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EXPOZIŢIA PERMANENTA A MUZEULUI ARHEOLOGIC
PIATRA NEAMŢ
de ŞTEFAN CUCOŞ

Cunoscut în ţară şi peste hotare, rezultat din cercetările efectuate
cu pasiune timp de peste trei decenii, într-o arie geografică vastă şi
vari·aJtă1, Muzeul arheologic din Piartna Ne,amţ dispune de un vaJloros
tezaur al culturii materiale milenare, remarcîndu-se îndeoseb i prin cea
mai închegată colecţie de ceramkă neoUtică pictată existentă în ţan
noastră.
Inainte de a descrie fondul expoziţiei de bază, considerăm necesară
o sumară prezentare a condiţiilor şi ·:adrului tehnico-muzeografic care
definesc muzeul.
Clădirea care adăposteşte muzeul, fosta şcoală primară nr. 1 2, mo
destă ca proporţii, dar monumentală pi1in împrumutul elementelor stilu
lui arhitectonic moldovenesc din secolul al XV-lea, - brîurile de cără
midă alternînd cu piatra iar sub acoperiş un rînd de "ocniţe" ornamen
tate cu discuri ceramice policrome ( fig. 1 ) , - se incorporează organic
comP.lexului muzeal format din vestigiile fostei Curţi Domneşti situate
în centrul oraşului .
Intrarea în formă de arc, duce într-un hol spaţios distributiv pen
tru sălile de expoziţie şi scara interioară spre etajul clădirii. Aici, tex
tul reliefat pe un panou de pal, fotografiile cu aspecte de şantiere ar 
heologice şi ale unor descoperiri, introduc pe vizitator în conţinutul
tematic aJ expoZiiţiei şi slingu1arizează importanţa a·cesteia. De ase
menea, o vitrină elegantă prezintă pliantele, revista "Memoria antiMu:.eul arheologic Piatra Neamt a fost creat de către Constantin Mătasă in
anul 1934 cu rezultatul cercetărilor efectuate în aria Subcarpatică a Mol
:lovei.
Vezi şi : C. Mătasă, Istoricul Muzeului arheologic Piatra Neamţ, in Mem
Antiq , 1, 1969, p. 399 şi urm. ; C. Scorpan,. Muzeul Arheologic Piatra Neamţ,
ln AM, IV, 1966, p. 361 şi urm.
2 C. Mătasă, art. cit., p. 40:1.
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quita_t is " şi alte publicaţii în care sînt valorificate ştiinţific materialele
prezente în expoziţia de bază .
. In sălile de expoziţie, mobilierul compus din vitrine verticale cu
spaţiu expoziţional larg şi subsolul drept depozit, deşi păcătuiesc prin
masivitate şi simplitate estetică, au permis totuşi aplicarea unor prin
cipii moderne de expunere. Etajerele u._şor înclinate sau drepte şi care
evită efectele reflectante ale luminii, micile suporturi şi stative, petele
de culori pastelate şi armon:izate, conturînd forme geometrice pe fun
dalul unor vitrine, formează cadrul in care au fost plasate cu acurateţe
şi fantezie exponatele.
La punerea pieselor în valoare expoziţională, subliniind tridimen
sionalitatea formelor, concură şi iluminatul cu lămpi fluorescente mas
cate în partea superioară a vitrinelor. Combinarea luminii acestora cu
lumina lămpilor normale din tavanul sălilor, crează o atmosferă intimă
şi permite o vizibilitate perfectă.
Dispunerea pieselor expuse este făcută în funcţie de coordonatele
cronologiei epocilor şi perioadelor acestora şi de principiul muzeografi-c
al legăturilor continui şi includere a istoriei locale în cadrul general al
istoriei patriei printr-un fond documentar corespunzător. Respectînd
aceste principii generale, expunerea atrage atenţia şi prin gruparea pie
selor pe -complexe arheologice singularizînd unele dintre ele ca : Ză
neşti-Dealul Viei, Traian-Dealul Fîntînilor, Frumuşica , .Izvoare-Piatra
Neamţ, Bîtca Doamnei etr:.
Cu tot didacticismul de care suferă, fondul doocumentar însoţeşte
bogăţia pieselor originale, dă posibilitatea vizitatorului să perceapă evo
lutiv procesul istoric şi devine accesibil majorităţii vîrstelor, înlocuind
în unele ·: azuri ghidajul oral.
