1944,
pentru convocarea unUi Consiliu de coroanA, care sA hotArascA repunerea regelui la
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deplloltatea prerogatlvelor sale, dupA care monarhul s4 destituie pe I. Antonescu şi
sA numeascA ua nou prim-ministru cu sarcina de 3 semna armistiţiu! cu NaUu
nile

Unite.

Rapida succesiune a evenimenlelor, contradicUile din stnul grupArilor politice
burgheze opoziţion.iste, a fAcut ca ţinerea Consiliului de Coroană să rAminA doar in
faza de proiect.
DP.sfllşurarea operaţi unilor militare, amploareo deosebitA a mişcării de rezis

tenţA, eşecu1 lncerclrllor proprii de a gAsi o alternativă viabilA regimului antonescian,
au determinat pe liderii P.N.Ţ. şi P.N.L. să accepte o colaborare cu P.C.R. IncA din

1943 au avut loc unele discuţii intre L. PitrAşcanu, reprezentantul partidului comunist,
f.1 canduc4toril partidelor "istorice.., dar o înţelegere concretă s-a realizat abia la 20

!unle 1044. Cu tot anticomunismul lor, Iuliu Meniu şi Dinu BrAtianu au trebuit sA

recunoascA rolul P.C.R. de principalA forta a mişcării de rezistentA din RomAnia.

Admi tind o colaborare cu P.C.R. şi P.S.D., şefii P.N.Ţ. şi P.N.L. au refuzat categoric
o conlucrare ti cu celelalte organizaţii care compuneau Frontul Patriotic Antihitlerlsl
Pentru a menţine acordul cu principalele partide burgheze, P.C.R. a acceplftt ca Blocul
Naţional Democrat sA c�prindl numai cele patru partide. Platfonna B.N.D. cuprindea
obiective cu caracter antlfascist, general democratic. Cele patru partide se angajau
sA acţioneze In comun pentru Incheierea grabnicA a armistiţiull:i, ieşirea României
din AxA şi alAturarea ei la Naţiunile Unile, inlAturarea dictaturii antonesciene şi
stabilirea unui regim constituţional democratic, ş.a. Documentul specificA faptul el

fiecare partid şi pAstra ideologia şi forma organizatoricA proprie, colaborarea vizind
numai obiectivele menţionate e:r.pres in platformA.

Şi dupA 20 iunie 1044 Iuliu Meniu şi Dinu Brltianu au continuat sforţ.ările lor
1. Antonescu sA Incheie armistiţiu! ; in acelaşi limp, temin

pentru a-1 determina pe

du-se de o acUune de masA, ei vedeau in lovitura de palat ultimul mijloc posibil de

salvare a ţArii. Aşa se expllcA faptul el pregAtirile pentru insurecţia armatA s-au
desfAşurat fArA participarea efectivă a reprezentanţilor P.N.Ţ. şi P.N.L.

Dar dincolo de aceste importante deosebiri de vederi fn ce priveşte forma de
lnlAturare a dictaturii militaro-fasciste, rAmine faptul el prin crearea B.N.D. s-a
realizat o izolare quasitotall a regimului antonescian. DupA repetate discu�il Intre
partidele componente ale B.N.D. şi gruparea palalului s-a hotArit ca noul guvern sA fie
prezidat de generalul C. SlnAtescu. Asupra componenţei guvernului s-au purtat
discuţii furtunoase : In timp ce P.C.R. şi P.S.D. erau pentru fonnarea acestuia din
toate fortele polilice patriotice, liderii P.N.Ţ. şi P.N.L., dorind sA evite participarea
comuniştilor la conducerea ţArii, propuneau un guvern de militari şi tehnicieni. In
noaptea de 21 spre 22 august 1944, In cadrul unei consfALuiri la palat cu reprezen
tanţii B.N.D., regele a decis o formulA de comproml:!! : un guvern de militari şi tehni
cieni, In care si ):lartlcipe ca miniştri fArA porto!olli cite un reprezentant al partidelor
ee compuneau B.N.D. De asemenea, s-a cAzut de acord
asupra textului declara�iei
regelui cAtre popor, precum şi a primelor decrete guvernamentale de dupA InlAturarea
dictaturii milltsro-fasciste. Prin aceste intelegeri, pregatirea polilică a actului de la
23 August 1944 era, In Unii generale, IncheiatA.

tn ac�lunea pentru rAsturnarea dictaturii militaro-fasclste erau angajate cate

gorii sociale şi politice foarte largi - de la clpsa muncitoare la marea burghezie, �i
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de la P.C.R. la cercurile palatului. Larga coaliţie de forţe politice, care s-a tnflptult
din iniţiativa P.C.R.

tn

cadrul unui proces Indelungat, a constituit un factor esenUal

al asigurArii victoriei In lupta pentru inlAturarea dicts.turti militaro-!asciste.
In sistemul

de

încheiate tn

aliante

scopul inlAturArii dictaturii antonesciene

Partidul Comunist RomAn era organizaţla de contact intre toate grup4rlle poiUke,
co.talizatond ţi dinamizatorul lor. Dacă adAugAm la aceasta faptul esenţial cA comu
niştii s-au aflat in fruntea acţiunii de sabotare a războiului
impotriva dictaturii militara-fasciste, putem conchide

el

hiUerist şi a luptei

partidul comunist a fost

principala forţA politicl a mişcllrii de rezistenţi din România.
Expresia cea mei inaltA a mişcArii de rezistenţA din ţara noastrA, insurecţia
armată, cere s-a declarat la

23 August 1944

a fost

un

act temeinic pregătit, care a

antrenat largi categorii sociale şi grupări politice. Victoria insurecţiei a demonstTat

ju.steţea tactieU part,dulut comunist
tice.

de

coalizare a tuturor grupArilor politice patrio

fi

salvaiA tara din situaţia

Viaţa a demonstrat că nu prin perlractAri

culise şi manevre diplomatice putea
o

adusese dictatura militaro-fasctstA,

forţelor patriotice ale

naţiunii.

ct

In aceasiA luminA, actul istoric

şi conciliabule.

nu prin actiuni de
lezastruoa.s6 rn

care

prin actiunea curaJoasA. energiei a tuturor

de

la

23 August 1944

sa
- In

aner� rn Intreaga

măreţie, ca opera intregului popor român, al tuturor forţelor politice patriotice
fruntea cArora s-.a aflat, incontestabil, Partidul Comunist Roman.

1HE ACTIVITY OP 1HE R.OUMANJAN COMMUNJST PARTY POR THE COAUilON
Of ALL POUTICAL ANO PATRIOTIC FORCES IN ORDER TO OVER.TIIR.OW
THE MIUTARY-PASCIST DICTATOllSIDP

SUMMARY
Through lts pollcy, Antonescu's dictatorship dissaUsl\ed large social calegorles
and varlous pollllcal groups. Maklng a sclentlflc analysls of lhf" slluatlon In Roumanla,
the Communlsl Party carne to the concluslon that In the country exlsted objectlve
condlllons for a coalition of ali the polilical - paLriotic forces in view of overtbrowing
the military-fascist diclatorship.
The flrst slgnllicanl success of thls tactlcs of the Communlsl Parly, almlng at lhe
coallllon C"( ali polllical-palrlolic forcf"s. was achicved by lhe creallon of the Anli-Hille
rlste Petrlollc Front, In the summer. oi 194J.
OI a decisive lmportance for lhc vlclory In the llberallon slruggle of the Roumanlan
people from under the fascist yokc was the creaUon of Lhe Unique Working Front,
i.n April 1944.
On lhe line o! lhe colaboralion wilh lhe bourgeois polilical groupings, for over·
throwlng Antonescu's diclatorship, is lo be mentioned the agret!menl concluded In May
1944, wllh the liberal grouping led by Gh. T4LArAscu.
The agreement of the Roumanlan Communlst Parly wl!h the representatlves of lhe
Court and then, wilh the lc11ders of the Nlllional Peasanl Porty and wilh lhosc of the
National Liberal Party, in Junc 1944, has perfectcd thc isolaling process of Anlo
nescu's dictatorship.
•
The vlclory of the arme-I Jnsurrectlnn fully dcmonslroted lhe r:ghleousncss of
.:he tactics adopled by the Con'rrun sl Pany. to unite ali the politic'al-patriotic •orces
In the actlon of overlhrowlng of lhe mllllar.y-fasclsl dlctatorshlp. In thls llghl, the hlsto
rical act of August 23 1944, appears in ils plenary greatness as a masterpiece oi lhe
wbole Roumanlan people.
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NOTE ŞI DISCUŢII

CERAMICA CUCUTENI 8 DE LA MIORCANI (BOTOŞANI)
de ANTON NIŢU

tn colecţia şcolii din Mtorcant se aflA din 1968 un mic lot de ceramică cucute
nianl, care provine din a.şe:r.area de pe locul numit .Duruitoare.., in dreptul bomei
937, la 0,400 km NNE de sat.
Ceramica aparţine categoriei cu pastă fini şi decor pictat. Formele vaselor sint
diierite şi slllul picturii aparţine, de asemenea, unor faze diferite.
1. Cupd tronconlcA, cu fund plat şi proeminenţi perforatâ, fragmentar!!. (fig. ljl).
Decorat.A in interior cu benzi radiare de culoare brunA pe fond alb-crem, iar la
eiterior cu caneluri orizontale acoperite cu fondul alb şi separate prin benzi brune.
Pasta este finA, moale la pipAit.
Decorul canelat şi pictura bicromi caracterizează specia bicromA cu roşu pe
alb din complexul ceramicil Cucuten.L A2 din aşezarea de la Drilguşeni (Botoşani)t,
indicind un nivel sau urme de locuire din aceastA fazA şi la Miorcani.
2. Buzi de capac (fig. 1/3) cu decor tricrom tn stilul Cucuteni AB grupa

a

1:

ove deschise şi benzi oblice cu o singura nervuri roşie. rezervate pe fond alb-crem cu
culoare neagrA. Lentila negativA din interiorul ovelor are douA linii roşii oblice şi
dA ovelor Wl aspect de ellţ�se. Pasta bunA, uşor asprA, arsă brun deschis, se deosebeşte
de pasta fazei AB şi se apropie de pasla finA a fazei B.
Această specie ceramicA nu indică o fazA Cuculeni AB la Miorcani, ci constituie
unul din elementele de decor piclat AB, care supravieţuiesc rn toate aşezArile
din faza Bl.
Restul ceramicii aparţine atllulul Cucuten« B gMJpa

f,

Pasta fini este arsă

brun deschis şi acoperiti! cu o feţuialA de aceeaşi culoare, sau de nuanţl uşor porlo·
1

Muzeul din Sll.veni (Botoşani).

Memoria Anllqultalls,

1, 1909,
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calie pe faţa exterioarA, puternic lustruită. Decorul este pictat cu culoare neagrA

2/1)2.

matli de nuanţa şocolatei . Mottvelf' crutate păstrea1A lustrui suprafetei vasului.

:J. Strachlnii bilronconică cu profilul frint, fragmentarA (fig.

Decor cu

trei metopc separate prin zone intermediare. Zonele intermediare sint decorate pozitiv
cu o elipsă lenticulară opacă, încadrată de benzi liniare. Metopele sint decorate negativ
cu o perlă semicircularA, avînd în centru dou� buline scc�ionate .

A---�-\
ll(A_�__ ,

Fig. 1.

-

p

î

4. Strachln4 de aceeaşi formă, fragmentar! (fig.
):llificat :

u nl

Ceramldl. cucutenil!ln!l. de la Miorcanl : 1, cuplli Cuc l e
Cuculeni Bl , J, ce� ac Cuculeni Al11.

2j2).

A21

2, pahar

Decorul este insA sim

in metope, pf'rlele negative au pierdut punctele centrale ;

zonele interme

diare, prin dispari�ia elipsclor lenliculare, sint formate de benzi l iniare late.
Aspectul decorat

\- cu metope, perle semicirculare şi puncte interioare este

cunoscut pe strlchinile grupei

f

de la Cueuteni (fig. 3/6)3.

5. Amfcm� piriformll. cu două proeminente perforate orizontal, alungite şi dispuse

r

în partea superioarA (fig. 2/3). Forma vosului este derivată din amforctele similare
din faza AB de la Traian, cu umărul dublu boltit şi decorat tectonic cu zone supra2

O.

Kl!lndyba, Schfpenifz. Kunsl und Geri:ile eines neoU/hlschen Dorfes (BUcher zu
und FriihgNchichte. 5). Vicnl!l, 1 937, p. 32, pl. form. 63.
Schmldl, Cuculeni, Berlin-Leipzig. 1932, p. 40, pl. 17/1 1.

3H
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Fig. 2. -

•

•

•

�

Ccramic!!. Cuculenil 01 de la Miorcani : 1-2, sldchini ; 3, amfor.! ; 4, pahar.
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puse'. Atenuarea profilului dublu BTCUlt la amfora de la Mlorcanl detennlnl deco
rarea umlrulul cu o singuri zonA InaltA. Gura in pUnte concavl are buza decoratA
poziLiv pe ambele feţe cu segmente asimetrice, foliacee, mal scurte la exterior, mm
alungite şi inversate in Interior. Decorul comportA douA metope separate prin zone
intermediare. Metopele

n-au chenar liniar, ci sint delimal8te prin lnsAşi culoarea

,ocolatie, cu care s-au rezenoat in negativ motivele decorative ale cimpului. In centru
este dispus oblic un fragment de bandA liniarA, cu laturile prelungite alternativ pinA
la limita superioarA sau inferioarA a metopelor, care corespunde benzii tn dia�onall
(tangentei) obişnuite in interiorul metopelor. Deasupra şi dedesubtul benzii llniare
este dispusă uşor asimetric clte o grupă de douA perle folio.cee tngemAnate. Prin
reducerea benzii in diagonalA la porţiunea ei medianll, spaţiul mArit la capetele
metopei este decorat simetric cu cite o grupA de trei perle foliacee, douA laterale
tngemA.nate şi una centralA orizontalA. Zonele Intermediare apar ca nişte spaţii rezer
vate in negativ prin culoarea metopelor şi sint decorate pozitiv cu o linie
serpentiformA.
Amfora de la Mlorcanl, ca formA şi decor, constituie o piesA cucutenJanA unle!.

Ş1

Aspectul decorulul este medit in ornamentaţia amforelor cucutenlene şi lripoliene
dar elementele formale

6.

compoziţionale se tntilne!c toate in decorul ceramlcii tripo

liene şi unele in decorul ceramicii cucuteniene.

Pahar bitronconic cu umArul rotunjit, fragmentar (tig. 2/4)5. Decorul prezintll

douA metope separate prin zone intermediare, delimitate prin benzi de trei linii.
Cimpul metopelor este decorat cu o bandA liniarA latA, dispusi. orizontal. Deasupra şi
dedesubt sint dispuse simetric perle ingemAnate negative. Zonele lntenncdlsre sint
libere. Pe fata interioarA, zona buzei este acoperitA clar cu o culoare lAploasă şi apoi
decorall cu buline de culoare şocolatie. Pe fa� exterioarA, culoarea Uiiptoa.sA este
foarte diluatA şi apare mai curind ca un efect de uşoară calcinare.

6j1)6,

Acest decor lipseşte pe paharele cucuteniene din Moldova., intllnindu-se numai
pe un pahar de la Pctreni (fig.

7.

care are insA

zonele

Metopele

1/2)7. Aspectul

intermediare decorate

Fragment de pahar bilronconic, cu carenl şi umAr boltit {!ig.

decorativ cu doull metope separate apare clar.

sint delimitate printr-un

chenar gros. Zona intennediarA fiind rupti, nu se poate preciza, dacă ea a fost liberA
sau decorat4. Cîmpul metopelor este decorat cu motive pozitive : la limita superioarA
cu un segment şi o bandA liniarA orizontalA. uşor arcuitA ; Ia limita inferioarA, cu
1.1 bandA liniarA oblicâ, sub care se vede capAtul unui segment ; in spatiul liber dintre
benzile liniare, cu o perlll foliacee inclinatA de la dreapta la stinga. Deoarece pe

fragment metopa esle ruplt la jum4late, se poate admite repetarea simetricA a deco

rului şi in partea opusA. Pe faţa exterioarA, feţuiala lustruitA a pastei este flambatA
in nuanţ4 brie.

' H;
!.

O

O.

1968,

Dumi lrescu-Vl Dumilrescu, S6.pdtur1le de la Traian-Dealul FlnllnJlor, tn Materiale,
pl. V i VI. Dum1Lrescu, Arfa neolilJcd In România, Bucureşll,

."��8, ci/.,
�.\�i��ig�Ka yb
nd

T. Passek,

a, op.

XXIX/5---6.

La

p.

30, pl.

cCramJque

7 O. Kandyba, op. clf,,

form. 40.
lrJpoHenne,

p. 29, pl. lonn. 38.

Moscova-Leningrad,

1935,

http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro

pl.

IX/13 şi

28.1
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3.

-

. MIIIIIIit ·jllllrl

Decorul slr1i.chinilor Luculeni U :
5, Pelrec.i ; 6, Cucule ni ;

1-J, Podei ;
ŞipenHi.

7,

4, i·run.uşica ;
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AspE'Ctul decorulul este necunoscut pe paharele cucuteniene. Un decor similar
apare pe un !ra,.;ment de pahar de la Trlpolle (fig. 8/2)8, care prezintA perle conturate
poziliv deasupra şi dedesubtul benzii orizontale mediane, iar intre perlele inferioare
o bandA liniarA oblicA. Segmentul pozitiv de sub buza paharului de la Miorcanl
reproduce perla negativA In formA de segment de pe am!ora de la Popudnla (Podolia),
decoratA cu elipse legate prin benzi orizontale (fig. 5jlJ9. Sub banda orizonlalll, perlele
pAstreazA forma ingemliinal.ă, caracteristicA acestui motiv decorativ.
Elementele formale ale decorului indicA cA cele trei fonne ceramice de sUl
Cucuteni Bl de la Miorcani, strAchinilc (fig. 2/1-2), amfora (fig. 2/3) şi paharele
(fig. 1/2 ; 2j4), prezinl4 douA aspecte paralele ale decorulUi cu metope .separate,
derivate indentic din cele douA motive principale ale decorului grupei
�le legate prin tangente (oblice)• şi .elipsele legate prin benzi

(tangente) orizontale•.

*

Decorul cu me"tope şi perle semicirculare cu puncte al rtr4ehtn.Uor cucutentene
(fig. 3/6) derivA evident din motivul ,.ellpselor cu t.angente•, caracteristice decorului
strlchinilor de la Frurnu1ica (fig. 3/4), Podet (fig. 3jl-3)lO sau Petrent (fig. 3/5) 11.
Elipsele sint conturate printr-o bandA liniarA şi decorate ln interior cu o bandA
medianA verticalA, constituitA la fel din linii sub�iri incadrate de linii groase (fig. 3/2).
Pîlniile motivului decorativ (spaţiile unghiulare dintre elipse şi tangente) sint decorate
tn negativ cu ,.arcuri" (fig. 3/2-3, 5)sau cu ,.perle" foliacee ori amigdaloide (fig. 3/1).
Perlele sînt libere (fig. 3/1) sau decorate in interior cu cite un punct (fig. 3j4). Punctul
central este introdus şi în interiorul elipselor (fig. 3/3}, după regula stilistică a ,.deco
rArii identice a celor douA anexe ale motivului principal" (ochiul spiralelor sau elipsa
şi pilniile). InsA procesul derivaţiei nu poate fi urmArit in decorul strlchiD.ilor cucute
niene, ci pe alte forme de vase, cu predilecţie pe craterele şipenHiene.
Derivarea aspectului metopic plectnd de la forma iniţiali a motivului decorativ
se face dupA regula stilisticA generalA a decoru!Ui geometric eucutenian : ,.dispariţia
motivului principal şi trecerea pe primul plan al motivelor anexe" şi comporti
dispariţia elipsei, pe urm4 a t.angenlei. Pe eroterele de la Şlpen.iţl, dispariţia conturului
elipsei este instantanee (fig. 8jl-2) 12 : banda mediană verticalA din interiorul elipselor
constituie limitele ,.mctopelor contigui• şi sint legale prin tangentele in diagonală ;
pilniile rAmin decorate cu perlele originare. Apoi, metopele pierd tangentele şi cele
douA perle de deasupra şi dedesubtul tangenlei se contopesc tntr-o singuri perlă
e T. Passek, La ceramique lripoHenne, pl. X/2.
1 L. Kozlowski, Mlodsza epoka hamlenna w Po/sce (Neolll), Llov, 1924, p. 125, pl.

XXIX/5.
•
1946, p. 13Q, pl. XI/SOa ; ldem, Aşezarea eneolitlt:d
Cucuten/ B de la Tlrgu Ocna-Podel, in AM, 11-Jll, 1964, p. 27, 40--1 , fig. 19/4 1
20/3-4 ; 28/1.
11 T. Passek, La ceramique /rlpolienne, pl. IX/4.
12 O. KODdyba, op. t:il., p. 74, Jlq. 85, 87.

10 C. Me.te.s.!i., Frumuşlca, Ducureşli,
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cruţat.A In negativ tn cimpul metopei, de fonnA ovall (fig. 8/3) şi decoratA !US cu
douA puncte sectionate sau segmente (fig. 8/4)13, sau sectionalA in fonn4 de arcad!
conturatA pozitiv cu un arc l iniar şi decoralA tn in terior cu un punct (fig. Bj5J1'•.

Fig. 4. - Decorul atnlorelor Cuculeni B : 1-.3, Şipenili ;

4-5,

Petreni.

.,Perla contopi iA• este deci secţionaLA (fig. 8/3-5) ca şi perlele originare din pilnn
(fig. 8/1-2), dupA regula obişnuită a "secţionArii orizontale a zonei decorative" (fig.
3/2-3). [n interiorul perlelor contopile se pot introduce motive helerogene, ca motivul
crucifonn (fig. Bj'J-.-.4), care nu fac parte din decorul originar, dar pot fi introd use
şi pe forma iniţiali a motivul ui principal (Iig. 3/4). Aspectul cu metope contigui, decof3 Ibidem, lig. 78, 83.
1' Ibidem. p. 78, fig. 90.
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rate cu perle negative in arcade conturate cu un cerc pozitiv cu bandă oblicA in
interior, apare pe o strachini şipeniţianJ. (fig. 3j7)1';J. Perlele in fonna de arcad4 sint

dispuse uniform cu capătul sec�ionat in sus, in timp ce pe craterul şipeniţian (fig. 0/5)

ele sint dispuse cu deschizAtura arcadei alternat.Iv spre limita superioarA sau infe
rioarA a zonei decorative.
In decorul strAchinilor de la

conturul elipselor prezintA aspecte simpli

Podet,

ficate chiar pe fonna iniţiali a motivului principal, anunţind suprimarea gradati a
conturului. Banda elipsei pierde liniile sub�iri interioare, pAstrind numai liniile groase

marginale16, sau spaţiul elipsei esle delimilal tn negaUv prla euloarea neagr! a piinii
lor, ca şi perlele (tlg. J/1 ). DlspariUa elipse! se reduce de fapl la umplerea capetelor

elipsei, de o parte şi alta a benzii ei verticale, cu culoare neagrA. InsA străchinile de la

?odei şi

Frum�Jca

(fig. 3/1-3 ; 3/4) prezintA numai forma iniţiali a motivului deco

rativ, dupA cum pe străchinile de la Şlpenlţi este cunoscutA numai fonna derivatA cu

3/7). Numai pe străchinile
şi forma derivaLI cu metope contigui decorate cu perle cu puncte (fig. 3/8).

.netope contigui decorate cu perle conturate (fig.

de la

Cucuteni apar cele douA aspecte decorative : forma iniţiali! a ellpselor cu tangente17
Derivaţia aspectului cu metope contigui pe craterele şipeni�iene explici decoru1

cu "perle semicirculare.., libere (fig. 2/2) sau decorate cu două puncte (fig. 2/1), din
decorul

sl.rAchinilor

de

la

Ml.orccmi.

contopite.. in cimpUl metopelor (fig.

Perlele

8/3-4),

semicirculare

corespund

,.perlelor

dar secţionate de limila inferioarA a

zonei decorative. Cele douA puncte alAturate provin din juxlapunerea

punctelor

izolate in perlele originare (Iig. 3/4). InsA pe aceste strlchini zonele intermediare

aratA că decorul aparţine aspectului cu ,.metope separate". Oeriva�ia acestui aspect
metopic nu este documentată in decorul străchinilor cucuteniene sau tripoliene şi
trebuie, de asemenea, urmAriti pe alte forme de vase, cu deosebire

(ormelor

derivate este iniţiaLI pe

la Şipentţi. Seria

vasele plrtfonne (fig. 9/2-3)18 şi continuaiA pe

amtorele cu decorul principal in zona gitului (fig, 9f4-6)llJ. Derive�ia aspectului cu
metope separate, pornind de la motivul ,.elipselor cu tangente" pe vasele pirilorme

şi pe amfore (fig. 9f2, 4), comporti dispariţia treptatA
două benzi verticale (fig. 9f3, 5), introduse

od-hoc

a

elipse!, prin izolarea ei intre

şi nu derivate din interiorul elip

selor cu benzi verticale duble sau triple (fig. 9f2)'JIJ, deoarece elipsa izolată rămîne

tnLact.A (fig. 9/4-5). Benzile verticale delimiteazA metopele decorate cu tangenta oblicA
şi le separA de zonele intermediare decorate cu elipsa izolalA (fig. 9/5) şi inconjuratA
de perle negative (fig. 9f3). Pe amfore, in zona intermediarA conturul elipsei dispare
(fig. 9/6), lAsind numai banda ei medianA inconjuratA de spaţiul elipsei cruţat cu
culoarea neagrA. Procedeul IzolArii elipsei între benzile verticale este iniţiat direct
pe amforele tripoliene21.

15 Ibidem, (Jg.

122.

18 C. MatasA, Podel, fig. 20/3.
17 H. Schmidl, op. cii., pl. 20/1.
iB o. K andyba, op. el/., p. 42. 44, fig. 7 1
l9 Ibidem, p. 56, 58, fig. 421 44---45.

20 lb1dem, p. 56,
21 T. Passck, La ceromique

10.

trlpolleMe, pl.

XXVI.,/1---8.
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Fig. 5. - Decorul amlorelor Lripoi;Jcne :

ANTON NJŢU
Seria fonnelor derivate ale aspectului cu metope separate pe ceramica şlpenl·
ţiani explică aspectul decorativ pe str4chlnile de la Miorcant : metopele sint separate
prin zone intermediare decorate
(fig.

cu

elipsa IzolatA (flg.

2/1),

ca pe am.fora şipeniţianl

apoi, prin dispari\ia elipsei, zonele intermediare sint acoperite in intre

9j5) ;

gime de benzile liniare verticale (fig.

2/2).

In stadiul ultim al derivaţiei, dispariţia

lentilei din zonele intermediare a antrenat şi dispariţia punctelor din perlele

meto

pelor, ca forma finalA a simplificArli decorului. Aparent, forma lenticularA a elipselor
opace din zonele intermediare poate avea o dubUI. origine. Pe de o perle, pe vasele
piriforme

şipeniţiene

(fig.

9/1)22

şi pe amforele

tripoliene2l

motivul

,.elipselor cu

tangente" are elipsele decorate uneori cu o lentilă medianA umplută partial sau total
cu culoare neagrA. Pe vasele piriforme şipeniţiene elipsele chiar iau direct o formA
lenticulară, banda liniarA a conturului inchizind o lentilă umplută parţial cu negru21i.
Derivarea aspectului cu metope separate din astfel de elipse cu tangente putea IAsa
In zonele intennediare numai lentile centrală

ca

pe strachina de la Miorcani (fig.

2/1),

după cum pe amfora de la Şipeniţi a rAmas numai banda medianA vertical! ca ultim
1tadiu al derivaţiei (fig.
apare numai

ca

9/6).

Pe de altA parte, motivul cu elipse lenticulare opace

formA simplificatA a .,elipselor cu tangente" in zonele secundare ale

decorului pe amforele Şlpenitiene25 sau tripoliene1S, dar formele derivate ale acestui
motiv sint totdeauna de aspect liber, nu metopic. De altfel, motivul lenticular al
primei strAchini de la Miorcani (fig.

2/1),

considerat ca lentile centrală a unei elipse

dizolvate in zona intermediarA, cadreaz.A cu stadiul dispariţiei tangentelor in metopele
separate. Zona intermediarA în fonn.A de bandA laiA pe strachina a doua de la Miorcani
(.fig.

2j2)

se apropie de banda latA a melopelor contigui pe unele strAchini cucute

niene. FIJptul nu poate surprinde, deoarece in toate fazele ceramicii cucuteniene este
caracteristicA

identitatea aspectului

fonnal al motivelor cu derivatii

diferite. Din

acest punct de vedere, chiar motivul lenlicular de pe prima strachin.A poate fi o
elipsA izolată şi simplificată ad-hoc, ca in zonele secundare ale amforelor cucute
nlene şi lripoliene.

•
.,Perlele lngem.Anate• deasupra şi dedesubtul unei benzt orizontale sau oblice
din decorul amforei (fig.

2j3)

şi paharului (fig.

2/4)

de la Miorcanl stabilesc clar iden

titatea motivului decorativ iniţial, din care derivA aspectul cu .,douA melope separate".
In

adevAr,

molivul

,.elipselor

legate prin

benzi

(tangente)

1ecorul acestei forme de amfor4 din ceramica Lripolian.A

de

la

orizontale"

Vladimtrovka

constituie
(fig. 5/2)27.

CE-le două elipse, dispuse in jurul tortilor perforate, sint decorate cu o bandA liniară
ori7.on taiA. Deasupra şi dedesublul tangentei dintre elipse, motivele anexe le constituie

22 O. Kandyba, op. cii., p. 40, fig. 4.
23 T. Passek, La cf!ramique lrlpolienne, pl. XV/9.

24 O. Kandyba, op. cir .. p. 40, lig. 2
2:i Ibidem, Jig. 49-50, 63---65, 67---68, 71-73.
26 T Passek, La clramJque lrlpollenne, pl. IX/6.
27 ldem, Periodlz�)a rrlpol'sldch poselenlj,

102,

tn MIA, 10, Moscova-Leningrad,
60/4.
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1949,
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rig. G.

- -Decorul paharelor si vaselor-binoclu Cucuteni-Tripolie : 1. Pctreni ;
2, Tripolic ; 3, 7, Kudrinli ; 4--5, Yllldimirovka ; 6, Kadievli.
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numai perechen de .,perle ingC'mAnate'" cruţate

r:u

culoare neagrA. Faţa lnterloarl a

buzel este decoratA cu segmente negre asimetrice, la fel ca pe amfora de la Miorcanl.
..Elipsf'le cu tangente orizontale" formează decorul seriei de amfore bitronconlce cu
dt.uă terţi perforate pe gît28 ale ceramicii cucuteniene şi Lripoliene. Pe amforele de
la

Şipeniţi

(Iig.

4/1-3)29,

elipsele sint decorale pozitiv cu o bandA liniarA orizontalA

sau verticală, flancată uneori de arcuri convexe sau concave şi chiar de douA puncte
(fig. 4j3), in simetrie cu perlele ingemlinate din piinii. Ca motive anexe in pilniile
suprnoare şi inferioare apar numai .,perle ingcmAnate cu punct centra;�, crutate
cu culoare neagrA care umple numai

virfurile spaţiilor unghiulare dintre perle,

rezervind astfel o a treia perlA intermediarA orizontală (fig. 4/1). Decorul se simplificA
prin dispariUa punctelor din interiorul perlelor şi a culorii negre din spa\iile unghiu
Iare (fig.

4/2)

şi manifestA chiar tendinţa dizolv4rii motivelor anexe (fig.

Decorul prezintA un aspect idenlic pe am!orele de la Petreni (fi@:.

4j3)30.
4/4-5)31. Pe

amforele tripoliene, decorul inHial diversificA structura tangentelor şi amplificA moti

vele anexe. Pe amfora de la Stara!a Buda (fig. 5/3)32, numai spaţiile unghiulare dintre
perlele superioare sint umplute cu negru, in timp ce in interiorul unghiurilor dintre
perlele inferioare se J1!Zerv4 două

mici perle.

Pe amforele de la Tomasevka (fig.

elipsele sînt decorate cu benzi verticale haşurate şi uneori cu douA puncte.
"Benzile orizontale'" (fig. 5/4) se arcuiesc in ghirlandA (fig. 5j1) sau se l.!lţesc la unul

5/4-?)ll,

din capete (fig. 5j5). In felul acesta ele iau dispozi\ia oblică a .,tangentelor.. (fig. 5j8),
,
desigur ):lrin contaminare cu tangentele in diagonal4 ale eli):lselor cu tangente normale,
filiaţie celor douA motive ):lrincipale fiind sigurA. Motivele aneze sint, de asemenea,
variate. .,Perlele ingemAnate• cu sau IărA ):IUnct central se repetA deasupra şJ

), ca

dedesubtul tangentelor (fig.
sau dispar (fig. 5/7

5j3, 5),

sau apar numai in pilniile superioare (fig.

5/4,

8),

şi pe amforele şipeniţiene. Spa�iile dintre perlele tngemlnate

sint umplute cu negru (fig.

5/3, 6)

şi sint delimitate prin "benzi unghiulare• (fig.

5j4-5). In pîlniile inferioare, uneori unghiurile conturale cu negru au in interior o
"bandA de legAturA.. liniară dispusA vertical (fig. S/7) ; alteori benzile unghiulare sint

5/4)

înlocuite cu "benzi de leglltură" haşurate (fig.
sau in formă de arcuri multiplicate
(fig. 5/6). Această diversificare a motivelor anexe in pilniile motivului principal cores
punde unei reguli stilistice constante in decorul ceramicii Cucuteni-Tripolie :

.,deco

rarea asimetric! a celor douA anexe" (pilniile faţă de ochiul spiralelor şi elipse, sau
pilniile superioare fat,A de pilniile inferioare ale spiralelor agAtate şi ale tangentelor).
CaracteristicA pentru ceramica tripoliani este aplicarea acestui motiv decorativ

� pe alte forme ceramice, pe vasele-binoclu şi in interiorul străchinilor. Motiv.,.��
anexe sint diferite şi specifice acestor doua. fonne ceromice. Pe vasele·blnocbt (fig.

6j6-7)'Yt,
�te

ln

.,tlipsele cu benzi orizontale .. sint dispuse pe suportul cupelor şi sint prevl

pUnil cu ,.perle ingemănate.. (fig.

78 o.

6/7)

sau cu ,.perle ovale• (flg. 8/8), repetate

Kandyba, op. elt., p. 28, pl. form. fig. 15-18, 18.

29 Ibidem, p. 54, fig. 31-33.
JO Ibidem, fig. 36.
31 T. Possek, La dram/que ltlpollenne,
n Ibidem, pl. XXIX/7--8.
33 Ibidem, pl. XXX/1--8.
34. Ibidem, pl. Il/1. 7.

pl. XXIX/1---4.
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Decorul str.!l.cbinUor Cucuteni-Tr.ipolie :

1-3, 6, Tomasevka ;

4. Podo1Ja 1 5, 7, Petreni 1 8, KudrinU 1 9, KasenovkL
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şi pe cupele suportului. Pe străchini (fi g.

7/1-9)35, compoziţia decorului

ia inevitabil

o dispozHie cruciformă. Două elipse mari sint legale printr-o bandA orizontalA lar,v:;l
şi scurtă (fig.

7 j7),

/

2

sau sini simplu juxtapuse şi delimita le prin banda comună a

conturului in formă de 8 (fig. 7 1- , 6, 9). Banda liniară a conturului este compud
unl'OI'i din linii scrpentiformc (li�. 7/9). ElipS<'lc sint dccorate cu cite o bandA liniarA
Sf'I'P('nliform.li. Cele două benzi sînt dispuse orizontal pe direcţia diametrului vasului

Flg.

8. - Derlve.Ua decorulul

cu metope contigui pe cralerele de la ŞlpPnl\1.

j6).

(fig. 7/2, 7, 0), sau sînt oblice şi paralele (fig. 7
De aceea cele două benzi mediane
se contopesc în una singurA (fig. 7/5). Elipsele prezintA alleori douA benzi liniare
verticale (Cig. 7/ 1 ) : una serpentiformA mai subţire spre ezterior şi alla mai lat4 in
rormA de 3 spre interior, reconstituind astfel i n centrul compoziţiei conturul In 8 al

celor dou.ll elipse, dar dispuse in cruce. Benzile serpenlifonne se simplifică : liniile
interioare (Iig.

7j7)

dispar, rAminind numai liniile conturului (Cig.

7/2, 0),

apoi banda

·�ste redusă la o singurA linie serpcnlifonnA. (fig. 7/4). Ca şi pe amfore, se introduc in
interiorul elipselor cite dom\ puncte (fig. 7/7). Cele două spaţii dl.mase libere de o
"' Ibidem, pl. 11/:J--.,.4 91

VII/4-6, 91 XII/S--6, 8, 101 XV/101 XXXIII/1-9.
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parte şi alta a elipselor, constituind pilniile triunghiulare cu laturile arcuite, sint
umplute cu negru şi decorate cu motive anexe diferite, care iau o dispoziţie triparhtă :
.perle ovaie• (fig. 7/8-9) flancate de arcuri (fig.7j4, 7) sau de perle foliacee (fig. 7/5) ;
.perle trifoliacee• libere (fig. 7/2) sau decorate (fig. 7/1), perla centrală cu un punct
ti cele laterale cu ha.şuri. Perlele trifoliacee pot fi completate cu cele două perle
follacee (llg. 7jl) din pflniile cu perle ovale (fig. 7{5). Perlele ovale sint decorale, de
asemenea, cu benzi liniare verticale (fig. 7/7) sau serpentiforme (fig. 7/4). Şi pe
fragmentele ceramice de la Şipenlţi "benzile scrpentiformc• apar deopotrivă in inte
riorul elipselor sau perlelor36. Ca şi pe amfore, decorul strliichinilor tripoliene se
simplificA, prin dispariţia benzii liniare a conturului elipselor (fig. 7 j4-5, 6) sau a
motivelor anexe (fig. 7/3, 6). Compoziţia decorativă este inchisA de decorul de pe
margine, format de obicei din triunghiuri oblice negre (fig. 7/1-2, 9), corespunzA
toare segmentelor asimetrice de pe faţa interioarA a buzei amforelor (fig. 5/2).
Seria formelor de aspect metopic derivate din motivul ini�ial poate fi reconsti
tuil.A pe ceramlca tripollanl. Pe std.chinlle tripoliene decorul apare numai in formA.
initialA (fig. 7/1-2, 7, 9) şi nu dl naştere la forme derivate, ci numai simplificate
(fig. 7j3-6, 8). Pe amforele cucuteniene (fig. 4/I-5) şi pe cele tripoliene (fig. Sfl-7),
decorul iniţial dA naştere la forme derivate numai de aspect liber, caracterizat prin
pAstrarea ellpselor şi dispari\ia tangentelor37. Numai pe vasele-binoclu şi paharele
tripollene apare aspectul cu "metope separate". Pe vasul,.Pinoclu de la Kadievţi (fig.
0/0) cele douA mclope, dispuse pe le�ele laterale ale suportului, sînt decorate cu banda
liniarA orizontali, fiancatA de cite o perlA ovali ; spaţiile libere de o parte şi alta a
metopelor corespund evident zonelor intermediare lipsite de decor. Palulrele de la
Vladlmtrovko (fig. Gjt-5)� prezintA douA metope decorate cu o tangentA liniarA latA
şi separate prin zone inlermediare libere. Lipsa motivelor aneze In spaţiul liber al
pilnlllor, deasupra şi dedesubtul sau numai deasupra t.angenlelor, se explicA prin
dizolvarea motivelor anexe, care se manifestA chiar pe formele ini�iale ale decorului
(fig. 5/7). Direcţia oblică a tangentelor, de asemenea, eslc iniţiat.! in decorul cu elipse
111 benzi orizontale de pe amforele tripoliene (fig. 5/5-6). Decorul acestei serii de
pahare, cu metope separate derivate din "elipselc cu tangentc orizontale", nu poate fi
confundat eu decorul celeilalte serii de pahare tripoliene, cu mctope decorate, de
asemenea, cu tangenle Jale oblice sau arcuitc şi separate prin zone intermediare
dccorate cu motive veget.ale sau zoomorfe39. Molivele anexe din pilniile infcrioare ale
tangentelor sint acelea caracteristice decorului metopic de pe craterele şi amrorcle
lripoliene10, derivat însA din motivul ,.elipselor cu tangente oblice... Deşi motivul
�clipsclor cu benzi orizonlale" nu eslc decît o variantA a motivului .,clipselor cu
tangente.., cele doUA motive principale se deosebesc net prin molivele lor anexe. PP
paharul de la Petreni (fig. 6/1), aspectul cu mclope separate prezintă structura tipică

Kandyba, op. cii., lig. 252-25J.
Passek, LG cbamlque lrlpollenne, pl. lX/1 4 ; X.XIIl/5---8 ;
Petrescu-Dimbovi\a, Cucu/enl (Monumentele patriei noastre), Bucu
reşii, 1966, fig. 19.
38 T. S. Passck, Perlodlzacl/a, fig. 60/5, 8.
39 Idem, La ceramlque trlpollenne, pl XXXI/5-6,
10 Ibidem, pl. XXV/S-12 ; XXVh/1-7,

38 O.

37 Fbldem, Hg. 34-35 1 T.

XXVI!/4 1 M.
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a motivului iniţial de pe amforele şipeoipene şi cele tripoliene similare : metopele
sint decorate cu banda liniarA orizontali. şi cu .perlele lngemlnate" in ptlnlile supe
rioare şi inferioare ; zonele intermediare, delirrtitate de cite o linie subtire, stnt
decorate cu o bandA liniarA verticalA cu douA segmenle negre la capete. Banda verti
calA reprezintA banda medianA din interiorul elipselor pe forma iniţiali a motivului
(fig. 4fl, 3). Segmentele tenninale caracterizează banda verticalA a elipselor dispArute
In decorul metopic de pe craterele şipeniţiene (fig. 8/3). Faza izolArii elipselor in
:zonele intermediare este documentatA pe un pahar de Ia Kudrinţi (fig. 6j3)1ti : metopele
separate sînt decorate cu o .,perlA ovalA cu motiv crucifonn"', ca in metopele contigui
de pe craterele şipeni\iene (fig. 8/3--4), iar zonele intennediare sint delimitate prin
chenar uailiniar şi decorate cu o lentill opacll, care poate corespunde unei elipse sim
clificate sau lentilei mediane a elipselor motivului initial, ca pe st.rachina de la
Miorcani (fig. 2/1). Totuşi, decorarea metopelor numai cu o periA mare face incertA
apartenenţa decorului acestui pahar la seria aspectelor decorative ale motivului .,elip
selor cu tangente orizontale•. Numai prin raportare la decorul vaselor-binoclu, care
prezintA ca motive anexe perle ovale (fig. 6/8), se poate admite că prin dispariţia
tangentelor in metopele de pe pahar perlele superioare şi inferioare s-au contopit
intr-o singură perlA ovalA decoralA &J'Oi cu motivul cruciform, ca pe craterele şipeni
ţiene. De asemenea, seria formelor de aspect liber derivate din .,elipsele cu benzi
orizontale• comportA, după dispariţia tangenlelor, contopirea perlelor ingemănate d:n
pHniile superioare şi inferioare intr-o singură .,ţ�erlA bifurcată" pe amforele şipeni
ţiene�2, sau intr-o .,periA circularll conturatA pozitiv .. pe amforele cucuteniene şi tripo
liene, fiecare elips4 fiind astfel fiancaiA de douA perle circulare cu contur in formA
de bandă ca şi elipse!e'3. De fapt, aspectul decorativ al acestui pahar este cu totul
singular. Astfel, seriile derivative de aspect metopic ale celor douA molive principale
cu elipse şi tangente sint perfect paralele. Ca şi in cazul derivlrii aspectului cu metope
separate din .,elipsele cu t.angente" pe amforele tripolieneH, pe vasele piriforme (fiu.
9/1-3) şi pe amforele şipeniţiene (fig. 9j4-6), derivarea aspectului cu melopc sepa
rate din .,elipsele cu benzi orizontale" pe paharele tripoliene comportă, ca formP
derivate succesive, izolarea prealabilă a elipselor in zonele intermediare (fig. G/3),
apoi dispariţia conturului elipselor, lAsind numai banda median!! verticalA (fig. 6/l-2)
S<lU evcl"'tual lentile InterioarA a elipselor (fiJ:l. 6/3), şi in fine dizolvarea totalA a
elijJselnr, zomtle intermediare rAminind libere (fig. G/4-5). Chiar dacă vasul de la
Tripolie (fig. 6/3) este incert ca formA ceramic.A şi decor, paralelismul seriilor deriva
tive ale aspectului cu metope separate din cele douA motive cu elipse şi tangente

orizontale sau normale este evident şi asigurat prin alternanta formelor iniţiale şi a
fonnelor

derivate de aspect metopic pe vasele-binoclu

(fig. .,•• 4--5 )

(fig.