Aflate pe registrul superior, deasupra vitrinelor, între grupe de
vitrine sau pe fundalul acestora, panourile cuprinzînd periodizarea ge
nerală şi subdiviziunile epocilor istorice, fotografiile unor staţiuni ar
heologice, textele, etichetele adecvate, simple şi concludente, hărţile
arealului unor culturi materiale, plasează exponatele in timp şi le con
firmă autenticitatea.
In stadiul actual expoziţia permanentă ocupă trei săli la parter şi
una la etajul clădirii. Circuitul bine orientat începe în sala I de la paz:
ter prin prezentarea vestigiilor paleoliticului superior . Lamele de cre
mene neretuşate, răzuitoarele, cuţitaşele lucrate în tehnica desprinderii
Jame/are, provenite de la Bofu şi Cetăţica-Ceahlău, ocupă prima vitrină,
documentînd etapele culturii Aurignaciene.
Găsite în jurul vetrelor de la Cetăţica, ilustrînd şi infiltrarea aici
a unor triburi de vînători venite d in E şl care foloseau silexul de Prut,
superior celui de pe valea Bistriţe"i , cuţite, aşchii de silex şi lame sînt
expuse în vitrina 2. Tot aici, materialele provenite de la Bistricioara îşi
revendică apartenenţa la faza finală a aurignacianului.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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Evoluţia paleoliticului final este prezentă prin expunerea resturi
lor de locuire gravettiene din descoperirile de la. Podiş-Ceahlău şi Lu·
tărie-Bistricioara şi prin dăltiţele de influenţă magdaleniand găsite la
Bofu-Mic.
Următoarea vitrină prezintă materialul de caracter microlitic apar
tinind culturii mezolitice swideriene descoperite in punctele La Scaune
pe masivul Ceahlău şi Poiana Cireşului-Piatra Neamţ.
Materialul litic este însoţit în expunere de un însemnat material
osteologie al faunei paleolitice. Remarcăm în cadrul acestuia un corn
fragmentar de Cervus elaphus, dinţi şi oase de ren, maxilarul unui pui
de Rhinocerus antiquitatis, fre.gmenJte de măsea şi co'lţi de mamut şi oas e
de bour.
Restul vitrinelor din sala I prezintă materialul ceramic, litic şi
osteologie aparţinînd neoliticului.
_Cea mai veche ceramică expusă în muzeu aparţine culturii eera
micii llniare cu capete de note muzicale, cîteva fragmente în vitrina 5,
un capac in vitrina 6 şi cîteva fragmente ceramice specifice culturii
Boian Il, faza Giuleşti, aparţinînd complexului fenomen de sinteză al
originii culturii Precucuteni.
Dacă neoliticul timpuriu este puţin reprezentat, materialul arheo
logic apartinind neoliticului mijlociu şi superior formează fondul prin
cipal al expoziţiei permanente a muzeului pietrean.
Ceramica lucrată în general din pastă rudimentară, cu ardere in
completă şi culoarea neagră-cenuşie la exterior, ornamentată prin in
cizii, în benzi liniare şi impresiuni de puncte, în motivul tablei de şah,
dinti.. de lup, benzi în spirală, pliseuri şi caneluri (fig. 2/2, 6--7 1 3/1 ,
3--4 ) cărora intr-o ultimă etapă li se asociază pictura crudă, documen
tează fazele culturii Precucuteni.
Vasele de diverse forme, în care remarcăm paharele cu gitul cHin
dric şi corpul tronconic (fig . 3/1 , 3), cu buza uşor evazată sau uneori
aplecată spre interior, capace (fig. 2/2) , vase de cult cu p-roeminente
(fig. 3/4) , castroane cu umărul recurbat, vase de provizii ornamentale
cu barbotină neorganizată, provenite din staţiunile Zăneşti-Dealul Viei,
Izvoare-Piatra Neamţ, Trudeşti-Ghigoeşti, ocupă trei vitrine din sala I.
Avind aceeaşi provenienţă, atestînd economia purtătorilor cul
turii Precucuteni, rîşniţele primitive, topoarele din piatră şlefuită ( fig.
1 0/4) , răzuitoarele (fig. 1 0/7) , lamele de silex (fig 1 0/1 ) , vîrfurile de să
geţi şi pietrele de ascuţit din vitrina 5, uneltele de os şi săpăligele din
corn de cerb din vitrina 6, întregesc imagin ea dezvoltării acestora.
De asemenea, mai mulţi idoli ( fig. 2/1 1 3/2), din care unul cu capul
tratat natura·list ( fig. 2/1 ) , care manifestă influenţe ale pl·astidi crişoide
şi idoli-i a căror prezenţă indkă infl.uen�a culturii Turdaş, cît şi p-lastica
zoomorfă evidenţiază viaţa spirituală a triburilor precucuteniene.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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Ultimele vitrine din sala I redau evolutiv faza de trecere la cul
tura Cucute ni propriu-zisă prin ceramica de factură Protocucuteniană
sau Cucuteni A 1 (Izvoare CI 1 }.
Sint expuse vase bitronconice , capace semisferice cu buton, cupe,
suporturi in formă de olane cilindrice cu buza evazată şi cupă l a par
tea superioară (fig. 2/9 ; 3/7), provenite din staţiunile Izvoare şi Fru
muşica-Bodeşti.
Decorul acestora prezintă elemente mo.ştenite din cultura Precu
cuteni ca : alveole, canelurile, spirale incizate, motivul cercurilor unite
tangent prin linii oblice, dar asociate cu pictura bicromă (fig . 3/6 ; 5/1 ) ,
- roşu pe fond alb sau alb pe fond roşu - care devine u n mijloc cu ren t de ornamentare.
Seria vaselor bicrome protocucuteniene şi cucuteniene lucrate
ingrijit, din pastă a cărei structură este superioară celei precucuteniene,
se continuă în sala II. Dintre aceste a remarcăm suporturile antropo
morfe (fig. 4/2-3) expuse in vitrina 2 şi îndeosebi celebrul suport com
pus din şase siluete feminine stilizate, adevărate cariatide de mai tir
ziu, supranumit de către descoperitor "Hora de la Frumuşica" (fig. 4/2).
Tot aici este expusă o bucată de chirpic care păstrează impresiuni de
bîrne, documentind locuinţele de suprafaţă a purtătorilor precucute.
nieni, precum şi materialul litic compus din topoare din piatră (fig.
9/3 ; 1 2/5) , frumoase vîrfuri de suliţe ( fig. 7/1-3, 6), vîrfuri de săgeţi
(fig. 6/7), răzuitoare din silex şi pietre folosite la ascuţit ( fig. 6/6J .
In continuare, sala 11 prezintă materialele neolitice de tip Cucuteni
A 2 provenite în specia'l din staţiunile Izvoare şi Frumuşioa. Sînt expuse
vase de diferite forme şi mărimi
cupe, capace, suporturi, vase de pro 
vizii, linguri etc .
Remarcăm îndeosebi, calitatea superioară a pastei, arderea oxidan
tă, vari.etatea formelor şi exclusivitatea picturii ca mij loc decorativ.
Inciziile, canelurile, alveolele pre- şi protocucuteniene dispar, fiin.d in
locuite cu pictura tricromă.
Ceramica cucuteniană tricromă expusă în sala II şi prima vitrină
din sala . III, prezintă o gamă variată a decorului spiralo-meandric. obţi
nut cu ajutorul culorilor alb, roş şi negru, ultima culoare avînd rolul
de a mărgini şi evidenţia motivele albe sau roşii caracteristice fazei
Cucuteni. A 2.
Din varietatea motivelor se detaşează decorul compus din spirale
cu valute disparate sub form a unor serii de S orizontali sau obli.ci.
Acest motiv acoperă fie in întregime, fie 2/3 din suprafaţa vasului. El
poate fi observat deosebit de clar pe vasul de cult de la Izvoare (fig.
9/3), expus in vitrina 5, a cărui suport tubular, altar şi cupă formează
un tot unitar,. sau pe vasele de la Frumuşica (fig. 4/1 ; 5/3 ; 6/1 , 3). Re
marcăm, ,de asemenea, decorul compus din spirale cu valute tmpreu·
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nate care dau naştere unei linii şerpuitoare continue (fig. 7/5) inttlnit
pe vasele mari de provizii expuse între grupele de vitrine din sala U
şi pe un capac de vas din vitrina 10.