G/6-7) şi pahare

U Ibidem, p. 47, pl. 11/2. Descrierea formei indicii pe aceea a pah8Telor dE: dimensiuni
mici sau mari.
42 O. Kandyba, op. cit., fig. 34-35.
�3 T. Passek, La c�ramlque Ulpollenne, pl. XXIII/7-8 a M Petrescu-Dtmbovlta, op.
cit.,

fig. 19.

M T. Passek, La clramlque ttlpollenne, pl. XXVb/1--8.
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Anlllllza derlvlrU aspectului cu metope separate din ,.elipsele cu tangente ori
IOntale'" pe ceramica cucutenianA şi t.ripolianl explică aspectele decorative de pe
amfora şi paharele de la Mtorca.nl Decorul amforet (fig. 2/3) prezintA "douA metope

l

Fig. 9. - DerlvaUa decorulul cu mctope separo!lte pe ceram lea de la ŞlpeniU :
1--3,

vase plrlforme r 4---,-6 amfore.

separate", decorate cu tangenta dispusâ oblic şi redusai la portiunea ei medianA, iar
lu p[)nii cu ..perlele ingem.lnate• dispuse asimetric din cauza pozi�iei tangentei. Pre
scurLarea langenlei, anun�ind dispariţia ei, este necesitati aici de lArgirea spaţiului
liber de la capetele metopei, acoperit cu &rupa .,perlelor trifoliacee•. Spre deosebire
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de perlele trifoliacee ale strlchinilor lripoliene,
(fig.

7/1-2),

cu

perla centrali dispusi vertJcal

perla medianA este dispusA orizontal. AceastA dispozitie a perlei centrale

este de caraeter şlpenlţian, fiind schiţalA pe forma InitialA a decorului de pe am!ore
(fig.

4jl).

Zonele intermediare sint decorale cu o linie şerpuitoare, ca formA slmpli

fical4 a "benzii serpentlforme- din interiorul elipselor de pe strlchlnlle şipeniţlene
şi tripollene (Iig.

7/4).

Prezenţa liniei serpentiforme documenteazl!i dispariţia elipsei

Izolate in zonele intermediare, ca şi .,banda verticalA" pc amfora de la Şipeniţi (fig.

lJ/6) şi

2j4)

pe paharul de Ia Petreni (fig.

6/1).

Decorul primului pahar de la Miorcani (fig.

corespunde, prin dizolvarea totalA a elipselor in zonele intermediare, unei faze

mai avansale a derivaţiei aspectului metopic, ca pe paharele Lripoliene (fig.

6/4-5).

Melopele prezintA insA banda orizontalA şi cele douA perechi de "perle ingemAnate..
In

pilniile superioare şi

al

doilea

pahar

de

Inferioare,

inferioare şi pictate pozitiv
velor

crucilorme

ca

la Miorcani (fig.

pe

paharul

de

1 /2) , p�rlele

la Petreni (fig.

foliacee

dispuse

Pe

6/1).

in

pilnlile

nu trebuie confundate cu braţele foliacee ale moti

introduse

in

perlele metopelor

pe

paharul

tripolian

(fig.

8j3).

dupA moda motivelor cruciforme cu bralele ascuUte din perlele metopelor de pe
craterele

şipenlţiene

B/3-4).

(fig.

nesc pe amfora de la Popudnto (fig.

Perlele

5jl),

superioare

unite tn segment se Intil

dar sint pictate pozitiv. ,.Banda unghiularl..

liniarA din pilnia inferioarA, ca şi ,.banda de tesAturA .. pe paharul de la Tripolte
(fig.

se intilnesc deopotrivA tn pilniile inferioare ale decorului

0/2),

amforele Lripoliene (fig.

5/4-5). Tehnica

prin ,.alternarea tehnicii negative şi

Iniţial de pe

pozitivA a decorului pf' acest pahar se eiplicll

pozilivc a decorului", ca regulA generalA pc

ceromica Cucuteni-Tripolie.

*
Decorul cu metope separate pc ceramica Cucul<'ni Bl de la Miorcani constituie
a:;pecte decorative inedite

in decorul

ceramicii cutenienc şi tripoliene. Derivarea celor

douA serii ale aspectului metopic, pornind de la motivele principale ale
ceramlcil

[

decorulul

este dirijati de regulile slilislice generale ale decorului geometric

care sint constante tn toate perioadele ceramicii Cucuteni-Tripolie. Aplicate in bloc

aau grupate variat tuturor motivelor fundamenlale ale decorului geometric, aceste
reguli determinA şi explicA infinite varietate a aspectelor decorative din ornamentaţia
ceramicli Cucuteni-Tripolie.

Rigurozilatea

derivArii

conferă

aspectelor decorului

valoarea unor ,.teoreme decorative" şi defineşte modalitatea reprezentArii fonnale a
spaţiului

lll1l

plastic proprie

omamentaţiei

CE'ramicii

Cuculeni-Tripolie,

decorativA.
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LA CJ!RAMIQUE CUCUTENJ B DE MIORCANI (BOTOŞANI)

Le pelil lot de cl!ramlque Cucutenl 81 groupe

(

de Mlorcanl, qui se trouve dens

la c-o\lcclion de l'&ole du village, prl!-sente des aspect& dl!coralils in�dils aur le c&a
mlquc Cucuteni-Trlpolll!. Le dkor apparllent auz deux sl!rles de l'aapecl ă .,ml!topes
sl!parl!es" caracl&isant ce groupe cf!ramlque :
t . Sur les �cueiJes les mi!topes sonl orni!es de perles demi-circuleires â deU'I:
poinls (lig. 2/1) ou libres (fig. 2/2) ; les zone& intermi!diaires sont orn�es d'une lenlllle
opaque (fig. 2/1) ou sant recouverte& de bandes linl!aires larges (lig, 2/2). Lea perles
en demi-circle a poinl lnteril!ur se retrouvenl aussl dans l'upecl ă. ml!lopes contlgull
des �cucl\es cucutl!niennes (fig. 3/6).
2. Sur fomphore (llg. 2/3) Ies mi!Lopes sant dlkor�s d'une tangenle redulle A.
sa porLion moyenne el de ,.perles g�minl!es" ou ,.lrllolh�es" ; les zones lnterm�lalres
onl une ligne serpentilorme.
.
3. Le premier verre (fig. 2/4) a des ml!topes ornl!es d'une bande honzontale el
de ,.per les geminCes", les zones interml!diaires restant libres. Sur le second verre
(fiq. 1 /2) les perles supl!rieures sant unifJees en segment, comme sur l'amphore de Popud
oia (fig. 5/1 ) ; dessous les perles inJerieures appara1l la bande linl!llire d'uo motii angu·
lalre. La tcchnique posltive du segment el des perles contraste avec la lechnlque en
negatii des perles gemtnl!es sur les autres vases.
L'aspecl 8 "metopes sl!pari!es" apparlienl auJ: deuJ: sl!rles dl!rivalives qul corres-

pomlent

aui: deu:r. variantes du motii 8

.ellpses

et tangenles• du dl!cor

(

La di!ri-

\'elion de !'aspect metopique comporte la disparilion de l'ellipse. puls de la tangente.
La forme iniLialc des "elllpses li langentes obliques" apparalt sur les �cuelles cucub�·
niennes (fig. 3/1-5), mals il faut suivre la sl!rie des lormes dl!rivi!es sur la cl!ramlque
de ŞipeniU. Sur les cral�res (fig. 8) ces lormes sant d'aspect 8 ,.metopes conligues"
orn�es de perles ovales ou secllonees. Sur les vases pirilormes (fig. 9/1-J) el les
ampbores (fig. 9/4--6) les formes derivees sant d'aspecl il ,.metopes sl!parees•· : l'iso
lemenl el 111 dissoluUon des ellipses dans les zone& interm�lalres laissent seulement
leur bande medi!lne. C'est de celle maniere que d11ns les zones lnterm�laJres sur
l'l!cuelle de Mlorc!lnl (fig. 2/1) est reste une ellipse sim pt ili e ou la lenlllle mHiane
des ellipses 8 tangentes (fig. 9/1).
La Jormc initiale des "elllpses li. l!lngenles horizont!lles" appar!lll .; l'inLCrleur des
�c.uelles (fig. 7) ct sur les amphores Lripoliennes (fig. 5) ou cucull!niennes (fig. 4). La
serie dCrlvalive d'aspecl m�topique peut �tre reconslituee sur le& vases-binocle (lig.
6/6-7)
les verres (llg. 6/2-5) lripollens. Dans l'aspecl Initial du dlkor, la bande
horizoDt!lle lend 6. prendre une dlsposilion en di!lgon!lle, par contamlnalloo avec les
langenles norm!lles des ellipses (fig. 5/5--6), comme sur l'11mphore de Miorcanl (UG'.
2/3). Oessus el dessous les tangenles, les perles g�minees sant separees par des b11ndes
angulalres" (fig. 5/4-5). ou sant remplac�es dessous les langenles par des "a;gles 8
bande verllcale". (fi�; 5(7) ou par des .,Ug!llures obliques" lig. 5/4, 6), comme sur
r
o
� .
i n
r e l f r:e
�� p
�;o�c1:�f��i�.11�1j)11:�·a:-�:s�!� J:�s
i Li
des ec.uelles Lripolic·nne!> (fig. 7/1-2, 4) el sur l'une des 11mphores de ŞipenUi (fig. 4/1).
Dans !'aspect mCtopique, l'ellipse est r�uite 8 sa lenlllle (fig. 6/3), il sa bande mediane
(fig. 6/1-2) ou 8. !III llgne serpenUforme (llg. 2/3), par aon laolemenl dana les zones
internu�diaires (fig. G/3), qui reslenl ensuite libres (Ug. 2/4 1 6/4--8) .

e

el

fC: ;��C: :� :r �: �� ���� ��

� ���IJe��s;· :� ��
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La dklvatlon dt'11 aspec\.1 m4toplques est dirlg� par les r�gles .de styU1atlon du
dkor g!klm�trlque, constantea dans toutes les p�rlodes de la c�ramlque CUcutenl
'!'ripolie.
rlgueur de la di!rlvatlon des aspect& di!coratils leur conf�e vrlllmenl une
valeur de ,.tbOOremee du decor" el di!finJt la modaltte de la representalion formelle de
l'espace plasllque, propre 6. l'ornamentaUon de la dramiqus Cucuten�·Tripelie comme
styJe d'art dkotalJI.

La

LeGENDE

DES

FIGURES

Plg. 1. - C'ramlque cucutenlenne de Miorcani : 1, coupe Cucutenî A!J. 1 2, verre Cucu
ltni 81 1 3, couvercle Cucuteni ABl.
2. - cm-am.lque Cucuteol Bl de Mlorcanl : 1-2, i!cuelles 1 3, amphore 1 4, verre .
3. - Decor des kuelles Cucuteni B: 1-3, Podei 1 4, Frumuşica r 5, Petreni 1 6,
Cul.utenl , 7, Ş1peniU.
Fig. 4. - L>ecor des amphores Cucu ten! B ; 1-3, Şipeniti 1 4---5, Pelreni.
Fig. 5. - D�cor des ampbores lrlpoliennes ; 1, Popudnia; 2, Vladimirovka; J, SLaraja
Duda 1 4-i, Tomasevka.
Fig. 6. - Decor des verres el des vases·binocle CUcuteni·Tripolii! : 1, Pel.renil ; 2, Tri·
polie 1 J. 7, Kudrincy 1 4--5, Vladimirovka 1 6, Kadievcy.
Fig. 7. - D'cor dea ecuelles Cucuteni-Tripolie : 1-3, 6, Tomasevka 1 4, Podolie 1 5, 7,
Pctrenl ; 8, Kudrincy ; 9, Kasenovka.
FJg. 8. - DCrivatJ.on du decor A metopea contlgul!a sur les crateres de ŞlpenHi.
Fig. 9. - oerivalion du decor A metope& separees sur Ia ceramique de Şipeniti : 1-3,
vases piritormes 1 4-6, ampbores.

Fig.
Fig.
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UN TOPOR DE TIP JASZLADANY DESCOPERIT
LA BISTRIŢA (JUD. NEAMŢ)"

de DAN MONAH

topor

!n anul 101!19 tn colecţiile Muzeului Arheologic din Piatra Neamţ a Intrat un

cu

braţele ..In eruce" provenit dintr-o descoperire intimplAtoare fAcutA pe teri

toriul satului Bistrita din apropierea oraşului.
Piesa a fost gAsitA pe dealul Dumbrllvit.a, aflat la aproximativ 1 km de mănls
tlrea Distriţa, fiind scollSA la suprafat,4 in unna arăturilor de toamnA. Obiectul a fost
ar!Ual, de elevul care-I descoperise, sătenilor care I-au ciocAnit pentru a vedea dacA
este de aur. Cu aceastA ocazie patina nobilA cu care era acoperit a fost distrusă. DupA

dtva timp toporul a aJuns tn posesia profesorului Gaşparic Nicolae din satul Bistriţa,

care 1-s donat muzeului. tn acelaşi an a fost efectuatA, de cAtre AurcL Buzilă de la
muzeul din Piatra Neamţ, o periegheză la locul descoperirii. Cu aceastA ocazie a fost
identificata o aşezare Cucuteni B in

piesa

apropierea

locului

unde a fost descoperitA

ammtitA.
Toporul a Iost gAsit la cea.

200

m de limita aşezArii cucutenlene. Limita apro

ximativA a aşezll.rii a fost stabilitA dupA frecvenţa fragmentelor ceramice. Aceslea
erau puternic corodate neputtndu-se sesiza urme de picturA, insA dupA caracteristicile
):las:ei şi factura unor fragmente se poate elinna cu destulă certitudine cA este vorba

de o aşezare Cucuteni B. Aceasta ou exclude existenta unul nivel Cucuteni AB a cArui

prezenţA nu s-a putut sesiza. ln Imediata apropiere a locului unde a fost descoperit
loporuJ nu s-a constatat prezenta fragmentelor ceramice. ln anul 1909 am fAcut o

perieghez4 pe locul aşez.Arii amintite, din pAcate aceastA cercetare

nu a

adus

elemenle noi.
Deoarece numArul topoarelor de aramA cu bra�le .,in cruce" descoperite In
context arheologic sigur este foarte miel, credem cA este necesarA publicarea tuturor
pieselor descoperite IntimplAtor care pot aduce date noi. tJn numAr important de
•

1

m

Toporul ne-a fost cedat, pentru publicare, de colegul Aurel Buzill dl.rula ti
ullu
şi pe aceaslll cale.
S ingu a piesll. de lip
descoperiti
Moldova
conditii slraligrafice
siqure esle toporul de la Brad. Vulpe, Al., Cu privire
l opoa e or de
lD SCN, 15, 41 ,9Ş4, p. 458.

mlm

r
Jil.szladăny
aramei eu braţele .In cruce"'.

tn

tn
la cronologia

Memoria AntlqullaLJs, 1, 1969,
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JOI
UN TOPOR DE TIP JĂSZLADANY
------ ------

piese descoperite intimplAtor rAmin inel inedite2 ceea
c·e studiază problema inceputurilor metalurgiei aramei

ce mlreşte dlficultlţlle celor
şi bronzului. Credem cA afir
maţia tlupă cort> in regiunile extracarpatice erau mai rar folosite topoarele de aramA.J
trebuie, cel puţin in parte, rcvizuitAt..
Din motive obiective in aşezarea dc> la BistrHa nu SE' pot efectua sA.pături. Am
consilicrat cA este bine sA publicAm toporul amintit care vine sA măreascl numArul
d�copcririlor carP pot fi legate de aş<':�Arile cucW:enienC'.
In momentul de faţă piesa are o culoare roşu intens, urmele de patinA fiind
îndepărtate pnn tratarea intr-o baie de acid cilric. Actualmente, urme de patinA se
mai pot observa doar in interiorul şi in jurul găurii de inmlnuşare, mai ales pe
faţa supe1·ioară. Urmele de patină se prezintA sub forma unor pete de culo.:�re ver
zuie dl'SChisă.
Analiza chimicA fAcutA in laboratoarele muzeului din SLuttgart de cAtre Dr.
M. SchrOder a precizat ca este vorba de aramă curatA cu slabe urme de argint.
Toporul pe care-I prezentăm are două braţe dispuse .,in cruce" arcuite destul de
puternic spre interior. Lungimea totală a piesei este de 24,5 cm, iar greutatea de
750 g. Braţele sint egale avind fiecare lungimea de 10,5 cm. Tlişul braţului vertical
este rotunjit. mAsuriml 4 cm şi prezintA pe portiunea superioarA o rupturi de 1,5
cm, opera descoperitorului. Tlişul bra�ului orizontal este lung de 4,6 cm, fiind de
usemeni, rotunjil. LAţimea bratului vprtical vnriază între 4 <'m imediat sub gaura
de inminuşare şi 3,5 cm la l4iş, in timp ce lăţimea braţului orizontal variazA intre
3.3 cm sub gaura de înma nuşnre şi 2,9 cm in jlart<'o eea mai ingustA. Gaura de înmA
�u�re are o formA uşor ovolă cu diamelrele de 3,5X3.2 cm. ln profunzime mlsoară
2,4 cm. Pc una din laturile �Aurii de inminuşare SE' obsf"rvl o uşoară plesni turA, din
vechime, care merF:e pînă la jumAtate. In partea inferioară gaura de înmlnuşare se
termini printr-o ramA de cîţiva milimetri, care nu poate fi consideratA drept manşon.
Atit pe fa� anterioarA cît şi pe cea posterioară sint frecvente increţiturile de la
turnare, explicabile dacă ne �indim că s-a folos1t aramă aproape purA. Pe niciuna din
feţe nu au fost constatate ciocAnituri din vechime, ci doar citeva uşoare lovituri recente.
Credem că pentru turnare s-a folosit. un tipar monovalv:;, deoarece nu s-au
constatat urmele cusuturilor ce ar Ci rămas in cazul unei turnlri in tipar bivelv8.
Piesa descoperitA la Bistrita are o formA svelt4 şi este armonios propor\ionat.l,
contururile fiind clar definite Şi tAişurile bine ascuţite. Toporul a fost puţin folosit
•
dovadA fiind IAişurile foarte bine p!strate.
2 Dupll inlorma�iile pe care le avem şi care sint departe de a fiJ complete, In Moldova
sint nu mai putin de 10 piese inedite, din care patru sau cinci apartin tipului JI!Jsz
lad6ny.
3 Vezi Florescu, A., Toporul de aramd cu doud ldişuri .,Jn cruce• de la Floreşli, In
SCN, 3-4, 1954, p. 597. Situalia p:cselor publicate de la aceasl! dat! şi pln.li. In
lt
r
a
t
a
4 r:�:�� ���/i. ����r� !���:a ��c:p�t�riJor metalurgiei aramei şi bronzului In R.P.R.,
In Studii şi referate, 1, Bucurcşli, 1954, p, 45, nnta 1. afirm! di .ceea ce se cunoaşte
din publicatiile arheologice . . nu reprezintă nici pc departe situatia reaHI a desco
peririlor•.
6 Metoda este relaliv frecvent folosilll, vezi Nestor, 1., op, ci/., p. 47.
6 Este posibil el pentru turnare s.a folosit araml'i. nativ!!., procedeu Intilnit In aceaslll
perioada, vezi Nestor, 1., op. clt., p. 45 şi urm.
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Piesa

de- la Bistriţa face parte din seria topoarelor de cupru

cu

braţele "tn

cruee" pr�zente in spaţiul carpato-dunArean a căror legAturi cu vestigîile culturilor
de la sfirşilul neolitlcului devin tot mai clare7.

Datorită caracterului intimplAtor al descoperirii de la Blslriţa, nu n

e

pulem

baza, pentru incadrarea piesei, decit pe criterii tipologlce. Judecind dupA facies, dupA
metoda

dC'

pr�lucrare

ca şi dupA prezenţa in apropiere a unei aşez!ri Cucuteni B,

piesa noastrA poate fi consideratA

ca

aparţinînd tipului Jăszladăny,

Cea ma1 apropiatA analogie, aUt din punct de vedere tipologie cît şi geografic,

Negri, jud. BacAu) descoperit tn conte:r.t

este toporul de la Brad (com.

Cucuteni AB

şi incadrat de asemeni tipului J6.szlad8.ny8, Spre deosebire de acesta, toporul nostru
nu are un monşon at.tt de

puţin e-voluate.

cla.r9,

totuşi

nu

se poate aCinna cA aparţine unei serii mal

Piesa noastrA prezintA analogii clare şi cu toporul de la Horodniţa (Galiţia de
est) descoperit impreunA cu alte obiecte de cupru intr-un

vas

Cuculeni BIO. Prin

aceste doul1 analogii toporul de ta Bistriţa se apropie şi de celelalte piese de t.ip
Jas:dadtmy1t.

Analogii sigure constatăm intre piesa noastră şi toporul descoperit la
Cimişlia (H..S.S. MoldoveneascA)I2 şi cel de la Veremje (Ucraina) 13 care se deosebeşte

doar prin tăişul vertical

ce

est.e puternic arcuit, şi care asemeni toporului de la

Bistrit,a nu are manşon.

Se

considera

c4

cu bra�le "tn cruce•,

au existat douA cenlre importante unde se produceau topoare

unul in

Transilvania şi altul l:n Slovacial4r.. Topoarele menţio

nate in lucrarea de faţA sint considerate ca provenind dia Transilvania15.
topoarelor transilvAnen

e

Prezenţa

aria culturilor CucutenFI'ripolie, atestA existenţa unor

tn

legAturi de schimb tntre triburile de pe ambii versanti ai CarpaţHoriD.

egăl urA

In l

cu utili2area acestor lopoare, credem

semne ale demnităţii şefului de trib şi ca arme.

el

ele au fost folosite ca

e
mai muiU autori, ve:d Vulpe, E., Sull'orlglne e l'evo
luzlone delle scurl di rame carpalo-danubiane, In Ephemerls Dacoromana, IV,
p. 181 şi urm.
Nestor, 1., Der Stand der Vorgesehlchtslorsehung In
Rumănien, In 22. Berlchl der riJmlsch-germanlschen Kommlssion, Franklurl
Mein, 1932, p. 76 vi urm. ldem, Asupra Inceputurilor metalurgiei aramei şf bron
zului Jn R.P.R., In Studii şi relerale, I, Bucureşti, 1954, p. 45 şi versiunea tn francez!
Sur les df!buls de la mf!lallurgte du cu/vre el du bronze en Roumanle, tn Nouvelles
etudes d'hlslolre, 1955. p. 47 şi urm. Berciu, o Arheolog/a pre/S/Otlc(J a 01/enlel,
Craiova, l-939, p. 83 idem, Topoarele de cupru cu doud brate opuse, In Apulum, 1,
1939--- 1942, p. 39 şi urm. Vulp�:, Al., op. cit., p. 457 şi urm.
8 Vulpe, Al., op. clt., p. 458.
9 Ibidem, lig. 1.
1 0 Sulimirski; T., Copper Hoard lrom Horodnlca on lhe Dnieslr, In Mltteilungen der
Antropologlschen Gesellschalt In Wlen, XCI, 1961, p. 91, fig. 1.
11 Ne v o m referi doar la topoarele de tip J6:szladllny cunoscule tn cadrul cullurilor
Cuculeni·Tripolie.
12 Berciu, D., Dle lf.reuzschneldlge Kuplerwr.t von C/mlflia. Bez. Tlghlna, In Wlener
Pttihtstortsche Zeltschrllr, XXX. 1943. p. 68, llg. 1.
1.1 Passek, T., Perlodlzacija, In MIA, 10, Moscova-Leningrad, 1949, p. 209, fig. 9.
14r. Sulimirskl, T., op. cit., p. 94.
15 Ibidem ; Patay, P., Beltrdge
Metallverarbellung In der IWplerzelt oul dem
Geblel der Slowakel, In SlovArch., voL Vll-2. BraU.leva, 1958, p. 301.
18 Vezi Floreecu. A., op. cll., p. 598.
,.
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UN TOPOR DB TIP JASZlADANY
UN'ASCIA OEI. TIPO JASZI.ADANY SCOP2RTO A BISTIUŢA (PROV. Nl'AMT I

RLASSUNTO

Nell'anno 1959 � enlrata a Iar- parte delia colezlone del Museo Archeologlco dl
Piatra Neamt, un'ascia di rame le cui lame sono disposte .,in croce". L'oggello e state
scoperto per case, sulla coUina Dumbrll.vlta slluata prPsso li vlllagglo BlstrHa. L'ascla
non presenla manicotto, coma l'ascie di CimişiLa e di Brad, che lanno pur parte del
llpo dl Jaszladtmy. II suddello rlperto Il datate alia flne del neollllco, e state scoperto
presso una stazione delia cullura Cucuteni 8. Seconda la nostra Iesi quest'ascÎo& pub
aver
avute funzione dlgnHaria o pili aemplicemenle funzlone dl arma.
LISTA DEGLI ILLUSTRAZIONB
Fig. 1.

-

L'ascia dl rame con lame dlsposte "in croce" di Bistrita.
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UN VIRF DE LANCE DIN SILEX DESCOPERrt
LA LUNCANI - JUDEŢUL BACAU
de VIOREL CAPITANU

In vara anului 1967 locuitorii Jan David şi luga Petru au descoperit cu totul

intimplAtor, pe cind se intorceau de la coasA, in punctul numit .,Vulpea• de pe raza
comunei Luncani, un virf de lance din silex t. Punctul unde a fost descoperit virful
de lance se aflA in stinga şoselei Bacău-Moincşti şi este acoperi t cu finet.
Virrul este confecţionat din silex de culoare cenuşiu

inchis.

Are lungimea

ma:.:iml de 17 cm, lăţimea in porţiunea bazală de 3,8 cm, iar a pedunculului de 3 cm.
Este prelucrat in tehnica aşchierilor plate de suprafaţă cu desprinderi dispuse nere
sulat, indeosebi spre mijlocul feţelor şi retuşat pe ambele laturi inclusiv ped unculul,
cu retuşe laterale obţinute prin presiune (fig. 1).

Virful, care a fost destul de sUb\ire, credem cA nu depăşea 1 cm, a fost rupt

de cAtre descoperitori. Pedunculul se detaşează net de restul vîrfului şi reprezintA
aproape o treime din lungimea piesei.
PrecizAm in nota de fa \A cA virful de lance de Ia Luncani nu poate fi legat

de vreo staţiune din apropiere deoarece nu se cunosc pinA in prezent alte descoperiri
pe raza comunei Luncani. In schimb, in \ar4 se mai cunosc incA douA descoperiri
de acest gen :

unn in comuna Ion Crcan�.:ă:l, judeţul Neamţ şi cea de-a douo in

comuna DrAguşeniJ,

judeţul

Botoşani.

Vîrful de lance descoperit in anul 1964 in

comuna lan Creangli Se găseşte în prezent la Muzeul de Istorie din Roman şi repre
zintA tot o descoperire izolatA (fig. 2).

Virful a fost confecţionat dintr-un silex vînAt albicios de bunA calitate. Are
lungimea maximă de 16 cm şi este prelucrat în tehnica aşchierilor plate de suprafatA,

in desprinderi dispuse neregulat, in deosebi spre mijlocul feţelor şi retuşat pe ambele

laturi cu retuşe laterale, mai mari sau mai mici, obţinute prin presiune. Virful este
l

Mulţumim pe e.ceastll cale prof. Hanganu, Nicolae din Luncanl, care ne-a sesizat
descoperirea.

' 2 Aducem şi pe aceastA cale sincere multum:Ji prof. V. Ursachi, directorul Muzeului

de Istorie din Roman, care ne-a pus la dispozitie piesa descoperlli pentru studiu.
::J MuUumim prof. Ariitotel Crtşme.riu de la Muzeul din S&venl pentru amanuntele
date priv.llor la descoperirea de la Dr!guşeni.

Mem oria AnUqu ila lls, 1.

1'969.
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PJg. 1.

-

VIri de lance descopenl tn comuna Luncani, jud(·tul llacilu.
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2. - Virf de lance descopprlt In comuna Drll.guşeni, judetul Boloşanl.
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intreg, in schimb pedunculut nu se mai detaşează de restul corpului ca la virfurile
de lance de la Luncani şi DrAguşeni (fig. 3).
Virful descoperit la DrAguşeni are asemAnAri identice cu cel descoperit la
Luncani cu singura deosebire cA este mai scurt cu aproape 2,3 cm. Şi acest virf
este lucrat din silex de buni calitate, de culoare cenuşiu-deschis. Are lungimea
maximA de 14,7 cm, Jlţimea in porţiunea bazall de 3,6 cm, iar a peduncululu.l de 2,5 cm.
Este prelucrat ca şi cel de la Luncani sau .,Ion Crean�.li" in tehnica aşchlerilor plate
de suprafaţA, tn desprinderi dispuse neregulat, in deosebi spre mijlocul fet,elor şi
retuşat pe ambele laturi, inclusiv pedunculul, cu retuşe laterale, mai mari sau mai
mici, ob�inute prin presiune. La virf, pe latura stingA, se aflA o micli portiune fArA
retuşe şi uhdc prin două-trei aşchieri longitudinale s-a obtinut o ascutire mai
accentuată. Pedunculul are o lungime de 4,4 cm şi este puţin "Indoit'" spre dreapta
faţa. de linia profilului.
Descoperirile prezentate işl găsesc originea in paleolit.icul superior, in fonnele
magdaleniene sau in virfurile cu peduncul caracteristice epipaleoliticului - cul
turii swideriene.
Totuşi dacă ne referiin la ţara noastră, cele trei piese descoperite cu totul
intimplAtor ingreuiezA incadrarea cronologică deoarece toate trei au fost descope
rite cu totul izolat ; nici in aşezare şi nici in cimitire de epocă, de aceea vom
recurge la analogii din afara ţării noastre, in Polonia, U.R.S.S. şi Cehoslovacia,
in spaţiul cuprins intre Maree BalticA şi pinA in stepele nord-pontice. In Polonia
se cunosc pînă in prezent astfel de descoperiri in aşezlri şi in morminte tumulare
la Popiel, Husov, Rusilow, Lwow, Opole, Ostr6zec şi le Chelmce şi Zelowll, şi sint
atribuite culturii Komerov. Pe teritoriul U.R.S.S., le Babino 1115, reg. Kerson, Ucraina
de Sud, Orlovke6 (zonă nord ponticl.) ; Mis, Ocikinski7 (pe malul sting al riului
Desna) şi Lugovski8 pe Kame şi sint atribuite tot epocii bronzului.
In Cehoslovacia se cunoaşte o asemenea descoperire la Benesov9 asern4n4toare
tipului Luncani-DrAguşeni.
In ceea ce priveşte descoperirea de la Luncani, lipsitA de alte elemente de
cultură materialA, opinAm pentru incadrarea ei lot in epoca bronzului.

"- J. Glosik, Oszezep. Krzemlenn)' z mle}scawoscl Popîel pow. Blala Podlaslr.a, In WJado·
moscl. Archeologiezne, XXVI, 3-4, Warşovia, 1959--- 1960, p. 356. fig. 1 ; J. Machnic,
Ze studlow nod Kultuta ceramiki Szmurowey W Katpatch Palskich, In Acfo Atchaeo·
logica Carpalhlca. III, t-2, 1960, p. 55---,-86 fig. 4/4 ; Reallexikon der vorg. M. Eberl,

voi. X, Berlin, 1927/28.
5 A. V. Dobrovalski, Poselenie bronzovogo veka Babino III, ID KSIA, Kiev. 7, 1957,
p. 40--4 5 ; J. K. Tvetk ova, Volosovskie neoliflceskie plemen, In Arheologhfceskîi
vbornik, XXII, Moscova, 1953, p. 42.
8 O.
Bader, Ocerk rabot Azovo·Cerno. Morslr.oi ekspeditfi, In KS, XXXI, 1950, Mo'icova, p. 180, fig. 68.
7 1. G. Rozenfeldt, Stolanka mJs ocilr.inskii, In KS, XXX, 1950.
8 A.
Zbrueva, Pamiatnikl pozdneî bronzl v prikame, In KS, XXXII, 1950.
9 L Hă.Jek, La Boh.!me merldlonale Q l'dge du bronze anclen, tn Pamialky Archeo/o.
glske, XLV, 1954, p. 1 89-- 192.

N.

V.
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Fig. J.

-

VIrf de lance descopenl tn comuna Ion Creanga. judetul Neamt.
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UNE PDINTE DE LANCE EN SILEX DECOUVERT A LUNCANI, LE DISTRICT DE BACAU
Rl'oSuMe

En l!t� dp l'annee de 1967 6. Luncanl, le polnl ,.Vulpea", dlJtrlrle de Bacllu on a
dkouverl par hasard une polnle de lance en silex brun. La polnle a une longuer. de
17 cm, el une llll'geur de 3,0 cm.
La polnte de lance est travallle selon la technlque en ectats G plan de percusslon
il faceltes.
La polnle es1 relouche sur les deux cOtl!s obtenues par percusslon.
La dkouverle de Luncanl a des analog!Ps dans l'espace comprls enlre la BalUque
el les steppes nords- ponliques ; en Polonie dans les etablissements el le tom beau:.:
Lumulaires de Popiel, Husov, Rusilow, Lwow-Opolc, Oslrozek etc., Mlş, Odkinski sur
la rive gauche de Desna el Lugowski sur Kama. En TcMkoslovakie li. Benesov.
L'auleur est d'avis que la polnte dtkouverte i.l Luncanl falt parlle dp I'Age
du bronze.

L�GENDE DES FIGURES
Fig.
Fig.
Fig.

1.
2.
3.

-

-

-

Pointe de lance dtkouverle a Luncanl, districte de Bacll.u.
Pointe de lance dkouverte il Drllguşenl, districte de Botoşani.
Polnle de lance d&ouverte a Ion Creanga, districte de Neamt.
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UN SCEPI'RU DIN PIATRA DESCOPERIT
LA VOINEŞTI (JUD. VASLUI)

de IOAN MITREA
La

Inceputul lunii iunie

1968,

in

timp

ce

efectuam

sApAturi

de salvare In

necrt�pola de la Obirşeni-Vdneşti1 am fost informati cii, cu citeva zile

fn

urmA, In

satul Voineşti s-a descoperi t intimplAtor o "piesA interesantA"2.
In ziua

de

7

iunie

1968,

am

efectuat o recunoaştere a

locului

unde s-a făcut

descoperirea. Punctul fn care s-a găsit obiectul la care ne referim, se aflA pe panta
sud-vesticA a dealului Bulbuceni (din colinele

Tutovei),

deal situat la sud-est de satul

Voineşti, In stinga şoselei Voineşti-MArAşeşti. Cercetînd zona în care a fost desco
peritA piesa, am cules de la suprafaţA fragmente ceramice neolitice (cultura Criş) şi
din epoca bronzului3.
Piesa descoperitA este din piatră (gresie silicioa.s4)" foarte bine lustruitA. Este
de formA tronconicA, cu imUţimea de

0,210

m ;

diametru!

ma:.:im

partea superioară se tenninA printr-o proeminenta butonatA al
de

0,053

O

m (fig.

1

şi fig

0,064

m. ln

diametru este

piesA asemAnAtoare cu cea de la Voineşli, fAcutA din bazalt, fusese desco

peritA, tot intimplAtor, in vara anului
perifericA a oraşului Galaţi!; (Cig.

1

de

alrui

. 3/1).

'J/3).

1965,

pe malul sudi

c

al bAltii CAt.uşa, in zona

1. Milrea,
zentaU! la

1969,

Necropola din sec. al lV·lea e.n. de la OblrşenJ-Volneştl, eomuoicare pre
a V·a Sesiune de eomunlcdrl şlllntlllee a Muzeelor, Bucureşti, 5-7 Iunie
Carplca II, 1969, p. 219 şi urm.

24 mai 1968 de c!lre elevul Turcu
fost aduse la cwlDşlin\1 de praf.
recuperare a obiectulwl descoperit.
ace(ISL!I. zonll. am trasat ctlcva secţiuni, din c;are au rezultat
sporadice fragmente din epoca bronzului şi mai mulle din neolitic. L41 cea. 200 m
de punctul descoperirii sceptru l ui, In stinga plrtului ce desparte doull pante ale
aceluiaşi deal, secţiunea trasat! a intersectat
groapll. cu material Crlş. Cerc t !rile
efectuate au fost limitate Intrucit terenul era semanat cu griu şi timpul era foarte
nefavorabil.
� Roca a fost Identificati de Viorel Erhan, lector la catedra de geologie a Untv.
• Al. 1. Cuza" laşi, dl uia li muUumim şi pe aceastll cale.
5 1. T. Dragom ir,
pe

2

J

Piesa

el.

11 fost descoperita lnllmpUI.lor In ziua de
Dorin din Voineşti. Primele! informatii ne-au
D. Glie!, care ne-a sprijinit şi In acliunea de

ln noiembrie 1968, In

o

e

r
DescoperJcl arheologice actualul teritoriu al Galaţlulul din cele
mai veehl llmpucl şl plnd la JnremeJerea oraşului, DanubJus, 1, 1967, pag. 181.

Memoria Anliqullalls, 1, 1969.

http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro

312

Fig. 1. - Sceptrul de piatr<!l dcscoperil

la Voineşti.
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Fig. 2. - Harle

rllsplndlrll sceplrelor de platr.!l pe lerltorlul Moldovei.
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PinA tn prezent, pe teritoriul Moldovei, mai cunoaştem şi o a treia piesA care se
rncadrează in seria celor menţionate mai sus. Ne referim la piesa descoperită intim
plAtor, in primAvara anului 1968, la Fitioneşti6.
Piesa de Ia Fitioneşti7, confectionati din piatrA, este asemănătoare, mergind
pină la identitate - sub loate aspectele cu cea descoperită la Voineşti. Are fn4lţimea
de 0,205 m ; diametru} maxim de 0,070 m ; diametru! capătului bulonat este de
0,065 m (fig. 3/2).
In seria descoperirilor de tipul celor de la Voineşli, Galaţi şi Fitioneşti, inclu
dem şi descoperirea de la Cikalovka pe Nipru. Piesa de la Cikalovka a fost desco
peritA la suprafaţă, intr-o aşezare ce se incadrează in cullura Sabatinovka8.
Este confecţionatil din amlibolit, avînd urmALoarele dimensiuni : tnAlţimea de
0,190 m ; diametru! maxim de 0,070 m. Ca formA, piesa de la Cikalovka este loarte
asemănl!:toare cu cea de la Galati. Ca şi cea de la Galaţi, ea prezintA sub capAtul butonat
"pe umăr• un rind de patru butoni, dispuşi orizontal, in mod simetric (lig. 3j4).
In legAturA cu piesele amintite se pun douA intrebAri principale : cind se
dateazA ele şi care este semnificaţia lor. Din cele relatate s-a reţinut cA cele trei piese
din Moldova (pentru rAspindirea lor vezi şi harta - fig. 2) precum şi piesa de la
Cikalovka, au Iost descoperite la suprafat,A. In cazul pieselor de la Voineşli, Fttioneşti
şi Cikalovka, reamintim că s-au gliisit in aşezări in care sint şi nivele cullurale ce
aparţin epocii bronzului. Fragmentele ceramice descoperite impreun!!. cu piesa de la
Galaţi s-au pierdut9. 1. T. Dragomir, considerA piesa de la Galaţi ca reprezentind
o "mAciucA sceptru", şi luind In consideraţie unele analogii privind decorul butonat,
o dateazA in "perioada timpurie şi mijlocie a epocii bronzului "lO,

La Voineşti, s-a amintit, cA existA şi un nivel cultural Criş. ConsiderAm cA
piesa descoperitA in acea aşezare nu poate fi pusă in legALuni cu acest nivel. De

altfel, trebuie retinut cA asemenea piese nu au apArut pinA acum in nici o aşezare
neolilicalf. De asemenea, nu cunoaştem pinA in prezent vreo descoperire asemAnA
toare intr-un mediu hallslattian.
In acest caz putem considera cA piesele disculate apartin epocii bronzului.
AceastA afirmaţie este sus�inutA şi de- prezenţa unor aşezAri ce aparţin epocii bron
zului in trei locuri, din cele pal.ru, in care s-au descoperit piesele la care ne referim.
6 Piesa a losl descoperit.!!. pe panta dealului M2!.riuţa Pelrii, din satul Mllnllslloora,
cam. Filionesli, jud. Vrancea. Pe .C..:eUI.\uia• de la Filioneşti, s-au efectuat cercellrl
arheologice de dUre Marilen8 Florescu, descoperindu-se o aşezare aparţinlnd cul
turii Monleoru. Fragmente ceramice Monteoru au fost culese şi de pe panta dealului
unde s·a dC!scoperil piesa la care ne referim. De fapl esle vorb11 de acelaşi complex
arheologic In care intr.!!. altl zona .CeUHuiei" cit şi panta dealului amintit. Infor
matii, Marilena florescu, cllre:.a li mulţumim şi pe aceastA cale.
7 Piesa se elUl In cole�;:ţiile Muzeului de istorie din Focşan.i. Noi am studiat-o In
mai 1969, prin bunavointa direclorului acestui Muzeu, DwniLru Hutanu, cll.ruia li
aducem mulţumiri şi pe aceaslll. cale.
8 N. Şarafutdinova, Poselennla epohi, piznol btonzu poblizu Ktemenciu.ka, In Atheo·
loghla, Kie!V, XVII, 1964, p. 153---169.
!J 1. T. Dragomir, ari. cii., p. 181.

1.

10 Ibidem.
11

PrecizAri In acest sens am primit de la prof. Vladimir Dumitrescu, cll.:ruia li mul
tumim pe aceasUi. cale pentru toate indicaţiile dale In legll.turll. cu piesele In dlscuUe.
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Astfel, la Volneştl, s.au descoperit fragmente ceramice ce aparţin culturii Monteoru
fazele I C3, I C2 şi Ilb) şi Noua, Iar la Fitloneştl extstl, de asemenea, o
aşezare Monteoru in care sint ateslate mai multe faze din evoluţia acestei culturit2.
tn sfirşit, menţionAm ci piesa de la Cikalovka a fost descoperită intr-o aşezare ce
apartine primei faze a culturii Sabalinovkata. De menţionat el pe teritoriul U.R.S.S.,
piese de tipul celeia de la Cikalovka sau a celor din Moldova, se mai gAsesc in unele
aşezAri din regiunea VolRograd, Poltava, tn Cuban, R.S.S. UcraineanA şi R.S.S. Moldo
veneascA. Subliniem cA intotdeauna ele apar in aşezlri datate in bronzul Urziu14.
Prin urmare, se pasle observa cA piese de tipul celeis de la Voineşti au apArut
pinA acum numaJ In aşezAri ce aparţin culturilor Monteoru şi Noua-SabaUnovka. Daci
ace!.te piese aparţin intr-adevAr nivelurilor Monteoru sau Noua, atunci ele pot fi
datate in bronzul mijlociu şi U:rziu. Fireşte, o viitoare descoperire "in situ• a unei
asemenea piese, va confirma sau infinna aprecierile noastre. Piesele la care ne
re!erim au in general toate aceeaşi formA şi aproape aceleaşi dimensiuni (vezi fig.
3/1-4) 15, cu observaţia cA cele de la Galaţi şi Cikalovka prezintA sub proeminenta
utonatA, un decor format din cite -patru bulbi semiglobulari.
In legAturA cu scmni!icaUa acestor piese, socotim cA ele reprezintA sceptre.
considerate probabil ca semne simbolice ale puterii. Aceste sceplre au aparţinut unor
personalitAti importante (cApetenii de triburi sau uniuni de triburi). Spre o asemenea
apreciere ne duc şi unele analogii in privinl-a semnificaţiei capetelor de buzdugan
de la Borodinol6 sau din Transilvania17, care intotdeauna prezintA ca decor patru
bulbi semiglobulari, aşezaţi simetricf8 (decor intilnit şi pe sceptrele de la Galaţi
şi Cikalovka).

b

Sceptrele descoperite in Moldova, ar putea fi puse deci in legAturA cu uis
ten\a unor clpetenll - ele simbolizind puterea acestora - care se aflau in fruntea
marilor uniuni de triburi din perioada linie a epocii bronzului, din spaţiul de la
riasărit de Carpaţi.