Un alt deco;r care apall"e frecvent p e ceramJi ca fazei Cucuteni A 2,
expusă în muzeul pietrean, este compus din spirale cu valute stilizate
a căror capete se îmbucă sub forma unor cîrlige unghiulare (fig. 5/2 ;
6/2) ş i din care, posibil, au rezultat şi reţelele de meandre oblice unite
intre ele prin benzi scurte perpendiculare.
Derivarea motivului de bază, prin secţionarea buclelor spiralei a
dat naştere decorului de pe paharele neolitice - un rînd de cercuri
simple, distanţate, situate între două serii de semicercuri (fig. 9/4) , pre
zent pe vasele din sala II într-o multitudine de aspecte decorative.
Ordinea aplicării culorilor diferă de la caz la caz, iar nuanţele
diferă după natura şi puritatea substanţelor întrebuinţate, după gradul
mai mult sau mai puţin înalt de conservare. Culoarea roşie variază
in decorul ceramicii tricrome, de la o nuanţă aprinsă pînă la brun in
chis . Albul este de cele mar multe ori, clar compact, dar nu sînt rare
cazurile cînd este aplicat sub formă de haşuri longitudinale sau în
crucişate, lăsînd să apară intre ele spaţii in nuanţa contrastantă a pe
retelui lustruit, roşu sau brun, al vasului. In unele cazuri albul a fost
aplicat mult diluat încît devine străveziu dînd o nuanţă �ar razie.
Culoarea neagră care mărgineşte motivele principale fie spirale de
culoare albă sau rezervate din fondul roş al vasului , capătă o nuanţă
şocolatie. Cromatismul culorilor bine armonizate şi supleţea formelor
dau o eleganţă dosebdtă şi o mare valoare artistkă cer·amicii trkrome.
Deosebit de bine ilustrate în sala II, ocupaţiile purtătorilor cul
turii Cucuteni subliniază nivelul agriculturii primitive, creşterea ani
malelor, industria casnică şi accentuatul sedentarism al acestora. In
vitrina 6 sînt expuse săpăligile din corn de cerb (fig. 2/3), secerile din
silex, rîşniţele (fig. 6/4-5), grîne carbonizate. Tot aici, greutăţile pla
selor de pescuit ( fig. 8/6), · cîrligele de undiţă şi harpunele din os (fig.
'7/4) documentează pescuitul.
[n vitrina 9 din sala II, fusaiolele (fig. 7/8 ; 9/5), greutăţile din
lut ars de la războiul de ţesut (fig. 8/7 ; 9/7) şi fragmentele ceramice
pe care a rămas imprimată pînza obţinută, ilustrează meşteşugurile
casnice ---'- tarsul şi ţesutul.
Provenind din aşezarea neolitică Frumuşica, idolii zoomorfi re
prezentînd păsări (fig. 9/8) şi animale ( fig. 5/7) în special cornute,
puse în legătură cu cultul taurului, respectiv a puterii virile, de esenţă
mediteraniană-orientală, cît �i idolii antropomorfi, în majoritate fe
minini, decoraţi cu striaţiuni care le dau un aspect de fiinţe fantastice
(fig. 4/5 ; 5/4) , expuşi în vitrinele din sala II, redau intensa viaţă spi
rituală a acestei populaţii creatoare a unei splendide arte.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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Alături de ceramică, unelte şi obiecte de cult, sint expuse in
aceleaşi vitrine, perle din lut ars ( fig. 5/3), coliere din scoici, brăţări
de aramă nativă (fig. 7/9) , ştampile pentru tatuare ( fig. 5/5) etc., toate
ilustrînd modul de împodobire al locuitorilor cucutenieni, gustul lor
inalt pentru frumos .
Continuînd investigarea exponatelor, în primele vitrine din sala
lli, vizitatorul urmăreşte o nouă etapă a culturii Cucuteni. Aici sînt
expuse materialele apartinind fazei Cucuteni A-B, provenite din staţiu
nile Traian-Dealul Fîntînilor, Calu (Piatra Şoimului) �Şi din unele des
coperiri sporadice de la Costişa.
Caracteristic acestei faze este evoluţia formelor vaselor, dar şi
varietatea grupelor stilistice ale motivelor decorative aplicate tectonic.
Se pot observ a pahare, vase piriforme cu prag, străchini, capace in
formă de " cască suedeză", cratere ( fi g. 8/5) , sau vasul binoclu din vitri
na 2. De "=.semenea, se poate observa pe lîngă motiv,ele decorative de
rivate din pictura fazei anterioare, motive noi, benzile orizontale um
plute cu motivul în X, sau decorul antropomorf pictat.
1n continuare expoziţia prezintă ceramica, uneltele şi plastica
aparţinînd fazei Cucuteni B, ultima etapă a neoliticului moldovenesc,
din descoperirile de la Frumuşica, Podei-Tg. Ocna, Văleni-Piatra Neamţ
şi sporadic de la Costişa,
La cerarnioa de tip Cucuteni B se r emarcă nu numa,i pasta de
calitate excelen.tă şi arderea uniformă dînd vaselor culoarea cărămizie
s:::au crem, dar în mod deosebit marea varietate a formelor şi motivelor
decorative.
Paharele accentuat bitronconke ( fig. 1 1 Îl ; 1 2/4), străchinile
adînci şi cu margmea înaltă ( fig. 1 1 /3), craterele ( fig. 1 1 /2 ; 1 2/1 ) , am
forele şi miniaturile caracteristice acestei faze, ocupă patru vitrine din
:;ala III.
Stilizarea, polimorfismul acoentuat, caracterul tectonic şi spaţial
al motivelor decorative aşezate pe diferite zone ale vasului, cromatis
mul aplicat pe feţuieli lustruite definesc stilul baroc al ceramicii din
faz a Cucuteni B.
In componenţa decorului întîlnim frecvent spirala c u derivatele ei,
benzile de linii verticale sau multiliniare care formează in general, ele
mentul marginal de jos, al zonei decorative, sau limita metopelor, ghir
l,an.dele, rengentele la ce.rc şi cercurHe cu decor textil. 1'ot in decorul
metopic al ceramicii Cucuteni B se întîlneşte motivul zoomorf pictat
ca pe vasele de la Frumuşica, sau cel plastic ca pe un crater provenit
de La Podei- Z'g. Ocna.
O deosebită stilizare comportă şi plastica acestei faze. Idolii antro
pomorfi proveniţi de la Costişa ( fig. 9/1 ; 1 1 /4) , Frumuşica ( fig. 1 1 /6) ,
Piatra Şoimului şi Podei-Tg. Ocna, expuşi în vitrina 4, confirmă evoluţia
spirituală a triburilor cucuteniene, măiestria lor artistică.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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In aceleaşi vitrine este prezentă ceramica de tip Cucuteni C carac
terizată prin pastă rudimentară cu amestec de pietricele şi scoică pisa
tă, cu decor pectinat sau executat cu şnurul infăşurat.
Sînt prezente, de asemenea, obiecte de cult, numeroase vîrfuri de
săgeţi din silex ( fig . 1 1 /5) şi din obsidiană ( sticlă vulcanică) , topoare din
piatră şlefuită şi perforate (fig. 6/8 ; 9/4), sule, spatule (fig. 1 1/7) , mă
ciuci din os ( fig. 8/8 ; 9/2 ; 1 0/9 ; 1 1 , 1 4-1 5) şi săpăligi din corn de cerb.
Ilustrînd intensificarea folosirii cuprului, primul metal cunoscut
lncă din neolitic, cit şi începutul unor mari sinteze prin apariţia unor
"culturi mixte" stau mărturie materialele aparţinînd perioadei de tranziţie
de la neolitic la epoca bronzului. Expuse în vitrina 8 din sala III şi în
cadrate complexului cultural Horodiştea-Folteşti acestea se remarcă
prin ceramica ornamentată cu impresriuni de şnur, crestături şi alveole
( fig. 1 1 /8). Tot aici, sînt prez·ente materialele provenite din cisturile des
coperite la Piatra Neamţ, Deleni-Piatra Şoimului, Bîrgăoani şi Şer
beşti, care îşi revendică apartenenţa la cultura amforelor sferice (fig.
1 2/1-3} .
Circuitul expunerii în sala I I I se încheie în ultimele trei vitrine, cu
prezentare a epocii bronzului. Intr-o expunere acurată şi un cadru do
cumentar adecvat, vizitatorul urmăreşte ceramica, uneltele şi armele din
piatră şi bronz aparţinînd culturii Costişa şi culturii Noua, provenite din
descoperirile de la Costişa, Borleşti, Parava, Mîndrişca, Ciritei, Doina
etc., localităţi din cuprinsul judeţelor Neamţ şi Bacău.