UN SCEPTRE EN Pli!RAE D2COUVRT

A

VOINEŞTI (LE DISTIIICT DE VASLUI)

REsUME

ll s

k

l

L"ete de 1968 on a d ouve r une piece archCologlquc ayant unc forme 6. p ari .
On en a lrouve de pare le en Moldavle 8 Galatzl el Fllloneşll el en U.R.S.S. il Clkalovka.

r t

12 Info ma ii . Marilena Florescu.
13 I. N .Saraluldlnova, K voprosu o Sabatlnovskoi ku/lure, In Sovetskala arhealaghia,

:

3, 1968.

1 l

p.

19.

N. Sarafutdinova, alt
In Arheologhia, Kiev, XVII, 1964, p. 164-165.
1 Desenele au fost e:r.ecutate de Sl. Cucoş, de la Muzeul de Istorie din Piatra Neamt
druia 1i mullumJm şi pe aceastli cale.
16 Ma ij a imbutas, Bronze age cuJ/ures in entra ond easlern Europe,
1965, Moulon
&co. Pans. The Hague. London, p. 66.
17 K. Hored , SUdaslewop{ilsche
eule k6 le,
BllRd 70,
p. 285--286.
Ul Marlja Gimbulas, op.
p. 66, fig 29/7, 1 7 ; pag.
fig. 96/3 ; pag. 133, fltg. 97.
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1940,
cit.,
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MAGW,

SCePTRUL DE PIATRA DE LA
On peut les daler

la

VOINEŞTI

l17

l'f:poque moyenne et tardive du bronze (dans les localltf:s

respecUves on a tr.ouve des rf>sles c�ramlques Monleoru et Noua - SabatlDovka).
Quanl

4

la signilicalion de ces pteces, on peut les consldf:rer comme sceplres,

symboles du pouvolr des dlrrlgeants des grandes unlons de trlbus de l'f:poque moyenne
el tardive du bronze.
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la carle de la dllfuslon des sceptres PR plerse sur le lerrllolre de la Mol

Volneşll.
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Fig. J.
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Les sceplres de VoineşU, FIUoneşLI, Galalzl el Clkalovka (dlmeaslon envl
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CU PRIVIRE LA TEHNICA DE ORNAMENTARE
A CERAMICII HALLSTATTIENE DE TIP BABADAG
de ATTILA LASZLO

Ceramica culturii Babadag (în special in faza a doua, datatA in perioada
HallstaU 8)1 prezintA un decor specific, avind aspectul unor amprente de şnur rAsucit
sau fir metalic torsionat. In literatura de sp ecial i l.ate decorul a fost considerat ca
fiind imprimat cu torques-ul2 sau cu fals torquesJ, neexcluzind nici posibilitatea folo9irii piep tenului" sau a şnurului5 in realizarea ornamentului menţionat. Aceste presu
puneri au pornit, dupA cit se pare, de la aspectul decorului, fArA a fi fost verificate
prin identificarea certA a instrumentului cu care s-au execulat ornamentele.
Cu ocazia sApAturilor arheologice din anul 1968 in aşezarea de tip Babadag II
de la Cozia (jud. Iaşi)6, s-a descoperit o piesă de lut ars care a servit în mod sigur
la executarea

motivelor

ornamentale,

considerate in �eneral ca fiind

imprimate

.,cu torques-u1•.

Obiectul este plat, in formă de evantai, cu o scurtA prelungire la mijloc, servind
ljl-3). Dimensiunile : inălţime 2,7 cm, lăţime 2,8 cm, grosime

drept miner (fig.
1

Pentru cultura Babadag (Lip de aşezare, locuintele, invenlllrul arheologic, cronologie,

perlodizllre, aria de rllsplndire) v. S. Morintz. Ouelques problemes concernanl la
perlode anclenne du Hallslatl au Bas-Danube d la lumlere des JouiJles de Babadag, ln
Dacia, NS, Vlll, 1964, p. 101-1 19 ; Eug. Zaharia şi S. Morintz, Cercelarea Hollslatt
uJUi llmpurlu In Romdru'o, In SCN, 16, 1965, nr. J, p. 45J----459. Pentru descoperirile
din Bulgaria (cu bibliogralia anLC!rioar�i) v. D. P. Dimi lrov, Trola Vllb:t. i balkonskile
lrakllskl l mizilskJ plemena, In ArcheologJia (Sofia). X, 1969, nr. 4, p. t-1 5 ; M. Clci
kova, Keramika oi slaraso zellozno epoha v Trakila, ibidem, p. 1 5-27.
2 1. Nestor şi colab., Şanllerul Valea Jljlei, In SCN, J, 1952, p. 45 ; M. Petrescu
Dimbovita, Cetdtula de la Stotcanl, In Materiale, 1, 1953, p. 1 38---1 39; S. Morinlz,
op. cit., p. 1 16--- 1 1 7 ; Eug. Zaharia şi S. Morintz, op. cit., p. 456--457 1 D. Berciu, 1n
D. M. Pippidi, D. Derciu, Din islorio Dobrogei, voi. 1. Bucureşti, 1965, p. 87.
3 Eug . Zaharia şi S. Morintz. op. c/1., p. 455; Eug. Zaharia, Remarques sw le
HalJslall oncîen de Transylvanie. Foullles el lrouvallles de Medloş, tn Dacia, IX,
1965, p. 103.

'- S. Morinlz, op. cU., p. 1 06 : D. Berciu, op. cit., p. PJ.
5 z. Szekely, Aşezdrl din prima vlrsld a lieruluJ in sud-es/ul Transilvaniei, 5(.
1966, p. 19, 23, 33.

Gheorghe,

6 A. Uszl6,

O aşezare hallslallland Ia Cozio, In Arheolog/a Moldovei, VII, (ln pregi!
Ure), In aceaslll. lucrare am lll.cut o descr ;ere detaliati! a motivelor ornamentale

imprimate. De asemenea, am Incercat sll scoatem ln P.videntll. unele parlicularilll.ti
ale culturii BabGdag din Moldova.

Memoria ADUqullalls, 1, 1,969.
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Instrument pentru ornomentarca cenmlcll. dPICoperil la Co7ia
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em.

0,27-0,35

Virful mînerului este uşor deteriorat. Marginea semicirculară a instru

mentului de decoratie prezintA 20 de crestături mai mult sau mai puţin oblice şi nu
prea adinci. Prin imprimarea marginii crestele a acestei piese in lutul incA moale,
se obţine o amprentA liniarA in care se alterneazA mici gropiţe cu elemente mărunte
in relief, asemănătoare unei amprente de şnur răsucit sau fir met.alic torsionat.
Cu ajutorul acestei unelte s-a incercat să se imite tehnica ornamentArii eera
micii a olarilor culturii Babadag,

executînd in plastilină decorul cel mai frecvent

intilnit in aşezarea de la Cozia (fig. 2) ;

motivele astiel obţinute fiind intru totul

asemanAtoare cu cele de pe ceramica descoperitA în sApAturi (fig. 3).
Obiectul cu care se e:.:ecutA decorul fiind rotunjit, in timpul lucrului se poate
regla după dorintă lungimea liniei imprimate. In orice caz, lungimea maximă a unei
linii, obţinute printr-o singurA apăsare a instrumentului, este de 3,5

cm.

Astfel, piesa

poate fi folosită in primul rind pentru imprimarea unor linii scurte, cum ar fi acelea
din componenţa motivului liniilor in zig-zag, al triunghiurilor haşurate, al liniilor
eşalonate, sau la cresterea briielor in relief şi a buzei strâchinilor (Iig. 3). Intr-adevăr,
liniile din componenţa benzilor in zig-zag bunăoară, nu depăşesc 3,3 cm, fiind in
general lungi de 2,4---3 cm.
Cu ajutorul acestei unelte este însă posibilă şi imprimarea unor linii continue,
cum sînt acelea care mărginesc (de cele mai multe ori numai in partea superioarA)
benzile in zig-zag. Cercetind decorul ceramicii,

se

poate constata cA liniile continue

doar in unele cazuri par a Ii realizate printr-o singurA apăsare, fiind drepte şi avind
o continuitate aproape perfectă. De cele mai mulle Ori este insA evident cA linia
.continuă.. este compusA din secvenţe juxtapuse de linii mai scurte, corespunzătoare
liniilor imprimate printr-o singură apăsare a instrumentului discutat. Aşa se explică
faptul

el

aceste linii, duble sau chiar triple, de multe ori au un duct nesigur şi

sînt neparalele (fig. 3/1-2). Dar, folosindu-se cu grijă aceasta. tehnicA, se pot realiza

'H

Jinii continue ordonate, aproape perfect c!repLe. Asemenea linii au fost obţinute (cu

mai mult sau mai puţin succes) şi de noi, prin imprimarea succesivă a instrumen
tului

(fig. 2/1).
Din experienţele cu această piesâ reiese, credem, cA motivele ornamentale, con

siderate ca fiind e:.:ecutate cu tMques-ul, cu şnurul sau cu pieptenele, erau realizate
de !apt cu ajutorul unor unelte de tipul celei descoperite
Cercetind motivele ornamentale de pe ceramică,

la

se

Cozia.
poate constata

imprimate nu sint stereotipe. Aspectul lor diferă in functie de IAtimea,

el

liniile

adincimea,

densitatea şi gradul de inclinare a elementelor adîncite, respectiv in/ relief ale liniei
imprimate7. Cu ajutorul instrumentului

prezentat

aici

se pot reali za (in

funcţie

de gradul apăsării) linii imprimate late de 1,6-2,4 mm. Se conslal4 insă că pe
ceramicA lli.ţimea liniilor imprimate variază intre 1,35 şi 3,62

mm.

Este deci evident

cA meşterii olari din prima virstA a Cierului intrebuinţau mai multe tipuri de ase
menea unelte, cu marginea mai mult sau mai puţin lată, cu crestAturi de densitate,
adrncime şi inclinare diferită.

7 Aspectul de�orului este determinat şi de adlncimel!!ll lmprimllrii. Pe cer111mica ase·
z�rii de la �otia lnlllnim şi benzi liniare in zig-zag, itl)primale foarte adinc, inter
. .
:.
_
_
spatule hnnlor, obtiDule
In ncgallv,
avind aspeclul unnr dungi In relie! (lig. 3/6).
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J
Fig. 2.

-

MulaJe tn plaslilin;!!, eJ:eculate cu piesa din Ugura precedeoLL
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fig. J. - Fragmente ceramice descoperite la Cozi&.
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î d p

Pi

Ca molive secundare ( nsoţin i:n s ecial banda liniarA in zig-zag), p e ceramlca
descoperită la Cozia intilnim simple alveole sau mici cercuri imprimate, avind la
mij loc o cruce, un punct sau un alt cerc (fig. 3/1, 4-6). , nA acum nu am reuşit să
identificăm instrumentul eu care s-au execulat aceste ultime motive. FArA îndoială
(aşa cum au arătat şi experienţele noastre), alveolele simple au putut fi real i ate şi
cu virful minerului uneltei, cu care s-au imprimat motivele liniare.

t hni d n t r
*

z

Identificarea unei asemenea e ici de or amen a e a vaselor in cullura
Babadag nu este ceva sun>rinzlitor, ea f i n cunoscută a tit in epoca prcced(•fl!ă u
bronzul ui, cît şi in perioada următoare, hallstatlianA mijlocie. Astfel, se crede eA

r

- - - - - -

/YT'
<___)_L

§

<::i

__

Fig. 4.

- Instrumente pentru ornamentarea ceramicH, descoperite lo Popeştl
(duplli Radu Vulpe).

unele motive imprimate8, [nUlnite pc ceramica cullurii Wietenberg9 şi TeifO rrau
realizate cu aJutorul unei rotit,e dint,ate sau pieptene - tehnicA inruditA cu cea
folositA de olarii culturii Babadagll. De asemenea, cultura Basarabi, din etapa mij
locie a primei virste a fierului, cunoştea o tehnicA de ornamentare similara cu cea
intilnitA in cultura Babadag. Ne nd m la decorul imprimat (şi apoi ncrus t cu

9 1.

l r iv

gi i

i t.a

8 Aceste mo t e au uneori un aspect Inrudit cu cele de Pt> '=eramica culturii Rabadag.
Nes o , Det Stand det Votgeschlchtslorschung In RullJOnlen, In 22. Beticht der
RGK, 1933, p. 92, 102 1 K. Horedt, Die WielenbetgkuliUl, fn Dncla, NS, IV, 1960,
p. 115.
10 1. Nestor, Det Stand . . ., p. 102.
11 Asemenea rotite sau pieptene nefiind ( d p
cit ştim) descoperite Inca, nu este
exclus ca motivele respective In realitate sa fi fost executii!ILP- cu ajutorul unui
Y:l1trument similll!ll' cu cel de la Cozi&.

u ll

http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro

ORNAMENTAREA CERAMICII HALLSTATTJENE

325

albt2), realizat cu ajutorul unui instrument de lut ars, ident.ia ca principiu şi foarte
cu cel provenit de la Cozia13. La Popeşti şi la Novaci au fost

asemănător ca formă

descoperite mai multe asemenea piese, unele fiind aproape identice (formA, dimen
siuni) cu cea de la

Cozia (fig. 4).

RAm!ne deschis! problema, dacă esle vorba de o

tehnicA. de ornamentare a ceramicii general rAspinditA, aplicatA independent, sau
poate de o tehnic! transmisă, respectiv, moştenitA, din epoca bronzului şi pinA in
Hallstattul mijlociu, prin intermed iul cul turii
In

Babadag.

sftrşit, identificarea acestei tehnici de realizare a motivelor imprimate cu

DSpeC'e d� amprente de şnur rAsucit sau fir meLalic

torsionat, cu

ajutorul unui instru

ment de lut cu marginea ccestatA, pune sub semnul intrebArii şi felul de realizare a

..ceromicii cu şnur.. din alte perioade preistorice, precum şi valabilitatea termino
logiei referitoare la aceastA categorie cerami cA.

ZUI: VERZIERUNGSTECHNIK DER Ke:RAMIK VON HALLSTĂTilSOfEN
BABADAG-TYPUS

(ZUSAMMENFASSUNG)

Dle Kere.mlk der. Be.badag-Kultur (besonders in ihrer zwPilen Phase) welst eine
eigentilmliche Verzierung aui, als ob es Eîndrilcke einer gedrehten Schnur ader eines
lordlerlen Melllllladens wllren. In der FachllleraLur betrachtet man diese Verzlerungen
lm allgemelnen als Plne Anler.tlgung mit dem Torques ader mit einem pseudo-Torque1,
ohne dle MOgllcbkell auszuschllessen, dass auch der Kamm oder die Schnur zu Hllle
genammen werden konnten (vgl. Anm. 2-5).
Bel den erchaaloglschen Ausgrebungen voo 1968 In der Sledlung von Cozla
(Bezlrk Jassy), die der zweiten Phase der Babadag-Kullur gehOhrt, wurde ein kleioes
Instrument aus gebranntem Ton mll elngPkerblem Rand gefunden (Abb. 1) 1 es het mll
8estlmmlbell zur Aufpr.Dgung van jenen Motiven der Verzlerungen gedlent. dle, nach
der bisberigen Meinung, der Torques ausgefiihrt baben soli.
Mit Hllfe dleses lnslrumenls wurde dle OrnamentlerungsLechnlk der Bebadag
Kultur nachgeahmt, indem einige Verzierwtgsmotive aui Plastelin eingedriickt wurdeo
{Abb. 2). wle sle bei der. Keramik. aus der Siedlung Cazle anzutreffen slnd (Abb. J).
Es haL s:.t:h erwiesen, dass des InslrumenL nîchL our zur Einprligung von kurzen Llnlen
dlenl (wle jene in den Motiven der Bo!lnder ln Zlckzackform). sondern durch nacheln
anderfolgendes Aufdri.icken des lnstrumenls kOnnen euch forUeufende Llnlen Pnlslehen
(wle jene b!uflg. zwelfachen und drel lachen. dle dle Bander ln Zickzackform umr.anden ).
Da d!e ornementalen Motive der Keraml.k. nlchl stereotyp slnd, lst es olfenslch
lllch, dass dle TOpfer aus der fri.ihen Elsenzeil mehrerp Typen dleses Werkzeugs bes45seo, mit mehr oder mlnder breitem Rand und verschledenen Einkerbungen, was Dlchte,
Tlefe uod Nelgung belri((l.
12 Tehnica lncruslli.ril cu alb se lnltlneşlc şi In cullura Babadag, inclusirv aşezarea de

la Cozia (fig. 3/3).
şi colab., Şan/lerul arheologic Popeşll, tn SCIV, VI, 1955, nr. 1-2. p.
242-243, fig. 6/1-2 r Al. Vulpe, Sdlaşul halls/altian de fa NuvrJci, In Materiale.
VIII, 1962, p. 362, 364-:165 ; îdem, Zur mii/Jeren Halls/allzel: in Rumtlnien (Die
Basarabi-Kul/ur), tn Dacia. NS, IX, 1965, p. 1 1 1- 1 1 3, fig. 1/12.

13 R. Vulpe
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Dleselbe Ornamenllerungslechnlk der GefAsse lsl sowohl In der vorangehenden
Epoche dPr Bronzezell (dle Wlelenberg. und Tei-Kullur, vgl. Anm. 9-10) so wle In
der mlllelhallsl8lllschen Folgezelt (Basarabi-Kullur, vgl. Anm. 13 und Abb. 4) bekannt.
Es blelbt noch dle Frage offen, ob es sich um elne allgemelne Orne.menllerungstechnik
der Keramlk handell, dle selbsl!lndlg besland, ader um elne i.iberlleferte-vererble
Technlk aus der Bronzezell bls In diP mllllere Hallstaltzelt.
Dle Festlegung dleser Verzierungstechnlk slelll die Arl der AusHlhrung der
..Schnurk.eramlk" auch In anderen fri.îhgeschlchllichen Perioden In Frage, als auch die
Giiltl�keil der Terminologie dicser Kcramik-Gruppe.

VERZEICHNIS DER ADBILDUNGEN

Abb. 1. - Das in Cozia aufgcfundene lnslrumcnl 1.ur VcrziPrung von Keramlk.
Abb. 2. - Dle Abdri.îcke aui Plastelin mii Hilfc des lnstruments aur der vorangchendcn
Abblldung.
Abb. 3. - Einige in Co:tia aufgt'fundene kcramis(·ho 1 ragmcntc.
Abb. 4. - In Popeşli aufgefundcnc Instrumente zur Vcrzlcrung der Kcramik (nach
Radu Vulpe).
o\DDENDA. In limp ce arlicolul de faUI se alia deja sub tipar, In septembrie 1969 s-a
descoperit la Cozia o noua pies!, ascmlln4loarc c-u c-ea prczcnl8Ui. aici. CI. A. Lâszlâ,
Un Instrument de lut ars pentru ornamenlarea ceromicii hollstatliene, In Alu/o
(Anuarul Muzeului Judetean din Sf. Gheorghe), II, 1970, (sub tipar).
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PIESE DE HARNAŞAMENT DESCOPERITE
IN AŞEZAREA DACO-CARPICA DE LA SABAOANI
de VASILE URSACHI

In 1963, cu prilejul amenajării unor groţ�l de siloz, in localitatea sabAoani,
Judeţul Neamţ s-au descoperit cîteva piese de harnaşament şi mai multe fragmente
ceramice lucrate cu mina şl la roatA. SlipAturile metodice efectuate dupA doi ani,
imediat spre SE de gropile de siloz, au scos la ivealA resturi de locuire din epoca
bronzului, prima epocA a fierului, secolele 11-111 e.n. şi secolele XIV-XV.

Locul pe care au fost efectuate sApAturile, denumit de localnici .,La Izlaz" se
aflA pe terasa superioară a Siretului, la circa 2,5 km NE de satul SAbAoani.
Cea mai intensă locuire a fost in secolele II-III e.n., stratul de cultură atingind,
pentru aceastA perioadA, o grosime de 0,60-1 m.
In lucrarea de faţA vom insista asupra matcrialelor din secolele II-III e.n. şi
in special asupra pieselor de harnaşament urmind ca resturile de locuire din cele
lalte epoci sA fie disculale intr-o lucrare viitoare.
In timpul săpăturilor au fost dezvcliiC' două locuin�, una de tipul bordeielor
şi alta construită la suprafatA, care din puncl de vedere cronologic datează din
aceeaşi perioadăt. Uordeiul are forma unui dreptunghi cu
coHurlle
rolunjlle,
in umplutura cAruia au Iost dC'sC'Opcrit<• foarlC" multe fragmente ceramice şi dasc
::le animale.
Locuin\.a de suprafaţă, rcclangulară {:.J,50X4,50 m), era reprezentati de o aglo
merare de fragmente ceramice şi chirpic ars. In partea de est se afla o vatrA de
loc oval.!!., construită din pietre şi lut. Inventarul locuinţei cuprindea fragmente cera
mice, oase de animale şi mai multe greută�i piramidale de lut ars.
Ceramica descoperiiA în aceastA aşezare poate li impArtitA tn Lrei categorii :
a) ceramică lucrată cu mîna ;

b) ceramică din pasiA fină, cenuşie sau roşie, lucratA.

la roatA şi c) ceramicA romană de import.
1

Cu ocazia amcnej!irii gropilor de siloz au lost distruse şi citeva locuin�e-bordei.

Memoria. Antiquitalls, 1, 19(19,
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1. - Sa.bll.oanl. Ccramldl. lucralo!l cu mina [ 1 -5) dln sPcolele 11-111 e.n.
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Cersmiea lucrst..A

cu mtna este reprezentat! de borcane cu marginea evszatA,
pe buzA. De asemenea. ele stnt ornamentale uneori pe umAr
incizate tn zig-zag (fig. 1/2-5). Destul

cu alveole sau crest.Aturi

cu brhe simple, alveolate ori crestate sau linii
de frecvente sint

ceştile tronconice (fig. 1/1).

Ceramica cenuşie şi roşie lucrat.A la roatA prezintA o mare varietate d e forme.

Cele mai frecvente sint vasele bitroncon ice, mai inalte sau mai scunde (fig.

douA

amforele aşa-zise de tip Poieneşti cu

2/4)

(fig.

şi fructierele cu piciorul

torti, c4nile cu o

un ulcior cenuşiu de dimensiuni nu prea mari, cu

in cul tura

toart4

2/2, 3),

şi corpul bombat

scurt. In cuprinsul aşezării a mai fost gAsit şi

corpul

mult aplstisat, rar intilnit

Poieneşti (fig. 2/5).

Ceramica de import cuprinde numeroase fragmente de amfore romane cu gitul
inalt şi strîmt, din pastă nisipoasă, gălbuie sau roşiatic!. Un exemplar intreg a fost

descoperit intr-unul din bordeiele distruse in
a un ui

Descoperirea la S4bAoanj

(fig. 2/8).

1963

material

ceramic de

d ecit in alte staţiuni din aceastA epocA din Moldova (cum
la VAleni şi Aldeştl), presupune un schimb

ar

mai intens intre locuitorii acestei aşezlri

l u mea romanA. Prezenţa in numAr mai mare a amforelor

şi

putea fi şi un rezultat al situării acestei aşezlri
de circulatie incA din antichitate, pe

care

i mport mai abundent

fi, de exemplu, acelea de

pe

romane la

SAbAoani

Valea Siretului, arterll

ar

principalA

produsele romane pAtrundeau mai uşor.

descoperite intr-o groapA cu resturi menajere,
1 m. AlAturi de piesele de harnaşa
in groapA au mai fost găsite fragmente
roata, un ulcior, o fusaiolA bitronconict, o mărgică

Piesele de harnaşament au fost

de formA cilindricA, cu un diametru de circa
ment, care zăceau la o adinci me de
ceramice lucrate cu mina şi la

plst.!li

d in sticlA albA-matA şi

0,70 m

de animale.

oase

t compus din :
3j1) cu trei

Grupul de piese de harnaşament es e

J. f

- Disc din tablA de

bronz

(Iig.

margine, la distanţe egale, care serveau

la

gAuri

circulare d isp use pe

prin derea piesei de curele. Găurile au

fost făcute numai dupll decuparea discului, deoarece marginile piesei in d rep tul

au fost

lor,

impinsc in afarA.
Discui

a Iost ornamenlat

prin

tehnica decupării.

In urma decupArii a şase

zone, el a fost impArUt in douA cercuri concentrice legate intre ele prin trei bare
cu lă ţimea de

5,3-5,0 mm dispuse la distanle egale. In Iiecare din zonele creste
de cele trei ban.• se inscrie cite un romb. La mijloc, de disc a fos t prins un buton,
prin n ituire. Discul , acoperit

constituie

una din piesele

de

aplicatA probabJI pe Cruntar.

ţara

pe o parte,

eJ:ceptind buton ul , cu

podoabA importante

o foiţă

de argi nt,

ale garnilurii de harnaşament,

Obiecte asemănătoare, datate in secolele 11-111 e.n. au fost descoperite
noastră la MAUiisaru2 şi Turda3, in Iugoslavia la Siscta" şi Novi Bsnovci5,

in
in

2 Informatii

3

t,

prim ite de la Gh. B:thir.
lbolya Lakos, Nee Sell ye, Vue d'ensemble des objets de bronze ajouds
nie, In AE, s. III, voi. 11. fasc. 1-3, 1941. p. 94, p l. XX/5.

Ibidem, p. 83, B4, pl. Xll/3.
s Ibidem, p. 86, pl. XIV(J.
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flg. 2 .- S&b3.oanL Cer.amldl lucrol& la roalll. (1-6)

din

secolele Jl-111
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Ungaria la Tokaj6, şi in alte localitA� aflate pe teritoriul fostului Imperiu roman7,
2. /
AplicA dreptunghiularA (fig. 3j4) din tablA de bronz, prevAzutA cu patru
nituri la colţuri, cu ajutorul cArora se prindea de curea. Piesa şi cele patru nituri
s-au conservat bine. In schimb foita
argint cu care inHial a fost acoperitA se
pAstreazA doar pe două miCi porţiuni.
Şi aceastA piesA este decorată prin decupare. Ornamentul geometric este fonnat
din patru romburi cu virfuri e
pe axul lung in
şi centrul dreptunghiului.
Din interiorul
au fost decupate alte romburi mai mici. La decuparea acestora, latu
ril romburilor dinspre colţurile piesei au fost Ilsate, probabil din motive estetice.
Ca obiect de podoabA, aceastA piesă, pentru care gAsim analogii in descope
ririle din secolele
e.n. din ţara noastrA (Turnu Severin8, MAtAsaru9,
BumbeştiiO), Ungariatt şi Germania12, era folositA la ornamentarea diferitelor curele
de la cAplstru sau pieptar.
3. 1 - Obiect de podoabA (fig. 3/2) din bronz, care era atirnat cu ajutorul
unei plllcute cu budA de una din curele, in
de pieptar.
are forma a douA
discuri care se inlretaic, cu o urechiuş4 de atirnat. In
ij oc este decupat un cerc,
d spli rli in douA printr-o linie. Fiecare din cele douA jumAtAţi a e piesei arc
pată o emi unl şi un cerc, unite printr-o linie. La suprafaţă se păslreazl aproape in
intregime foit.a de argint.
4. 1 - PiesA fragmenl.Brâ (Iig. 3/3), asemAnAtoare ca forma şi întrebuinţare
cu cea descrisA anterior,
care se deosebeşte numai in ceea ce priveşte decorul,
care in acest caz apare sub forma unei spirale.
5. j - Obiect
podoabă (fig. 3/5) care se atîrna de curea cu ajutorul unei
pll.cuţe de metal, îndoitA şi prinsA cu nit. Piesa are forma unui fragment
cerc
prevAzutA cu o gaurA ovalA prin care trecea partea
a pllcuţei
AceastA plAcut,â,
din tablA de bronz latA de 1,3 cm, se ingusta şi se îndoia
pe dedesubt formind o buclă. Ea se prindea de curea cu ajutorul unui nit. Foit.a
de argint cu care a fost acoperitA se pAstreazA. numai i.n parte.
6. 1 pll.cu� (li�-:. 4,'i) pentru atirnat, cu foi�A de argint la suprafa\�.
asemănătoare cu cea descrisA mai sus. La partea unde se ingusteazA, s-a făcut, prin
ciocAn ire, un pra�-:. Nitui care prindea cele două capete ale pUicutei de curea a
perforat şi
de argint, ceea ce dovedeşte el. nituirl'a a avut loc dupA ce foiţa
dC' argint a fost aplica A.

-

de

l de

lor

e

colţurile

II-III

special

e

t
s l

m l

El

l

decu

de

de

de
de metal.

ingustA

făcută

Două

foi�a

t

XVIII/4.
1 LakosnC-Sellye Ibolya, A
AS, lll,
1Ibolya
940, p.
XXXII/1, 2, XXXIII/1,
XXXV/1, 3, XXXVIl/5, 6.
Lakos, NCe SE'!Ilye, op.
tn AS, s. lll, voi. Il, lase. 1-J, 1941, p. 96,

6

Ibiclem, p. 90, pl.

8

XXI/8, 9.

238-242, pl.

PannonlaJ a/IOrt lemmunkilk âUehiutese, In
cit. ,

3-4,

pl.

la Gh. Bichir.
10 Grigore Florescu, E:.:peclatus Bujor, Ana Malrosenco, Sdpdturile de salvare de la
s
, · 1
11 ��:��e:'t��s�:J:!1�1:i1:�· �:. �lt� 1� �f.\�1H�· voi. II, IIISc. l-3, 1941, p. 90, pl.

9 Informatii primite de

XVIII/5.

12 Der Ober�etmanisch·Raetlsc�e Ljmes des Roemerrelches,

XIV, p.

24.
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fig. 3. - S!bAo11nl. Obiecle de podoaW de harnaşament ( 1 -5) din 5ecolele 11-111 e.a

http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro

Pli!Se De

HARNAŞAMI!NT

DACICe

Ultlmele patru obiecte descrise erau folosite la decorarea pieptarului sau unele
pArţi

ale friului.

NumArul mare de piese de acest fel descoperite in ţara noastrAtJ,

U ngar ia 14, B ulgaria l:i, I u�oslav iat6,

tele

funerare şi cu caracter

rAspindirea

rarea

j-

largA

a

acestor

hamaşemcnlUlui .

7.

Germanio17, ca şi reprezentarea lor pe monumen

mililar18 din
obiecte

cuprinsul

şi totodată

provinciilor

grija

deos�·bită

romani!,

oralA

pentru

deco

(It�. 4/2),

Disc de bronz turnat 19, distribuitor de Lrei curo..•h•

pe o perle

roncsv, prevllzut cu trei găUri ovole. Prin aceste �Auri treceau plăcuţelC! de metal
care fAceau lc�Atura cu curelele

ml.loare

harnaşamentului. Plăcuţele

acelea de la piesele df' podoabA descrise mai

cu

de le�ălur4

sint asemA

sus, cu deosebirea ci\ ele

sinl mai lungi, au pragul mai pronunţat, iar partea îngustA mai ingroşatA pentru a
avea o rezisLeniA mai mare. Una din plăcut-e lipseşte. Discul şi plăcu�el e sint acope

j-

rite cu o foiţl: de argin l .
8,

prezentind

Două

in

plus

discuri de

bronz (fig.

o gaură circularA, mai

4/4)), identice cu

cel

descris mai

sus,

mică decît cele de care se prind p !Acuţele,

a cArei folosire nu poate fi precizatA.

9. / - DouA

discuri de bronz20, turnate, distribuitoare a două curele (fig. 4/1, 3),

acoperite cu o foi\A de argint, identice cu ultimele trPi p iese.
dimensiuni ceva mai mari, lipseşte o plAcuiA.

10.

cu

rite

/ -

foiţe

de

unul din discuri, de

argint, folosite pentru prinderea curelelor. Pe partea cealaltA a curelei,

nitui. se pri ndea

13

La

Şase piAcuţe de bronz (fig. 4/8-11), de fonnâ dreptunghiularA, acope

inlr-o buc<!lţic4 de

tablA de bronz.

Piese de acest fel au fost descoperite la M!tll.saru, (informatie Gh. Bichir ), In aşe
11-111 e.n. de la Medieşu Aurit (T. Bader, Sever Dumi
traşcu, Aşezarea dacd din sec. 11-111 de Jo Medleşu Aurll, comun!t:are Unulll. la
o II-o Sesiune şllinJWcd o muzeelor, 1965) si Ttrgşor (Gh. Diaconu, TJrgşor. Necropola
din secolele 111-IV e.n., 1965, p. 288, pl. CXXXIX/6).
14 Ibolya Lakos, N�e Sell ye, ar/, el/., In A8, s. III, voi_ 11. lase. 1 -3, 1941, p. 81, 89,
96, pl. Xj7, XVIIf5, XXI/10 1 Lacosne-Sell ye lbolya, ari. cii., In Af, 111, :J----.4, 1940, p.
240, pl. XXXIV/2 a-b.
15 lbolya Lakos, N�e Sellye, ati. cit., In Af. s. III, voi. II, fasc. 1-3, p 89, 96, 97,
pl. XVII/1-3, XXI/Il, 12, XXII/3 1 lvan Velcov, Arheologhicesld Vesli, In Izveslla
na Bdlgarschila Arheologhlcesk.l Inslilu/, XIV, 1940---1942, p. 192, 201-202, fig. 266,
281, 282.
10 lbolya Lakos, N�e S elly e, ar/. ci/., In AE, s. III, voi. 11, fasc. 1-3, 194 1 . p. 88---89,
pl. XVI/6.

zarea dacicll. din secolele

l7 Der Obergermanisch-Raelische Limes des Roemerreiehes, XIV, pl. XIII/30, 31, 32,
JJ, 37 1 XXV, pl. 111/18 şi Vl/22, 24, 48 1 XXVI. pl. Vl/27, 33 ; XXXII, pl. X/52.
S. Reinach, Reperloire de reliels Grecs el Romains, It, p. 69, 509, lig. 5, 3; DA, 1,

18
19

p. 1257, fig. 1659 ; Cognol et Chapol, ManueJ d'archeologie Romoine, Il, Paris, 1920,
p, 339. fig. 544 ; V iclor Durny, Hislolre des RomaitlS, IV , p . 539, V, p. 565 1 loseph
Hampel, AllerlhUmer des FrUhen Millelallers In Ungarn. 111, 1905, pl. 206.

Eiemplare asem!l.nAloare, uneori ajurale, s-au descoperil tn RomAnia (Turda şi
Turnu Severin ), Bulgaria şi Iugoslavia (Ibolya La.kos, Nee Sellye, op. cll, In AB, s. III,
vol. II, lase. 1-3, 1941, p. 85, 87, pl. XIII/2, 4, XV/2, 3, 4.
20 Discuri dislribui loare de doull. curele au fosl descoperll.e In RomAnia, Bulgaria,
Iugoslavia, Ungaria (Ibolya Lakos, N�e Sellye, op. cii., tn A8, s. III, voi. 11, lase.
pl. Xll/4, 5, 6, 7).
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DupA dlmem1lunile lor, plicu�ele se impart in trei grupe, cite două de fiecare
grupă ; gruparea lor cite douA indicA şi folosirea la aceleaşi legAturi.
Ca şi discurile, aceste piAcuţe puteau fi întrebuinţate atit la harnaşament cit
şi la alte obiecte din piele. Piese de acest fel au fost semnalate în mai multe locuri
din ţara noastrA, ca de exemplu la Tirgşor2 t , Pidureni22 şi Mitllsaru2l. ln legAturA
cu aceste piese menţionAm el ele se deosebesc de piAcutele pentru prins cataramele
de curea şi că originea lor este romani24 şi nu sannatici25.

1 1.

j-

DouA verigi din fişil de tablA de bronz (fig.

j - Două bucAţi de tablA din bronz, din

4{5, 6),

pentru prinderea

a douA capete de curele intre ele, cu ajutorul unui nit.

12.

care se lAiau fişii (late de

1,5

cm)

probabil pentru confecţionarea de plicuţe folosite la prinderea curelelor.

13.

j-

Resturi dintr-un vas (7) din labili de bronz cu urme de repara�ii succe

sive, executate prin aplicarea de bucAţi de tabla cu ajutorul niturilor de bronz.

*
Piesele de harnaşament de la S4bAoani nu sint singurele obiecte de acest fel
descoperite pe teritoriul României. După cum s-a amintit, obiecte asemAnAtoare se
intllncsc şi in alte localităţi din tarA : Pădureni, Tîrgşor, MAtlsaru, Bumbeşti, Turda,
Soporul de Cimpie26, Medieşul Aurit, Turnu Severin. De asemenea, piesele de harna
şament de la SlbAoani işl gAsesc numeroase analogii in Bulgaria, lugoslavia, Ungaria
şi Germania, adicA in teritoriile fostelor provincii romane.
Modul de executare a pieselor de harnaşament de podoabll, cit şi a discurilor
distribuitoare de la SibAoani dovedeşte cA acestea provin dintr-un atelier roman.
Piesele de harnaşament de acest tip, găsite mai ales in castre, dar şi in afara
lor, au fost puse, în general, in legAturA cu prezenta romanilor in acele locuri.
Obiectele de care ne ocupăm ar fi putut ajunge in aşezarea de la SAblloani fie
prin legături de schimb, fie in urma unor confruntAri mililare ale băştinaşilor cu
unilAţi romane. In acest din urmă caz este mai greu de stabilit locul unde ele s-au
putut petrece. Ultimele descoperiri arheologice aduc deja unele dovezi referitoare la
pAtrunderea unor unitliU militare romane şi spre nordul Moldovej27 ; pArAsirea unor
aşezări intArite de pe slinga Siretului (Poiana, Bradu) la inceputul secolului II e.n.
ar putea fi pusA, eventual, tocmai in le�AturA cu aceste evenimente.
21 Gh. Diaconu, op. cu., p. 3 1 1 . pl. l.LXII/1 1 , 12, 13.
22 O pUi.culll. de acest fel este e:1pusil. In Muzeul din Focşani şi provine din necropole
carpicl de la Po!ldureni. Informatii prim�lc de la Gh. Bichir.
:!.1 Informatii primite de la Gh. Bichir.
2'i Plllcute ascm!n.!Hoare au fost descoperite in mai multe locuri din fostele provincii
romane, cum ar fi In Bulgaria şi Ungaria (lbolya Lakos, Nee Sellye,
ci/., tn
A�, s. III, voi. 11, lase. t-J, 1941, p. 84, 85, 96, pl. Xll/1 ; XIII/J ; XXI/1 t ; Lakosne
Sellye lbolya,
cit., in A�. III, J--4, 194.0, p. 240, pl. XXXIV/2 a-b.
2:• Gh. Diaconu, op. cit., p. 25.
26 D. Prolase, Şont/erul arheologic Soporul de Clmple, In Materiale, VII, 1961, p. 427,

op,

op.

fig. 4/27.

27 Informaţii

primite de la N. Gostar.
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Fig. 4.

- Slib!oani. Piese de harnaşament ( 1-1 1 ) din secolele II-III e.n.
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La Incadrarea cronologiei a depozitulul de la SAbAoanl s-a ţinut seama atit de
materialele aşezArii daco-carpice in care a fost gAsit, cit şi ae datarea pieselor asemă
nătoare descoperite in celelalte localitAti din ţarA şi regiunile învecinate.
Materialul ceramic, lucrat cu mina şl la roatl!i, continuă formele cunoscute din
ultimele nivele de locuire de la Poiana şi Brodu2B, ceea ce ne permite să dat4m aşe
zarea şi depozitul de la SAbAoani in secolele II-III e.n., adică în aceeaşi vreme cu
alle descoperiri din zona subcarpaticA a Moldovei, cum ar fi, de exemplu, aceea de
Ia VAleni, Aldeşti29 şi CAiuglra30. AceastA incadrare este confirmatA şi de datarea
propusă pentru piesele de harnaşament asemAnAtoare din ţara noasLrA, Bulgar1a,
Iugoslavia, Ungaria şi Germania.
Toate piesele depoziLulUi au aparUnut aceleiaşi garnituri de harnaşament, fapt
dovedit atit de tipologia lor, cit şi de plecarea cu !oiţa de argint..
Niturile de bronz pentru fixarea curelelor, care au rAmas aproape la toate
piesele, ne dau posibilitatea sA presupunem cA obiectele. de metal au fost depozitate
in groapA impreunA cu curelele de care erau fixate.
Gradul de uzurA şi deteriorare a celor mai multe piese aratA că incA mai
puteau fi folosite şi deci posesorul lor n u putea sA renunţe la ele. Foitele de argint
care se mai pAstrau in momentul depunerii lor in groapA sint un alt motiv pentru
care considerAm cA garnitura de harnaşament nu a Iost aruncati ci ascunsi!. cu grijA,
pentru a Ci folositA ulterior. Materialul descoperit in groapA impreunA cu piesele de
harnaşament, nu ne permite, deocamdatA, să precizAm cauzele şi momentul depozitării.
Depozitul de la SAbAoani, gAsit in cuprinsul, unei aşezAri daco-C&IJ>ice aparţinea,
probabil, unui localnic. Cele citeva fragmente de .IIşii din tablA de bronz şi bucl�ile
de tablA, pe care se pAstreazA urme de tAiere a acestora, reprezintA indicii cA in aşe
zarea de la SăbAoanj au existat meşteri care executau unele piese de harnaşament.
Dintre acestea am putea cita oele douA verigi din fişii de tablA de bronz pentru prm
derca capetelor de curele intre ele, care de altfel sint executate într-o manierA mai
puţin îngrijilA.
Descoperirile de la 5Ab4oani, datind din perioada corespunzatoare provinciei
Dacia, aduc noi şi importante contribuţii cu privire la continuitatea populaţiei autoh
tone in regiunile est-carpatice ale RomAniei, dupA anul 108, De asemenea, ele scot in
evidenţA legAturile care au continuat sA existe intre populaţia dacică din afara pro
vinciei şi civilizaţia romanA.

PIECES OP HAANESS DISCOVERED IN mE DACO-CARPIAN SETTLEMENT
Of SAJIAOANI
SUMMARY

In the NI!: part of lhe vlUage of SAb.lloanl, In the place whlch is called ,.La Islaz"
were bt>en dlscovered some plecea of harness, thlngs and pottery of the 2nd and the
Jrd centurla AD.
28 Materiale inedite 1n colecliile Muzeului de i5lorie RomM.

29

30

Materiale inedite !n colecliile Muzeului de �torie Roman.
Materiale inedite !n colecUile Muzeului de istorie BacAu. Informatii primite de la
E. Antonescu.
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PIESE DE HARNAŞAMENT DACICE
The pleces oi ornament oi lhe harness whlch are lhe subject of thls study.
were been found In a pil wllh the rest of kilcben belng compound of thlngs whlch
adorn. the harness (fig. 3), dlscs whlch dislrlbutes bells (fig. 4/1---4} and lUtle plaies to
catch lhe belts (fig. 4(1- l l ), ali of them covered wllh a lhln stralum oi silver. The
author considers that these things reached In lhp pll as a result oi a purposelul storlng.
because they were not so worn oul to be Lhrown.
The typology and Lhe lael !haL they are covered wilh a slralum of silver prove
Lhat they belonged to Lhe same set of harnesses and their perfomlng proves that they
come Iram a Roman workshop.
The chronological appoinlemenl bas been made on the base of materials Iram
the Daco-Carpian selllement where lhey have been found as well as on the dating of
the simUar pieces discovered in other places of our country and in the neagh
bour countries,
The author supposes that these pleces would have reached al S!bll.oani (bPing
up to now Lhe Norlhesl dlscoverjng of this k:nd of Moldavla} due lo the !rade or duc
to some mililary confrontations of the nalives with Romans especially al the beginning
of the 2nd century A. D. when is ascertained the leaving of some fortified setllements
on the leit of Siret (Poiana, Bradu}.
The discoveries of S.!lb.§oani bring new contributions regarding the conlinuily of
the natlve people In East - Carpathlan regions of Romania afler the Roman conquest
and lhe, penelratlon of lhe Roman cavlllsalion In other. provlnces.

FIGURE EXPLANATIONS
Fig. 1. - Sllb.!loanl. Pollery worked by hand ( 1 -S) the 2nd - the Jrd A.D.
Fig. 2. - S!lbaoanl. Potlery worked at wheel. ( 1-6) lhe 2nd - the Jrd AD.
Fig. J. -- S!lbaoani. Thlngs of ornament oi lhe harness (1-5) the 2nd - and the Jrd
centurles A.D.
Fig. 4. - Sll.b.!loani. Pieces of harness (1-1 1 ) horn the 2nd - the Jrd ('enturles A.D.
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UN CUPTOK DE OLAR DIN SECOLUL AL IV-LEA

e.n.

LA ZORLENI - FINTINELE (JUDEŢUL VASLUI)
de VASII.E PALAOf;

C!!rcetările arheologic(' din ull:mul timp au adus dall' importa nil• cu privir ·
l a cult ura Sîntana d<• Mureş din lara noastră. D<•şi prin a('{'sk c·pn·dări s-au pulut
cunoaşte mult mai bine nccropolele aparlinînd secolului al IV-l<·a t>.n. , to luşi au fost
C'kct uate şi unde so nd aje, in genera l restrînse, şi în aşt.•zllrile din m:easlă perioadă 1.

In toale aşN.ările cercetate au fost semnalate urme ale d iferitelor ocupaţii mf'ş
lcşug .!l.rcşti, cum ar fi olârilui2, prelucrarea osului sau cornul de c·prb:l C'\c. Di n t n•
meşteşuguri, dupA cît se pare, oliritul este cel mai lor,!! răspîn d it in secolu l al IV-lea
e.n. "·
Recent pe teri loriul ('Omunci Zorleni, jud,•lul Vaslui, la punctul numil Finli n<•lc
Slntana de Mureş-Cerneahov, situatll pe �rindurile din lunea riului
Birlad, a fost descoperit un cuptor de olar pl in cu VEI.S<'. Cuptorul a fost dal la iVN1lă
în malul unui grind, de sub care se scotea nisip pentru un şn nl i<•r de construcţii. Dnh'
fiind imprcjurărilc în care s-a descoperit acest cuptor, ce>rC'f'tăril c noastre la f«\<�
locul ui ou pu tut conslala cA o parte din cuptor împreună cu vas(•I.- rC'SpPCiive fww�WI'il
deja distruse, ne m o i putind u-se recupera n iei măcar
acPI<' vaSP c·an• ('ăzusf"ră din

in tr-o aşezare de lip

1

Avem in veder e

eertetatll.
sens.

ai ci rap tul eli n ic i o aşezare de li p Sinlana de Murcş n - a fost
pina la epuizare şi di. n-a apArut Inel! o lucrare monografld!. in aecst

2 Vlad Zirra şi Margareta Tudor, ŞanlieruJ arl1eologîc Bucureşti {Cr1ngaşj), in Studii
şi referate privind istoria României, partea 1, p, JJ2-JJ5 ; N. Zaharia, Em. Zaharia
şi S. Raloll , Sondajul arheologic de la Botoşani - Dealul Ccirdmlddrici, In Natc ria /c
VIII, p. 4GJ-1U6 ; Ion Ncstor, Sdpdturile de pe valea liJlei, in anul J95o, in,
SCIV, 1, 1951, p. 67--68 ; M. Petrescu-DimbovHa, Şanlierul arheoloţJic Truşeşti (pc
Culm}, in SCIV, VI, 1-2, 1955, p. 174 ; 1. T. Dragom ir, Sdpăturile arheologice Îll/rc
JHiliSe la Bălteni, in Materiale, VIII, p. 12-1 :::1.
Pa lade, Ateliere penltu lucrat piepteni din os din secolul al 1\' -lea e.n. rlc la
BJrlad - Valea Seacd, In AM., IV. p. 261-275.

3 V.

� Ion loniUl. Cnntrlbulii cu privire la cultura SJntana de Mureş-Cerncahov, pc /crito
riul Republicii Socialiste România, In AM, IV, p. 219.

M('moria Antiquitalis, 1, 1969.
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UN CUPTOR DIN SEC. IV
cuptor. In situ se pAstra totuşi mai mult de jumAtate din cuptor şi
olarului. Cuptorul se ana

la

periferia de nord a aşezlrii Ia circa

o parte din groapa
10 metri depArtare

de apa riului Birlad, fn apropiere existînd şi clteva izvoare de apA potabill.

Fig. 2.

--

FlnliDele. Folo, prolil cuptor

grlltarul de susUnere a

vaselor

camera de foc (a), &ltlpul central (b),

(c). camera de 1udere

•

cf>ramlcll

In ceea ce priveşte construc�ia, cuptorul de la ZOrleni-Ff:ntînele
cuptorul propriu-zis şi groapa in trepte din fata focarului (fig.
cu combustibil adincA de

1 ,70

1).

se

(d)
compune din

Groapa de alimcnla�

m, este aşezatA in partea de est a cuptorului, la

o di�

tanţl de circa un metru de aceasta. Ea este de formA reclangulară cu latura mare

http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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riq. :1.

- finl inele. Camera de ardere - gard" ne peretilor

(1 1.

qrlllarul
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UN CUPTOR DIN SEC

din fata cuptorului de
rotunjite, iar

pe

2

34:1

IV

m, iar latura micA de circa 1 m. Colturile gropii sin t

latura de est, sint amenajate trei

trepte

(fig.

mult

1). Din aceasiA groapA

piPacA spre camera de foc un culoar rectangular (focarul ) inalt de circa 0,25-0,30
lat de

l,:JO

m

şi

m. Focarul se deschide ca o pilnie atit inspre groapa de alimentare cu com

bustibil, cît. şi inspre camera de foc (fi�,:. 1). Cuptorul propriuzis se compune din doua
camere suprapuse-camera de foc şi camera de ardere a vaselor - ambele de

form�

circulară in plan. Ele sint despărţite de un grAtar perforat, gros de 0,30m. , care Sl'
sprijină pe un sUlp central cu un diametru de 0,40m. Grătarul, cu un

1,50 m, este pwvAzul cu 35 de găuri, pemru trecl."rea cAldurii din cam era

ment

diametru de

de

foc in ca

de ardere a •aselor.

In articolul de Iaţâ nu vom insista asupra detaliilor de construcţie a cuplorului.
Vom aminti doar fap tul că groapa cuptorului este adincA de 1,60 m Ia\A dl:' solul actual
şi 1,20 m fa\ă de

solul

antic (considerate de la suprafal,ă pinli la baza camerii de foc).

Eslt.• i mportant de menţionat

cil

stîlpul central

de susţinerC" a

grAtarului

nu

este

rPnlizu l din pămînt crulat, cum e cazul la acest lip de cupt.oorl:', ci dintr-un pămî nt
cu asp('C\ mă7Aral de culoare ne,L!ru-�AibuiC', foarte uşor frămîntat şi amestl'cat cu

pu\ine pai<•. Din acelaşi pămînt s-a const ruit şi grătarul care o fost aşezat pc o plat
formă dL• lt'mnc despicate şi cioplite pc faţa de deasupra. Camera de foc, focarul,

stilpul <"<•nt ral şi partea inferioarA o �rlit.arului sint {l:'�uitc cu un lut fin oplical intr-un

s t ra l sub\ire d(' ci rca 0,01 m. Camera de orden:- ore peretii puţi n arcuiţi micşorînd

deschili<'I'Pa sa i n parleo supt.·rioarâ (fiJ..:.

2v.).

Uupă abandonarea cuptorului, aeens!A arcuire a fost accentuolA prin presiunea
<•xtcrioară, datori tA �.:olului rămas prin lasarea spre Iundul camerii de ardere a vaselor
sparte.

fa\li

lnălţimea

camerii de Ioc

este de 0,30 m, iar a ca.merii de ardere de 0,05 m

de solul actual şi 0,75 m faţA de solul antic. Camera de ardere a vaselor este

lipită cu aCL>('aşi Ie�uialA de lut fin, dar de data aceasta in straturi succesive

tit• circa 2-4 cm (fiJ..:. 2).
S-a

ridicat

problema dacă

nu

prin pereţii const rui \i din lut spre a i

s-a u găsit circa 150 de

vase

de

toale

cumva cuptorul

se

se

înMI,a

RfOB�

peste solul antic,

mAri capacitatea, avind in vedere cA tn el

mA.ri milc-'i.

Heconstituirl'a grâtarului şi rPaşezarea experimentală a vaselor in cuptor ne-a
permis

să constatăm ('ă în l'ilZUl ('Up torului dl' la
d(' i nă l \nre o eam Prii de a nll'n' dL·asupra

�istcmul
dC"

vase

Zorlcni-Fînlinelc n u

s-a folosit

solului antic, droarece cele 150

descoperite încap in cnmera de ardere aşezn!(' pc vC"r:ticaUi în regi st re supra

pus(•, PlC' nedepA.şind circa

O,i6

m inâlţimcfi,

:, Sugestia unei prelungiri deasupra soluluj, a camerii de arder e a fost dat4 de Iov.
Gh. 8ichir, cer cetAtor la Inst i t u tul de arheologie din Bucureşli care s-a oeupal in
Jl)od deosebit de problema cuptoarelor de a rs ceramidii. Cf. Gh. Bich.ir, Cuptoare

ti

de ars ceromicli din codru/ cullurli VJr/eşco/u-Poieneşti : un atelier de oldrie desco
peri/ la Bu/ndreşll, in SCIV, 3, 17, 1966, p. 489-508.
Reaşezarea vaselor intregile dln, cuptor, ne-a arii lat cii pe primul registru Incap

35 de vase din cele mari, iar pe ul l imul registru tndl IS-20 de vase.
V asele
.n!ari au in medie 0,20 m in�Uimc, cele mij lociU 0,13 m, hlr cele mici (strllchlnile)
pu depăşesc 0,07 m tnlilUme.
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-

Flnllnele. Ceramldl. dlo cuplor.
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Deasupra camerii de ardere, au fost aşezate drepl capac, mai multe fragmente
din ctteva vase mari de tip-dolium, probabil impreunA cu alte fragmente mai mArunte.
Vasele descoperite in cuptor, deşi sparte prin presiunea e:.:ercttatA asupra lor
de-a lungul timpului, in marea lor majoritate se intrcsesc, şi cu certitudine s-ar fi
intre�it in proporUe de

100%,

dacA puteau fi recuperate in între�ime.

arsă aproape complet, cu mici excep�ii. ceea

ce

Ceramica este

a favorizat pAstrarea vaselor in

cuptor, tn bune condHiuni.

•
Ceramica descoperitA tn cuptorul de Ia Zorleni-Fintlnele este lucrată la roatA,
fArll excepţie, marea majoritate a vaselor fiind din pastA CinA şi doar un procent de
circa 10% dintr-o pastă cu aspect neîngrijit, avind ca ingredient cioburi pisate.

Fig. 5. - Flnlfnele. Cuptorul cu vasele .,in sltu".
Privite din punct de vedere al compozi�iei pastei, vasele se impart in urma
toarele categorii :
a) din pastA fini de culoare cenuşie sau cenuşiu-roşcată in sec�iune, moale la
pipAit, adesea acoperitA cu o angobA neagrA, lucioasA la suprafaţă, cu aspect metalic.
Vasele din aceastA categorie au totdeauna fundul inelar. In categoria vaselor din
pastA finA existA unele exemplare fArA angobA la suprafatA, ele pll.strindu-şi culoarea
cenuşie sau cenuşiu-cArAmizie cu aspect lucios.
b) vase din pastA mai aspră la pipAit, dintr-un pAmint cu

un

procen t redus

de nisip fin şi alte impuritA�i tn compozi�ie. Vasele lucrate din astfel de pastA sint
de culoare cenuşiu-lnch.is, fArA urme de lustru şi 14r4 ans:obA neagrA la suprafaţA.
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Hg. 6. -- 1-inlinele. Coru.m
idi din <:upLor.
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5/1).

�.:le au i nt ot deauna un fund plat tAiat cu sfoara şi pere�ii l ngroşaţi in partea infc·
a vasului (fig.
c) vaSL· lu<"mtc dintr·o pastă neingrijitA cu multe impuritAli şi l'ioburi pisah!
in compozi (î(•, i miti nd cC"ramiC'a zgrun�uroosă, dar dcoseiJindu·sc de aceasta prin

rioar."1

H�J.

u,.,.,.a

7. Hnlinclc. Ceramidi. dln cuptor (din pasUl n�lngrijltll ( 1 ).

.

că lipseşte nisipul cu bobul mare şi microprundişurile din pastă Din cauza
cioburilor p isa te, om!..·stccote in compozi lie, aceste vase siul grosohlll modclatc la
t•J:Lcriot· (fig.
Pereţii lor sint adesea rcalizali neuniform, une!C' porliuni
riind foa l"lc suiJliri, pe cind altele, şi in special partea inferioară a vaselor, fiind
în,ll"roşate, le imprimA un aspect greoi de echilibru. Şi acest tip de vasc nu rundul
plat, tăiat eu sfoara, u neori profilot, dar fărf, inel (fig.

5/1 ; 12/1-5).

4/1-5 ; 12/ 1-5).
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Fig.

8. - Ftntlnele. Vase din cuptor.
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Fig. 9. F1n.Unele. Vase din cuptor.
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fig.

10. -- Flnllnele. Vase din cuptor.
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Fig.

Il.

-

Fini inele. Vase din

cuptor.
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Fig. 12.
Flnllnele. Vase ornamenlale (dia cupLor).
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Din punct de vc'-kre tipologie, în cuptorul de la Zorleni-Fînti:nele se găseşte o
gamă de forme de vase cu un repertoriu foarte boJ,:at. Aceste forme izvorAsc însă
din cîteva tipuri de vase dacice, cum este strachina, castronul de dimensiuni mici,
caslronul de dimensiuni mari, cu buza orizontalA, prevăzut cu trei torţi. Urmează
tipul de oală in cît..eva variante : a) cu corpul sferic, cu buza orizontală sau dreaptA
îngroşată la exterior (fig. 4f3 ; Bjl-3 ; 13/4) ; b) cu corpul tronconic, cu buza ori
zontală, sau puţin oblică ; c) cu corpul piriform, cu gura larg deschisă şi fundul
îngust (lucrate numai din pastă neingrijitA avînd cioburi pisate in compozitie (fig. 5/1).
S-au descoperit cîteva exemplare de vase piriforme sau bitronconice de tip
amforă (cu douA torţi) şi in siirşit lipul de cana cu o toartă cu corpul sferic şi gitul
înalt ceva mai deschis la gură, in formă de pilnie (fig. 7/3 ; l4f1, 2, 4).
ln general ceramica este nedecorată, totuşi existA cîteva exemplare, pe care
s-au aplicat unele elemente decorative ce ni se par interesante în conleJ:lUl formelor
ceramice descoperite.
Privite din punct de vedere numeric cel mai bine reprezentat este tipul de oală
fărA toart.!l, cu umArul foarte larg, cu gîtul scund, pinA la dispariţie, avînd buza latA
răsfrlntA orizontal, cu tendinţA de înclinare oblică (fig. 4/3 ; 5/2 ; Bjl ; 9/1-3 ; 10/1-3).
Unele exemplare au buza dreaptA şi puţin îngroşată (fig. 13/4 ; 15j1). Tipologie aceste
fonne de vase îşi au obîrşia în prototipul de oalA folosit adesea ca urnA de către popu
laţia daco-carpic.!l in sec. 11-111 e.n. aşa cum au demonstrat-o săpăturile de la Poie
neşti1, Vll.leni-RomanB, Butnăreşti9, GabAra-Porceşti10, Porolissumtl, CristeşW2 ele.
Este drept, oalele firA toartA cu buza lată orizontalA sau oblică descoperite în
cuptorul de la Zorleni-Fintînele, datînd din secolul al IV-lea e.n. se deosebesc de
prototipul lor din secolele precedente, ele fiind in general mai scunde şi în schimb
mult mai largi (fig. 4j3 ; 5/2 ; 8/1-3 ; 1/1-3). Dispoziţia gitului şi modelarea buzei
direct de pe ume�ii vasului, imprimă tipului de oală trăsături caracteristice noi dar,
care trAdeazA lotuşi descendenţa din tipul de vas tradiţional lumii daco-carpice.
Decorul aplicat pe um4rul unor vase, format din linia lustruiUI. ondulatA sau in zig-zag
accentuiază strinsa înrudire a acestui tip de oală cu ceromica autohtonA din secole!�
Il şi I I I e.n.IJ (fig. 4/3 ; 10/1-3 j I3jl).

7 Radu Vulpe. Sdpdturile de la Poieneşti din anul 1949. In Materiale, 1, I 95J, p.

317,

fi_q. 106 ; p. 328, fig. 131, 132 ; p. J38, fig. 1 50-1 51 ; p. 339. fig. 153, 154 ; p. 359,
[iq. 198 j p. J75, fig. 245 i p. 449, fig. 357/4.
8 Ion Ioni1ll. şi Vasile Ursache, Noi date arheologice privind riturile lunerare Ia
catpo-dgcJ, In SCN, X, 19, 2, 1968, p. 215, fig. Jj2, 3. 4 ; p. 216, Hg. 4/3.
9 Gh. Bichir, La civilisafion des Carpes (Il e-lll e siecle de N.E.) â la IumJiue des
louilles archfologiques de Polana-Dulceşli, de Bufndreşli el de Pddureni, In Dc.:ia,
� S, XI, 1967, p . 1 96, fig. IJ/58.
10 lulian Antonescu, Sdpdturile de la Gabdrd-Porceşti, In Materi ale, VI, 1959, p. 479,

das problem der
��-. ��·a, M Rusu, Der Daklsche Friedhof von Porolissum undN.S.,
IV, 1960, p.
Dakischen Bestattungsbrduche In der splil latenenzeit, In Dacia,
2
12 l\if.19C:i��- Sdpdturi şi sondaje In valea miJlocie a MureşuJuJ, tn Act a Musel
l .

11

ur

40 ,

r
2
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Napocensis, Il,

1965,

p. 51-63, fig. 8j 6

.

.

.
nele de mcmeral!e de la Poaeneşli (Veu
13 Avem In vedere decorul existenl pe
fig. 309�
R_, Vulpe, op. cit., in Ma/e iale, 1, 1953, p. 339, fig. 154 ; p.
.

.

.

354

.

'l
,

•• '
�

.
..

'� ,
_ ·.

.

fig. IJ. - Finlinele. Caslroane cu lrel lor1L
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Fig. 1.5.

-

Flnllnele. Vase din cuptor.
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alt lip de oalA fArA t.oartA, cu corpul sferic sau alungit, cu gitul foarte

scurt şi buza dreaptă puţin evazalA, avind fundul drept şi profilat, lucraiA exclusiv
din pastA neingrijitA cu cioburi pisate in compozi�ie, aminteşte tipul de oaiA lucrat
cu mina din pastA grosolanA, folosit in mod curent şi ca urnA
Printre vasele existente in cuptor reţine atenţia tipul
bitronconicA cu douA tor\i prinse vertical
dreaptA

şi uşor

la suprafatA.

intre buză şi

in secolele II-III e.n.l'i
de amJorA sferică sau

umAr, cu gîtul scund, cu buza

r4sfrîntA in afară. Vasele sint acoperite cu anRobă neagrA lucioasA

iar tor\ile in

general

neglijent modelele prezint.!!.

uneori

o nervurA

medianA şi douA caneluri longitudinale, sau o simplă canelurA medianA in lungul torţii.
Acest tip de amforidion, este o continuare

a amforci tradiţionale daro-carpia.

din secolele antcrioore, la care au fost aduse unele mici

modificări,

in sensul cA

11-III

sint mai scunde şi au pîntecele mai larg decit amforcle autohtone din sec.
e.n.t5. Tradiţională

co.

formă este cana cu o toarlA, cu

ll. descoperite in

avind �<:ura ceva mai deschisA in formă de pîlnie,
care un singur exemplar intreg
Tipurile de

can

in

acest

cuptor (fig.

corpul sferic,

reprezentată

cu J::itul cilindric,

prin douA vase-

14/2).

cuptor, işi gAsesc analoRii în
şi in ceramica fină lucrată la

getică lucratA cu mîna dar transpusă
Latenul II in aşezarea dadeA de la PoianatG.

Printre formele de vase eiistente remarcăm şi castronul

din

ceramica daco
roată, încă din

cu trei

torţi cu buza

latA orizontalA, atit de caracteristic culturii Sîntana de Mureş-Cerneahov dar, care tşi
ore ori�inee

dreaptă sau răsfrintă, in afarll de străchini

în prototipuri locale, autohtone17, (fig.

11/I-3).

Alte

tipuri de

vase

existente in cuptor, in număr relativ mare, sînt reprezentate de castroane de dimen

siun i mici

cu buza

mărimi (fig.

4/1 ; U/1 ; 7/1, 2 ; 12/4, 5 ; IU/1---4).

la identitate cu tipurile ceramic-e de la
ca şi

cu

cele din secolele

II-III

Poiana,

şi patere de diferite

Toale acestea se aseamănă pinA

mai vechi cu aproape trei secolet8,

e.n. din toate regiunile

geto-dacice19.

;; lr:. �� �h�8������:: �ft:. �.1.its: ���' 1�Jj � ��. w�� �st�to����· ;:�. :�·�:�
Zamoşteuu, Sondajele de la Piatra Neamt. In Materiale, VI,

l 1
-i 4

51
; :

i

Z81Tloşteanu şi Mihai
Il;t59, p. 363--369, fig.

dd

a

Pdd

l

c

4/8, 10 şi lig, 8/6.
Vulpe, op. cit., p. 449, lig. 357/2 ; Gh. Bichir, op. cii., p. 196, lig 13/4, 8, 9 ;
Sebastian Morint7. şi Gh. 8ichlr, S p turlle de la
ure n , In Materiale, VI, 1959,
p. 489, fig. 1/J; 1. H. Crişan, op. cH., p. 51-53, fig. 8116.
fi
l Colectivul de cercet!iri arheologirc al Academic:. R.S.R.. Şanlierul Poiana, In SCN,
III. 1952, p. 203, fig. 1 5 ; Radu Vulpe si Ee. Vulpe, Les Foullles de Po ana, In
Dacia, III-IV, 1927-1932, p. 284, fig. 28/3 ; Ion HoraUu (.risan, Ceramlca daco·
geticd, Ed. şliinlilidi., 1969, p. 174-175, fig. 69/1 , 2, şi 90/2-4, 6.
t 7. �adu Vulpe, op: cit., p. 288, fig. 39{1 ; Vasile U rsac e, Cercetdri arheologice elec
tua/e de Muzeul de lslorie din Roman. In Carpica, 1. 1968, p. 149, fig. 27/9 ; Radu
Vulpe, Izvoare, p. 3 1 2-JIJ. Au orul surprinde la unele forme de vase lucrate la
roat.!l de la Izvoare (slr!ichi n i, castroane cu trei torti. c ni cu git cilindric), elemente
reprezentind o conlinuarc a ceramicii get!:ce din secolele ulerioare.
18 Radu Vulpe. Les loulllcs de Poiana, in Dacia, III--IV, 1927-1932, p. 306, fig. 79/15 1
p. 307, fig. 80/9.
19 Ion lonjt;1 şi asile Ursache, op. cif., p. 218, fig. 6/2. 3 ; e ast i
Morintz şi Gh.
Richir. op. ci/., p. 489, lig. 1 /3, 4 ; Juli an Antonescu, op. ci/., p. 479, fig. 4/1, 2 1
D_orin Popescu, Cerce/ .ri arheologice 1n Transi/vani�. in M teriale, II, 1955, fig.
96/1, 4, 8; p. 176, hg. 111{6, 15, 20 i p. 177, hg. 112/14.
t:> �adu

l

V

d

h

a

S b an
a
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Fig.

18. Flnltnele. Vase din cuptor ; lucrate din pasUl asprli nlsipoasli (4).
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Flg. 17. FlnUoele. Vase dln cuptor.
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VASILE PALADE

O

Deosebit de semnificativ ni se pare decorul aplicat pe unele din vasele de la

e

Zorleni-Fîntinele. rnam n tul care predominA aici, constă din linii orizontale ondu
lat.e sau în zig-zag, produse prin apăsare cu un
pe pasta zvintatA a vasului

beţişor

(pe umeri) inainte de ardere. Acest decor este aplicat pe unele vase,
stingAcie, contrastind cu mAiestria cu care au fost modelate vasele (fig.
altele decorul corect realizat este
netă (fig.

in perfectă armonie cu silueta lor

ta

cu

oarecare

10/2, 3). Pe

bine

proporţia

10/t). Sporadic esle folosit ornamentul realizat cu rotiţa dinţaUI, sau cel
cit şi dunga orizon lă în relief (fig. 15/1) sau

ştampilat (rozete dintate, palmele)
crestăturile oblice pe buze.

Atrage in mod deosebit alen�ia prin ornamentul sAu bogat realizat, unul din

este tmplr
fn metope aproximativ egale, fiecare metopă fiind ornamentatA pe verticală cu
combinate
l l jl). BogAtia ornamentelor şi dispunerea lor
pe intreaga suprafaţă a vasului, ar putea fi legală de o anumită destinaţie precisă
castroanele cu trei torţi. Prin caneluri verticale (radiale) corpul vasului

ţit

unui sau

(fig.

două modele

a acestui castron. Nu este exclus ca vasul să Ci fost pre"gAtit spre a Ii utilizat in anu

Zorleni-Fintinele,

mite practici rituale de cult, aceasta cu atit mai mult cu cit altc douA exemplare de

.
in care predomina
in relief, constituie elemente

acest tip descoperite Intregi, n u au nici un fel de ornament

In general, decorul de pe vasele de la

linia orizontală ondulatA sau in zig-zag, ca şi linia

o indelungatA traditie omamentaiA la populaţia geto-dacicA20.
Din analiza formelor ceramice şi al decorului vaselor descoperite
de la Zorleni-Fîntînele acesta

de

in

cuptorul

poate Ci atribuit popula�iei autohtone. Este neindoielnic

cA meşterul olar care a lucrat aceste vase, fiind autohton, a putut să respecte in cea
mai mare măsură tradiUa nealteratA a tipurilor de vase şi a decorului amintit, imbo
gă�indu-le, fără insi\ să se fi indepArtat de tipurile moştenite de Ia generaţiile prece
dente. Descoperirea cuptorului de la Zorleni-Fîntinele prezintA o deosebita

cA

tant-ă, deoarece se face dovada,

impor

odatA cu perfectionarea meşteşugului olăritului,

s-a transmis, in noua etapă istoric:t, formele de vase şi decorul tradiţional lumii
carpo-dacice.

LE POUR DE POTIER DE IV-.-me SieCLE DeCoUVERT A PINTINELE
(COM. ZORLENI, LE DISTRICT DE VASLUI)
RESUMJ';
Le

faur â

u

o

la p terie est de type avec un pied central E't il a ete surprls
dans la charge. Il se place dans le
dre du IV-P s!Ccle dans )'aspect de la culture
materlelle de Slntana
Mureş-Cerneahov.
brO.ler

de

!3:adu Vulpe şi Ecaterina Vulpe, Les louilles de Tlnosul, In Dacia, 1, 1924, p. 195,
fj_g. 22/7 ; p. 201. fig. 28/9, Il p. 202, filg. 31/1 ; ldem, Les loullles de Poiana, p. 253
r
u e
{;_ �:l'a!��· P�2j�ie:;� �Dj���Au�df� �� ba���,'� :��1:a ':r������:;� · Ş/ !m�!�����J.
Ed. Academiei R.S.R., 1966. p. 67 ; Radu Vulpe, Izvoare, p. 312-313. Autorul remarcll
faptul di. decorul executat pe cer am ic a din sec. a( IV-lea c.n. este idenlic cu acela
de pe vasele de la Poiana din sec. J e.n. dar şi din al te p!rti, alll prin tehnkA, ctl
şi prin motivele ornamentale.
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Du point de vue Lypologlque la c�ramique du lour r�p�le les lonnes cliramiques
lradltlonnelles autochlones. L'ornamenlallon qul eJ:Iste sur certalnea rklplents est
loujours de LradHton des Daco-Cerpes.
L'auteur considere que l'arlisan qui a fail la ceramique est un repr�senlanl de
la population aulochtone - le seul qul aurall pu lr.ansmeUre lnallere la typologle et
l'ornamentallon tradlllonelle il. la populalion des Daces el des Getes.
LEGENDE DES FlGURES
Fig. 1. - Flnt1nele. La photographle, le faur en profU ,la losse d'allmentalion avec le
combuslîble eL le loyer (le canal de feu).
Fig. 2. - Ftnllnele. La pholographie, le laur en profi l. la ch&mbre de com bus li on (a), le
piller central (b), le grllle de soutenlr les vases (c), la cho.mbre pour br.Oier la
c�ramique {d).
f ig. :1. -- Fintinele la chambrc de combuslion - l a jable des �arois ( 1 ), le grille (2).
Fig. 4. - Fintinele. la ceramique de Iour.
Fiq. i
.: - Fîntinelc. le four avec les vases .in silu•.
Fi9. G. - la cenmique de faur.
Fig. 7. - f-intlnele. la cl!ramique de four (de pate ordinaire (1).
Fig. 8. - nntinclc. les vases dans le faur.
Fig. 9. - l0'nl lnclc. Les vases de faur.
Fig. 10. - Flnt1nele. les vases de faur.
Fig. 1 1 . - Finllnele. Les vases de four.
FIQ. 12. - Ftnllnele. Les vases arnament�s fde four).
Fig. 13. - Flntfnele. Les bals avec lrols an&es.
Fig. 14. - Fintinele. Les vases travallles de paie ord:nalre avec l'aspPcl grumeleux (1-5).
Fig. 15. - Flntlnele. Les vases dP. four.
Fig. 16. - FinUnele. Les vases de faur ; travallles de pâle rude el sablanneaux.
Fig. 17. - Flntlnele. Les vases de laur.
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CITEVA PARERI IN LEGATURA CU SIGILIUL ROMANULUI
de DOMNIŢA HORDILA

Sigiliul Romanului, datoritA respectArii regulilor heraldice, a atras alen�ia unor
cercetAtori, incepind din momentul in care vechea sigilografie româneasal a consti
tuit o problema de studiu.
Pentru prima daLA sigiliul Romanului este descoperit de V. A. Urechiă, care
publică un facsimil al luil. El observă in reprezentarea de pe sigiliu un cap de lup
şi se inlreabă
poate

dacă ar putea

.,Lupa de Roman

pargar Roman�J.

?u2_

exista o legăturA

intre el şi ..Lupa Romei",

Legenda este descifrati greşit şi

anume :

fiind

..Sigilium

De asemeni, greşit descifrează R. Fr. Kaindl legenda de pe un document din
1627-1 628, transcriind-o :

O

.,Sigillum Roman""·

serie de documente,

Pe

care se aflA aplicata pecetea lirgului Roman, au fost

depistate şi publicate de N. Iorga5 şi

1.

Bianu6.

N. Iorga aratA cA lîr.c:ui Roman avea pecetea cu o .,inscripţie latineascA sau una
slavonâ cu litf"r<' latincşti"7 şi o transerie in mod ,�.:reşit : ...Sigilium Roman"8.

şi ii

Pentru prima datA, Alex. LepAdatu intC'rpi"<'teazA corect fi�ura�ia de pc sigiliu
descifrt'az.i ('Qrcct legenda!J.

1 �f., fsforia românilor. II. Bucureşti. 1892, p. 509.
� ldem, Sc/!ifc de sigilogtalie româneascd, Bucureşti, 1691, p. 17.
:1 Jdem, Sigi/ulu lergului Petre/ (Judeţu NemţuJ, Nolifcl lslorJcd, In A.R.M.S.I.,
II� X, 1887-1668, p. 237.
t,

'cf.,

'' CI., Studii şi documen/e cu privire la isloria românilor,
6

7

H

seria

Cf., Geschichle der Deu1schen in der KarpallwnlCindern, Gotha, 1907, p. 400.
V, 1903, p. 74 ;

VJI, p. 378,

Documente romc:ineş/i reproduse dupd originale sau dupd fotografii al/ale In
Biblioteca Academiei, J, (1 576-1623), Bucureşti, 1907, p. 7-9, 1 1 -12, 172.

CI., fs/orla poporului romanesc, I,

Bucureşti, 1922, p. 216.

ldcm, Studii şi documenle . . ., V, p. 74.

)906, p . 1 141

9 U., Sigillile Romanului şi Clmpulungului muntean, In Convorbiri 11/erare, XI.., 1 ,

şi

In Un mdnunchl d e cercetdrl Jslotice, Bucureşti, 1915, p. 44.

Memoria Anllqultalls,

1,

1969.
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DOMNITA HORDIL'\

O serie de lucrAri mai recente şi de amploare mai mare, ale lui

E.

Vtrtosut.O,

o. CiureaU şi N. Grigoraşl2, reiau tn discuţie aceastA problemA, prezentind sigiliul

Urgului Roman in mod comparativ şi punlndu-1 iD legAturA directA cu viaţa şi act.ivi
tatE"a tirgului.
Pecetea Urgului Roman, aplicatA tn fum, s-a pAstrat pe o serie de documente
din secolul al XVII-lea13, necunoscindu-se pinA acum nici un document mai vechi pe
care sA fie aplicatA.

Ea este de formA circulart, cu diametru} de

oft$6NrvJrtl)8'f'OR0RfMIM!Jl r,

scrisA

cu

litere

capilale

gotice,

este

4 cm,

plasati

fiind lucratA artistic. Legenda,

intre

două

cercuri

de

perle :

( + 5. CIVIUM DE FORO RO-

MANI) in Lraducerc> + Sigiliul orAşenilor din lir�ul Roman.
Acesta fUnd, aşa cum 11u
arătat o serie de lucrâriH, dupA Baia, al doilea Sigiliu de oraş din Moldova, care are
leJ::enda tn limba latină. In cimpul sigiliului se aiiA pla;;at cu virful in jos şi uşor
inclinat spr� dreapta15 un scut ascuţit in intf'riorul cAruia se aflA un cap de mistreţ,
intor& spre dreapto. Este singurul si,c.iliu de oraş din Moldova, cunoscut pinA acum, in
care Iiguraţia se prezintA inscrisi intr-un scut. In cimpul sigiliului, deasupra scu
tului, se aiiA plasate trei j:lerle (.c.lobule>) iar de o parte şi de alta a scutului,
cile douA perle (fig. 1).
Pe un singur document, ce se cunoaşte pinA acum, capul de mistreţ n u apare
tnscris fn scut16 ; facsimilul a�stui sigiliu fiind publicat de D. Ciureai7. Privind
atent acest sigiliu, observAm el nu avem de a face cu o modificare a tiparului sigilar,
ci probabil cu un tipar mai uzal, deoarece o parte din vfrful scutului este puţin
vizibilA (fig. 2).
Reprezentarea de pe sigiliu a fost pusA in legAtun\, fie cu o legendA privind

intemeierea oraşului, fie cu vinAtoarea ca ocupaţie a nSOcietAţii feudale.. 18. Nu putem
fi de acord cu prima pllrere referitoare la legătura dintre capul de mistreţ de pe
sigiliu şi legenda de tntemeiere a oraşului, ci cu aceea care pune tn legAturA aceastA

reprezentare cu nocupaţia principalA a locuJtorilor�19.
In momentul executArii acestui tipar sigilar s-au respectat toate regulile heral

dice, observtndu-se inlluenţa sigilografiei transilvAnene20. Respectarea acestor reguli
10 Cf., Slgilîile de tlrgurl şi oraşe din Moldova şi Tam Romdneascct In Analele Uni

Bucureşti,

sociale,

vers/ldfii ,,C. 1. Parhon",
seria ştiinte
V, 1956 ; Din sigilografla
Moldovei şî a Ţdrii Româneşll, tn Documente privind istoria României, lmroducere,
Il, 1956.
11 CI., Sigiliile medievale ale oraşelor din Moldova, 1n S.C.S.I., is t rie, lase. 2, 1956.
12 CI., Despre oraşul moldovenesc Jn epoca de formare a sia/ului leudal, In S.C.S.I.,
istorie. rase, 1, 1960.
t:t Blbl. Acad R.S.R., LXI/14, 30 aprilie 1603 ; IX/9, 1 7 mai 1 605 ; XLl/1 1 , 21 septembrie 1608 ; LXXXVI/15, 1627-1628 ; Arh. SL
CDXII/J4, 12 ianuarie 1670.
Ilo J;. Vl losu, Din slgilogralla . . . ; D. Ciur ea, Sigiliile medievale . . .
1" Oreapt a In sens
16 Arh. SI. laşi, C...DXII/34.
li D. Ciurea. op. cit., pl. 2, fig. 4.
18 E. Vlrtosu. op. cit., p. 476.
19 D. Ciurea, op. cil., p. 1 6 1 .
20 E. Vlrtosu, op. cii., p . 460--46 1 .

o

r

laşi,

heraldic.
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DESPRE
face

SIGILIUL

ROMANULU1

co pecelea Ur.(lului Roman sA semene cu sigilille din Transilvania sau

dele moldoveneşti.

cu

mone

Plecînd de la faplul cA legenda este in limba latini, unii Istorici considerA
ci acest sigiliu e&te "o copie fidelă de la sfirşitul secolului al XlV-lea a celei mai
vechi, cînd oraşul ovea alt nume-:!t. Respectarea regulilor heraldice in executarea

f1g. 1 . - Sigiliu reprod us

dup11 docum!!nlui din 21
R.S.R., XLI/ I l ).

septembrie I G08

(Uibl. Academiei

fig. 2. -- Sigiliu reprodus dupA documenlul din 12 ianuarie 1670
(Arhivele Statului - laşi, CDXII,.J4).
tiparului sigilar a fAcut pe alţi istorici sA atribuie sigiliului "o vechime corespun
zAtoare, sau aproape corespunzAtoare cu stema Moldovei•22.

2 1 N. Grigoraş, op. cit., p. 91.
22 E . vrnoau, op. cit., p. 400.
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DOMNITA HORDILA
CercetArile arheologice intreprinse au arAtat că oraşul Roman dateazA dln
ultimii ani ai secolului al XIV-lea şi nu poate fi mai vechi dedt cetatea muşatlnA
in jurul cAreia s-a format23 ; cetate n cărei primA menţiune o aflAm in documentul
din 30 martie 13922'i.

Considerăm cA în primii ani ai secolului al XV-lea, cind tîrgul avea un vornic

ce fAL"ea parte din sfatul domnesc25, cind domnia acordA o atenţie deosebitA bisericii
din tîrg prin daniill' fli<.:ute26, apoi prin ridicarea ei la gradul de episcopie27, cind
tirgul cunoaşte o dezvoltare economică incurajatA şi prin tratatul comercial din B
octombrie 140028, i-a fost concedat probabil de cAtre domn dreptul de sigiliu.

Pecetea a apar�inut tirgului şi nu şoltuzului, de aceea tiparul ei s-a mentinut
din momentul cind tirgului i-a fost recunoscut acest drept pinA cind el a trecut
asupra epitropiei. AceastA menţinere a tiparului demonstreaZă "exislen1a unei con

cepţii superioare asupra rolului pe care-I joacă sigiliul în viaţa municipală..29.
Sigiliul este aplicat pe documente fie singur30, fie însoţit de peceţile unor

dregAtori sau reprezentanţi ai obşte! tirgului31, fie alAt.uri de pecetea episcopilor de
Roman, C'are căp.AtaserA dreptul de a poseda pecete, ce o aplicau in cearAJ'l.
Documentele cuprind mArturia conducerii cu privire la vînzarea de moşii sau
rczullatul judec.!rii unor pricini, dovedind atribuţiile judecăloreşli pe care le avea
conducerea lîrgului33.
Pecţtea apare, de asemeni, şi pe actele prin care unii locuitori

se

declarA vecini

ai pircălabilor:V..
Dreptul de sigiliu al Urgului Roman recunoscut de domnie ca un drept de
autoconducere relativA, trebuie pus in legAturi cu dezvoltarea tirgurilor din primii
ani ai secolului al XV-lea.

SOME OPINIONS ABOUT THE SEAL OF THE TOWN OF ROMAN

SUMMARY

This arlide decided upon lo galhn the opinions of some h is lori ans r egarding thP
seal of the lown Roman, one of lhe oldesl seal of towns of Moldavta thal bas lhe

�:1

M. D. Matei şi L. Chi tescu , Probleme Istorice In Iegdtura cu lortificaţia muşafind
şi aşezarea ordşeneascd de la Roman, In StudiJ şi materiale de mw.eogralie şi Istorie
m)IJ/ard, 1, 1960, op. ci/., p. 51-52 şi In Dacia, S.N., X, p. 312 r M. D. Matei, Citeva
probleme de cronologie ridicate de cetce/drile din cefofea de pdmJnl de la Roman,
In SCN, XV, 4, 1964, op. cii .. p. 512.
2'. D.l.R., A .. Moldova, sec. XIV-XV, I, ( 1 384-1 475), p. 2-:J.
25 Ibidem, p. 14.
26 M. Cost<khcsru, Documente moldoveneşli Inainte de Ştefan cel More, 1, laşi,
1931, p. GO-G4.
27 Melchlscdek, Cronica Romanului şi a episcop/ei Romanului, Bucureşti, 1 874, op. cit.,

28

p.

42.

M. Costllchescu, Documente moldoveneşti Jnolnle de Ştelan cel More, II, laşi, 1932,

p. 630--637.

19 E. Vlrtosu, op. cii., p. 450.

30 BJbl. Acad. R.S.R., XLI/1 1 .

J t Ibidem, LXI/14, LXXXVI/ 1 5 ; Arh. SI. laşi, LDXII/34.

Jl Blbl. Acad. R.S.R., lX{9.

:1.1

Ibidem, LXI/14, IX/9, XLI/Il, LXXXVI/15.