Caracteristice ceramicii de tip Costişa, aspect al culturii rasăritene
Belîi-Potick, extinsă în aria culturii Monteoru din depresiunea subcar
patică a Moldovei, expusă în vitrinele 9 şi 1 0, cu pastă de calitate bună,
sînt formele ei originale. Cea mai frecventă este ceaşca pîntecoasă cu
două torţi uşor supraînălţate ( fig. 1 2/4, 6) , amforele mari şi mici ( fig.
1 2/7) şi străchinile tronconice cu pereţii uneori uşor curbaţi,
Decorul acestei ceramici este puţin variat. Frecvente sînt motivele
în benz i dP. linii incizate, triunghiurile haşurate şi şirurile de puncte.
Ceramica de tip Noua, descoperită la Ciritei-Piatra Neamţ şi Doina
(jud. Neamţ) , care ocupă ultima vitrină din sal a III, prezintă ca formă
pr,i ncipală ceaşca din pastă neagră-cenuşie cu tortile supraînălţate şi
cu butoni sau carene deasupra.
Intre uneltele şi armele din bronz pot fi văzute topoare de lupta
cu disc pe ceafă, topoare cu gaură de înmănuşare transversallt (fig. 1 3/1 ) ,
celturi (fig. 1 3/7, 8 ) , lame de cuţit, pumnale ( fig. 1 3/3--4) , vîrfuri de
lance ( fig. 1 3/2) , seceri de tip transilvănean şi seceri cu cirlig la miner
(fig. 1 3/6), iar materialul litic se prezintă prin topoare cu gaură de in
mănuşare (fig. 1 1 /5 ; 1 3/5), sceptre şi cosoare de cremen�
In sala IV, la etajul clădirii, sînt prezentate cronologic vestigiile
culturii materiale aparţinînd celor două etape ale epocii fierului, per-ioa
dei migraţiilor şi epocii feudale.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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Puţin documentată, prima epocd a fierulul (Hallstatt-ul) este ilus
trată de cîteva fragmente ceramice de tip Bîrseşti, expuse in vitrina 1 .
prov.enite d e la Lutărie-Piatra Neamţ.
Etapele culturii Latene, a civilizaţiei geto-dacice ajunsă la matu
ri!tatea formelor sale oa11acteristice in secolul 1 i.e. n., sinlt relevate de
bogăţia exponatelor provenite din cercetările efectuate în cetăţile dacice
de la Bîtca Doamnei şi Cozla-Piatra Neamţ, Titelca-11g. Ocna şi din
aşezărlle cercetate în punctele Lutări·e şi Dărmăneşti-Piatra Neamt, sau
in aria judeţului la Piatra Şoimului (Calu), Mastacăn-Dragomireşti si
Slobozia-Roznov.
Ca:racterizat pr1in dezvo:Ita·rea metalurgiei �ierului, ca.re a impus un
avint tuturor sectoarelor productive, în primele vitrine din sala IV
este redat aspectul economic prin fiare de plug, rişnite formate din dou�
piese, coase şi cosoare din care unul cu mîner de os. Tot aici probînd
progresul economiei geto-dacioe, dar şi lupta impotriv·a penetraţiei vio
lente a iazigilor, bastarnilor şi îndeosebi a romanilor, este prezent un
insemnat armament specific geto-dac. I ncepind cu vîrfurile de lance
din vitrina 1 . continuînd cu toporiştile din vitrina 3 şi terminind cu vir
furile de săgeţi din vitriilla 4, imaginea luptelor purtate de dad pentru
păstr·area libertătii lor, frecventa războaielor devine edificatoare pen
tru vizitator .
Evoluti a societăţii geto-dacice este documentată şi prin expune
rea unui bogat material ceramic cu cele trei categorii ale sale. Alături
de ceramica grosolană, lucrată <:u mîna, din pastă poroasă, avînd formP
obi;Şnuite ceştile tronconice cu toarta masivă (fig. 1 4/2), provenite de
la Piatr a Soim ului, Ti te lea-Tq. Ocna şi Bîte a Doamnei, se observă eera
mica cu lustru, lucrată cu mîna, di n pastă fină, avînd culoarea brună
sau neagră caracteristică etapei Latene II. Aceasta prezintă forme va
riate între care remarcăm străchinile semisferice, fructiere cu piciorul
jos, borcane, căn i bitronconice cu toartă, strecurători .