J-\ Arh. St. laşi, CDXIJ/34.
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DI!SPRE SIGILIUL ROMANULUI
legend In Latin : ..S. CIVIUM DE FORO ROMANI" and the emblem - a head oi wlld
boar - on a shleld.
They trled lo show thal the seal of the town ls frDm the flrst years of lhe XVth
centurles - and thls is rely on the conclusions regardlng the foundation of the town
Roman and on the documenls whlrh allesl ils development.

fiGURE EXPLANATIONS

Fig. 1. - The aeal tPproduced alter Lhe document of lhe 21sl oi September 1608 (Bibl:o
teca Academiei R.S.R.. XLI/I l ).
Fig. 2. - The seal reproduced afler lhe document of the 12lh of January 1670 (Arhi
vele Statului - laşi, CDXII/34).
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INSCRIPŢII EBRAICE DIN PIATRA NEAMT (1677-ilitllij

de 1. KARA SCHWARTZ
Inscrip�Ule ebraice de mal jos provin de Ia pietre de mormint aflate In vechiul
cimitir mozaic de la poalele dealului Pietricica. Acest cimitir dateazA din sec.
al XVII·lea.
Pe la 1880, ciţiva clocUi bAtrini afirmau cA ar fi văzut cindva in acest cimitir o
piatrA de mormint care purta data calendarului mozaic 5340 (1580). Totuşi, cind Iacob
Psanter a vizitat acest cimitir In 1869, nu a gAsit morminte mai vechi decit anul 1677
şi U!B91. In 1883 Iosif Kaufman a cercetat acest cimitir, a copiat inscripţii din veacu
rile XVII-XIX şi le-a publicat in traducere româneascA2.
Cimitirul a suierit deteriorAri in anii 1893-1894 cind PrimAria a scos piatrA
din dealul Pietricica in vederea canali'Zării piriului Cuejd. CAderea bucAtilor de
stinci a dl.strus multe pietre de mormint. Fragmentele lor au zAcut in curtea Prefec
turii şi au servit apoi la canallzarea Cuejdiului3.
CercetArile pe teren ce-am fAcut tn anii 1938, 1952 ş i 1968, precum şi unele
fotografii din arhiva Federaţiei Comunităţilor Evreeşti din R.S.R., Bucureşti, ne-au
pennis sA stabilim textul original, traducerea corectA, transpunerea datelor calenda
rului mozaic in datele calendarului universal şi unele nole explicative.
Despre populaţia evreiascA din Piatra Neam\ avem unele ştiri. privind veacul al
XVII-lea. Pentru veacul unnAtor ştirile abundA. Multe din ele se afU!. in lucrarea lui
I. Kaurman, care, deşi este neştlinţiiicA, neorganizată şi neegal.A, aduce multe docu
mente inedite. Unul din acestea este hrisovul dat în 1706 de Grigore Ghica pentru
refacerea nferedeuluiu şi recl4direa din temelii a vechii sinagogi, existente şi astAzi.
care fusese dArimatA de cutremur. DupA o tradi\ie populară, ea ar fi existat pe
vremea lui Petru Rareş, care s-ar fi ad4postit intrinsa in timpul fugii sale in
Transilvania.

1
2

3

�����.�: l�.' 8� � ��'f:Yt�;e;��ol RumenJe (Cronica Evreilor din RollUJnJa . , .J,
Y e

�� � L
�

Ibidem.

ulman,
.

• .•

ComunlldfiJe lsraeiJie din Jud, Neamţ

. .

.

, vol 1,

1928--1929,

Memoria Anllqultatls, 1, 1989.
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1. KARA scitwAitti
La

sfirşitul veacului trecut sinagoga poseda o predelA de catifea, pe care erau

brodate binecuvintarea vinului şi şapte triunghiuri. Valoarea cifricA a Eterelor din
lriunghiuri indica anul mozaic 5527, adicA anul 1767.
Alt document, rezumat in lucrarea lui Kaufamn, este cetasliful frA�iei ..Chevre
Kedoşa•, care e<ile mai mult decit o frăţie de inmormintare şi decit o breaslA de
cioclii.

AceastA fr'Aţie avea numeroase funcţii obşteşti ca : ajutorare& sAracilor valizl

.$i bolnavi, apArarea slugilor de abuzurile stApinilor, administrBrea băii şi a sinago
gilot, controlul mAsurilor şi greută�ilor din prAvAlii şi ntelicrc, supravegherea invAţă
mintului religios, g.Azduirea oaspeţilor sAraci etc.
Un act inedit de la Arhivele Statului din laşi, datat

1

aprilie 1774'i,

privind

pricina dintre urmaşii dascălulul Covrig, este semnat de membrii unei com�sii, numitA
de ispravnicul ţinutului Neamt, Iordache Cuper. Aceştia sint : Tudor Staroste, Dra�ne
cup (e�). Ştef (an), D. CllpAţînA, Cristea annean, Mane Baronce (armean), Şalom , Hul
rlposatului

Zev şi Chaim,

Iiul

rabinului

Josef. Şalom

Cigur('azA in

intemeietorii frlţiei ..Chevre Kedoşa" !fi a murit in anu.l 1785 (inscr.
Franz Ioseph Sulzer in voi. I al lucrArii sale Geschiehle des

Daztens, pag. 4 1 6 descrie,

printre

altele,

şi

ocupatiile

1770 printre

6).

transalpln.lschen

popula�iei

evreieşti

din

Piatra Neamţ.
Pietrele de mormînt cercetate prezintA şi un interes etnografic prin stilul, esli
gratia şi omamenlarea lor, prin simbolismUl Cigurilor, ca şi prin elementele, care
indicA o influenţA a artei populare româneşti, suprapusă strAvechilor tradiţii ale ciopli·
tarilor in piatra evrei.
Dar aceasl4 problemă merit& un studiu deosebit.

Nr.

I N S C R I P Ţ I I L E

1

(5)437 . . .

1076-1877

,.. . . Logodnica Reizl, fiica lui Israel halevi ,decedatA . . . anul (5)4.3/ . . .
Textul dupA :
1871,

Nr. 2

fo

1.

Psant.er,

p. 2S.

(5)44.9, Tevet 1.

Dlvre hatamim. learţot Rumenle, lqi, H. Godner,

1888,

decembrie.

.,. . . Doamna lenta, fiica lui Eliezer, binecuvintatA să-i fie amintirea, decedatA
prima

zi

a lunii Tevet, anul (5)449, dupA computul mic .

Textul dupA : I. Psanter,
Nr. 3

(5)525, Tişri

op. cU., p. 25.

1 1,

marţi.

I7G7,

..

septembrie.

,.Aici odihneşte femeia doamna Feiga, fiica d-lui Mordechai, care a decedat
marţi
vieţii

11

Tişri, anul (5)52S, dupA computul mic. Fie-i sufletul

cuprins in legAtura

(veşnice)".
'Textul dupA piatra de mormint, aflatA in

1948

in vechiul

cimitir din

tra Neamţ.
Nr. 4.

(5)533, Tamuz 4. 1773, Iunie.

' ,A.8. ltlfl, Documente. pachet 300, 18-Ht.
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.,Aici odihneşte bărbatul de seamA, invAţAtorul in ale legii, domnul Moşe, fiul
domnului Dov Ber, binecuvintatA fie-i amintirea, care a decedat in

(5)533, dupA computul
Textul

dupA

Piatra Neamţ.
Nr. 5

.. AiCi

Tamuz, anul

4

mic. Fie-i sufletul cuprins in legătura vieţii (veşnice)".
piatra de
Tişri

(5)537,

monnint,

14. 1778,

aflatA

in

1948

in

vechiul

cimitir

din

septembrie.

odihneşte un bArbat integru şi drept, invAţătorul, conducAtorul, marele

rabin, luminatul şi distinsul bărbat . , . lchiel Michel, fiul domnului Iose(, decedat in
ajun de Sukot

(5)537 . "

Textul traducerii, cu indreptAri du!'! :

lsraelfte dln jud. Neamţ, voi. 1, p.

tosef Kaufman,Cronica Comunit4ţilor

168.

Rabinul Iehiel Michel este alcătuitorul statutelor frA�iei "Chevre Kedoşa", inte

meiatA in anul

O

Nr.

1770. SemnAtura sa se aDA In fruntea listei
(5)545, Nisan 8. 1785, martie 19, simbata.

intemeietorilor frA�u�i.

.Aici odihneşte un bărbat integru şi drept domnul Şalom, fiul domnului Zev,

(5)545 . . . � .

decedat in SimbAta mere a anului

Te:.:tul traducerii cu indrept4ri după :
Şalom

La

Kedoşa�.

fiul

1

lui

Zev figurazA

aprilie

in

1770

1.

Kau!man, op. cit., p.

printre

168.

inlemeietorii frăţiei

"Chevre

semnează ce membru al comisiei numitA de ispravnicul

1774

ţinutului in ţ�ricina dintre urmaşii dasdlului Covrig. Pare sA fi fost starostele breslei
evreilor din Piatra Neamţ.
Nr.

7

Sivan

(5)550,

24. 1790,

iulie 6, duminică•

..Aici odihneşte bllrbatul de seamA, domnul Dov, fiul domnului lechezkiel, care
a decedat la

24.

Sivan, anul

(5)550,

dupA computul mic. Fie-i sufletul cuprins in Iesi

tura vieţii (veşnice). Din obştea sfintA Smotricz�.
Textul dupA o fotografie din Arhiva

Federaţiei

ComunitJ.ţilOT

Evreeşti

din

R.S.R., Bucureşti.
Nr. 8

Ader.

(5) 552,

1792,

martie

.,. . . Iechezkiel, fiul lui Ţvi Hirş, deceda t . . . Adar
Textul traducerii dupA 1. Kau!man op. cit., p,
Nr.

9

(5)552,

Elul

.Aici odihneşte un
Moşe, care a decedat in
legAtura vietii (veşnice)•.

17. 1792, septembrie 4,

zile el lunii Elul. anul

R.S.R., Bucureşti.

10

(5)553,

marţi.

bArbat de seama, onoratul domn Chaim fiul domnului

17

Textul dupil o fotografie
Nr.

(5)552 . . .
168.

Şvat,

14

(5)552.

Fie-i sufletul cuprins in

din

Arhiva Federaliei ComunitAlilor

Joi.

1793,

ianuarie

Evreeşti

d in

27.

,.Aici odihneşte un barbat integru şi dre):lt . . . invi\Atorul nostru ŞmuC!I, fiul
domnului Zev, care a decedat joi,
tul

14

zile in luna Şvat, in anul

(5)553,

dup4 compu

mic . . .".
Textul dupA o fotografie din Arhiva Federa\iei ComunitAţjlor F.vreeşli din

R.S.R., Bucureşti.

(5)554, Şivan 15, simbAtA. 1794, iunie 13.
http://www.muzeu-neamt.ro
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Nr. Il

1. KARA SCHWAIITZ
.Aict odihneşte femela de seamA doamna Ghitl, fiica domnului Şmuel, binecu
vintatA fie amintirea celui drept, care a decedat simb4l4 15 Şivan, in anul (9)554 .
dupA computul mic. Fie--I sunetul cuprins in legâtura vieţii (veşnice) ...
Textul după o fotografie din
R.S.R.,

Arhiva

Federaţiei

Comunitl.ţilor

•·

4
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JNSCRIPTIONS H2BRAIQUES DE PIATRA NEAMT (167'1-1800)

Rl!SUMI!

en

L'enden c1metil!re de Piatra Neamt d'lte du X\'1-l!me sl�cle. Les lnscriptions copt�es
par I. Psanter ne datent qu'A partir de 1677.
Une parlle - la plus anclenne - du clmeUl!re a �te detrulle par une avalan

1869

che.
189J.
On connaH quelques documents hebraiques el roumalns sur la populallon Israelite
de la viile : un ..Khrysobule" de 1766, les statuts de la ,.Khevra Kedocha" - qul est
plus qu'unc assodallon d'enterrement - de 1770, une portlhe de synagoge de 1767,
les noms de quelques nolables de 1774 el les pierres Lombales que nous publions ld.
En dehors dp l'intenH historique elles prCscnt un Jnter�t etnographlque et folklo
rique par leurs lnscrlpllons et par la symbolique de leurs ornaments temolgnant d'une
influence de l'art populaire de Moldav:c, gref�e sur un ancien fonds juif datent de
l'anliqulle.
PD
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UN DOCUMENT INEDIT CU PRIVIRE LA INCURSIUNEA
TATARILOR IN MOLDOVA LA MIJLOCUL SEC. AL XVIII-lea
de VALERICA BERBECARU

Incursiunile tAtarilor in oraşele şi satele din Moldova erau făcute tn scopul de
pradA şi tnrobire a J'Opulaţiei, in unele

cazuri

fiind chemaţi de alia�ii lor, turdi.

Astfel, in anul 1711, după infringerea lUi Vodă Cantemir la Slinileşti (Huşi)l, turcii
şi tlltarli pradA şi ard oraşele şi satele din Moldova de jos. De asemenea, in vara
anului 1737, in t1mpuJ rAzboiului ruso-austro-turc (1736--1739), tAtarii pradA şi pustiesc
nou Moldova de jos, incit cronicarul Ioan Neculce, care era contemporan eu

din

evenimentele, aratA cA :

..bieţii oameni rAmasese numai cu sufletele"2.

ln septembrie 1758, in timpul domniei lui Scarlat Ghica, populaţia din Moldova
de jos suferA cea mai cumplitA invazie a tAtarilor din sec. a l XVIII-lea. Oraşele Birlad
şi Focşani şi satele dintre Prut şi Siret au fost pustiite şi arse in intregime. Mii de
de locuitori au fost luaţi in robie de IAtatiJ.
Pagubele provocate de lAtari au fost alit de mari incit

unii câlll.tori strAini

ca Dapon�. care era in Moldova in timpul evenimentelor şi Boskovic5, care a trecut
dup,A ciţiva ani prin Moldova, le-au descris in lucrArile lor.
!n colec�ia de documente a Muzeului .V. Pfrvan• de Ia Birlad se gi\seşte un
documenta semnat de inaltul clpr şi boierii din Moldova, adresat hanilor tAtari din
hanatelt' Bugeac şi Nogai, in care sint descrise
incursiunea lor in Moldova de
Documentul arati\ c4

jafurile şi nelegiuirile

tAtarilor in

jos.

!!tarii i n

actiunile

lor de pradA dădeau foc la oraşe

şi sate, la ..fina�e" şi ..arii cu pine", omorau şi robeau pe locuitori etc.

O parte din locuitori s-au refugiat

:i·BU

1
1
:J

in codrii iar allii ..de spaimă şi de groază�

bejenit in alte ţări. In aceste condiţii conducatorii bisericii şi marii boieri erau

1
fstoria României. voi. III, Ed. At:ad., Ilucureşti, 1964, p. 2 1 7-218.
lou. Neculce, Letopiseţu/ T41Ji Moldovei. Ed. Iorgu Iordan, Bucureşll, 1955, p. 378.
Al. Papadopol Calimah, Notitd is/oricd despre BJrlad, Ed. Gh. Catzatany, Btrlad,

1889, 1!. :-t2.
4 Ibidem, p. ::3.
s JI;Jdem, p. 7--6.
8 Muz�ul

,.V. Pârvan" Blrlad, Co/ece/o d� doc'-'menle, Poq�merH 4 1 .

Memoria A.pllqullotls,

1, 1969.
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nemulţumiţi deoarece, tn urma tnvaziei, se ajunsese la o reducere a for\el de munci
pe moşiile lor. Invazia a provocat o accentuare a fugii ţăranilor care, ajunsese la
mijlocul sec. al XVIII-lea un fenomen IngriJorAtor pentru interesele clasei domi
nante, ca urmare a creşterii asupririi fiscale şi obligaţiilor de clasA7.
Semnatarii documentului afirmau .,ci nu sintem cu numica vinovaţi şi nlcl.
sintem haini lmpirAţiei'" şi cereau hanilor tAtari ..sA porunceascA sA se opreascA prada,
sA se ridice tAlerul deasupra sAracilor raialei (Raiaua Moldovei)•.
Documentul mai aratA cA a mai fost trimis un boier, Vasile Stolnic, feciorul
lui Negel, cu scrisori la hanil tAtari ,.dar nu ştim nici un rAspuns�, ceea ce confirmA
c4 hanil t4lari nu au satisfAcut cerinţele inaltului cler şi boierilor moldoveni.
Documentul este nedatat. Pentru slabilirea datei cind a fost emis, sint utile
cele 42 semnaturi, care sint insoţite de peceţi inelare, aflate la sfirşltul documentului.
ConducAtorii bisericii care au semnat acest document sint : Iacov, Mitropolitul Mol
dovei8, Eoniki, Episcopul RomanuluiD, Dositei, Episcopul R4dluţuluil0, Enokentl, Epis
copul Huşului11 şi alţi 6 egumeni a mAnlstirilor din laşi.
Atit cei mai sus menţionaU cit ş1 ceilalU -32 boieri care au semnat acest docu
ment, au ocupat cu totii dregătorii la mijlocul sec. al XVIII-lea.
Pe lingA cele 42 semnAturi insoţite de peceţi inelare documentUl mai are 15
semnAturi prin punere de deget cu menţiunea deasupra lor : ,.şi al�i lAcuitori toei
(toţi) sAraci a raialei Moldovei•.
Intrucit invazia tAts.rilor a fost in sept. 1758, iar episcopii şi boierii semnatari
au ocupat funcţii pe o perioadA mai mare dupA 175812, in stabilirea datei documen
tului s-a ţinut seama de perioada cind a funcţionaL Mitropolitul Moldovei, Iacov de
Putna. Astfel daci Mitropolitul Iacov de Putna a funcţionat in perioada 13 noiem
brie 1750-!ebruarie 1760, iar incursiunea tAtarilor a fost in septembrie 1 758, conchi
dem el documentul a putul !i emis in perioada de la slirşitul anului 1758 pinA in
februarie 1780.

*
Documentul emis pe hirtie, tn chirilic.fi., starea de conservare bună, cu dimen
siunile : 72,5/46,5 cm, are urmAtorul conţinut :
..Noi robii mAriilor voastre sultani, ce vA aflaţi la parte (poarta) Bucegului şi
asupra Nohailor, mitropolitul ţArii, episcopii, egumenii, boieri, caimacani, şi alţi
boieri, şi toţi locuitorii din raia.ua Moldovei, prin acest al nostru arzu magzar, cu acela
de robi indrAznlre arătAm mare şi multA JalbA a noastrA, cltre pre tnll.lţate şi lumi
nate picioarele miriilor voastre, el nu ştim din ce pricini este cA videm el toţi

7 Istoria României, voi. III, Ed. Acad., Bucureşti, 1964, p. 4.50.
8 Dr. Al Clurea, Iacov Stamate (1749-1803), 194G. p. 27.
9 N. Iorga, Istoria bisericii româneşll şi a vieţii religioase a românilor, Ed. a 11-a,
voi. II, Bucureşti, 1929, ane:r.!.
10 Ibidem.
U Ibidem.

12 Al. Papadopol Cl.llimah, op. clt.. p. 35-52.
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fig. 1 . - Documenl din

U!ilari

VALERICA BERBECARU

sAraci din raiaua Moldovei si pradA de IDt sA JA.cuescu, sA-I omoarA.
si robeseu,
şi si ardu cu fOCUl nnaţele ş ariile cu ptlnQ,
casele pe la ttrguri şi pe la sate de

i

şi

şi

cAtre tAtarii Nohai şi Bugegi, şi toatA raiaua s-au risipit şi s-au bejenil prin pAduri
şi aiure, unde nici acolo nu pot s4 se mistuiascA, şi nu numai el-i pradA de bucate

şi de altele ce au pe afarA, ci necontenit şi acolo prin pAdure nlvllind tAtarii cu annele
lor, mulţime de oameni din sAraca raia, au omorit, şi pe

clt.i

):lrinde vii li robescu şi-şi

facu batjocori de femeile şi fetele oamenilor. şi alte multe nevoi şi supAnlri ce

se

face intru aceastA unA dati., nu s-au făcut In slractle raiale aceştle de cind stntu
şi pinil acmu (acu), cA mai la toate ţinuturile n-au rA.mas nici un fel de dobitoc

neluat, piinile cele strinsa pe la arii le ardu, cele ce au rAmas nesAcerate

s4

prlpAdescu

pe pAmint, şi mulţi din locuilorii ţinuturilor de sus de spaimA şi groazA aceasta s-au
dus printraltele ţAri, llsindu-şi toate ale lor la peire numai sA scape cu sufletele de

urgia aceasta ):lentru
ce va

sA

care

şi no

i

cu

toţii ne aflAm la mare lntristlciune

şi

ne mlnlm

fie aceastA urgie şi mare pradA asupra noastră şi asupra sAracilor din rala,

cA noi purure am fost şi sintem supuşi spre toate poruncile impll.rA.ţiei şi hainl nu
sintem cum Şi cltre mAriile voastre nici cu un chip de impotrivire n-am stAtut, nici
cu vreo greşealA nu ne ştim vinovaţi, şi dupA dreptatea noastrA avind toatA supunere
ca nişte robi cAtre mAriile voastre, am aşteptat şi aşteptAm apArare şi spriJinealA,
fiindcA de multe on raiaua Moldovei, au avut tn trecutele vremi multA folosintA şi

sprijinealil de cAtre prea tnAiţaţii bani

şi sullani, ca de nişte vechi lmplraţi ai noştrii, şi

pAzitori de dreptatea lui Dumnezeu, domniilor sale,

piri (pin!) astAzi sint tn pAmintul

el

toatA hrana. şi bucatele lor, şi

Moldovii, şi nimeni oridt de puţ.in nu s-au supArat

peste dreptate. Pentru aceasta cu plecAciune, p(nA la plmintu, şi cu lierblnţi lacrimi

ne

rugAm mAriilor voastre, sA socotiţi dreptate lui Dumnezeu cA nu sintem cu nimica
vinovaţi, nici sîntem haini impArAtiei sau mAriilor voastre, şi sA (le mila mAriilor
voastre, sA porunci ţi
raialei,

el

sA.

se oprească prada sA se ridice tAtarul deasupra sll.racilor

n-are margini răutatea aceasta ce s-au fAcut In Lic:Aloasa ţarA, iarA de

sintem greşi ti sau vinovaţi cu ceva iarăşi, ne rugAm mAriilor voastre, sA fiti milostivi
ca nişte stApini şi să ne arlta�i ce este greşeala noastrA cA noi nu ştim. Am trimis şi
un boier anume Vasile Stolnic, feciorul lUi Negel, cu carile am şi scris mArillor
voastre, şi de la a.Ulea zile

fi

nimica

nu

ştim, nici

vreun rAspuns nu am luat, şi cum va

mila mATiilor voastre.

Iacov (de Putna)
Eonlkle (loanikle)
t
Enokentl (lnokenll)
Gala la
Gole (Golle)
Mparnovskl (Barnovskl)
Haghlos Parasklv
Treser.arhls (Trei Ierarhi)
Gdancov
R !l.du can

Doslleu ( Dosol el)

Ion Bogdan
Constantin Balş
Manolache Costache
Vasile Rosel

- mitropolit
- episcop Romanului
- episcop R.!ldll.utulul
- episcop Huşulul
- egumen
- egumen
- egumen
- egumen
- egumen
- egumen
- logofll.t
- logolat
- vornlc
- vlsllernic
- vornlc

Dumllraşcu PaladJ
- vlstletnlc
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro

DESPRE INCURSIUNEA TATARILOR (SEC.
Ion Palade
Jllg!lu Calu
VasUe Razu
Ştefan Rosell
lllf> Costache
Vasile Buhl!iescu
lonut calmaş
Constantin Cog(lllnlceanu)
Stefan Hermez.!lu
Ştefan Bot
Constantin Mogllde
Mlhaleche Cheşco
Stefan lzma7..!1
Vasle Ab.!lza
\'asllcche Cozma
Anastase
Pnl'hron
Chirlac
Huzun Gheorghe
Tomlder
Anastase
Tr:mlt
Enachle He
Dumitru
Gheorghe
Neculal

XVIII}

319

- vlsllernlc
- postelnlc
- halman
- vlstlernlc
- pahlli'DIC
- paharnic
- medelnlcar.
- medelnlcar.
- jltnlcar
- jllnlcar
- şetrar
- medelnlcar.
- medelnlcar.
- vel-dipllan
- vel-dl.pllan
- pomojnlc
- pnmojnlc- dipllan
- dlpltan
- dipilan
- cll.pllan
- c.!lpllan
- cli.pltan
- cDpllan
- c.!lpllan
- cl!lpllan

Şi alţi IAcuitori (locuitori) toci (to�i) s.!lract
sprezece semnAturi prin punere de deget).

8

aia lei

r

Moldovei". (UnneazJ

cinci

UN DOCUMENT INf!DIT SUR l'INCURSION DES TATARS EN MOLDAVJI!
AU MIUEU DU
SI!CLE

XVDI-e

En 1758 les tatars de Wolge el de Bugeac devaslent el br.dlent le11 vlllagn de
la Basse-Moldavie. la populallon se retlre dans la grande JorCt ou elle· pr�ll!rP la vie
de haldouk dans d'autres pays.
la classe domlnante de la Moldavle etaH meconlente de l'lncurslon des lalars
qui avait apporte des dommages materielles el elle a aussi contribu� a la fuile des
paysans en les manquanl de la Jorce de Lravall necessalre sur leurs domalnes.
C'esl d'ailleurs le moUI pour lequel les dirigl!anls de l'l!glise el les grands boyards
de la Moldavie onl envoyC un document au:.: khans Latars dans lequel ils deman
:ienl de ne pas organiser dPs lncurslons en Moldavle par4:e qu'lis sonl Ud�les aui:
obligations qu'ils onl assume envers eu:l.
LeGENDE DES

fig.

FIGURES

1. -

Un document de 1759, sur des dommages matCrleUes, qul avall appor.te de1
Tartareş ep Basse-Moldavie, pendanl l'incursion de mols Septembre 1758.
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DOCUMENTE INEDITE REFERITOARE
LA ION IONESCU DE LA BRAD
de ALEXANDRU ANDRONIC

DupA cum se ştie Ion Ionescu de la Brad (1818-1891) a desf4şurat o bogatA
activitate didactică la Academia MihAileanA unde intre anii 1842 şi 1848 a predat
agricultura şi ştiinţele naturale!.
Ion Ionescu de la Brad s-a format ca specialist in Franta, unde a studiat la
şcolile de agriculturA de la Roville şi Grignon.
Prelegerile sale de la Academie au fosL temeinic alc.ltuite dupA cum rezultA
atit din programa analiticA a cursului său de agriculturll2, cit şi din numeroasele
documente inedite aflate la Arhivele Statului din Bucureşti3.
Din documente rezultA cA tinArul agronom din dorinţa de a efectua cercetări
proprii, prin aplicarea in practicA a cunoşlintelor teoretice dobindite in domeniul
agriculturii, a incercat si-şi vtndi cu suma de 2.000 lei o parte din biblioteca de spe
ciali tale cu care se intorsese din Franla.
Epilropia InvAtAturilor PubliCe a recomandat Sfatului Academic sa achiziţio
neze cArtile oferite. Sfatul Academic n-a refuzat oferta insA a amînat cumpArarea
cărţilor, considerind că in primA

urgenţA

se

impune

publicarea

cArtilor

şcolare

absolut necesare desfAşurAril tn bune condiţiuni a procesului instructiv-educativ din
cadrul Academiei MihAilene.
FArA a intra in amanunte, in ceea ce priveşte conţinutul şi valoarea propriu-zisA
a catalogului cAr�ilor aflate in biblioteca marelui nostru agronom, probabil un catalog
partial, publicl!.. n documentele de mat jos din dorinta de a

pune

tn clrcula�a ştllntlfica

1 A.l. Andronic şi VI. Gheorghiu, Ion Ionescu de la Brad profesor la Academia MIM.J-·
Jeand, tn Omagiu lui Ion Ionescu de la Brad, 1970 (sub tipar).

Cwsul de agrlcullurd o lui Ion Ionescu de la Brad
Unul la Academia Mihdlleand, tn Omagiu lui Ion Ionescu de Ia Brad, laşi, 1957,

2 VI. Hnmutescu şi Al. Andronic,
p.

31

şi urm.

3 Multumim şi pe aceastlli cale Lovarllşului Gh. Ungureanu penlru
oferi spre publicare documentele de lalll.

bunavointa

Memoria Antlqullalls, 1, 1969.

http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro

de a ne

J82

A.f·

1'1.

J. -

/.y --

...

l;!
i., 7 '""

Oferta lui Ion Ionescu de l

•

/'" "'?'-,7" ' 7

p . . vinzarea c1irlilor de specialitate

ed:&�r:1a ;;:��:.

http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro

DociJMENTE DESPRE ION IONESCU DE

LA

BRAD

doveZi din ce tn ce mai concludente privind munca desfAşuratA, in domeniul strict
al specializArii, de cAtre unii oameni de ştiinţA, ca Ion Ionescu de la Brad, r.are a

fOSt una din cele mal marcante personali tiţi a culturii româneşti din secolul al XIX-lea.

A N E X E

Către

Cinstita Ep1tropie a Invăţăturilor Publice

Supt iscAlitul abia acum agiungind in stare de a sA apuca de cercetArile prac

tlce a teoremilor agriC'ole privitoare clltrA micşorare& cheltuielilor de producere şi
sporirea roadelor pAmintului, să vede nevoit a priface in instrument de producere

valora ce o are inchisA pinA şi in colecţia celor mai însemnate uvrajuri de agricul
turA, pentru care cu toal4 supunerea alAturez Cinstitei Epitropii Catalogul arAtAtoriu

de

numele avtorilor şi de preţul cAr�ilor. Propunind Cinstitei Epitropii o cumpArA

tura din cele mai bune cărţi in felul lor şi totodaiA de cărţile cele mai ieftine. căci
din

soma de 2868 cit cost.isescu eli in care nu mai intrA nici
ml s4 rAspundA f4rl intirziere soma de 2000 lei.

cheltuielile

30

ca sA

Ionescu!

1844

la

'1•

Maiu

numai

30

SA RECOMANDUJEŞTE Sf'ATUWJ ACADEMIC
A. BALS

Arh. St. Buc., Fond Administrative, dosar

312, f. 121.

II.

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.

1 O.
1 t.

12.

CATALOGUE DES UVRES
princlpes ralsonnes d'agriculture par. Tha�r en
Agrlculture pratlque el raisonnee par Sinclair cn
Elements d'agriculture pratlque par Low en
Aqrlcultur.e prattque par Aelbroeck
lnslructlon pour les agrlculturs par Schwerlz
asolements el cullure par Schwerlz
princlpes d'agrlcullure pratlque par SchwerJz
Catechlsme des culUvateurs par RogPr
Cours �ementalre d'agrlculture par Raspail
Malson rusllque du 19 sll:cle
La suite de la malson ruslique 1838.39.40
CalendrJer de bon culllvateur par Dombasle

4 volumes
2 V
2 V
1 V
1 V
1 V
1 V
1 V
2 V
4
J
1

http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro

56 f
19
15
10
8

8
8
2
10
36
J6
5

Pl. 11. - Celelogul cllrlilor lui Ion lone11cu de lo Brad.
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385

:186
13.
14.
15.
18.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

ALEXANDRU ANDRONIC
9
70
1 brO<·hure 2
1
1
1
2
1
5
2 vo
10
6
?
'
:i2
10
1
1
9
1
1

Anoales agricoles de Roville par Dombasle
l'avenlr de l'lodu&lrle par Dombasle
des chemins par Dombasle
des chevau:.: par Dombasle
fabricatlon du sucre par Dombasle
le boo jardinler
AnnaiPs de Grlgnon
Annales de la Socielt! Serkicole
Murlers el vers-a-Soie par Julicn
Complablli! par Reger
Annualre d I'Yonne
Chaptal l'art de la.ire le vin
Salomon culturc de la vlgne el l'arL
du vigncron

1

46
:176
2 volumes • 1
1
5
1
9
1
5
1
4 CIISIC
1
15
1
'
3
10 +
1
:t +
6
20

26. manuel du louvrier par Rablnel
27. l'hlpplalrlque par Valols
28. Zoologie Velerlnalre par Gr.ognler
29. hygtenne velerlnaire par Grognlrr
30. botanlque de Meral
:11. botanlque de Richard
:12. pepinieres
33. Hore de la Mozelle
34. languaje des fleurs
35. bulion de la jeunesse
36. Edwards zoologie 184:1
37. Cahiers d'histoire nalurclle
:ta. Eludes de la nalur.e
39. Geologie de Lyell
40. Geologie d€" Boubiil
4 1 . id
42. Thenard chimie
4::1. Chaptal chimie applîquee a l'agrku\Lurc
44. Pa.ocelel mecanique
45. Poulllet physlque
46. blbliotheque populaire

10
4
42 existe
16
8
10

24

45

a npporter 48

220
376

9J

596

pour Il' transport
au relieur

260
100
956

46 ouvrages en 93 volumes pour 2868 plastres
Arh. St. Buc., Fond Administrative, dosar 312, f. 122.
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Raportul Sfatului Acaden:ic privind achizitionarea cltrUlor oferile
de Ion Ionescu de la Brad.
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ALEXANDRU ANDRONIC
III.

CINSTITEI EPJTROPil A INVAŢATVRILOR PUBLICE
SFATUL ACADEMIC

raport
In unnarea jalobei ce au dat dumnealui Profesorul Ioan Ionescu Cinstîtei Epi
lropii şi care s-au recom.Anduit Sfatului Academic in aUI.turare şi cu un Catalog de
elrţl

ce

Dumnealui Ionescu vroeşte a le vinde pentru Biblioteca Academiei, cerce

Undu-s.A catalogul, Sfatul este de socotintA cA dupA mijloacele Cinstilei Epitropii

a

se tipAri mai lnUii cărţile sholastice care sint de mai more trebuin!,A, atunce

iaste
s-ar

pute alege spre a se cumpăra şi din cărţile Dsale Ionescu pre cele mai bune şi care
nu se află in Biblioteca Academiei, avînd a

se

urma

cu

aceste tot ace re!{Uii ca şi

in privirea Bibliotecei răposatului Flechtenmacher.
Pentru care Sfatul cu supunere raportueşle
Asachi referendar,

Ion Ghica,

T.

StamaU,

P. Clmpeanu
Nr.

58

Iaşi, 8 iunle 1844.
Cu adevArat trebuinta cercînd a se tipAri mai lntiiu cArţile sholasUce neapArate

de care lipsA sA simte,

rAmine intru aceasta a se urma după raportul de fatA
A. Balş

Arh.. St. Buc., Fond Administrative, dosar 312,

f. 127.

DOCUMENTS IN!DITS CONCERN.ANT L•Acnvrr! DE ION IONESCO

DE LA BRAD

REsUME

On publle trols documents ln�dlts concernant l'offr.e en vente des quelques
llvres du domalne de l'agronomle, appor t es de la Francp por Ion lonesco de la Brad.
L'analyse de
liste anexee B. l'offre en vente. atteste qu"en France, le jeune
agronome s'esl blen document�. en devCioppant une actlvll� soulenu en vue de sa

lpklallsatlon.

la

LeGENDE DES FIGURES

de 1a Brad concernant la vente des livrea dp spdlelalll6
apporl�s de la France.
Pl. II. - Le catalogue des livret.
Pl. III. - Le cataloque des ll vres.
Pl. IV. - Le rapport du Con1ell AcademJque concernant l'achat de1 livrea offerls par
Ion loneaco da la Brad.

Pl. I. - L'offre de Ion Ionesco
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CITEVA OBSERVAŢD PE MARGINEA PROCESULUI
LITERAR LAZU - COŞBUC
tU VALENTIN CJUCA

DupA scurgerea a mai bine de trei sferturi de veac de cind articolul Adevdnd
o.rupra poeztilor d-lui co,buc, apArut in ziarul Romanul lite1'or (1893), a dezlAnţuit
cunoscutul .proces" Lazu-Coşbuc, considerAm oportună o privire retrospectivA asupra
mobilurilor acestui proces, care, prin natura lui deosebitA, inseamnA mai mult decft
o simplă curiozitate literarA.
OdatA cu apariţia articolului semnat de poetul pietrean Gr. N. Lazu, care acuzi
lipsa de originalitate a versurilor lui Coşbuc, amintind cA existA, tn volumul apArut
atunci,

(Balade şi idlle 1893), poezii ce nu aparţin acestuia, este cert eli Gr. N. Lazu

şi-a semnat propriul act de condamnare in faţa posteritAţil.

Pripit, el demascA ..plagiatul", in termeni puţin revC>rentioşi, lucru care-i va
atrage antipatie unor cercuri largi de iubitori ai lileraturii. Posterilatea a fost aceea
care l-a condamnat tolal, [n timpul desfăşurării procesului (peste zece ani) oricare
B.r fi fost mobilurile, printr-o tabără sau alta au trecut nume prestigioase B.le litera
turii române :

Macedonski, VlahuiA, Iorga, Bacalbaşa.

Caragiale, deşi s-a crezut, nu

a participat direct, rezumindu-se la o cronică asupra poeziiior lui Coşbuc, in ziarul

Moftul romAn.
In 1893, Coşbuc venit de curind de peste mun�i. cu se impusese ine:!l drept o
personalitate
instruite.

puternicA in planul liricej româneşti, deşi era cunoscut in cercurile

Firesc este să raportăm

acţiunea

lui Lazu

nu la gloria pe care uHerior

Coşbuc şi-a dştigal-o ci la ace) moment al tinere\ii sale artistice, relevind totodatA
veridicilatea unor imputa\ii
cdi\ia

fAcUll' de Lazu. Acest

lucru se poate verifica comparind

Balade şi idile (1903) cu o altă edi\ie ulteriov.r:i din care lipsesc piesele incri

minate de Lazu. Explica\ia datA mai

tirziu de Coşbuc acestui incident, ni se pare

insuficient! : .Eu eram în străinătate ; un prieten la care imi lăsasem cărţile şi manu
scrisele, a scos volumul in lipsa mea ;

imi parc rău că el, neştiind, a pus intre!

poeziile mele citeva bucăţele traduse, pe cari n-am avut niciodatA

gindul s6 mi

le tnsuşesc".
Memorlo AnllqulLatls,

1, IEIQe,
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Lazu, poet din Piatra Neamţ, secretar şi redactor al revistei Asachi, posesoru!
unei elcvate culturi umaniste, traducAtor iscusit, era in acel timp o figurA literarA.
care se bucura de prestigiu. Este suficient sA precizAm că el este ac.-ela care publică
in Convorbtrl literare (Nr. 2, an. VII), imediat dupA fulminantul articol al lui Maio
r�scu ..Betia de cuvinte, un ciclu de trei poezii :

(Pietreanca drlgALaşi, Vinturi rele,

RAmin nebun), lucru - trebUi<> s-o recunoaştem - nu la indemina oricui.
La Piatra, alături de Calistrat HO,I!Bş (cu care poartA un schimb de epistole
în V('rsuri), se remarcA drept o prezenţA literarA prestigioasă. El este autorul cunos
cutei anlolo�ii de poezie universalA "451 tradureri libere şi imitaţiunj de poezW
apArutA in colecţia fraţilor Şarag!!. (1894 laşi). Volumul dedicat istoricului

A. D. Xenopol

cuprimle şi prefata elogioasă a acestuia. Un alt volum a lui Lazu este cel intitulat

Ultime raze (Ed. revistei România muzicald, BucurC'şti , 1897), volum, de altfel, modest
ca reahzen_. artistică. Era Gr. N. Lazu sincer preocupat de soarta literelor române
incit nu admitea nici un fel de ambiguitate
Xcnopol :

?

Ne-o spune singur in cuvintul cAtre

,.Nu am alt scop publicind aceste traduceri şt imilaţiuni, decit ca ele să

devie utile pentru propăşirea studiului litc>rar in \ara noastră şi să contribuie poate şi
la dezvoltarea propriei noastre literaturi".
De fapt, după publicarea articolului .,demascator" (republicat in broşuri), con
flictul Lazu-Coşbuc pare incheiat intre cc>i doi. Este rindul amicilor literari sA-şi
încrucişeze spadele verbale. De partea lui Lazu se va situa Macedonski şi umoristul
Bacalbaşa. Polemica lui Macedonski trebuie pusA pe seama caracterului sAu impulsiv
şi a iritaţici e�ocentrice. Scriilorii ardeleni ..rurali" il atacascră cu prilejul procesului
Caragiale-Caion, cind Macedonski sus�inuse aberaţiile publicistului C. A . Ionescu
Prin Coşbu<", Macedonskf intenţiona să loveascA şi in

l.

Hodoş şi llarie Chendi. In

articolul nCoşbucul poet simbolist• din revista Forţa morald, Macedonski subscrie
total acuzaţiilor formulate df' Lazu. Coşbuc nu va rlllspunde la această polemicA
inluind structura ciudatA a şefului de şcoală simbolistă. In ce-ca ce-l priveşte pe Anton
Bacalbaşa, lucrurile par mai simple. Prin Coşbuc dădea o loviturA lui VlahutA (prieten
cu

Coşbuc),

acela

care

atacase

conferinţa

sa

..Artă

pentru

ariA"

ţinută

All'neu in 1894.
Gherea, Iorga, Puşcariu Şi chiar tînărul Ion Theo s-au situat vehemen t

pe

la
o

pozi�ie favorabilă lui Coşbuc, opiniiiP lor relevind mai dl'grabA ceea ce este durabil
in creatia lui Coşbuc şi mai pU\in

v('hiculînd

argumente

referitoare la mobilurile

pron_osului propriu-zis.
In conştiin�a posterilă�ii, acest �proces" s-a. păstrat printr-o nerericită analogie

cu proC('SUI Caragiale-Caion (in care Caion, complet f;{ratuit, acuzA pe Caragiale de
plagiat), de care se deosebeşte profund atît prin alitudinea celor vil'.ati direct cit şi
prin soliditatea argumentaţiei celor două pArţi.
Vlahu!A. in ziarul VIEAŢA (5 dec., 1005), gllseşle şi alle explicaţii pentru situa�ia
creată in jurul volumului Balade �i idile : nNici-o gazetA, nici-o revis!A n-a bAgat de
seamă cA apariţiunea acestui inspirat cintAret al cîmpiilor şi poporului românesc era
un eveniment insemnat, o adevaratA sărbAioare pentru literatura noastră".
Procesul Lazu-Coşbuc a avut darul de a atrage atenţia opiniei publice asupra
poetului nAsAudean, deşi acesta a suferit mult de

pe

urma ironiilor unor confra�i.
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nBroşura lui Lazu - scrie G. Scridon - a reuşit mai degrabA sA-i facA popu
laritate lui Coşbuc, contribuind la crearea unei glorii literare
care alti poeţi şi-o ciştigi

dup� mulţi ani de ucen icie literară".

destul

de rapide pe

Aşa stind lucrurile, putem conchide cA poetul nemtean Gr. N. Lazu, sesizind
unele inadvertenţe intre poeziile lui Coşbuc, a semnalat acest lucru opiniei publice

si militudinea
face cu ndemascatorul"
de ţinutul Neamţului şi care a
în activitatea culturalll a judeţului, a ţArii intregi.

(poate pc un ton prea pu�in delicat), cA

ce se

lui Caragiale este total nefavorabilll poetului legat
fost - incontestabil - o prezenţA vie

QUELQUES OBSERVATIONS CONCERNANT LE PROC2S UTT2RAIRE LAZU-COŞBUC

Re;uM�
En base de5 arguments verifiE!s l'auleur se propose d'eipliquer les Lendences qui
onl conduisse on bien connu proces lilleraire entre Lazu el Coşbuc, proc� qui a atlin�
l'allenlion du temps el de celui-lo opr�s. Directement ou non, il cel proces onl participe
les noms prodigieui de la lillerature roumaine : Vlahutll, Macedonski, Iorga, Puşca
riu etc.
Il doil i'l retenir le foit que l'aclion juridique du pollte de Piatra Neamt. Gr. Lazu,
s'cst produi en p�riode du debut du George Coşbuc et, par consequence, il est naturelle
menl il reporter cellc aclion au moment de la jeunesse artislique de Coşbuc et pas 8
sa gloire ulterieure.
L'auleur vient O conclure l'analogie Caion - Lazu comme impropremenl forcee
et totolement desavanlageuse pour le poete de nos endroils, c'e:st - a - dire pour Lazu.
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UNELE ASPECTE ALE LUPTEI MUNCITORILOR
FORESTIERI' DIN JUDEŢUL NEAMŢ, IN TIMPUL
CRIZEI ECONOMICE 1929-1933
de IONEL MARIN

Criza economicA mondialA care a Inceput in 1929 şi a zguduit din temelii orin
duirea

capitalistA,

a

cuprins şi tara noastră.

Criza cu toate

caracteristicile el a

declanşat puternice acţiuni de clasă, micările grevisle ocupind un loc Important In
contextul acestor bătălii.
Apariţia crahurilor financiar-bancare, a felimentelor, a concedierilor tn masA,
cit şi a cunoscutelor curbe de sacrificiu, au condus in ullimă instantA l a inrAut.Aţirea

u

considerabilă a conditiilor de viaţă a maselor m nci toar .
Efectele

a

crizei

economice,

a

t

consecinţelor

e

acesteia

s-au fAcut simtite

mai

devreme in r mura economiei fores iere.
Situa\ia grea a muncitorilor era consemnaU!. şi de unele ziare ce apAreau la

Piatra Neamţ. Sub ti tl ul

fi

ŞOMAJUL LA PIATRA N.ŞAMŢ,

ianuarie 192B consemna :

ziarul

TELEGRAFUL

din

,.Delegaţii de muneitori s-eu prezentat le redacţie ziarului

nostru, erătîndu-ne că le noi lipsa de lucru a
Sute de muncitori şomeeză

;

luat

proporţii inş:rijorAtoere.

in fruntea corkgiului celor

utilizeze braţele - sint muncitorii din fabrici.
Situaţia aceasta este pur şi simplu tragicA, mai
fabricile - din cauza lipsei de comenzi

- stagneazA,

cu

cal"f'

nu au unde

să-şi

seamA acum cind mai toate

lucrind citeva zile pe sAptAmină

doar cu o singură echipA.

Natural,

taU oamenii muncii sint sAraci. Vine apoi cohorta meşteşugarilor, a

lucrătorilor, a func�ionerilor comerciali.
Desigur

eli astfel

stind

chestiunea,

gravitatea situaţiei nu poate fi ignoratA de

organele statului care au cele dintîi datoria sA intervinA pentru ajutorare& flAminziloru1
Din documentele existente la Arhivele Statului din Piatra Neamţ rezultA. cu
claritate starea de revoltii a muncitorilor forestieri din fostul jude� Nepmţ, legAtunle

1

Telegralul,

Memorl�

nr.

913/9,

AnUqullaUs, 1,

1, 1928, p. J, col. 34.
1969.
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lor cu celelalte judete ale �rii, unde se aflau muncitori forestieri, solldaritalea acestora
cu lup La muncitorilor o. n alte sectoare de activitate.
Documentele aleslă existenţa unor acţiuni viguroase ale muncitorilor de la
fabrica de chen:ostea �Xylon� din Horsec (in anul 1929, comuna Borsec aparţinea jude
�ului Neamţ)_
La începutul lunii martie 1920, conducerea fabricii a luat mAsuri de concediere
unor salariaţi, aceasta stirnind revoltA in rîndul muncitorilor care in semn de
solidarilate şi protest au încetat imediat lucrul, ocupind in acelaşi timp postul de
jandarmi din localitate. Imposibilitatea de a acţiona a jandarmilor locali a determinat
pe patroni sA ceară intervenţia jandarmilor prc-turii Ceahliu.
a

.,Aducîndu-ni-se la cunoştiniA de cAtre şef•JI postului de jandarmi - consemna
proces-verbal un funcţionar al prcturii CeahUiu - cu ocazia cercetArii a doi
agitatori de la fabrica .,Xylon", muncitorii de la sus zisa fabricA s-au rAzvrAtit şi
înconjurînd localul postului de jandarmi, ameninţînd C!J devastarea postului şi clibe
rart.•a celor deţinuţi, ne-am deplasat la feţe locul ui in comuna Borsec, la postul de
jandarmi, pe care l-am gAsit inconjurat de 250 muncitori şi munciloare"2.
într-un

Aşa cum este cunoscut in intreaga �arA, concedierile erau masive, in primul
rîru.l fiind concediaţi aceia care erau consideraţi că provoacA instigaţii in rindul
muncitorilor.
In oferA de forţele armate, de agenţi. provocatori. existau şi unele instiluţiî
care aveau sarcina să se ocupe de solu�ionarea conflictelor de muncă dintre stat şi
muncitori, dintre muncitori şi patroni, dar dat fiind faptul că acestea nu reuşeau sA
satisfacă revendicările muncitorilor, se recurl-(ea lo mAsuri cu caracter represiv, dind
indicaţii prefecturilor, preturilor sli ia mAsuri de trimitere in judecatA a acelor mun
cilori care se fAceau .,vinovaW de pă răs irea lucrului şi de organizarea acţiunilor
muncitoreşti.
Inspectoratul muncii d in regiunea XVI Mureş punea in vedere tuturor prefec
turilor cA este necesar să facA uz de prevederile articolelor 1, 2 şi 3 din Legea privind
reglementarea conflictelor de muncA, in sensul de a ..dresa acte de dare in judecatA
pentru cei ce se abat de la relaţiile pe care le au cu patronii �:1. Aceste abateri constau
in cererea munci torilor de a l i se mări salariul de mizl'rie cu care erau plătiţi, precum
şi d e a lucra opt ore pe zi.
In raport de aceste situaţii, dar intotdeauna prl•zente acolo unde muncitorii se
ridicau la luplli pentru satisfacerea rf'Vendicărilor economice şi polit ice, organele
poliţieneşti rcprimau acţiunile curajoase ale muncitorilor.
Act:onind in acest spirit, organele
ril e

de

politie au luat mAsuri drastice prin arestA

şi torturile la care supuneau pe muncitori .

• Am procedat la cercetarea - mai intii - in urma informaţiilor cAplllate cA
BMilatorii ar poseda arme, acle şi tipArituri cu caracter subversiv şi revoluţionar. La
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tacerea percheziţiei la domiciliul

lui

Csibi

Ludovic, fiul

lui Ludovic, am gAsit un

ziar intitulat Maukos Epitciipar'i.
Ţinuta

demnă, curajoasA a muncitorilor ce se aflau in

cerea revendicărilor lor, pentru

de

demonstrată

imbunătAţirca

lupta

condiţiilor de

răspunsul pe care aceştia il dăUeau in

vială

timpul

pentru
şi

satis!a

muncA, este

intcrogatoriilor. Din

documr>ntelc exislenle rezulLA c4 activilatea organizaUilor sindicale era intensA in
aceastA perioad<l pentru legăturile pe care reuşise să le realizeze şi sA le amplifi�
acum. ..Am primit o scrisoare închisă - spunea muncilorul Csibi Ludovic - de la
Centrala

Uniunii

muncitorilor în lemn din Cluj, îil care îmi spunea că

fabricile de pe Valea Mureşului, muncitorii de la

7

martie

in

toate

1029 lucreazA cite opt

ore pe zi. Din scrisoare mi se rel-omanda ca să comunic c-on1inutul ei tuturor munci
torilor din fabricA.

Duminică,

17

martie crl pe cind muncitorii S<' aflau la fabrică la

plata salariilor, am C"itit scrisoarea":;_
Dată fiind situaţia �rea pe care muncitorii o aveau, condm·C'rC'a fabricii primind
sprijinul organelor de represiune a statului burghezo-moşieresc, au arestat pe cei care
s-au aflat in fruntea mişcării �reviste de la fabrica ,.Xylon", o parte din aceştia fiind
(]L•ja t·oncedia�i încă inaintea izbucnirii grevei.
Materialul

din care se relicfa situaţia precară a muncitorilor

a�-titntoric

din

aL't.'astă ramură industrială era d ifuzat în rindul muncitorilor prin �-:rija conduclitorilor
acestora. Curajul lui Csibi Ludovic este demonstrat şi de faptul că el era satisfăcut
de indeplinirea sarcinilor ce i sP încredin�aseră.

,.Broşura care s-a găsit la mine mi-o

fost expediată de către Uniune intr-un pachet cu invilaţiunea
locuitori, după cum am şi făcut"'li.

de

a le distribui !o

Numl·roasc documente atestA starea de mizerie a muncitorilor din toate bazinelc
forcsliere ale judetului Neamţ. Şi in fabricile de pe Valea Bistriţei s-au inre�istrat
numeroase acţiuni �reviste tot pentru rezolvarea revendicărilor privitoare la ziua de
muncă de opt ore şi mârirea salariilor.
Amploan'a

actiunilor

muncitorilor

foresticri s-a manifestat prin

activitatea

dC'sC::işurată in vederea mobilizArii tuturor salariaţilor pentru sărbătorirea

1 Mai sub sf'mnul luptei

c clri

zilei

de

pentru puec, pentru dez:lrmarc general.il, pentru revendi

economiel'.
Acum

40

mnni rl'sl earP a

dP ani, Comitetul sindicatului din industria lemnului a elaborat un

fost

rAspindit in rîndul muncitorilor din oraşul şi judetul Neamt şi

mai ales a celor care lucrau in exploatarea şi industrial izarea lemnului. Manifestul
Pra o cheman· cll!re toti muncitorii pentru participarea lor la sărb4torirea zilei de

1

Mai ; el Ol!lindca doleun�ele muncitorilor şi necesitatea luptei acestora pentru satis

fac�r('a revendicărilor lor.
,.Tovarllşi - se adresa manifestul oamenilor muncii -

dP

1 Mai anul acesta.

prolelariatul din toate ţările manifesteazA pentru dczannarea generalii, pentru pace
intre popoare. Clasa muncitoare va manifesta pt•ntru aplicarea rC'ală a zilei de opt
ore şi a legii repausului

duminical

complet, pPntru înfăptuirPa inlel':ralii a demo�

t, Ibidem, Dosar nr. 112/10, Sigurunla Generold, RaporluJ PreiUrii .,Ceahldul'' J25/19
martie

;, Ibidem.
ti Ibidem.

1929.
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cmtiel, re9tabilrea libertAţilor constituţionale, amnlslie generali, politicA şi

militarA,

o largA asigurare impotriva şomajului, desfiintarea corporaţiilor şi inlocuirea lor cu
cadre de muncitori şi funcţionari, aplicarea tuturor legilor mundtoreşu•7.
Din conţinutul manifestului rezultA cu claritate care erau revendicArile

vitale

ale muncitorimii române. DacA avem in vedere el inceperea aplicArii curbelor

de

sacrificiu şi Ieşirea din criză pe seama clasei muncitoare erau o preoeupare a exploa

tatorilor, atunci ne putem da mai bine seama ctt de presantA devenea situaţia pentcu
oamenii muncii.
Şi in lupl.a pentru llbertAţi democratice era o necesitate ca muncitorilor sA li se
asigure in mod liber şi nestingherit vointa lor de acţiune.
Dizolvarea corporaţiilor care fuseserA infiinţate de regimul burghem-moşlerete
şi nu aţ.�arţineau de fapt celor ce fAceau parte din acestea, ci In mod deosebit ţ.�atro
nilor, aceasta devenind o revendicare de mare actualitate pentru anul 1929.
Lozincile şi revendicArile formulate in manifeştul adresat muncitorilor fores
tieri

din judeţul Neamţ, au atras o puternicl1 adeziune a tuturor muncitorilor la

aceasta luptA, şi nu numai a celor din economia forestierA.
Martifestele rAsptndite tn toate unitAţile au adus In oraşul Piatra Neamţ nume
roşi muncitori attt din oraş cit şi din restul judeţului, care au cerut satisfacerea
acestor revendicări.
FatA de intensa muncA politico-organizatorict desfAşuraiA, poliţia a intervenit
brutal, arestind pe cei care difuzau manilestele
influentA in rindul maselor muncitoare.
Manifestaţie

prile-juită

de

sArbilorirea

respective

şi care au avut o puternicA

zilei de 1 Mai a fost marcatA de o

participare masivA, cit şi de prezenţa şi cuvintarea rostitA cu acest prilej de Dr.
Lothar RAdAceanu, personalitate marcantA a mişcării muncitoreşti din ţara noastn\.
Adunarea s-a ţinut in sala Teatrului comunal, intrucit "Consiliul de Miniştri
luase deciziunea să închidă sălile sindicatelor, constalindu-se că in aceste sili tn
loc si se discute chestiuni de breaslA conform legii in virtutea cAruia au fost incu
viint.ate să func\ioneze, prin propa�anda publicll comunistA, indeamnA muncitorimea
la acte care vor tulbura ordinea de stat"8.
Deşi adunarea prilejuitA de sărbătorirea zilei de 1 Mai s-a desfăşurat In discuţii
deosebiLe sub supravegherea politiei, influenta ei s-a putut constata imediat in unitA
�Lle industriale ale judeţului. Chemarea adresată de participanţii la adunare a avut
un puternic rAsunet şi a contribuit Ia ridicarea la luptA a muncitorilor.
Menţionăm in aceastA ordine,

greva

muncilorilor de la Fabrica de cherestea

'TarcAu, care a cuprins pe toţi lucritorii şi s-a incheiat numai după

ce

conducerea a

fAcut unele promisiuni ce veneau sa satisfacA revcndicirile muncitorilor.
In ziua de 2 mai 1029, a doua zi după adunarea de
Uocumente următorul raport din care citim
telefonic raportează astăzi la 9 a.m. (la

7 Ibidem,
adresat

:

numai

"O-le

la

Piatra Neamţ, găsim In

prefect, notarul comunei Tarcâu

cîleva ore după adunarea de la Piatra

dosar 172/10, Siguranta Genetold, Manllestul .,Comitetul Sindical L.emn",
cu prSelul zilei de 1 Mai 1929.

muncitorilor

8 Ibidem, Otdlne şi telegtame el/tate, nr. 25J\lŞ din Z). JV. 1929 şi 7483 dl1l 2 moi 1929.
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Neamt) el la fabrica de cherestea .,G6etz", lucr4Lorii au declarat grevA pentru mArirea
salariilor şi reducerea orelor de lucru"9.
VerificArile fAcule din dispoziţia prefectului ilustreaz!1 fArA putinţA de tăgadă
că muncitorii erau hotAriţi să obţină revendicări vitale pentru activitatea lor. ..In
.tiua de 2 mai crt. menţioneazA procesul-verbal incheiat de comisie - ora O dimineata.
majoritatea acestor lucrători (300) in corpore au suspendat lucrul, arălînd adminis
traţiei fabricii că nu mai continuă lucrul de 1 0 ore pe zi"lO.
Administra�ia fabricii a căutat sâ eJ:plice situaţia generală economico-financiar.!
a industriei lemnulUi în sensul de a nu le satisface aceste revendicări. Muncitorii
prot('stînd ener!-(ic, administraţia a fost nevoitA sA satisfacA intr-o anumită mAsurA
dolean�cle muncitorilor, care au rămas nemuHumi�i şi au continuat greva.
Hotărîrea cu care s-a continuat greva este ilustrată şi de măsurile luate de
po!Hie, care a fAcut cercetari găsind organizatorii grevei pe care i-a concediat imediat ,
iar in legătUră cu cauzele care au determinat amintita grevA, poliţia făcea aprecierea
cA aceasta se datorează adunârii care a avut loc la Piatra Neamţ cu prilejul zilei de
1 Mai. ..Apreciem şi sintem convinşi că se datoroază greva, numai intrunirii şi mani
festelor imprăştiale la intrunirea şi serbarea zilei de 1 Mai a.c. de la Piatra Neamţ,
care au parvenit şi printre lucrAtorii acestei fabrici, cum dovadA face manifestul ce-l
anexAm - gAsit in mai multe exemplare - de Ia un muncitor din Piatra Neam.ţ"ti.
Anul acesta implinindu-se 40 de ani de la aceastA bAtAlie de clasă a munci
torilor forestieri de Ia Borsec şi din Valea Bistriţei, ne-am propus cll aceastA ocazie

să evidenţiem citeva aspecte pe care le-am considerat mai semnificatlve din mişcarea
<"omunist.i. şi muncitoreascA a judeţului Neamţ.

OUELOUES ASPECTS DE LA LUTTE DES OUVRIERS POREmER.S DES ENVlRONS
DE PIATRA NEAMŢ PEN'DANT LA CRISE ECONOMIOUE DE 1929--1833
Re5UME

Essayant de caracleJ'Iser les aspecls de la crJse generale de 1929-19JJ qul trouve
son lkho aussi dans d'autres branches de !'economie el donc aussi dllllS l'konomie
lorellil!ore, cel ouvrage met en valeur Ies m anifesla lions au fond ri!sultal du mouvemenl
communisle - des ouvriers forestiers de l'ancien d;strict Neamt.
L'auteur montre la maniere dont les ouvrlers for.esllers ont ressenfl les effels
de ct!lle crlse de ses consequances, trouvant son et:presslon dans le ch6mage, la mls�he,
la duree de la journee de lravall de 12 il. 14 heurPs etc.
Alnsl en refletanl la vie rude des ouvrlers l'ouvrage precise que le journal ,.Le
Tell!graph" du 9 Janvier 1928 mentionail la presence au siege de sa rl!daction des
de!Cgatlons d"ouvrlers qul montralent que ..le manque de Lrava.U 811 prls des propor
tlons enormes".
9 Ibidem. fila 29, Raporlul Prelwil ..Pialra" cciUe Preleclura }udefulul Neamt. nr. 817
din 4 mai 1929.

10 Ibidem.
u Ibidem.
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De meme on y voil clairement les manifPstalions e� les acllons vigoureuses de
cctte lopoque, enlreprises par les ouvrlers de la labrlqu� de buls de charpenle .. Xylon"
Borscc, lorsque au debut du mois de Mars 1929 la dlreclion de la fabrlqut:! a renvoyP
quc>lqUcs salariCs. ce qui a dPclanch(� la rCvoltc parml les ouvriNs par solidarill· el
t>ar prntcstation C'Onlrf' ccltl' ac\lon les ouvriPrs ont ccsse le travail en fl(TUponl, C'n
ml·mc lemrls, le siCge de la pulke dC! tetlc viii(•.
L'autcur met en Cvidcncc auss( les mcsur repressivcs pdses par les organcs \ocalcs
de la police qui essayaicnt de r�primer toule aclion n!prcssive des ouvriers en ulllisanl
des proct'!dcs inhumains. Un eJ:emplc cnnvainquanl l"'est l'aC'Iions entrcprise par la
pollce. contre l'ouvrler Cslbi Ludovic d� celte fabrique.
L'ouvrage decrit aussi la situation desastrueuse des ouvrîers ll>resliNs des fabri
ques de la vallee de la Bistrita oU l'on a enregistre dans cclte periode de nombreuses
aclions grCvlstes qul avalent pour but de solutionner les revcndlcalion des ouvriers
concPrnant la dun!c de la journ�e de lHI.Vail ct l'augmentalion des salalres.
L'ampleur des aclions des ouvrlers lor.estiers est montree aussi par l'activile
developpCe pour mobiliser tous les ouvriers Pn vue de la retc du 1 MGl, de la lutle
pour la pali pour le dl•sarmcmcnt gt'•nl•ral, pour des revcndicallons
Cconomiques
el politiques.
Ll' manifeste ml>m� elaborc le 1 Mai 1 929 r�p·andu parmi les ouvriers de la
villP. el du dislrlcl Neamt, l;lall un appel brlllant li la lutle.
le discours du Oocteur Lothar RadAceanu 6 l'ocC"asion d u 1 Mai 1929 au siegc
du Thcotrc Cornmunal de Piatro- Neamt lut audle par un grand nmnbrc d'ouvrlers
l'l sun rctcnlissemenl lut grand. Commc preuvc c'cst la gren• des ouvriers de lo
falJrique de bois de charpcnle de TarcOlll. Sans doutc la police voulait faire croire quc
celle grevf' �laii le r.esultal du dlscours prl•senlC le jour du 1 MGi O Piatra Neamt
el non le resultal de la vie mtserable des travallleurs.
A l'occasion de l'ann.versalre de celle Iulie, 40 ans depuis !urs l'auteur rCussil
de PH�sentcr·d'unc mani�hc adequate lo rioolitC des annl!�s 1929-1933 de cctte r�gion
qui dans notre epoquc. ce\lc du so-:lallsrne a connu un grand essnr.
de
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Pilorcscul ţinutului Neam� de odiJ•Jonră, cu mul�imea monumentelor istorice ca
;;1 a mănăstirilor de mare renume, presllralt' de-a lunJ,!ul poall'lor carpati� ca : Bistrita,
V4n1ec, A,.-:apia, Neam�ul şi Secui - ca să vorbim numai de cele mai des vizitele, au
racut ca regiunea aceasta

să

atra�-:ă numeroşi

vizJtalori

din toate un�=:hiurile ţării.

Tnto('min•a unui .llhidaj se punea deci stăruitor inca de mull. Indemnat de prieteni
am inlocmil

Cdlduza Judeţului Neamţ,

reşti, a apărut i n

care, editatA de

Cartea Romdneo.scd

din Bucu

W20 cu o prefaţă de profesorul universitar Simion Mehedinţi, din

..:are menţionez aici citeva rînduri :

.Din şesul Romanului, de pe dealurile d i nprejurul

laşilor şi chiar de pe malul PrutulUI şi mai departe, Ceahlâul se zAreşt:::: în fiecare
scarA, cind soarele apune pc un cer senin.

E o continuă invitare spre munte. Dar

drumul e lung. E nevoie şi de o cAiăuzA, care să arate dl.lătorulul toate frumuscţilf'
<'nrc se ascund intre "Carpaţii răsăritcni''. De accco c> o fericire cA un cArturar născut
lh

valea l:JislrHei ş1-a luat sardnn

să

ne călăuzeasca··.

Intre lucrArile consultate pentru documentarea acestei CAHi.uzc în cunoaşterea
trecutului zonei descrise a fost şi Getica lui V. Pârvan, carte ce mi-a trezit un marf'
mten!s pcnl!·u cercetAri arheolo�icc. Ţin sA mloug insA, <·ă inclinn\ia aceasta sprP
CllhOaştcr«>a trecutului a avut o temelie mai vechi'. nu a fost �rC'fatA numai pe le!Ctura
unor cărţi, ci o datoresc şi tatălui meu, care, încă de cînd mi-a pus pentru prima oară
in mînă condC'iul, imi povestea d : n trecutul istoric al poporului nostru, fiind preocupat
să-n1i formeze o temeinică cultură istorică şi un puternic sentiment patriotic. Tata
trJise in

Iaşi,

cit a făcut seminarul fiind cuprins de fiorul patriotic al unionişlilor a

<·ăror idei le-am sim\it in intreaga sa indrumare. Spre cultul str.Amoşilor a m fost
indemnat şi de cîţiva d i n profesorii
cursul

mei de istorie - de Praja cît eram la Iaşi in

superior al seminarului şi apoi de Bianu şi

Calislrat Hogaş, la Roman,

unde am urmat cursul

N.

Iorga la Bucureşti. Insuşi

inferior, punea eroii

r.eamului

nostru alături de cei ai Greciei şi Romei antice.
S):lre o activitate privitoare la cunoaşterea trecutului şi anume spre arheologie,
mi-a ajutat in primul rind şi faptul că, rn acea vreme, 1910-1930, am detinut cu
Memoria AnUquilalls,

1,

1969.
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Intreruperi,

importante funcţiuni bisericeşti, in deosebi cea de protoiereu al

ţinutului Neamţ. Mult mi-a folosit in această activitate şi faptul de a Ci funcţionat

�ntr-o vreme ca director al unei şcoli partlculare de muzicA cu eleVI din intregul
cuprins al judeţului.

In desele mele peregrinAri prin judet. ce mi le oferea funcţia de proloiereu,

luam adesea cu mine şi cite doi-trei elevi din aceastA şcoală, originari din satele prin

care trebuia sA trec. I n felwl acesta pregăteam preţioase elemente pentru noi desco

periri de puncte arheologice. Aveam deci in elevii aceslei şcoli, ca şi in slujbaşii bise

riceşti din ţinut, preţioşi colaboratori.

Infonna\iile şi descoperirile ce le fAceam nu proveneau din săpături, ci numai

din cercetAri de suprafaţA, prin descoperiri intimplAtoare :

material scos de plug pe

ogoare, material apărut prin lul4rii de unde se scotea lut pentru case, ori de prin

diverse lucrări gospodAreşti

ca sâparea

unui beci, săparea şanturilor de-a lungul

şoselelor, sApAturi pentru temelia unei case etc.

CercetArile duse pe aceastA linie pinA prin 1938 --:- timp de cîţiva ani au dat

la 1veală peste o sută de puncte cu urme de viaţA strAveche>, indrumindu-ne spre

unele din ele şi toponimie : la Hirburi, la CetAţuie, Movilă, JidovinA etc.
Astfel, harta regiunii dintre munte şi Siret, care mai

inainte se arăta sub

raport arheologic complet albă, a devenit repede, prin cercetări stAruitoare, uimitor
de bogatA continuind a se imbogAti apoi an de an.

tmul

Lucrarea

Cercet4rt din preLstorla judeţului Neamţ

Coml.stet

peririle

publicatA de mine i n

Bule

Monumentelor Istorice fascicola 97, iulie-septembrie 1938, ne dl desco
ce le efectuasem pîni la acea dată. De atunci continuA a creşte prin acti

vilatea Muzeului Arheologic din Piatra Neamţ al cArui intemeietor şi director eram.
Cele peste o sutA de aşezări publicate în doul numere ale

Buletinului C.M.I.

mi-au atras aprecierea profesorului N. Iorga, adresîndu-mi cuvinte măgulitoare atit
prin

Neamul

RoJ'l'Uinesc, ca şi prin registrul de vizitatori al muzeului pe anul

Ori cită satisfacţie imi dădeau aceste inalte aprecieri ştiam insA

c4,

1939.

pentru orice

meşteşug, dacă voieşti sA faci o treabA bunA, ţi se cere nu numai bunAvoinţă, ci şi

pree:ltire temeinicA, carte şi pro!esori. Mi-am injghebat pe incetul o serioasa biblio
tecA arheologicA din care nu lipseau volumele reviStei

Dada,

şi citeva opere strline, ale lui J. Dechelette, V. Gordon Chllde,

C. Glotz, T. Passek ş.a.

Logic era ca, de data aceasta, sA

mai

lucrările lui V. Pirvan

L.

Delaporte, E. Pittard,

intreprind incA un pas pe terenul arheo

logiei, sA trec adicA, de la descoperiri de noi aşezAri, la sApAturi sistematice in unul

din punctele descoperite. Astfel am participat zi de zi timp de 5-6 ani la sAplturile
efectuate de arheologii

ţinutul Neamţ.

noştri,

profesorii

Radu Vulpe şl Vladimir

Oumitrescu in

In felul acesta a inceput sll fie mai li mitată activilatea Casei Na�ionale, deoarece

localul ei, ridicat tot de mine, doream acum sA-I folosesc pentru muzeul nou creat.

�

I_nceputurile muzeului s-au efectuat sub egida Ce!Mr���aselor Na�ionale, prin
_
filiala ,.Piatra Neamţg, intemeiaiA şi condusA şi ea de �
acelaşi sprijin şi-a
continuat activitatea

şt t;ai

departe, pîni in 1047 cind a trecut in palrlmoniul statului.-i

Cit4 vreme activitatea ce mi se cerea de programul Caselor Naţionale era

limitat la conferinte. şe:zll tori şi festivaluri, mijloacele locale ne erau indestulAtoare ;
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se schimbase tns4 cu totul situaţia prin întemeierea şi activilalea în plin

[)co

a

muzeului.

data aceasta nu mai erau suficiente subscripţiile, cotizaţiile membrilor. ori serbA

rile

mal inainte. Trebuiau incercate alte resurse mai bogate. De aceea, am apelat

ca

la personalitll.ile vieţii culturale ale ţArii şi le-am solictlat sprijinul. Au rAspuns cu
dragClste venind l a Piatra Neamt pentru diferite mo.nifeslaţluni culturale, fondurile
obţinute cu aceste ocazii fiind folosite pentru inflorirea muzeului.
Printre cel care ne-au sprijimt In mod dezinteresat şi pe care nu-i putem uita,
pomenim aiCi

pe :

Ion

Marin Sadoveanu,

Gh. Ţiţeica, Jean

Bart,

Corina Balin,

Andreescu Burghezu, Guţianu, Al. Elefterescu şi 1. Teodorian, ultimii cinci de la
Opera RomAnA, I. D. Şteflnescu, Ion Simionescu, Simion Mehedinţi, Adrian Meniu,
Kadu Vulpe, cit şi intelectualii oraşului care au dovedit interes şi înţelegere prin
sprijinul material dat.
Deşi după

1938

activitatea Casei

Naţionale a trebuit sA se limiteze mai

mult

la sectorul de bazA - cercetAri şi studii arheologice ca şi la citeva realizAri turistice
destul de morleste, s-a creat totuşi o casA de adăpost bme organizatA la Durău şi alta
lo Iz�oorul Muntelui, punct din ce in ce mai preferat pentru urcarea CeahlAului. S-au
refAcut apoi potecile pe munte, s-au reinnoit marcajele.
DupA
deci şi

tn

1941

Incepe o eclipsA ce a mers crescind in activitatea Casei Naţionale,

rnunca pe acest teren, pinA cind dezlAnţuirea prAp!dului adus de-al doilea

rl7.bol mondial a strins-o aproape cu totul, fiind chiar nevoit sA plec din localitate

in

douA Jinduri.
După război, muzeul a continuat să mai lucreze citva limp tot sub egida Casei

Naţionale pînă in

��

1947

cind, am cerut trecerea lui la stat spre a-i asigura continuitatea

dezvoltarea. In adevAr, statul n-a intirziat de a-i aproba un buget cu fondurile

necesare pentru lucrările de teren şi o schemA a personalului ştiinţific.

Lo

inct'pUt, citva timp numai. muzeul, deşi avea caracter precis regional, prin

spaţiul Intins in care lucra, intre munte şi Siret, se tţăsea in griJa Sfatului popular
oraş Piatra, apoi a trecut in directa subordonare

a

autoritAtilor fostei regiuni Baco'1u.

Intîmplninc.l la Secţia culturală a fostei regiuni cuvenita bunAvoinlă,
a!lat, în sfirşit,

drumul

Munca prodigioasă

corespunzător

scopului

desfăşuratA in cadrul

ne-am

ştiinţific ce-l aveam de urmărit.
muzeului de-a lungul

mai multor

decenii a fost apreciaiA mai ales de specialişti. Dintre aceştia, prof. Radu Vulpe, care
a colaborat cu institutia noastrA a gAsit cuvintele cele mai potrivite pentru a sublinia
deosebitele realizări obţinute de noi pe IArimul arheologiei. nProgresele sînt consi

S·a

derabile.
muzeul

Peste colecţiile ini\iale, constind din materialul de la Calu şi de la Izvoare,
imbogA�it de trei ori mai mult, cu lot ce au produs sapăturile pe

care

pArintele MătasA, iniţiat intre timp, in cunoaşterea tehnicii sApAturilor ca şi a ştiinţei

arheologiei preistorice, cunoştinţe ce le-a folosit şi I-au ajutat aUt de mult in săpA
turile proprii executate de D-sa la I'Tumuşica, la Podei şi în alte localităţi subcarpalice.
Cu deosebire, ceramica neoliticA de la Frumuşica (nume predestinat), de o varietate
artisticA impresionantA, dA muzeului o neintrecutA splendoare . . . In special, pentru
cercetAri ştiinţifice muzeul acesta prezintl o valoare nepretuitA. Nicăeri. nu se poate
mai bine ca aiCi sA se studieze numeroasele şi complicatele probleme ale complexu
lui de CÎ\'ilizaţie Cucuteni-Tripolje, care in neolitic caracterizau aria geografică a
Moldovei şi a Ucrainei, reprezentind in acele îndepărtate şi anonime timpuri, o strAIU·
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dre

artisticA unică in Europa. Nicăeri, in nici un alt muzeu, aceste civilizaţii Inrudite

şi succesive, nu sint atit de variat şi de complet reprezentate, fiindcA rare sint regiunilf'
in care aşez4rile neolitice cucuteniene sA fie atit de dese ca in jude�ul Neamţ".
Muzeul a fost şi este vizitat de numeroşi specialişti din strAinAtate, ca : Tatiana
Passek, T. Sullmirsky, M. Cicicova, G. D. Smirnov, Anna Jermanska, B. Soudsky.
John G. Nandriş, S De Laet, Marya GJmbutss, Clifford Wurfel ş.a.
Dar activitatea mea la muzeul pe care-I cressem nu s-a limitat numai la strin
gerea şi expunerea materialului şi la orinduirea lui in muzeu, ci să se studieze
spre a fi publicat. TreabA premergAtoare migAioasA :

spălat, restaurat, fotografiat,

desenat etc.
In

1938

publicasem in Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice, fascicola

97,

o prezentare a tuturor descoperirilor arheologice fAcute de mine in cuprinsul judetului
Neamţ pinA la acea datA, iar in fascicola 103 din acelaşi BuleHn un raport asupra
altor citeva noi descoperiri executate ulterior.
In revista Dacia nr. VII-VIII,

l937-1D40

am publicat un scurt raport asupra

descoperirilor de la Trudeşti, comuna Ghigoeşli şi asupra celeea de Ia Costeşti-Baia.
Dar, lucrarea mea de cApetenie rAmine Frumuşica, monografie arheologicA a sApAtu
rilor mele din localitatea cu acelaşi nume. A fost editatA in limba franceză in

la

1940

Bucureşti de cAtre Institutul de Istorie NationalA, cu sprijinul- direct al prof. Ion

Nestor. A urmat apoi un referat asupra sApaturilor ce le-am• f4cut pe Dealul-Viei
comuna ZAneşti Judeţul Neamţ, publicat in revista Studii

Veche,

nr.

1-2

de pe

1954

şi Cercetdrl de

Istorie

şi altul in aceiaşi revistA nr. 3-4 din 1055, privitor lo

Curtea DomneascA din Piatra, ale cil.rei ruine le descoperisem cu un an mai inainte
ca delegat al Academiei R.P.R.
Am mai colaborat cu pro!. Radu Vulpe la sApăturile de la Izvoare-Neamt şi
Poiana -Tecuci precum şi cu arheologul VI. Dumitrescu la MAtăhuia-Dobreni,

la

Tralan-Z4neşti şi la HAbăşeşti. In timpul din unnă, 1050-1057 am revenit la Podei
Tirgu Ocna ca şi la cetăţuile şi aşezArile getice din jurul oraşului Piatra. Muzeul
avind de dela aceasta un personal bine pregătit şi m..li numeros, precum şi fonduri
suficiente, sâpăturile acestea au dat rezultate neb4nuite, nu numai ca bogAţie de
material arheologic excepUonal de pretios, dar şi prin aceea că s-au mai descoperit
aici şi alte puncte noi cu interesante urme din aceiaşi culturA - epoca fierului la LutArie, chiar in oraş şi la Ciritei, o anexă a oraşului, unde a ieşit la ivealA un
cimitir din prima fază a acestei epoci, circa

1300-1100

i.e.n. Descoperirile acestea

prezintA interes deosebit pentru cA ne vorbesc şi despre vechimea oraşului Piatra, ca
aşezare omeneascA ce se urc!l pinA in epoca bronzului, ba incă mai adinc, in neoli
ticul tirziu, infAţişat prin cultura ceramicii pictate (circa 2500-2000 i.e.n.) dup.A cum
rezultA din materialul ieşit la iveală in stratul cel mai adinc de pe Bitca Doamnei,
de pe Cozla şi Bolovoaia-VAleni, toate, cetAtui getice de tip burg, din spa�iul oraşului
Piatra. Nu lipsesc in acest spaţiu pe ici şi colo, rar, material chiar paleolitic.
Materialul rezullat plin sApăturile efectuate in acest spaţiu, din ultimii doi ani,
deşi nu

se

intinde pe o mare suprafaţA, este însă de o mare bogăţie şi importanţA

ştlinţifico-documentarA privind viaţa sLrAmoşilor noştri,
triburilor mai vechi, ale tracilor.

o

dacilor liberi şi chiar

http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro

a

iSTORICUL MUZEULUI ARHEOLOGIC

403

PIATRA NEAMT

Nu pot trece mai departe fArA a menţiona şi aceea cA, la sApAturile din urmA,
colectivul mu2eului nostru a fost ajutat efectiv de Institutul de Istorie şi Arheologie
..A. D. Xenopot•

- filiala Iaşi a Academiei R.S.R., prin directorul sau,

profesorul

M. Petrescu�Dimboviţa, care a delegat pentru colaborare pe doi dintre cei mai bine
prcgăti�i specialişti, pe cunoscutul arheolog Anto� Niţu şi pe Adrian Florescu tot
atit de merituos.
DacA munca insA.şi, dar mai ales bunele ei rezultate mi-au dat necontenit cuve
nita mulţumire sufleteascA şi deplină satisfacţie, acelaşi sprijin în muncă mi-a venit
şi din partea marelui public prin impresiile a mii şi mii de oameni, care au vizitat
muzeul şi prin cunoaşterea celorlalte sectoare de activitate in care m-am afirmat.
M-am considerat chiar un om fericit şi norocos cind am vAzut cA. statul însuşi rm�
apreciazA strAdania acordindu-mi diferite distincţii.
Spre finele anului

1960

autorităţile locale şi regionale au pus la dispoziţia

muzeului, actualul local - fosta şcoalA primară nr.

1

de băieţi, din centrul oraşului,

in inima compleiului de monumente r<ll.mase de la Ştefan cel Mare : Curtea, biserica,
turnul şi crîmpeiele din străvechile ziduri de apArare cu crenele şi contraforturi ce
se mai vAd şi astAzi.
Cind muzeul se găsea spre periferia oraşului, dosit şi într-un imobil impropriu,
pe o strAdutA laterală, activitatea păşea anevoios şi vizitatorii erau putini deoarece
instituţia era cam greu de nimerit. Aducerea muzeului in centrul oraşului şi instalarea
lui intr-un local corespunzător schimbi şi îmbunătAteşte uimitor situaţia, fapt la care
s-a ajuns şi prin sporirea colectivului cu oameni de specialitate, cu inaltA pregAtire
universitara, dar

mai

ales inzestrati cu deosebită iscusinţA şi lalent pentru sectoarele

lor de munci. Prin specialiştii

noştri sîntem astăzi in mAsuri

muzee de o categorie superioarA.
Ne mulţumim deocamdată cu faptul

că

s4

ajutăm

şi

allc

muzeul nostru se bucură de o reputaţie

ce l-a făcut cunoscut şi mult apreciat nu numai in ţară dar şi peste hot.are.
Muzeul p.!lstrează in colecţiile sale sute de piese unice,

mai ales din cele ce

aparţin culturii neolitice a ceramicei pictate de tip Cucuteni ca şi din cultura gelo
dacică apArutA prin săpăturile de pe Bîtca Doamnei unde s-a da�; de o cetăţuie ase
mAnAtoare celor de la Grlldiştea de Munte din Transilvania.
Studiul vieţii triburilor dacilor liberi din răsăritul Carpaţilor Moldovei intra
şi el in planul de viitor al Muzeului Arheologic din Piatra Neamţ cu atlt mai mult
cu cit, chiar pinA in prezent muzeul noslru a adUs la cunoşlin1a multora din specia
liştii strAini un tabel al acestor aşezAri descoperite de noi pinll. in prezent.
Inchei aceasUi. sumară prezentare exprimîndu-mi speranţa cA strădania mea
de peste o jumătate de veac, va fi dusi inainte şi dezvoltatA, de tinerii mei colabora
tori, de toţi cei care indrăgesc aceastA instituţie.

TIIE IUSTOIY OP TIIE A&CIIAEOLOGICAL MUSEUM OP PIATIIA NEAMT
SUMMARY

1934,

due to Lhe endevours of the unjaded and passionale researcher
n( prt:hh.tory, Ctmstanlln Mat asA - the Archaeological Museum of Piatra Neamt knew
a conlinous development aud imposed rrom ils beg�nings as an invesligalion and
Set up io.
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muzeological cen\er. Unlill 1947 the museum worked under the aegis of
Nallonal
Houses, the branche of
also by Constantin Matasa. and in 1947
it l>ecamc stal.e property.
Open al the beglnning
a house. bilt by lhe founder in a district
the town,
the museum we.s changed in 1960
the prescnt b lldlng whlch belongs to the Cornplex
of Hislorlcal Monumenls
lhe Old Princely Palace
and was orga
nlsed a permanent exhibltlon whlch, Loday has more than 2.000 exposed objPcls comlng
Iram the well-known archaeological selllemenl as : Frumuşica. Traian-Z.!ineşti,
ostişa, SILea Doamnei ele.
collection of painled neolllhk poltery of an imprcsslve arhsllcal varici v
values
Cucutenl, comin9
whlch, shows the unequalled splendour of tlle
Lhe discoverles of �rumuşica, Izvoare, Calu,
etc, havlng also a rlch De.cian
material discovered in the Dacian fortressps al the Bllca Doamnei and Cozla, and in
Lhe Daco-Carpian settlemenls !rom Dllrm.!i.neşlJ and Lutllrle, Lo whlch we add the neoli
Lhic and Dact�-llastarnian materials rrom GheUiieşti-IJirg&oani the old-Rumanian remalns
from
discover.ed In lhe last researches, the museum Jmpo&es
museologlcal and researcblng lnslltulion of a great importance In the Rumanlau
archaeologlcal sclence.

Piatra Neamt, set up
In
In
of

Neamt, C
Havlng a
from

as a

Central

u

of

Iram Piatra Neamţ

Izvoare

cullural
Traian

of

BrllşAuU-Pialra Neamt.
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MUZEELE ŞI LOCUL LOR IN SPffiiTUALITATEA
CONTEMPORANA
de MARCEL DRAGOTESCU

cu

In ultimii ani, altt fn �ra noastrA ctt şi In multe alle ţări ale lumii, se abordeazA
Interes mereu sporit - şi cu mal mulLA competenţi - problemele educaţiei per

manente, ale educaţiei adultilor şi psiho-sociologiei culturii de masă.
CercetAtori de prestigiu, oameni de cullurll. şi ar1A, activişti din diferite domenii.
desflşoarA ample Investigaţii in teren, sintetizeazA şi teoretizeazA cu ferma convin
gere el. existenta !piritualA a omului contemporan, s-a amplificat şi s-a diferenţiat
in asemenea mAsuri, incit evoluţia sa viitoare nu se va putea asigura dedt sub semnul
unor noi imperative legice, care nu pot fi ignorate.

Predilecţia manifeslatll. pentru cercetarea sociologicA fn general şi a sociologiei
culturii de masA tn special, nu este deci, un fenomen
conjuncturA, d rezultatul unor

de

necesitlţi de strin�entA actualilate, generate de condiţiile social-economice specifice
contemporaneitAţii.
Revoluţia

tehnico-ştiin\ifică la carC> asistăm, dezvoltarea

rapidă a fortelor de

producţie şi extinderea fArA precedent a limitelor cunoaşterii umane, creează omului
contemporan obligaţia instruirii neîntrerupte, a continuArii in diferite forme şi cu
alte mijloace, a eforturilor de asimilare cultural-ştiinţifici începute in şcoalA.
Procesul instructiv-educativ nu mai poate fi conceput doar in limitele unui
anume sistem de invllţ4m.int şi nu mai poate fi considerat incheiat odatA cu obţinerea
unei calificAri. Şcoala, institutele de invAţlmint superior, nu asigurA decit capacitatea
unor viitoare acumulAri, permanente şi profunde, singurele care consolideazA şi desl
virşesc profesionalizarea şi care mulliplică valenţele psiho-raţionale ale individului.
In condiţiile actuale nu se mai poate merge in formarea personalitAtii umane,
nici pe linia enciclopedismului cultural de tip renascentist, dar nici pe linia speciali
zArii analitice

profesionalisle

şi in mulle privinte,

exclusiviste.

.In prezent ... se

afirmA un nou tip cultural-ştiin�ific :
ocela in o cArui formaţie intelectuală,
marile sinteze creatoare, cu largi dcschidC>ri spre momentele cele mai substanţiale şi

semnificative ale uriaşului univers cultural, dobindesc o pondere tot mai mare in
raport cu sfera cunoştinţelor analitice de strictA specialitate.

Acestea din urm.!l

nu sint pAgubite printr-o asemenea restructurare a conştiinţei lor culturale, ci dobin
desc, dimpotriva, sensuri şi valenţe noi, devin un material mai rodnic in planuJ

Memorl, Anllqulletls. 1.

1969-
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creaţiei. De aceea o profesionalizare cu adevlirat creatoare trebuie sA evite profesiona
lismul steril"l.