Ceramica lucrată cu roata, din pastă fină, în genere de culoare ce
nuşiu-deschis are forme alese cu atentie ( fig. 1 5/4-7) . I n vitrina 5 sînt
expuse căni, capace, baluri, fructiere evoluate pictate cu dungi orizon
tale de culoare roşu-închis pe fondul crem al pastei ( fig. 1 5/5) .
Probînd legăturile economice cu lumea sclavagistă greacă şi ro
mană, sînt expuse forme ceramice imitate in pastă cenuşie şi roşie dup.!i
vasele de import sau chiar j9roduse străine. Menţionăm între acestea din
urmă, ceaşca cu pictură roşie pe fond crem, din vitrina 1 , provenită de
la Piatra Şoimului şi vasul de bronz poleit cu aur (fig. 1 4/6) , din vitrina
5, găsit la Bîtca Doamnei .
In perioada provinciei Dacia, deşi in Moldova nu poate fi vorba de
o stăpînire romană, viaţa dacică de aici continuă, documentată prin
menţinerea formelor vechi traditionale şi prin preluarea unor elemente
ale noilor forme de cul<t ură materială,
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Ceramica expusă în vitrina 7 din sala IV, provenită din descope
nrile de la Lutărie, Dărmăneşti şi Piatra Şoimului, indică menţinerea
formelor mai vechi întîlnite pe Cozla şi Bîtca Doamnei, cu decorul com
pus din brîuri crestate sâu alveolate, dar alături de cănile şi paharele
lucr�te cu mîna, apare şi o specie ceramică cenuşie şi roşie împodobită
cu firnis sau vopsea.
Vitrinele următoare relevă pregnanta culturii materiale a · carpo
dacilor, care în secolul III e.n. cunosc maximum de înflorire economică
şi constituie o putere militară a cărei atacuri sînt îndreptate împotriva
pmvincili:lor romJane . de la Dunărea de jos .
�eramka carpică cunoaşte alături de formele de veche tradiţie
geto-dacă, cum sînt umele lucrate cu mîna şi împodobite cu brîu . alveo
lar în relief şi vasele fructieră cu piciorul jos, forme noi ca amforele şi
castroanele, lucrate cu procedee tehnice mai avansate, din pastă fină
şi cu ardere uniformă, avînd culoarea roşie sau cenuşie.
In sala IV sînt expuse vase provenite din necropola carpică de la
Butnăreşti, de la Dochi a şi din necropola de l'a Doina. Tot aiti, alături
de ceramica lucrată la roată (fg. 16/ 1 -2), de diferite forme şi dimen
siuni, sînt expuse borcane din pastă zgrumturoasă care îşi revendică
apartenenţa la cultura Cerneahov - S1ntana de Mureş, datate· cronologk in secolul al IV-lea.
. Din pastă zgrumţuroasă impură, amestecată cu diverse · ingrediente
şi datate in secolul al IV-lea e.n. , sînt expuse in vitrina 1 1 , vase mari
de provizii găsite la Faraoani şi borcane de la Izvoare. documentînd
epo�a de inceput a migratiilor. Acestea sînt asociate cu vase de culoare
cenuşie între care se remarcă castroanele largi cu gît tronconic înalt,
buza lată răsfrîntă orizontal, fundul proeminent şi prevăzute cu cîte
trei tortite late, dispuse vertical între buză şi umăr.
Inventarul ceramic şi fieros din vitrinele 1 1-13, descoperit pe
Bîtca Doamnei (fig. 16/3-6), datat pe baza unor analize tipologice în
a doua jumătate a secolului al XII-lea şi începutul secolului al XIII-lea,
atestă participarea locuitorilor acestor meleaguri la frămintata epocă
a feudalismului timpuriu.
Cercetările au concluzionat că aşezarea de pe Bitca Doamnei a
avut un carecter temporar. Confirmarea este dată şi de putina ceramică
feudală, foarte fragmentară, găsită aici, lucrată la roată 'şi ornamentată
prin incizii şi impresiuni cu linii ondulate şi drepte orizontale. Pe fun
dul citorva vase s-a găsit marca olarului în relief, semănînd cu litera A.