Educaţia permanentA devine astfel ... nCOncept definitoriu pentru sensul activi
tAţii educative şi al intregii pedagogii in societatea modemă, este din ce in mai mult
inţeleasA ca un proces ed.ucaţional care cuprinde intreaga viaţA a fiecArui individ şi
care se desfAşoarA pentru toli membrii societAtii ca un proces conlinuu, condiţionat de
mediul social şi de solicitările politice, sociale şi economice, ale fiecArei perioade şi
ce

f"tllpc istorice"2.Aceesta presupune d('sigur, mobilizarea unui vast arsenal de mijloace,
coordonarea ştiinţifici, diferenUerea şi amplificarea intregului proces educaţional, dar
mai presus de orice,

constituirea

unui sistem

instituţional

corespunzător

in cadrul

căruia muzeele, pol şi trebuie sli ocupe un loc imporlant.
Yncetind de a mai fi simple depozitare

vesti�ii

de senzaţional şi spectaculos, de rarisime

e sA suprasolicite curiozitatea prin vechimea, perfecţiunea şi unicitatea lor,
In dome

car

muzeele indeplinesc astăzi o importantA funcţie socială, cu largi implicaţii
niul cercetArii ştiinţifice şi al activitA�ii cultural-educal.ive de masA.
Jncil d i n

după do

chid•!:l

J925,

1t1

şi etno�-:raf care a fost Geor...:e VHsan, con
şi experienţe muzeologicc, că . . . "un muzeu e o

eminentul ...:eograi

de

decenii

casa de invAţltură"3,iar

căullri

Dimitrie

Gusti referindu-se mai tirziu la Muzeul

aJunge la o concluzie similarA apreciind generalizator, cA din
tr�buie .,sA se desprindA
public

o lnvă�turA

plAcutA şi

vizitator"'(

Aceşti

pionieri ai muzeograliei

româneşti

Satului,

colecţiile unui muzeu

foarte sugestivA pentru marele
moderne,

in

rindurile

clrora se

ir...:adrează şi Nicolae lorga5 impreunA cu muHI alti reprezentanţi de seamA ai ştiinţei
şl artei noastre na�ionale, au ajuns la definirea. aceleiaşi functionalitAti muzeele
plexP, chiar dacA au parcurs cAile osebite ale preocupArilor lor ştiinţifice :

com

muzeele

de lAmuriri cu privire Ia viaţa noastrA socială"6.

tn!Luie să constituie prin forma şi conţinutul lor, ... .,o permanentă lectie vie şi inLUi
liv6. menitA

s6

atragA luarea aminte a opiniei publice şi sA arunce

de ginduri, de probleme şi

in circulaţie o serie

Al. TAnase, lnfroduccre in liJozolia r:ullurll, Edilura Ştiinlific3., Bucureşti, 1968,
Jl4.
şi Loslin Şte�!ncscu, Actiunea cullurai-educa/lvd pen/ru adulti componenld a educatiei permanenle, in voi. Educatia adulftlor - Relerale şi comu·
nlciJ.ri prezentare la Simpozionul - Cercelareo şlllntlllcd şi actiunea cul/wal-edu
caOvd pen/ru adulti, 11ucureşli. 1968, p. 90.
u
t
s
ea
��le8�� l�x5�� Jr::dn(!e�2e���e�· �- .;�;i�r�d�c��i:� �:l�!s�·ee� �:���a���� ������u�:;;
- UNESCO, voi. XII, 2, 1967.
3 Lucia Mureşanu. George V!lsan şi problemele elnografiel şi muzeologiei etnogra/lce
romtineş/1, In Rev1s1a Muzeelor, anul IV, J, 1967, p. 229.
'i Dimitrie Gusti, Muzeul Slllului românesc, In Sociologia Milltans, 1, 1946, p. tt4.
Vezi şi O. B!ldina. Dimiftie Gusll şi Muzeul satului românesc, In Revista Muzeelor,
anul lll, 4. 1966, p. 296.
Liviu Ştet.llnescu, Din acllvilalea muzeogcallcd a lUi N. Iorga, In Revista Muzeelor,
anul I. 1, 1964, p. 48 şi urm.
6 Dimilrie Gusti, op. ci/.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
1

:!

�

p.

Petre Dll.rbulescu

4ffl

LOCUL MUZEELOR IN SPIRITUALITATEA CONTEMPORANA
In

ultimii ani, problema sportului şi

a locului muzeelor

in

spiritualitatea

contemporanA, a prilejuit - prin intermediul maj multor publicaţii din diferite tAri
ale

lumii - discuţii

ample şi des�K�ri

contradictorii.

Dar

nici

..lntegrallştil"

atribuie muzeelor eficienţA universalA şi omnipotenţl fonnativl şl nici

care

..scepticii" cu

optica lor limitaliv.subiectivl, nu reuşesc să indice - chiar cu aproximativA e:uctitate
-

uriele puncte de reper cu ajutorul cărora sA se definească şi sA se permanentizeze

coordonalele de principiu ale activitAţii muzeele.
AdevArul

trebuie

căutat

desigur,

intre

aceste

douA extreme şi trebuie sA

consemnăm cu satisfacţie in acest sens, existenta unor preocupAri ştiinţifice serioase,
oneste şi realiste, de teoretizare şi de sociolocizare a activit8.ţii muzeele in scopul
orientArii, amplificirii şi dinamizlrii acesteia, pentru a o subordona celor mai strin
gente imperative ale contemporaneilAţii, in raport cu specificul economic, politic şi
naţional al fiecArei tAri7.
Muzeografia româneascA s-a siluat cu fcrmilate pe poziţiile de avangardA ale
unei

mult.ilaterale

potent.Ari a instituţiilor

muzeale. Concluziile de principiu -

uneori scientiste dar niciodată diletantiste - ale unor înaintaşi de mare prestigiu,
au fost reconsiderate, amplificate şi aplicate in

ultimele dowl

decenii, tn

condi

ţiile cu totul specifice ale revoluţiei culturale din l,ara noastrA, pe noi baze ideologice,
care au fundamentat intreaga activitate de cercetare şi valorificare muzeală pe teme
iuri cu adevArat ştiinţifice şi au determinat schimbAri esenţiale in însăşi conţinutul
categoriilor muzeologice.
Aminteam despre o importantă func�ie socialA oe se atribuie muzeelor noastre
Şi nu este

nici o engerare

in acest

mod de a defini

rolul

actual al instituţiilor

muzeale, deoarece numai astfel poate fi exprimatA complexa lor activitate ştiinţifici,
cxpoziţională şi cultural-educativă de masă.
,.Muzeele, ca instituţii şi focar de cultură socialistA, au căpAtat o mare pondere
in opera de educare, la care sint chemate să-şi aducA contributia. Dezvoltarea continuă
a muzeelor, imbog.!lţirea sctivitAţii lor, slil in conţinutul, cît şi tn formele lor de pre
zentare, discutarea şi rezolvarea unor teme noi, . . . desfăşurarea unei munci culturale
şi educative ample şi profunde in masele largi populare - sint sarcini de mare răs
pundere pe care Partidul nostru le-a încredin�t lucnUorilor din instituţiile muzeale•&.
FuncUa socială a muzeelor trebuie inţelessA ca o rezultantA a celor douA coor
donate care se interfereazA in activitatea lor şi care se situează in limitele cuprinză
toare ale celor douA mari obiective : instrucţia şi educaţia.
In aceste condiţii, organizarea expoziţiilor muzeale nu mai poate fi concepută
d.ecit ca o activitate complexA de maximA exigenţA, In care empirismul şi diletantismul
trebuie s.!l facA loc unei cercetAri ştiinţifice multilsterale.
Conteporaneitstes, cu marile

ei realizAri

tehnica-ştiinţifice,

deschide

pentru

mase tot mai largi, porţile cunoaşterii ; vehiculeazA valori care pină mai ieri erau
accesibile unui număr restrîns de iniţiali şi creeazA necesiLAţi care modificA necon
tenit dinamica exigenţelor. Ca stare, muzeele nu se mai pot menţine la nivelul afir-

i
8

ConsiderAm

ioleresant

In

aceastA

privin\.!1, arlicolul lui Roberl Gessam. despre
apli.rut In revista Museu m, 18, 3, 1965,

Rolul muzeelor In Al1ica conlempoTand,
p.

1 1 9--120 In versiunea franceza.

Acad. Emil Condure�chi - din satului publica\ In Revlşl� Mţ�zeeloT, I.
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mirii unor generalitAţi arhicunoscute, a unor
mentAri ştiinţifice aproximative. Ele trebuie

si

teorii anted.Uuviene

şi a unei argu·

reflecte nivelul de cunoaştere

moment dat, Intr-un anumit domeniu, exemplificind cu tot ceea

la

un

ce constituie produsul

propriei activităţi de cercetare ştiinţifici.
AceastA

necesitate a stimulat

transfonnat - sau In cel mai rAu

caz,

activitatea

care

ştlinţlfic!l a muzeelor,

s-au

tind să se transfonne in adevArate centre zonale

t

de cert.'etare. Investigaţiile arheologice, biologice, etnografice, arhlvis lce şl de istoria
arlei, pe care muzeele le-au efectuat In ultimii ani, au clştigat In amploare şi In
profunzime, soldlndu-se cu rezultate care nu mai pot rAmine indiferente institutelor
de cercetare specializaLe şi care contribuie peremptoriu la o mal bunA cunoaştere a
vieUi materiale şi !pirituale din ţara noastrA, de-a lungul Intregii sale evoluţii.

Sint

unanim recunoscute in acest sens, meritele Muzeului de artA al RS.R. şi

ale Muzeului Brukenthal din Sibiu in elucidarea unor importante probleme ale artei
naţionale şi universale, ale Muzeului satului şi Muzeului de artA popu1arl al R.S.R

tate

in determinarea şi valorificarea

ştiinţifici a celor mai. importante

ţArii.

domeniul cunoaşterii faunei ţării, in cel al hidroblologl.ei' şi lhtiolo

. . . • in

Muzeul de Istorie naturalA

zone etnogratt

co-artistice ale
rezul

giei sau al ecologiei marine .
internaţională.

Existenta

. . "9

.,Gr. Antipa" obţine remarcabile

constituind o prezentA aclivl!i in viaţa ştitnţificA

semimilenarl

a

Bucureştiului nu

mai

este astAzi

incognita" şi sursA generatoare de supoziUi mistificatoare, datoritA in

.terra

primul

rind

activitAtii de cercetare pe care o desfAşoarA Muzeul de istorie a municipiului Bucureşti
ln fiecare jude� instituţiile muzeele susUn un program tot mai
cercetare arheologicA, biologicA, etnografică, folcloristicA şi din

amplu

de

alte domenii, ale

cArei rezullale se materializeazA in studii de cerUl competent.A sau In publicaţii zonale
de o tot mai largA audienţA ştiinţi!icA IO.
ln cazul muzeelor din judetul Neamţ, meritA subliniatA contribu�ia Muzeului
judet.ean de istorie Piatra Neamţ la o mai bunA cunoaştere a culturii cuculeniene şi
a dvili7..aţiei geto-dacicelt. Muzeul de istorie din Roman la numai 12 ani de existenţA
polarizeaz.A - datorilă colecţiilor şi preocupArilor sale - interesul tuturor cercetA
torilor preocupaţi de problema evoluţiei elementului autohton geiD-dacic in general

şi

daco-carpic

in spe('iall2, iar
l

Muzf'UI jUdf'tf'an df' şliint(' naturale din Piatra Neamţ,

valorificind depozil.t>le fosi ifere de pP

inedite contribuţii
9

pr. Mihai Bl!icescu, Muzeul de

şi Pif'lricica, s-a impus ca centru

al

unor

lslorje nalurold Gr. Anlipa lnlre anii

f944-f9tJ4. In

D�O"�s:i�;,a� g����t �;�}��.111�811t�a ��������ho���01a���f!ş�0��:���· l� o<;:�:
im ar
Br
M
limo l
ie

Revls/a Muzeelor, 3, 1964, p.
10

Cozla

paleoihliologire.

206.

c

a

Pon/ice la Constanta, Carpica, la Bac.!l.u, şi a allor publicaUI şi culegeri s il e de
la aşov, Pileşli, Oradea, Arad, Timişoara, Salu Mare, Baia Mare ele.
U Vezi. C.
atasa. 1 rumuşlca 13ucurcşll, 1946; Anton Nitu, Ioana Zlmoşteanu şi
Mihai Z ş eanu, Sondajele de la Plalra Neaml. ln Maleriale, Vl, l959, pp. 359-j74 ;
N1cnlae Gnslar, Celdtlle dacice din Moldova, Ed. Meridiane, Bucureşli, 1989.
12 Vas l Ursachl. Cerceldrl arheologice eleclua/e de Muzeul de ls/orle din Roman Jn
zona rJurilor Slrel şi Moldova, In Carp/ca, I. 1968, pp. 11 1-188.
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Incheind exemplific:lrile nedreptlţim fireşte, instituţiile muzeele din Bicaz

ti

11rgu Neamţ ş i UmiUim chiar sfera de preocupAri ştiinţifice a muzeelor citate ; consi
denlm suficient tnsl, pentru a pune ln evideniA o
muzeale,
şi

prin

intermediul

cAreia

se

realizeazA

ImportantA
multiple

laturi a activitlţH

sarcini, de

infonnare

Instruire.
Cercetarea ştiin�ificl muzeaiA are specificul ei care nu poate fi ignorat ;

iar

aceastA specificitate nu este de naturA metodologică Ci pur şi simplu, practica. Pentru
a ne explica, trebuie s.A atragem atenţia asupra faptulu i cA in cazul cercetArii muzeele,
finalizarea investigaţiilor nu

Se

rezumă la definirea sau afirmarea unor concluzii

teoretice consemnate i n anumite luCI"tri şi publica�ii. Aceasta rAmine doar un aspecl
al problemei, desigur, important, dar nu şi exclusiv. RezolvArile teoretice majoritar
sau unanim acceptate nu ob�in valoare muzealA dedt in mAsura in care ele se reflectA
in structura tematicA a expoziţiilor de muzeu determinind anumite mutaţii de concept
ştiinUfic, argumenls.te şi susţinute prin apariţia in patrimoniul expoziţional a unor
noi p:ese originale.

S

Cercetarea ştiinţifică constituie astfel in cadrul muzeelor, o necesitate vitalll,
asign·înd nu numai contactul permanent cu problematica majorA din diferite di ci
pline, Ci şi augmentarea neîntreruptă a fondului de valori materiale, IArA de care
nici o institu�ie muzeală nu poate fiinţa.
Sub aspectul valorificAiii rezultatelor, cercetarea ştiin�ifică muzeală se carac
Lerizeaz4 prin multiple şi profunde

implicaţii

gnoseologice, ridicindu-se din

punct de vedere de la demonstraUe la persuasiune.

acest

Prin specificul limbajului şi a mijloacelor de care dispune, muzeul işi asigur.§
o largA arie de cuprindere socială, avind posibilitatea să intre�ină un dialog de mare
eficient-a inst.ructiv-educativă cu orice vizitator, indiferent de virsta, de pregAtirea şi
de capacitatea comprehensiv.§ a acestuia. Pentru unii mai

mult,

pentru alţii

mai

fi
direct de exprimare exclude eroarea şi numai in cazul
generate de incompetenta şi dilelanlismul or�ani7.alorilor. mE'sajul

putin dar absolut pentru toţi, o expozitie muzeaiA are ceva de spus, oricare ar
profilul ei tematic. Modul
unor grave' carenţe

ştiin�ific, ideologic sau Pmoţional al unei
AcresibililatPa

notori(' şi

cxpozi �ii

popularitaiC'a

instituţiile muzeale. rezultă in primul

cresd ndă
apadt&t<'a de

ur putea fi rC'ceptat cu ambiguitate.

m('r('U

rind din

<:

de care se bucuri\
concretlzare şi din

argumentatia firi\ PChivoc a expoziţiilor lor. F:xis\Pnta unor PXponate care se impun

prin tipologia sau prin unicitatea lor. oferA muzepJor ndimitate posibililAţi i n afir

marea şi statornicirea nu

numai

teoreticA

ci mai

aiE'S concret-senzorialA,

a unor

noţiuni şi principii pe care altfel nu le putem formula decît la un mod cu totul general.
Muzeul constituie desi�ur, o surSă de noi cunoştin\.e dar esl.c in acelaşi timp
şi un ideal mijloc de confruntare a unor ima�ini şi reprezentări subiective bazele pe
lecturA sau ):le o informare oralA, cu o realitate care nu face parte integranta din
existenţa şi ţ�reocupArile noastre cotidiene şi pe care nu o putem recepta .,de visu•

p i

e

decit in erpoziţia de muzeu. AceastA confruntare, ronfirmind sau modifictnd repre

cunoşti nţelor noastre.

zentArile anterioare, se incheie oricum, cu o am l if car

mentare perceptivA a
RAminind

de detaliu şi cu o funda

in acest domeniu, considerAm că tocmai datoritA acestor caractc

rjstici, expoziţia muzeaJA poate rAspunde mult mai e!icient unor necesitA�i generate
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el . . . .,astAzi,

de faptul

ponderea influenţei

instructiv-educative s-a deplasat spre

straturile mai adinci, afective, ale personalitA\ii, spre regiunile mai greu de sesizat
şi de tradus in termeni verbali şi ştiintifici"13. FArA a inhiba sub aspect raţional,
muzeele reuşesc sA creeze acea predispozi\ie afectivA care permite sondarea in profun
zime a personaliiA\ii uman(' şi realizeazA acel echilibru psihic absolut Indispensabil
in asimilarea

durabilA

a

cunoştintelor.

Senzorial,

rational şi afectiv, vizitatorul

percepe realitatea multilateralA, o analizează sub diferitele sale forme de manifes
tare şi poate

descifra

finalmente,

mesajul

legic

al

fenomenelor şi al rela�iilor

dintre ele.
.,Efortul penlru insuşirea noilor cuceriri ale minţii omeneşli, pentru ridicarea
nivelului de pregAtire ştiintifică şi de culturA �;:eneralA este astll.zi una din trAsAturile
distinct.ive ale omului Inaintat, expresia adP.vAratului spirit de civilizaţte•14.
Oferind posibilitAţi mai largi de cunoaştere, prezentind o sumA de cunoştin\E"
filtrate
la

prin

decantorul

multilateralizarea

Funcţia

instructivă

cu

mai

atit

mull

şi

a
cu

confruntArilor
dezvoltarea

muzeului
cit,

este

vizitarea

ştiinţifice,

muzeele

personalitA�ii ·umane
inseparabil
succesivi

a

legatA

contribuie ab fnltto

sub

de

aspect

funcţia

expozHiilor

de

sa

intelectual.
educative

diferite

genurt,

creeazA deprind�:ri de autoinstruire şi autoeducare, aducind prin aceasta o preţioasă
contribuţie la integrarea social! a individului, in accepti& integrArii sale in cultura
soctetlţii15.
Ne permitem să subliniem acest aspect deoarece - recunosdndu-se muzeelor
unele posibilitAti educative - se trece cu vederea aportul, in multe privinţe remar
cabil, pe care acestea il aduc in redimensionarea şi ampliCicarea valenţelor Intelec
tuale, in formarea unor necesiUii �i cu profunde implicaţii fonnative.
Muzeele s-au afirmat ca un important factor in definirea unei concepţii mate
rialist-dialectice despre lume şi societate, prezentind şi explicilind evolutiv, intreaga
dezvoltare a societAţii umane, a lumii florislice şi faunistice, a fenomenelor cultural
artistice. Succesiunea obiectelor de muzeu, analiza lor detaliată, pledeazA cu fermitate
in favoarea materialitllţii lumii iar legAturile cauzele, expresie a conexiunii universale,
facilitează persuasiv, int.elegerea caracterului unitar al lumii materiale.
Palpabilitatea argumentaţiei muzeele exclude ambiguitatea şi accepţiile naiv
teisle ; omul demiurg se dovedeşte sursa tuturor valorilor iar raţiunea umană. singura
capabilA să descifreze sensul legic al dezvoltArii. Operind exclusiv cu valori materiale,
concretizind producţia spirituală a diferitelor perioade istorice, dezvll.luind meca
nismul unor complexe fenomene naturale, muzeele nu se limitează le negarea spiri
tului divin şi la potenţarea Naturi i prin' simpla afirmare că aceasta . . . ..lucrează de
la sine şi zeii n-au in ea nici un amestec"t6 ; ele promovează consecvent antropocen
trismul cu Intregul său cortegiu de idei umaniste, instilind deliberat convingeri ateistta Vasile Pa..-elcu, Consideratii cu privire la invdtarea aleclivd, In Revls/a de pedagogie, anul XVII, 8, 1968, p. 2J.
1'o NicolalO Lee.u�escu, Rapor/ul C.C. al P.C.R. la Congresul al X-lea, cap. V.
t5 Petre Uărbu lescu. Educatfa permanenld, tn Revista de pedagogie, 8, 1968, p. 17.
16 Lucreliu, Poemul naturii, cartea 11-e, Editura ŞliinUHcl, Bucureşll, 1965, p. 131.
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ştiinţifice de profunzime, situate dincolo de intuiţie şi subconştient, in sfera legicului
şi a raţiunii.
Aceste atribute genereazA insA şi multiple implicatii etice bazate pe o anumitA
viziune- care

.pornind de la premise cA omul nu este creatia sau pionUl unor

forţe externe şi superioare, ii sporeşte rAspunderea morali pentru actele sale :
declară rAspunzAtor faţl de sine şi faţA de societatea in

care

il

trlieşte, fatA de colecti

vit.atel:l socialA de care aparţineul7.
Conştient de forţa şi de libert.ateal sa, izvorite nu din entitatea sa biologică
ci din calitatea de membru al societăţii, omul ajunge nemijlocit la inţe:legerea rolului
şi a rlspunderilor sale sociale, pentru indeplinirea alrora trebuie s4-şi subordoneze
In ultimă instantA, tntreaga-i existenţ4.
Cumulind valori şi

punindu-1

pe individ

in contact

nemijlocit cu acestea.,

mu?.eelc acţionea7.A asupra personalitA\ii vizilatorului şi in sens axiologic, indem
nfndu-1 la o anumitA atitudine, la stabilirea unor preferin� şi chiar la o Ierarhizare
a valorilorl8_ Se poate afirma din acest punct de vedere, că muzeele gAsesc cu
multA facilita� cAile de educaţie esteticA, oferind valori, materiale care obligA prin
simpla

lor

prerenţA la

judecAţi

de valoare,

la

consideraţii

niologi�e şi

mai

departe, estetice.
Capacit.atea educativ-estetică a muzeelor este astAzi unanim recunoscuiA. Propu
nindu-şi o reconstituire a evoluţiei sociale, muzeele realizeazA ş� o rea:.nstituire a
evolutiei artei, �hiar da�A nu işi propun in mod expres acest lucru, deoarece . . . "o
societate lipsitA de activitate artistică este ceva �u neputinţ4 de gAsit, atit fn trecutul
istoric şi preistoric, cit şi in prezentul etnografic"l9.
Fa.�ind abstracţie de faptul cA orice expoziţie indiferent de con�lnuLul sâu
tematic, ::reează o anumitA atmosferA esteticA prin modul de prezentare şi prin
dispunerea exponatelor, trebuie sA subliniem totuşi cA tratarea muzealA chiar a unei
probleme ştiinţifice, solicitA intelectul vizitatoruluj pe fondul unei anumite salisfacţii
estetice, creind acea predispoziţie afectivA necesară inţ.elegerii aprofundate şi insuşirii
mesajului pe care-I propune un exponat sau altul.
Evident că eJ:pozi\iile de artA acţionează in modul cel mai direct şi cu mijloace
de mare efîcieni.A in sensul educaţiei estetice, dar cu prilejul fiecArei vizite la muzeu
intilnim componente ale frumosului pe care, reglsindu-1 in diferite fonne, ajungem
a le include printre necesităţile existenţei noaslre. Repetabilitatea aceasta, departe dC"
a constitui un factor negativ, asigurA dimpotrivA, formarea şi consolidarea convinge
rilor estetice, receptarea artistică realizindu-se in timp20.

O

contribuţie cu totul remarcabili! aduc

instilu�iile muzeele şi in domeniul

educaţiei pal.riotice, acţionînd cu un bogat arsenal de mijloace de influentare in
scopul formArii acelor trAsături de caracter care innobileazA personalitatea individului
de orice virstA. Fie

cA

este vorba de muzeele de istorie, de ştiinţele naturii, artă,

17 N. K&llos -· A. Roth, Axiologie şi ellcd, Editura Şliinţilidl, 1968, p. 63.
18 /bidP.'Tt, p. 21.
19 Tudor Vianu, Estetica, Ed. pentru literaturi, Bucureşti, 1968, p. 204.
20 Ibidem, p. .305,
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literaturi şi etnografie, fie el, ne referim la muzeele memoriale, activitatea lor In
ansamblu este inevitabil subordonatA imperativelor majore ale educaţiei patriotice.
Muzeele deschid noi orizonturi tn euprinderea cognitivA şi afectivA. a Intregii
dezvoltArt social-economice şi cullural-artlstice a poporului nostru. Evocind fapte de
eroism ele cheamA la acţiune ; etalind bogl�lile acestUi pAmint, creaţia artisticA In
infinitele-i forme de manifestare, tradiţiile multlseculare şi moştenirea tuturor acelora
care alcAtuiesc panteonul culturii noastre naţionale, muuele InspirA demnitate şi
justificatA mindrie ; invocind prezentul, cheamA la fennitate, la perseverenj.l şi
la devoţiune.
Istoria, cu intreaga-i succesiune de memorabile evenimente şi de personalităţi
care prin ataşamentul şi sagacit.atea lor şi-au inscris numele pe frontispiciul culturii
universale, oferi desigur, cele mai numeroase şl mai.. accesibile exemple. Clei nu

există episod din tumultuoase exislentA a acestui popor care si nu fi adus pericolul
estropierii, dar de fiecare datA, insuşiri care au depăşit simpla dorintA de a supra
vieţui 1-au situat mai presUs de orice vicisitudini, ma.i. conştient şi mai tenace. Reali
zArile din anii construcţiei socialiste certificl aceste tnsuşiri şi expliciUnd trecutul,
creazA certitudini de viitor. Ca atare, expozHiile de istorie contemporani contribuie
in cel mai inalt grad la educarea sentimentului de mindrie naţionaLi, de ataşament
Iată de orinduirea noastră socialisiA şi de netArmuritA dragoste pentru patrie.

Dar nu numai istoria sondeazll tn adincurile sentimentelor de tnalt patriotism !
Etnografie şi arta popularA relevA bogăţia şi varietatea unui folclor !Ari egal,
o Ingeniozitate subordonatA fUncţional dar care nu exclude totuşi, elementul artistic
ci, dimpotrivA, il presupune şi-1 condiţionează. Ştiin�le naturii inlAresc convingerea
Ci un pAmint atit de rodnic şi-atit de generos, meritA strAdaniile, dragostea şi jertfa

celor care-I stApinesc de peste douA milenii. Arta, literatura şi muzeele memoriale
probeazll exegetic, geniul şi capacilatea rlc creaţie a poporului român, contribuţia
indubitabilA şi deloc neglijabili a unor mari pcrsonalitAli din Iara noastrA la
augmentarea fondului civilizator al omenirii.
O profundA analizA a acestei probleme va prilejui cu certitudine şi alte revela
toare constatări, capabile sA defineascA locul important pe care muzeele şi I-au
cucerit in spiritualitatea contemporană. In formularea acestor succinte consideralii.
ne-am referit indeosebi Ja activitatea expoziţională a muzeelot, la tnrturirea ţ�e care-o
uercitl asupra individului expoziţiile de bazA şi ldmuririle suplimentare ale perso
nalului de indrumare. Absolutizind aceste criterii nu se poate insA ajun�e decit la
o evaluare sLricl limitală şi tn mare măsurA diminuantll a activitA�ii muzeelor deoarece
in fapt, aceste instituţii apeleazA şi la alte mijloace df! influC'nţare instructiv-educativă
utilizate extra m.uros in colaborare cu şcoala şi cu alţi factori de ("UllurA şi care
meriti o analiză specialA. Expoziţi ile ilinf'rante, conferin�de şi simpozioanele, bri
gAzile ştiinţifice şi sesiunile de comunicAri, sint door citeva dintre formele prin

intermediul cărora muzeele işi amp!i rică activitatea şi îşi extind sfera de ac�iune,
ridicindu-se astfel la condi\ia unor adevArate centre de cultură.

DezbaLerC'a exhaustivă a tuturor problemelor pe care le ridicA

aclivilalea

muzeală şi precizarea cu eiB.ctitate a locului muzeelor in ansamblul vieţii noastre
culturale, presupune şi investigarea acestui important domeniu. In rindurile de faţll
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4t:l

nu ne-am propus acest lucru ci am incercat doar, sil atragem atenţia asupra multi·
plelor valenţe instructiv-eduC'ative ale activită�ii muzeelor, instituţii de culturA cu
certe perspective care trebuie utilizate intensiv in educarea tinerelor generaţii şi in
dezvoltarea multilateralA

a

tuturor m embri lor societăţii noastrE" sociali!Jte.

LES MUS.eEs ET LEUR PLACE DANS LA SPIRJTUALirt CONTEMPORAINE

Les musCes sont des instllullons cullurelf's qui onl des lmporlantes Jonclions
sociales. L'auteur. pr6sente somalrement, le rOle des musees dans l'lnstructlon el dans
l'i!ducallon des masses populalre, les lmpllcallons des acttvltees museales en ce qul
concerne la formallon scienlUique, euque, estetique et patrlollque des toutes les mem
bres de la soclf'te soc1aHste.
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SAPATURILE ARHEOLOGICE DIN JUDEŢUL NEAMŢ*

de ŞTEFAN CUCO$
Pentru a pune in circula�ia ştiinţifici cercetarea arheologicA am
necesarA publicarea rezultatelor generale ale

sApAturilor arheologice

considenst

efectuate in

judeţul Neamţ. Ne-am folosit pentru aceasta de o serie de informaţii 1 cit şi de unele
studii

a căror obiect I-au

constituit

sApAturile

arheologice

din

zona

la

care

ne

referim. Localită�ile şi punctele arheologice sînt menţionate în ordinea cronologiei
a epocilor cllrora le aparţin materialele descoperite, iar pentru precizarea localizării
lor dAm harta judeţului cu indicarea punctelor în care au avut loc sApAturi. Men
�ionlm, de asemenea, inslitutia şi nominal conducătorul sau membrii coleclivului care
au intreprins lucrArile arheologice.

1. BLccz-Chel
1965-1966,

din anii

(corn. Bicaz-Chei). In sondajele efectuate in punctul

.,Bardos•2,

a fost descoperi t un insemnat material litic compus din gratoare,

lame şi vl:duri de 9ăge�i aparţinînd unei cete de vînători swiderienL
Lucrlrtle au fost efectuate de V. Căpitanu (Muzeul din Bacău).

2.

Bf.c4jel

Bicaz, in anul

(corn. Bicaz·Chei). Sondajul prectical pe terasa superioară a dului

1968,

a idenl.ilicat o .nouă aşezare de tip swiderian3, confinnată de

1nventarul litic.
Sondajul efectuat de

3. Bicaz (or.

V. CApitanu (Muzeul din BacAu).

Bicaz). Reluate4 in anul 191l7, săpAturile din punctul ..BenzinArie·•

pe terasa Ciungi, la confluienţa riului Hicaz cu

Histrilo. &IJ

permis depistarea u11ei

anilor 1965-1969.

"' Cronica noastra se refer! la per ioada
1 MuHumim şi pe aceastll cale lui Virgil Mih.!lilescu·Biriiba, Dan Monah, Aurel
Buzi\! şi Adrian Dli.Lrina pentru amabilitatea deosebill!o cu care ne·au pus la dispo·
zilie informatiile. •
2 CI. D. P pescu .
In
4, 1966, p.
idem,
ep
In
p.
M. Bitiri şi V. Clpila.nu
O
aşezare swide r nd in
Or e t
In
p. 83 şi
V. Cl!opitanu, Descoperiri paleolltlce
tn
1968, p.
şi urm
3 D. Popescu,
In SCIV,
p. 472.
' Pentru sllpll.turile anterioare anului
vezi Marcel Dragolescu,
tn
1, 1968, p.

o
Sflpdtutile arheologice din Republica Soclalisld România In onul
1965, SCTV, 17,
709 ;
Sdpdlurile arheologice din R ublica Soc/a
llstd Romcinia in anul 1fl66, SCN, 18, 3, 1967, 521 ;
,
no_ud
ia
Carpafii i n all, SCN, 18, 1, 1967,
urm. ;
in bazinul Blstritel, Carp/ca, 1,
13
Sdpdturile arheologice din Republica Soclallsld Romdnla Jn anul 7968,
20, 3, 1969,
1967,
Aşezarea paleo
lltlct2 de la Blcaz, Carplca,
17-24.

Memoria AntlqultaUs, 1, 1969.
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D.şezAri paleolitice cu mai multe nivele de locuire5. In anul 1969 a fost efectuat
un alt sondaj fiind identificate noi resturi de locuire din paleoliticul superior.
SApAturi conduse de M. BiLiri (Institutul de Arheologie - Bucureşti)
4. PolanB Cireşului (or. Piatra

Neamţ). Reluindu-se slp4turile mai vechi, tn

anul 1968 s-a efectuat un sondaj descoperindu-se o nouA locuire de tip gravettian8.
Au putut fi urmArile trei straturi din cultura respectivA.
Sondajul efectuat de V. CApitanu (Muzeul din Bacău).
5. TErpeşh (com. Pet.ricani). Continutndu-se sApAturile incepute in anii anteriori,
in campaniile din anii 1965-- 1968, au fost identificate, in aşezarea neolitica de la Ripa
ll..li Bodai, traseele şan�urilor de apArare cucuteniene pe limita lor vestici, un mormint
de lnhumatie din perioada de tranziţie de la neolitic la epoca bronzului, n!'Sturi eera·
mice şi complexe din secolele 11-lll şi Vl-Vlll e.n., precum şi fragmente ceramice
.
liniare, precucuteniene şi cucuteniene. Acelaşi material a fost gAsit şi In sondajul
practicat la vest de capAtul şantului de apArare?.
Lucrlrlle au fost conduse de Silvia Marinescu Bilcu (Institutul de Arheologie
- BucureşU).

o. TozliJu

(com. TaziAu). ln punctul

..La

Coboriş• s-a efectuat In anul 1907, un

sondaJ de salvare fiind descoperite douA nivele de locuire - unul neolitic de tlp
Cucutenl

A şi altul geLic din secolele III-II

i.e.o. A fost recoltati ceramlcl fragmen

tarA din ambele nivele.
Sondaj practicat de M. Dragotescu, Radu Alexandru

(Muzeul

din Bicaz) şi

VIrgil MihAilescu-Birliba (Muzeul din Piatra Neamţ).

7. Birgduani (corn. BirgAuani). S-au efectuat în anul 196i, douA sondaje I n

punctele ,.Chetriş"

Şii ..Coş.!lrari"8.

ln primul punct au fost gAsite materiale ceramicc

neoliUce aparţinînd culturilor Criş, Precucuteni şi Cucuteni
bastarnic4 datat secolele III-II i.e.n. şi

A,

un nivel de locuire

un strat subţire cu resturi ceramice de

facturA carpicA. S-a dezvelit o locuinţă neoliticA şi a fost adunat un bogat material
ceramic fragmentar, idoli, leme de silex, unelte de os etc.
ln punctul ,.Coş4rari" s-a identificat o locuinţă neolitioA Cucuteni AB din care
S·a recoltat ceramică, arme şi unelte din piatrA şi os, greutAţi din lut ars, idoli etc.
De asemeonea au fost descoperite resturi ceramice apar\inind grupului cullural
Gorodsk-UsaLovo şi un vas din epoca bronzului, de tip Costişe.

6 D.

Popescu, Sc7.pdlurne arheologice din Republica Soclallsld RamdnJa Jn anul J9tJ7, In
SCN, 19, 4, 1968, p. 678.
Sdpdturlle arheologice din Republica Soclalistd Romdnia In anul 1968. In
SCN, 20, J, 1969, p. 695.
i D. Popescu, op. el/., p. 473 şi &lpdturJie arheologice din Republica Soe/allstd Romdnia
Jn anul 1965. In SCIV, 17, 4, 1 966. p. 712 � Silvia Marinescu-DIIcu, Unele probleme
ale neollllculuJ moldovenesc In lumina sdpdturilor de la Tlrpeşll, tn SCN, 19, 3,
1868, p. 395 si urm.
8 D. Popescu, Sdpdturlle arheologice din Republica SocJalfsitJ Romdnla In anul 1981. to
scrv. 19. 4, 1968, p. 682.

O D. Popescu,
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SAplturile au fost efectuate de M. Babeş (Institutul de Arheologie Bucureşti),
Virgil Mihailescu-Birliba (Muzeul
din

din

Piatra

Neamţ) şi Radu Alexandru

(Muzeul

Blcaz).

8. Ghel4ieşti (corn. BirgAuani). ln campania din 1969 au început săpăturile în
aşezarea neolitică

pe

dealul Nedeia aflatA la NE de sal. Au fost dczvelite trei locuin�e

de Lip Cucuteni B şi s-a identificat un nivel Cucuteni A, Aşezarea este neobişnuit de
mare, iar inventarul locuinţelor deosebit de bogat în ceramică pictatA. Au Cost recol
tate unelte din piatră şi os, idoli

antropomorfi

inediţi,

idoli

zoomor!i, greutăţi şi

mArgele din lut ars, vase întregi. In pAmintul viu, sub locuinţa nr. 1 , s-a descoperit
un altar porLabil cu urme de picturA, dar puternic ars şi douA vase mici arse pinA
la zgurificare, sparte probabil ritual şi depuse într-un frumos vas pictat de factura
Cucuteni

AB.

SApAturile au fost efectuate de

Şt.

Cucoş şi D.

Monah (Muzeul

din Piatra

Neamţ) şi reluate in toamna aceluiaşi an sub conducc.-ea lui Anton Niţu (Institutul
de lstorie şi Arheologie Iaşi).

9. Borlelti (com. Borleşti). Sondaj efectuat pe dealul Runcu fiind descoperitA
o aşezare din epoca bronzului aparţinînd culturii Costişa. A fost găsit şi un nivel
neolitic documenlat prin resturi ceramice Precucuteni

19.

SApAturi conduse de Marilena Florescu (Institutul de Istorie şi Arheologie Iaşi).

1 0. R4zboieni (corn. RAzboieni). Printr-un sondaj practicat in punctul nDealul
Morii"

in

1967,

au fost surprinse mai

multe nivele de locuire începînd cu epoca

bronzului şi pinA in secolele II-III e.n. lO.
Lucnlri efectuate de V. Cipitanu (Muzeul din Bacău) şi A. Artimon (Muzeul
din

Tirgu Neamţ).

1 1 . S4băoGnt (corn. SAbăoanî). Reluate in anii 1965-1967, săpăturile au adus
la suprafaţă resturi de locuire din mai multe nivele. Au fost descoperite materiale
ceramice şi unelte aparţinînd epocii bronzului, hallstattului şi secolelor II-III c.n.
şi sporadic, resturi din secolul al XV-lea. A fost descoperit un mormint l..lc inhumaţie
lipsit de inventar şi care nu a putul ii dat.at11.
SApAturi efectuate de V. Ursachi (Muzeul din Roman).

12. Davideni. (<.•om .Ţibucani). In august 1960 a fost efectuat un sondaj care

a

urmărit suprinderea nivelului bastarnic, pe locul unde fusese găsit un colan de git.
SApA:turile au scos la ivealA un nivel de locuire din epoca migraţiilor, probabil apar
ţinînd secolelor V-VI.
LucrAri efectuate de M. Bnbeş (Institutul de Arheologie Bucureşti) şi Ilie Untaru
(Muzeul din Tintu Neamţ).

13. Gheldteşti (corn. Birgiuani). lncepute in anul 1068, in grAdina locuitorului
N. FocşAneanu, penlru definirea contextului de descoperire B unei .fibule pomera-

9 O. Popescu, S6.p4turlle arheologice din Republica Soclalistd Romdnla
In SCIV, 20, J, 1969, p. 475.

Jn

anUl 1958,

D. Popescu. S6.pd.turlle arheologice din Republica Soclallstd România Jn anul 1967,
In SCN, 19, 4, 1968, p. 680.
U V. Ursacb i, Cercetdrl arheologige electuarf' d� Muzeul de Istorie drn Roma11, în
10

Carp/ca,

1, 1968.

p. 158 şi

urm.
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nlene.,12, sipăturile au surprins un nivel de Iocuire bastarniciJ, secolele II-I i.e.n.
Continuate tn campania anului 1969, pe terenul săteanului Gh. L. Ciupercă, săpăturih!
au identificat din nou stratul bastarnic. A fost dezvelit un bordei şi s-a recoltat
ceramicA. fragmentară, chirpic puternic ars, oase şi mai multe piese de cult inedite.
SApAturi efectuate de M. Babeş (lnstilutul de Arheologie Bucureşti) şi Virgil
Mihllilescu-Birllba (Muzeul din Piatra Neamn.
14. Bltco Doamnei (or. Piatra Neamţ). Campanii!!! de săpături din cnii 1905-Hl6B
au precizat traseul zidului de incintă, turnul din piatră de la cap.ltul nord ic al zidului ;
s-au descoperit locuinte dacice, calea de acces în cetate, un nou aliniamenl de
tamburi ai sanctuarului, ceramică dacicA pictatA, monede, unellc din fier. In nivelul
feudal au fost descoperite morminte de inhumaţie fdră invE"nlar, unelte şi arm� din
fier, piese de harnaşament, cruci relicvarii din bronz şi sporadic fragment(' ceramice lli,
In campania anului 1068 s-a deschis o secţiune transversală de circa 100 m lungime,
pe versantul vestic al îmllţimii, în scopul urmAririi straligralici. In casetele şi sec\iu
nile practicate pe laturile eslice şi nord-estice ale 'cctă�ii au apărut numeroase frag
mente ceramice, vase intregibile, unelte şi arme din fier. Afară de cîteva fragmente
ceramice feudale, majoritatea ceramicii este de facturii dacică, din care se remarc.!!.
o cituie dacică lucrată. la roată.
Colectivul care a efectuat lucrările : N. Goster şi Silviu Sanie (Institutul de
Islorie şi Arheologie Iaşi), Şeiva Sanie (l\1U7.('Ul de Istorie al Moldovei), Virgil
Mihăilescu-Birliba şi Aurel BuzîlA (Muzeul din Piatra. Neamu.
15. Birgiiuani (corn. Bir�ăuani). S-o practicat un sondaj in punctul ..Dealul
Chicera" fiind descoperite două tezaure de denari romani imperiali15 cu peste 700
monede aflate in douA vase datate secolul II e.n.
Sondaj efectuat de Vir..:il Mihâilescu-Birliba şi Aurel BuzilA (Muzeul d i n
Piatra Neamţ).

16. Ghfnddoanl (corn. B.!l.lţ4teşli). In anul 1968, pe dealul Ghindăoani s-a între
prins un sondaj pe locul unde a fost gAsit un tc?..aur de denari romani imperiali 16.
Sll.piturile n-au dat in totalitate, rezultatele aşteptate ; s-au recuperat numai şapte
demni intregi şi fragmenlari. Nu a fost descoperit material ceramic care sA ajute la
llmurirea apartenenţei tezaurului.

t2 M. Babeş,

Noi date privind arheolog/a şi istoria bastarnilor (O IJbuld porneroniand
descoperlld In Romtinia), In SCN, 20, 2, 1969, p. 195 şi urm.

13 D. Popescu, Sdpdlwfle arheologice din Republica Socialista România In anul 1968,
In SCN, 20, 3, 1969, p. 480.
H D. Popescu, Sdpd/urile arheologice din Republica SocialisM România Jn anul 1965,
In SCIV, 17, 4, 1966, p. 716 1 id em, Sdpd/urile arheologice din Republica SoclaJJstd
România Jn anul 1966, 1o. SClV , 18, 3, 1967, p. 526 ; idem, Săpdturîle arheologice din
Republica SoclaUsld România Jn anul 1967, In SCIV, 19. 4, 1968, p. 68J : idem
SdpdlurlJe arheologice din Republica SociaUstd România 1n anul 1968, In SCIV, 20,
J, 1 969, p. 480 1 N. Goslar, Ce/dJi dacice din Moldova, Bucureşti, 1969, p. 9---1 2

fii Virgil Mihli.ilescu-I11rliba,
Neame.

Noi descoperiri de /ezoure imperiale romane la Piatro

In Carpico, 1, 1968, p. 209 şi urm.•

16 D. Popescu, Sdpdlurlle arheologice din Republica Socia/istd

România In anul 1968,
In SCIV, 20. 3, 1969, p. 482 1 Gh. Poenaru Oordea, Virgil Mihl!iilescu-I11rliba şi
A. Artimon, Un mic tezaur de denar/ romani Imperiali descoperit la Ghlnddoaru
tjud. NeamU, In SCN, 19, 4, 1968, p. 597 şi urm.
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SApAturi efecluale de Gh. Poenaru Bordea (Institutul de Arheologie Bucureşti)
şi Virgil Mihăilescu-Birliba (Muzeul din Piatra Neamţ).
17.

Văleni (rom. Boteşli). Campanii!<' de sApAturi din anii

1965,

1966 şi

1968

au adăugat In cele 153 morminte cercetate anterior încă circa 400 morminte carpiceli.
S4p4turile au confirmat exislent.a la aceiaşi popula�iC' C'Brpic.!l., a incineraţiei şi inhu·
maţiei.Invenlarul mormintelor nu comportă deosebiri esenţiale de la un rit la altul.
Cercetare etectuat4 de

1. Ioniţă ( I nstitutul de Istorie şi

şi V . Ursachi (Muzeul din Roman).

AhPo!ogiC> Inşi),

18. Pofono (corn. Dulceşli). In anul 1967 s-au continuat săpăturih•

M. Ursachi

moi \'(•ehi.

in punctul ..Varnita" depistindu-se bordeie şi locuinţe de suprafală carpicel� 1 u un
bo�at inventar ceramic.
SApAturi efectuate de V. Ursachi (Muzeul din Roman).

19. Dragomireşt i (corn. Dragomireşli). 1 n campania anului 1009 a fost practicat
un sondaj in punctul "Silişte" Iiind descoperit u n nivel de locuire carpic.
LucrAri efectuate de

1.

Mitrea (lnstilutul PedagoJ,:ic BacAu) şi

din Piatra Neamt).
20. MfnioaLa (corn. Costişa). SAplturile din
locuire de lungA

dural.A

incepind

Hl05

Şt. Cucoş (Muzeul

şi 1967 au stabilit stratigrafic o

cu sfîrşitul secolului

III

e.n. şi

pinA in prima

jum4tate a secolului al V-leo19. De asemenea, a fost depistată o aşezare din secolele
X-XI dezvelindu-se un bordei, iar sub nivelul acestuia s-a identificat o altA aşezare
aparlinind secolului IV e.n.20.
Colectivul care a efectuat lucrArile : Dan Teodor {Institutul de Ist.orie şi
lowie laşi), V . CAplt.anu (Muzeul din BacAu) şi

l.

Arheo

Mitrea (Institutul Pedagogic BacAu).

21. D4rm4neşti (or. Piatra Neamu. Heluate in lunile iulie-august 1008, săpil·
turile au SUfl)rins din nou citeva morminte feudale cu inventarul compus din cerami('il,
bijuterii şi monede2t . Mormintele sînt datate in ultimul sf<>rt al SC'Colului al XIV-h•a
şi inceputul secolului al XV-lea. ln cadrul sllpAturilor a
cafl)ic reprezentat in special prin ceramicA fragmenlară.
SApAturi conduse de Victor Spinei

fost

identificat şi un nivel

(Institutul de Arheologie Iaşi).

Din col('ctiv

au fAcut parte Elena Coman (Muzeul din Piatra Neamţ) şi Dan Monah.

Popescu, Sdptllurile arheologice din Republica Socialisld România in anul 1965,
SCN, 17, 4, 1966, p. 719 ; idem. Sdpdturlle arheologice din RepubllctJ SocialisM
Român/a In anul 1966, In SCIV, 18, J. 1967. p. 5JI ; idem, Sdpd.lurile arheologice dlr.

17 D.

In

Republica Soclallsld România In anul 1968, In SCIV, 20, J, 1969, p. 481 ;

V. Ursachi.

up. cii., p. 1 22 şi nola 16.
18 D. Popescu, Sdpd/urile arheologice din RepublicCJ Sncialisld România Jn anul 1961.
In SCN,
19 Dan

Gh.

19, 4, 1968,

p. 688.

Teodor, V. Cllpitanu şi

1.

Milrea, Cerceldrile arheologice de la Mlnioala

Cosllşa şi conlrJburta lor la cunoaşterea culturii materiale locale din sec. V-VI diu
Moldova, tn CQipica,

1, 1968,

p.

234.

20 D. Popescu, Sdpdlurlle arheologice din RepubUca Soclalisld Romdnla In anul 1965,

21

In SCIV, 17, 4, 1966, p. 722.
D. Popescu, Sdpdlurlle Qlheologice din Republica Soclalisld România Jn anuJ 1968,

In SCN, 20, J,

11169, p.

695.
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22. Brclş4uţt (com. Dumbrava Roşie). S-a practicat un soodaJ tn campania
anului 1969, fiind identificate patru locuinţe de suprafaiA din secolele XIV-XV. Sub
acest nivel a fost descoperit un altul aparţinind se<plelor VIII-IX, din care au fost
dezvelite trei bordeie considerate ca fAcind parte dintr-o fazA tirzie a culturii Hlincea.
Inventarul se compune din ceramic.l., unelte din metal etc.
LucrAri efectuate de Victor Spinei

(Institutul de Istorie şi Arheologie Iaşi) şi

Dan Monah (Muzeul din Piatra Neamţ).
23. Cetatea NotUJ (Roman). Continuindu-se săpALurile in campaniile din anii

1065 şi 1968, au fost precizate fazele construcţiei, prima fiind datatll 1466 cind a fost
construit fortul iniţial, iar a doua in anul 1483 cind este refăcut fortul şi

se

adaugi

cortina exterioară cu ziduri masive şi basLioane. Au fost precizate, de asemenea,
date privind tehnica construcUel şi perioada de incetare a folosirii cetăţii22.
Cercetarea efectuatA de L. Chiţescu (Muzeul Militar Central) şi Domniţa Hordill
(Muzeul din Roman).

24. Piatra Neamţ . Intre 13--25 mai 1065 au fost efectuate sondaJe de salvare la
Curtea DomneascA şi Biserica Sf. Ioan, necesitate de lucrările edilitare din centrul
oraşului şi de construcţiile din curtea Liceului "Petru Rareş•. Pe latura sud-estică a
clădirii liceului au fost surprinse douA. arcade ale bolţilor fostei Curţi Domneşti
incadrate in zidurile acestuia. In partea vesticA. a fost depistat un fragment de zid
de la incinta Curţii Domneşti din secolele XV-XVI. Au fost recoltate numeroase
fragmente ceramice, vase, cahle, clrimidl etc., datate in secolele XV-XIX. In partea
esticll a Bisericii Sf. Ioan, lîngA. zidul de incintA a Curţii Domneşti, a fost descoperit
cimitirul care a existat aici pinA la inceputul secolului al XX-lea. Zidul de IncintA a
fost datal fn secolul

al

XVIII-lea.

LucrAri efectuate de Virgil MihAilescu-Birliba (Muzeul din Piatra Neamţ).

25. MCinăstirea Seeu, In cadrul lucrArilor de restaurare, in anii 1968 şi 1Q69
s-au efectuat sondaje in interiorul

şi exteriorul

bisericii şi a incintei. CercetArile
·
corpurilor de

efectuate pe latura de vest şi nord a incintei au identificat ruinele

dădiri apar\inind secolului al XVII-lea şi fundaţia stilpului care sprijinea podul
mobil

ce

fAcea legătura intre etajul turnului de nord-vest şi drumul străjii. In inte

riorul bisericii a fost stabilit primul nivel de cAlcare şi ezistent.a fundatiei zidului
despArtitor intre naos şi camera mormintelor, astAzi inexistent. In interiorul inclntei,
pe latura de nord, a fost dC'ScopcriUi funda�ia unei clAdiri din lemn, un canal de
aduc�iune a apei din secolul al XIX -lea şi morminte aparţinind secolelor XVI, XVII23
şi secolul al XIX-lea.
Conducerea luerlrilor de restaurare - arh. Grigorescu Ioana, cercetart!a arheo
logicA - Adrian BAtrina (Direcţia Monumentelor Istorice).

26. M4n4stirea Bistriţa (corn. Viişoara). In vederea restaurArii mAnAstirii s-au
efectuat in anul 1969 primele sondaje arheologice. Cercetarea a avut drept rezultat
22 D. Popescu, SdpdturJJe arheologice din Republica Sociallstd România Jn anul 1965,
In SCIV, 17. 4, 1 966. p. 724 ; idem, Sdpd.turlle arheologice din Republlea SocJallsltJ.
România Jn anul 1966, tn SCN, 18, 3, 1967, p. 535 1 V. Ursachl, op. cit .. p. 156.
:l.3 D. Popescu, Sdpd./urJJe arheologice din Republica Social/s(d România Jn anul )967,
In SCN, 19, 4, 1968, p. 694.
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descoperirea zidurilor şi pardoseala unei clAdiri din prima jumAtale a secolului al
XV-lea distrusă

de

incendiu,

morminte anterioare acestei clAdiri,

fundatia

unei

construcţii din lemn, un canal de aducţiune a apei din exteriorul incintei şi un canal
pentru drenajul apelor in jurul bisericii.
LucrAri

efectuate de Adrian Bătrîna şi Lis Milencovici

(Direc\ia

Monumen

telor Istorice).

FIGURE EXPLANATIONS

Fig. 1.

-

Map

of lhe archaeological e:rce.valions in Lhe counly Neamt ( 1965--1969).
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DESCOPERIRI DE.MONEDE ANTICE ŞI BIZANTINE•
de VIRGIL MIHAILESCU-BIRLIBA

Deoarece, in prezent numeroşi cercetAtori folosesc tntr-o ml!lsurA sporitA infor
maţia numismalicA ca, un instrument de prim ordin in lămurirea unor probleme ale
istoriei noastre vechi şi medii, am considerat necesar să inserâm aici, citeva desco
!)eriri monetare de pe teriLoriul judeţului Neamţ, la care se adaugă cele ale colecţiilor
particulare din oraşul Piatra Neam� sau cele care aparţin Colecţiei numismatice a
Muzeului arheologic din Piatra Neam� şi care provin din alte judeţ.e.
Numeroasele studii de sintezA din ultimul Limp, au relevat faptul, că se impune
intocmirea unui Corpus a descoperirilor monetare din ţara noastrAt. Datele noi, aduse
i'n discuţie credem, că vor

fi

folositoare la intocmirea acestui Co-rpu.s, mai ales al

le publicâm respectind, pe cît este posibil, cerinţele care se impun2 : locul exact al
descoperirii, dcscoperitorul sau donatorul, conditiile complexe şi precise ale desco
peririi, materialul însoţitor, locul unde se păstrează, datele numismatice tehnice despre
piesele monetare g4site ş.a.m.d.
In afara unor noi e:r.emplare intrate recent in Colecţia numismaticll a muzeului
nostru, vom reveni şi

asupra unor descoperiri mai vechi de pe

teritoriul jude

�ului Neamţ.
AlAturAm o hartă (fig. 5), pc care sint cartate punctele unde s-au fAcut desco
peririle numismaticc din judeţ, despre care vom vorbi mai jos. Specificăm că pentru

monedele descoperite în alte regiUni ale ţării şi care sint prezentate tn Cronte4, nu
considerăm nece5arA menţionarea lor pc hartă.

rubrici l_n

l�fii �tarea u nei
vol umu l nostru, care sll cuprindll descoperirile numisma ic
dm JUdetul
ŞI exemplarele mon ta intrate in colectiile Muzeului Arheo
logic Piatra Neamt, ne-a fost sugcral4 de praf. Bucur
cllruia fi multumim
şi pe aceasUi cale.
1 Bucur Mitrca, C� privire la tezaurul monetar de Ia FldmJnda-CremenarJ (Argeş),
SCN, 1, ucu eşti 1957, p. 407.
2
Mitrca, Per un Corpus di riposligli di monel e romane. tn Congresso Intern a
ziouale di Numismatica, 1 1-16 sept., 1961, II, Alti, Roma, 1965, p 446--447 ; idem,
C once ming a Corpus oi Roman Monetary Discoverjes Intra el Extra Flnes Imperii
Romani Reperlae, Dacia.
VI, 1962, p. 51 1-514.

•

Neamt, ca

Bucur

B

r

e re

t e

Milrea,

,

Memoria Anliquitalis, I.

N.S.,

1969.
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Ne permitem sa atra2em atenţia asupra faptului că, printre descoperirile pe

care le semnalăm sint citeva monede din tezaurul de la Birgăoani şi care se inca
dreazA in aceleaşi
descoperirilor :

limite cronologicc ale tezaurului deja publicat. Urmează lista

JUDEŢUL NEAMŢ
1. Bîtca Doamnei (Piatra Neamţ, jud. Neamţ)3. In timpul campaniei de săpături

din vara anului 1067, pc latura estică a zidului de incintă a cetăţii dacice, a fost
găsită o drahmă de Dyrrhachium.

Av. <4:o> IAJll-/
Rv.

. Vaca spre dreapta şi viţelul care suge ; deasupra, capul lui

AYP MEH<IEtWy>

Helios spre dreapta.

Pătrate duble, instciate, formate din linii tn relief cu

unul sau ambele capete globulate.

AR. Gr�ut. 3 g., diam. Hl mm. C : !oarlc bună'i. Maicr, NZ, 1, 1!108, p 25, nr. 306

Fig. 1 .

- O drahm.!i emis� la Hi stria, descoperll!i la Gl�v�neşli.

2. Bfrgăoani (com. Birgăoani, jud. Neamţ)5. In vara anului 1965, in timpul lucro!i

rilor agricole, pe dealul Chicera din satul Birgăoani s-au descoperit două tezaure de
tlenari romani imperiali. Primul tezaur arc 446 monede care se repartizează astfel

PC tmpăraţi şi membrii fc>milici imperiale : Nero 2, Galba 1, Otho' 1, Vitellius 2,
Vespasianus 43, Titus 8, Iulia 'fitia I, Domitianus 21, Ncrva 7, Traianus 69, Hadrianus
..JS, Sabina Hadriani 3, Antoninus Pius 85, Faustina Senior 46, Marcus Aurelius 57,
L. Verus 13, Faustina Junior 34, Lucilla 5. Din vasul acestui tezaur s-au găsit numai

citeva cioburi. La circa 2 m de acest tezaur, s-a găsit un al doilea tezaur monetar
3 Bucur Milrca, Descoperiri recente şi mai vechi de monede antice şt bizantine Jn Repu
blica SocJalisUJ România, SCN, 1, 20, 1 ) 6 9, p. 164.
<\ PrescurUirile folosite de noi sint urm.!itoarele : AR - arginl 1 AE - aram!. bronz ;
Greut. - greutatea 1 diam. - diametru ; C - oonservarea.
5 Bucur Mitrea, Descoperiri recente şi mai vechi de monede antice şi bizantine In
Republica Socialistd Romlinia, SCIV, 2, 17, 1966, p. 420 ; idem, Decouverles recentes

el plus anciennes de monnaies antiques et byzanlines en Raumanie, Dacia, N.S., X,
1966, p. 406 ; Virg:.l Mih�ilescu-Bîrliba. Descoperiri de monede Imperiale romane
Jn judeţul Neamt. SCN, JV, Bucureşti, 1968, p. 458.
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anat intr-un vas de facturi autohtoni, datat in sec.

1, Vltellius 3, Vespasianus

acestui tezaur : Nero
Traianus

37

BIZANTINE

425

r

Il e.n. Repartizarea denarilor

16,

12, Titus 5, Domitianus

Nerva S,

(2 drahme din Caesarea Cappadoctei), Hadrianus 31, Sabina Hadriani

L. Aelius 2, Antoninus Pius 44, Faustina Senior 26, Marcus Aurelius
Faustina Junior

22,

Commodus 3, Lucilla

7

şi o imitaţie dupA

26,

un

L. Verus

2,
6,

denar de la

Antoninus Pius. In urma studiului efectuat s-a ajuns la concluzia el avem de fapt
un smgur tezaur ingropat in douA vase6. Moncdele recuperate de noi se gAsesc in

C:olec�ia Muzeului Arheologic Piatra Neamt.
3. Blrgcloont (corn. Birgaoani, jud. Neamţ). Provenind din tc7.aurul de la BirgA
oani7, pro[. George Bararu din Piatra Neamţ posedă un denar de la Vcspasianus.

Av. IIMP C) A&SAR VESPASIAN (US AUG.J. Capul şi bustul imp4rntului
spre dreapta.

Rv. CO (SITER TRPI O [TJ. Pax şezind spre stinga pe un scaun ; in mina

dreaptă are o ramurA, iar in cea sling4 un caduccu innaripat.

AR. Greul. 3,60 � .• diam. 18 mm. C : tocitA. An : 69-71 c.n. RIC, 1, p. 1B, nr. 10.
4.. Bozienlt de Sus (corn. Dulceşli, jud. Neamţ)B. In iunie 1963 s-a descoperit in
urma unor lucrAri cu caracter gospodăl"e'Sc - un tezaur monetar. Cele 14. monede
recuperate (din 25), se aflau intr-un vas de lut, lucrat cu mina şi impodobit cu 4.

proeminenl-e aşezate simetric pe mijlocul vasului. Monedele sint de la Ti Claudius

(78 i.e.n.) 1,
(00-70 c.n.)
i,

2,

9,

M. Volteius (76 i.e.n.)
M. Anlonius (32-31 i.e.n.)
Vespasianus
neidenlilicate
mai sint două monede fragmentare. Din cei

1,

1;

2,29-2,70

14
ex.

denar Il sint fourle. Monedele din ace;t tezaur au greutatea intre
g., 5
eu contramărci. Sint contrafaceri, care se presupune că au fost emise spre sftrşitul
sec. 1 e.n., iar tezaurizarea a avut

loc tot atunci sau le inceputul sec. Il e.n.9.
(119-122),
vechi (SCN, 1, 1957, p. 475),a îmbogăţit tn anul 1066

5. Costişa. (corn. Costişe, jud. Neamţ)lO. Un denar de la Hedrianus

Jădnd parte dintr-un tezaur mei

mlf'c�iile muzeului, prin donaţie prof. CAtAlin Stupcanu (Ii!! 2).

Av. (IMP) CA (F..SAR( TRAIANO HADRIANUS AUG. Capul laureat şi bustul

drapat al împăratului

spre dreapta.

Rv. PMTRP COS III. Salus drapetA, ş.ade pc scaun spre stinga ;

in mina

dreaptA ţine o paterA din care dA mincare unui şarpe incolăcit pc un altar, iar mina
stingă este rezemată de scaun şi Une veşmîntul. In exer.(!ă SAL A

fi

UG.

Virgil Mihllllescu-Dtrliba, Noi descoperiri de tezaurc imperiale romCine la Piatra
Neamţ, In Carp/ca, 1, Bacllu, 1968, p. 222-224.
r Mihllilescu-Btrliba, ar/. cit.
8 Bucur Mi lrea, Descoperiri recente şi mai vechi de monede antice şl bJzan/lne In
Republica Sociallstd România, SCIV, J, 16, 1965, p. 612-613 1 Marie Chitescu, Vasile
Ursache. No/d asupra unui mic tezaur de monede romane de la !ncepuluJ imperiului,
descoperit la Bozieni (r. Roman), SCIV. 4., 17, 1966, 703-707 ; Bucur Mitrea, Decou
vertes recentes ou plus anclennes de monnaies anliques et byzanllnes en Roumanie.
Dacia, N.S., IX, 1965, p. 495 ; Bucur Mibrea. Descoperiri recente şi mal vechi de
monede antice şi bizanfîne in Republica Soc/allstd România, SCIV, 2, 17, 1966, p. 420 ;
Bucur Mitrca, Decouver/es ri:c-en/es et plus anciennes de monnaies an/lques et byzan
tines en Roumanîe, Dacia, N.S.. X, 1966, p. 4.07.
Maria ChHescu, Vasile U rsache, luc. cit .. P.· 707.
10 Bucur Milrea, Descoperiri recente şi mai vechi de monede antice şi bizantine In
Republica Socialis/d România, SCN, 1, 19, 1968, p. 177.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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AR. Greut. 3,17 g., diam. 18 mm. C : foarte buni.. An :

119-122. RIC, 11, p.

356, nr. 137 a.

8. Dulce1tt (corn. Dulceşti, judeţul Neamţ). In cursul unei

periegheze, lui

Dan

Monah de la Muzeul Arheologic Piatra Neamţ, i s-a predat de către Ion Marcu din
Dulceşti, un denar de la Traianus, gAsit pe ,.Valea Neagnl", in vecinătatea unei aşe

zări carpice, Moneda
Av.

se

�ăseşte la Muzeul din Piatra Neamţ.

I MP NERVA TRAIANUS AUG GER DACICUS. Capul laureat al

imt�r-'\

tului spre dreapta,
Ut;. PM 1'JU• COS V PP. Dac spre dreapta intr-o atitudine supârală, şade pe

un scut, dedesubt o sabie curbă.

Fig. 2. - Un dener. de la Hadrlanus glsll la Costlşa.
diam. 18 mm. C foarte buni. An : 103-111

AR. Greut. 2,67 g..

p. 250, nr. 89.

·

e.n. RIC, U,

7. Dulceşti (corn. Dulceşli, jud. NeamDt l. O monedA de bronz d� la Justinian 1

nominal de 16 nummîa emis la Thessalonîc. A fost descoperit tn "Silîşte".
mm. CI. BMC, 163, lip gen.
Neamt)l2. Aici s-a descoperit un tezaur de denari
romani i m peri ali. Cele 42 exemplare recuperate se repartizeaza astfel : Vitellius 1 ,
Otho 1, Vcspasîonus 6, Traianus 5, lladrianus 7, Antonînus Pîus 1 3 , Marcus Aurelius 8 ,
Septimiu Severus 1 (103 e.n.).
9. Ghtndăoani (corn. BAltAtcşli, jud. NeamOt:l. Intre 1956 (?)-1959 s-au gAsit de
către locuitorul Simion Gheorghe, în grădina sa, 20 demni romani imperiali eşalonaţi
astfel : Hadrîanus 3, Antoninus :Pius 9, Faustina 1 - 1, Divus Antoninus 1, Marcus
(521-565),

AE. Greul. 6,71 g., dîam. 21,5

8. P4urel (corn. Budeşti, jud.

11 Bucur Mi tr ea, Descoperiri recente şi ma; veclli de monede an/ice şi bizanline Jn
Republica Socialista România, SCJV, J, 16, 1965, p. 617, idem. Decouvenes recentes
on plus anciennes de monna/es anliques el byzanllnes en Roumanie, Dacia, N.S., IX,

1965, p. 500.
12 Bucur

Milrca,

1:0

Descoperiri recente şi mai vechi de monede antice şi bizantine Jn
Republica Socialisld România, SCIV, ! , 19, 1968, p. 177.
Bucur Milrea, luc. c.it., p. 178; Gh. Poenar Bordea,
Mihailescu-Dirliba şi Ale
Iandru ArlimoD, Un mic Jezaur de denari romani imperiali descoperit la Ghlnddoani
(jud. Neamu. SCN, 4. 19, 1968, p. 598--61 1 .

u

Vtrgil
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Aurelius 5, L. Verus 1, Faust.ina I l - 2, Commodus 5, Pertinax 1, Clodius Albinus 1.
Din aceştia, 25 se află la Muzeul de istorie din Tirgu Neamt, iar reslul in colecţia lui
Ion Necşoiu din Agapia (jud. NeamU. In septembrie 1968, in urma unui sondaj
arheologic intreprins de Gh. Poenaru Bordea şi Virgil Mihăilescu-Birliba, au mai
aparut incA 9 denari intregi sau fragmentari aflati in colecţiile Muzeului din Piatra
Neamţ : Traianus 1, Hadrianus 2, Sabina 1, AnLoninus Pius 1, Divus Antoninus 1,
Commodus 1, neidentificobile 2. Aceste 9 monede împreună C'U celelalte 29 desco
perite anterior, ridicll. Ia 38 exemplare, numArul denarilor tezaurului de la Ghindăoani.
10. Hlăpeşti (corn. Dragomireşti, jud. Neamt). lntimplător s-a găsit un denar de
la Traianus (fig. 4/l)t'i.
Av. IMP [TRA] IANO (AUG G ER DAC PP TRP). Capul IaurC'at al impAratului
spre dreapta
Rv. COS V PP SPQR OPTIMO PRINC. Aequitas stind in picioare spre stinga ;
ţine o balanţă şi o cornucopiac.
AR. Greut. 2,768 g., diam. 19 mm. C : mediocră. An : 10:1-111 e.n. RIC, II, p.
252, nr. 118.
11. Leonteştl (corn. BăHăteşli, jud. Neam�) '''· In 1036 s-ar fi dsit aici 4-5 dcnari,
la care se adaugă 2 denari (de la Hadrianus şi Commodus) apăruţi i n 1958.
12. Mdrglneni (corn. Mărgineni, jud. Neam�). Ca o descoperire intimplAtoare,
provenind din Mărgineni, a intrat in anul 1968, in colectiile muzeului nostru un denar
din timpul lui Traianus (Cig. 4/2).
Av. IMP TRAIANO AUG GER DAC PM TRP. Capul laureat şi bustul drapat al
împăratului spre dreapta.
Rv. COS V PP SPQR OPTIMa PRINC. Victoria in picioare spre stinga, pc
jumătate drapaiA, �inc o coroană şi o ramură de palmier.
AR. Greul. :1,13 �.• diam. 19 mm. C : foarte bunA. An : 103-111 e.n. RIC, li,
p. 253, nr. 128.

13. Petricant (t'om. Pelricani, jud. NeamU1fi. Se comunicA in Cronica numisma·
tieă din SCJV, 19, 19GB, 1, după o informaţie din ziarul Scinteia (XXXVI, nr. 7259, 21
!l•b. 1967), că s-a descoperit ur. tezaur de denarj romani imperiali din sec. I-II e.n.,
păstrat la punctul muzeistic din lot'alitate. In urma cC'rcctllrilor noastre, am constatat
(.li Tn afara tezaurului descoperit la Tîrpcştili, c·om. Petricani, jud. Neamt. şi a.flal
la Muzeul din Tirgu Neamţ şi punctul muzeistk din Tîrpeşti (singurul punct muzeistic
din corn. Pelricani) nu s-a mai găsit vreun alt tezaur de Uenari romani imperiali

14. Piatra Neamţ (jud. NeamU18. In anul 1967 cu prilejul unor lucrări edilitarc
s-a găsit o monedA de la Traianus ; un bronz mare (sesterţ).
Av. [IMP CAES NERVAE) TRAIANO AUG GER DAC [P M TR P COS V PP)
Capul laureat şi bustul împăratului spre dreapta.

t'i Donalie pentru Muzeul Arheologic Piatra Neaml de dilrc Constalin Popa din
P;atra Neamt.
ta Gh. Poenaru Bordea, Virgil Mihlillcscu-Btrliba şi Ale:undru Arlimon, ari. ci/., şi
Bucur Mitrea, art. cit., p. 178.
16 Bucur Milrea, ari. ci/., p. 1 79.
17 Gh. Poenaru Bordea, Virgil Miblilescu-Dtrliba şi Alexandru Artimon, af/. cit., p. 600.
!8 Bucur Milrea, ali. dl., p. 179,
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Rv.

SPQR OPTIMO PRINC (IPI]. In exergă SC. Ceres, in picioare, drapatA, spre

i

stinga ; tn miini are spice de
AE.

Greut. 8,25

g.,

al.

griu şi o torţă.

d am. 27 mm.

C :

tocită parţi

Roma. RIC, II, p. 279, nr. 479.

An :

103-111.

Emis&. la

15. Piatra Neamţ (jud. Neamţ)l9. In anul 1965, în punctul "La Schit" de pe

dealul Cernegura, s-a găsit un denar de la Hadrianus.

Av.
Rv.

HADRIANUS AUGUSTUS. Capul laureat al împăratului spre dreapta.
COS

IU.

iar in mina stîng�

Victori a aşezată pe tron spre stinga, are rn mina dreaptă o coroan ă,

o ramură.

AR. Grcut. 3,06 g., diam. 20 mm. C : foarte bună. An :
180, pl. III.

Donoţia unui

elev pcnu·u

colec�ia

127-128 e.n. Strack, II,

muzeului nostruJ

Fig. 3. - Dcnl!lr de la Hadrianus descoperit pc Cernegura - Piatra Neamt.
Pi.atra Neamţ (jud.

16.

ce

Neamţ)20. Tot in anul

coline de pe dealul Co;.-Ja, a fost găsit
tăţii dacice de Pe Cozla.

PICr€'a

Av.
Rv.

un

1065,

in

punctul numit ,.Trei

denar de la Calba \138-69 e.n.), fn apro

IMP SER GALBA CAF.SAR AUG. Capul laureat al împăratului spre
DIVA AUGUSTA. Livia

paterâ, iar in

in picioare spre

cea stingă, u n sceptru.

AR. G reul. 3,02 g., diam. 19 mm.

C :

stinga,

dreapta.

in mîna dreaptă are o

'
uşor tocitA şi deformată. RIC, I, p. 200,

nr. 4. Donaţia unui elev pentru muzeu.

i

h

17. Poiana Teiului (corn. Poiana Teiului, jud. Neamţ):!!. Un mic tezaur format

din ma

Ştefan Ciudin. O

g la M

multe telradrahme t asiene (3 ex.), a

învăţătorul

letrad rahmâ are s i

AR. Greul. 16,38 l!-, diam. 32 mm.

18. Roman

(jud. Neamţ)22.

Un

fost găs;t in local itate Şi salvat dP

stalcr de aur

cu capetele globulate.

de

la Lysimach, descoperit in

imprejurimile oraşului Roman, se află i n proprietatea unui locuitor al oraşului.

1!1 V�rgil Mihailescu-mrllba,
Neam!. /uc. cit., p. 458.

:
W

21

Descoperiri de monede imperiale romane in

judetul

Ibidem.

Bucur Mi lrea, Descoperiri recente şi mai
Republica Sociallstc'J Romdnla, SCIV, 1 . 18,
et plus anciennes de monnaies antiques el
1967, p. 3 8 1 .
:!:! Bucur Mitrea, Descoperiri recente şi mai
Republica Socla/Jstd Romdnia, S IV, l, 20,

C:

vechi de monede antice şi bizantine Jn
1967, p. 194 1 idem, Decouvertes nkenles
byzanlines en Roumanie, Dacia, N.S., XI,
vechi de monede antice şi bizanline J n
1969, p. 164.

http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro

DESCOPERIRI
19.

DE MONEDE

ANTICE

ŞI BIZANTINE

Simione$li (corn. Cordun, jud. Neamţ)23. ln iunie

1006

429

•

s-a descoperit un

teLaur format din 102 monede. Elevul D i n u Gheorghe, a donat 101 denari impreunA
cu o parte din fraJ:mentele vasului depozitar, Muzeului de istorie din Roman. DupA
cum a <.leclarat donatorul, s-a inslrllinat o piesă. LingA punctul descoperirii s-a gAsil
şi o

fl.ŞC'Zore

autohtonă din SL'c. I J - 1 1 1 e.n. MonedC'le din

tC'zaUr se repartizează

astfel :

15. Titus ':1 , Domitianus 7, Ne-rva 2, Traianus 22, Hadrianus şi
17, Marcus Aurelius, L. Verus şi familia 11.
Uilima monedA esu• de lil Marcus Aun•lius. 178 l'.n. ( R I C , I I I , p. 384, n r . 94).

Vltellius 1 , Vespasianus

familia sa 22, Antoninus Pius şi familia

Fig. 4. - /1. Denar de Ia Traitmus g:lsil la Hlăpeşli

(jud. Ncaml).
/2. Denar de la Tralanus gllsll la Mllrglnen i (jud. Neamt).
/3. Denar de la Commodus descoperll la Glllvllneşll.
/4. Anlonlnlan de la Gordlanus III g!slt la Glllv!neştl.

20. Talpa Ccom. Birglloani, jud. Neamţ)21o. Cei doi denari (de la Titus şi Traianus),
comunicaţi ca fiind descoperiţi aici, fac parte, după cum reiese in urma unor noi
cercetAri, tot din tezaurul de la Birglloani. In prezent sint in Colecţia nwnismatică a
Institutului Pedagogic Bacău.
21. Tazl4u. (com. TaziAu, jud. NeomU:t:i. O monedA de bronz din Tomis, anun�tă
de noi, ca fiind descoperită aici, in t:rma t.:nor noi informaţii, provine din Dobrogea
(dona�ie

clar�

la

Muzeul din Piatra Neamţ, o praf. Mircea Ionescu din Tazlău).

22. Ţibtlcanti de Su.s

(corn. Ţibucani, jud, Neam�)"l6, lJn follis de

Justinian,

s-a găsit intr-o grădină din sat. DonatA muzeului de învăţătorul Dominte Gheorghe
din Tibucani.

2:1

Maria Ch:.tcscu şi Minodora Ursache, Tezaurul de demul romani imperiali descoperit
la Simioneşli (jud. Neoml}. SCN, IV, 1968, p. 385--391 .
2 1 Bucur Milrea. Descoperiri recenle ş i moi vechi d e monede antice şi blzanllne Jn
Republica Socialtsld Romrinia, SCN, 1. 19, 1968, p. 180.
2.'i Ibidem.
26
de praf.
de la lnslilutul
Arheologie al Academiei

Identificati!

Bucur Mitrea

de

R.S.R., dlrula li mullumim pentru acest lucru.
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AE. Grcut. 19,80 g., diam. 39 mm. C : tocită, oxidatA şi trecutA prin foc. An :
541/542. Emis la Constantinopol. A. R. Bellinger, Catalogue of the Byzontine coins

in the Dunibarton Oaks Collectfon, Washington, 1960, p. 87, nr. 40 a.

JUDEŢUl. BACAU
2:1. Comiineşti (jud. BacAu). Un sextert din bronz de la Antoninus Pius, s-a găsit
in această localilaLe27.

Av. ANTONINUS AUG PlUS PP TRP COS (Ill). Capul laureat al impAratului
spre dreapta.
Rv. [ROM LO AU] GUSTO S. C. Romulus in picioare, cu capul descoperit spre
stinga, cu lance şi tro!eu.
AE. Greut. 20 g., diam. 32 mm. C : bunA. An : 140-144 e.n. Emis la Roma.
'
RIC, III, p. 114, nr. 665 (varianUi.).
24. Dumbrava (corn. Gura Văii, jud. Bacâu). In punctul .Calea bAtrinilor, intre
p.!lraic'·, a fost găsit un bronz mare - se:.:tert, de la Antoninus Pius. Se află tn
posesia prof. Dumitru Tripşa de la Liceul agricol Trifeşli (jud. Neamţ).

U

Av. {ANT) ONINUS AUG PI [US PP TRP COS III). Capul laureat al tmpăra·
tului spre dreapta.

[SALUS AUGUSTI SCJ. Salus Ş('Zind spre stinga, dA mincare- unul şarpe
pe un altor ; mîna stîngA o rcazAmă de scaun.
AE. Greul. 27,0 g., diam. 30 mm. C : tocitA parţial pe revers. An : 14G-144. e.n.
RIC, III, p. 114, nr. 670.

Rv.

i:ncohkit

25. Moineşti (jud. Boc.!l.u). Provenind din împrejurimile Moincşliului, publicăm
aici un dcnar de la Traianus2H.
Av. IMP CAF..S NERV A TRAIAN AUG GERM. Capul laureat al impAratului
spre dreapta.
Rv. PM TRP COS
PP. Victoria stă spre stînga cu o paterA Şl ramura
riE" palmier.
AR. CireuL. 3 g., diam. 19 mm. C : foarte bună. An : 100 e.n.
11, p
247, nr. 41.

III

RIC,

JUDEŢUL VRANCEA

(co� .

26. Glăvăneşti
Podul Turcului, jud. Vrancea). In mod intimplator, în
gr3.dina unui locuilor al satului s-a descoperit o drahmă emisll la Histria in ultima
jumdtate a sec. IV i.e.n. (Cig. 1). Moneda face parte din colecţia ing. Sîrghie Alexandru
din Piatra Neamţ.

27
28

Moneda cedaUi. pen tru a li studiatli de di.Lre Şteran Cucoş de la Muzeul Arheologic
Piatra Neamt, ci\ruia ii multumim şi In acest mod.

ldem.
29 ldem.
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Av. DouA capete de tineri, cu pArul ondulat, cel din dreapta inversat.

Rv.

llTPI<H>

Vulturul pe delfin spre stinga.

AR. Greul. 4,29 g., diam. 20 mm. C : foarte buni. Plck, 410.
27. Glăvclneşli (corn. Podul Turcului, jud. Vrancea). In <'Olecţia ing. Sirghie
Alexandru din Piatra Neam�, se gll.seşte un c.i�nar de la Commodus (fi�. 4/3), prove
nind din grAdina unui locuitor din GIAvAneşti.

Av. [L AEL) AUREL [COMM] AUG (PFEL}. Capul laurc:>ut şi bustul imp.lra

tului spre dreapta.

Rv. PMTllP XVII IMP VIII COS VII PP. Fidcs in picioare spre stinga ; in
minA ţine un sceptru şi cornucopiae ; o stea in cimp.
AR. Greul. 2,32 g., diam. 18 mm. C : tocită parUal, cu urme de lovire ; o mici
bucată este ruptA. An : 192 e.n. RIC, 1 1 1 , p. 302, nr. 234.
28. Gldvăneşti (com. Podul Turcului, jud. Vrancea). Tot in colecţia ing. Sirghie
Alexandru din Piatra Neamţ, se afli un antoninian de· la Go!'dianus III, găsit tot
la Glclvăneşti.

Av. IMP GORDIANUS f'IUS FEL AUG. Capul impllratului cu o coroanA radiari,
cu bustul drapat şi cuirasat, spre dreapta.
Rv. LIBERALITAS AUG III . Liberalit.as drapat4, în picioare, are capul spre
stinga ; in mina dreaptA are un abacus, iar cu cea stingă îşi ţine veşmîntul şi
o cornucopiae.

AR. Greul. 3,54 g., diam. 21 mm. C : foarte bună. An : martie-mai (?) 240 e.n
Aq,;intul este de slabA calitate, prezenţa aramei riind evidentA (fig. 4/4).
niC, 111 (partea a II I-a), p. 23. nr. 67.

JU Vf.ŢU l. BUZAU

29. Buzău (împrejurimi)29. In împrejurimile oraşului Buzău s-a gAsit un denar

de la Traianus.

Av. IMP TRAIANO AUG GER DAC P MTRP. Capul laureat al împăratului
spre dreapta şi cu bustul drapat.

Rv. COS V PP SPQR OPTIMO PRINC. Aequitas stind spre stinga, ţine> o balan IA
ŞI o rornucopiae.
AR. Greut. 3,15 J!:"., diam. 10 mm. C : bunA. An : 103- 1 1 1 e.n. RIC, Il, p.

�2. nr.

110.

:JO. Homeşli (C'om. Greabllnu, jud. BuzAu). A fost donat Muzeului din Piatra

N�amţ, un denar republican. Descoperit împreunA cu alte monede asemAnAtoare,
printre care una de la Domitianw, ne indreptJ.ţeş� sA presupunem P.Xislen�s 'lnUi
tezaur Uc denari republico.ni şi imperiali. Restul monl'delor se ariA in proprîehalea
ll.ii Petrescu Paul din Homeşli.

Av. Capul zeitei Roma spre dreapta.
Rv. BigA spre dreapta.
An. Greut. 2,5 g., diam. 22 mm. C : foarte tocitA ; nu se distinge nimic.
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FIGURE EXPLANATIONS
Fig. 1. A drahme emlted al Hlslrla, dlscovered al Gl.§v:ineşll.
Fig. 2. - A denary oi Hadrlanus Jound at Cosll:pa.
Fig. 3. - The denary oi Hadrlanus dlscovered on the Cernegura - Plalr.a Neamt.
Flq. 4. - /1 Denary of Trajanus found al Hll:lpeştl (jud. Neamt).
/2 Denary oi Trajanus Jound al M!lrgineni (jud. Neaml).
fJ Dt!nary of Commodus discovPred al GUivollneşll.
/4 Antoninianus from Gordianus III. Jound al GUI.vlneşli.
Fig. - 5. -The Map of the District Neamt wilh Places where dlscovered Colo!.
-
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LISTA PRESCURTARILOR - ABREVIATIONS.

ActaArch
AAS
AAA Syr
AIPH
At
AJA
AM sau ArchMold
ActaMusNap
AR
ARMSI
AS
BASOR
BCMI
BMBeyrouth
BSA
CAH
CNA
CRAPE
CUP

DacJa
Dl\

DIR

DolgCiuJ

IEJ

lzveslîia·lnslitut

ILN
lstMitt

KSIA-Kiev
MAGW

-·

·-

·-
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Materiale

- Ar:La Archaeologica, Budapesta.
--- Annales Archeotoqiques de Syrie.
-- Annales Archl!ologlques Arabes Sy7iennes.
- Archives de l'lnslilul de Pateonlologie Huma.ine.
- Archaeologiai &tesitii
- American Journal o( Archaeology.
-- Arheologia Moldovei.
- Acta Musei Napocensis.
- Albina RomAneasca.
Academie RomAn!. Memoriile SecUei istorice, seria a 11-a:
1886--1887 - 1916/1919 J seria a III-a 1922/1923 - 1944/1945.
- Anatolian Studies.
- Dullelin of the American Schools of Oriental Research.
Rulelinul Comisiunii Monumenlelor Istorice.
- Bulletin du Musee de Beyrouth.
- Annual oi lhe British School at Alhens.
- Cambridge Ancienl H!story.
- Cronica numismatic! şi arheologicll.
-- Centre des Recherches Anthropologiques et Ethnographiques.
- Cambridge Universily Press.
- Dacia, rechcrches el dtkouvertes archeologiques en Raumanie.
-- Dictionnaire des anliqultes grecques et romaines sous la
d:rection de Lh. Daremberg el Edm. Sagllo.
- Documente privind Istoria RomAniei.
Dolgozalok - Travaui de la section numismallque et archl!o
logique du Musi!e National rlc Transylvanie, Cluj, 1-X,
1910--1919 .
Israel E:lploralion Journal.
- lzvestila - BulleUn de l'lnstilut Archeologique Bulgare.
-- lllustrated London News.
-- Mitte:Jungen des deutschen arch.!lologischen Insliluls, Abteilung Istanbul.
Jahrbuch fi.ir Pr.!lhlstorische und Ethnographische Kunst.
- Journal of New Easlern Sludies.
- Kre.tkie soobşcenia lnstiluta istorii malerialnoi kullurl A.kademii Nauk SSR.
- Kralkie soobşcenia lnslituta arheologhii - Kiev.
- MMI.leilungen der Anthropologischen Gesellschaft. Viena.
- Materiale arheologice privind istoria veche a R.P.R., voi. 1
(1953), Materiale şi cerceU!.rî arheologice, voi II (1956), voi.
III (1957), voi. IV (1957), voi. V (1959), vot. VI (1959), voi,
VII (1960), vol. VIII (1962).
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- Materiali 1 lssledovanie. po arbeologhJJ SSSR
- Nuntiamallsche Zeitschrilt.
- Proceedings oi the BriUsh Academy.
- Palesline E:.:ploraUon Quarterly.
- Braldwood and Howe. 1960 (PrehistorJc lnvesUgallona ID
lraqi Kurdistan}.
- Proceedings of the PrehJslortc Soclety.
- Prtlhistorische Zeilachrift.
- H. Maltlngly aud E.A. Sydenham, Roman Imperial Colnage,
London, 1924, sq.
-- Sovielskaia arheologhiia.
- Studii şi cercetAri de Istorie veche.
- Slovenskaia Archeologta.
- Studii şi cercetllri şlllnUfice, JaşJ.
- Studii şi cerceUirJ de numramaUdl.
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