Caracteristice pentru complexul feudal de pe Bîtca Doamnei sint
piesele din fier constînd din arme ( fig. 1 6/5 ; 1 7/4, 8) piese de harna,şa
ment, unelte agricole şi diferite unelte meşteşugăreşti şi casnice. Vitrina
1 2, dlin sala IV cuprinde cele mai reprezentative unelte. Este expus la
brăzdar cu numeroase urme de întăriri şi reparaţii ( fig. 1 7 /5), un cuţit
·
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şi un număr Illil re de seceri şi coase. Sece,rile considerate de tip slav
au avut o largă circulaţie in secolele VI-XIII. Coasele sint scurte, cu
lama dreaptă şi lată, cîrligul făcînd un unghi drept cu fileul lamei ceea
ce indică un tip cu mînerul scurt (fig. 1 6/3) .
Piesele d e u z casnic sînt foarte diferite, dovedind numeroase
meşteşuguri. Sînt expuse cuie, cîrlige, pile, un burghiu, o mică nico
vală de campanie, cleşti şi foarfeci, unelte de pescuit, lacăte, catarame
de diverse forme şi mărimi (fig. 1 7/1-5, 9) .
Următoarea vitrină cuprinde arme şi piese de harnaşament. Intre
acestea remarcăm un frumos exemplar de sabie cu garda dreaptă care
ocupă centrul vitrinei. Sabia prezintă două nervuri longitudinale pe
fiecare faţă şi este montată într-o măciulie în formă de pară aplatizată
( fi g. 1 7/8) . Tot aici sînt expuse virfuri de lance, virfuri de săgeţi, un
buzdugan de dimensiuni mici şi cu proeminente aplatizate.
Foarte numeroase sint piesele de harnaşament dintre care se
detaşează scările şi pintenii (fig. 17 /6--7 ). Scările expuse in vitrina 13,
sîn t cu grătarul plat sau curb-bombat, iar cîteva exemplare de pintenl
'>int striaţi cu arqint.
Materialele aparţinînd necropolei feudale de la Dlirmăneşti-Pia
tra Neamţ, datată secolelor XIV-XV, constînd dintr-un vas cu marca
olarului pe fund (fig. 1 6/8) , mărgele din sticlă şi cochilii, cercei de
bronz, toate găsite într-un mormînt dublu - al mamei şi fiicei, ocupă
vitrina 14. Alături de acestea sînt expus e vîrfuri de lance ( fig. 1 6/7) ,
provenite din descoperiri întîmplătoare, u n fragment d e cămaşă d e zale
si o diademă de pe frunte a unui copil din necropola feudala de la
Doina.
Vestigiile complexului feudal aflat în imediata ap,r opiere a mu
zeului, constituind resturile fostei Curti Domneşti de la Piatra Neamt
datate in secolul al XV-lea, ocupă ultimele două vitrine.
Sînt prezente vase de diverse forme şi dimensiuni, lucrate la
roată ( fig. 19/2-3) , două opaiţe lucrate cu mina, dintr-o pastă poroasă,
ceramică grafitată şi smălţuită, cahle cu decor floral şi antropomorf
( fig . 19/4-5).
Din materialele fieroase provenite de la Curtea Domnească sint
expuse cuie, o ţîţînă de uşă, o cuţitoaie, o furculiţă, inele cu pecete,
virfuri de săgeţi (fig. 19/8) şi vîrfuri de lance.
Inventarul Curtii Domnesti estE' completat dP citeva plăcute dP
os cu mîner ( fig. 1 9/1 ) , fragmente de sticlă grosieră şi un creuzeL
Două vitrine masă plasate în centrul sălii cuprind o parte din
colecţia numismatkă a muzeului, încheind circuit.ul expozitiei perma
nente. In prima vitrină pot fi văzute tetradrahme thasiene şi drahme
din Dyrrhachium, provenite din tezaurul descoperit la Viişoara, De
·
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asemenea, aici sint expuse cîteva monede dacice din descoperiri izo
late şi monede romane republicane din tezaurul de la Costişa. A doua
vitrinJ este ocupată de denari romani din perioada împăraţilor Nerp,
Vespasian, Titus, Domiţian, Traian, Hadrian, Antoninus Pius, � arcus
Aurelius, Commodus, Septimiu Sever etc. , din tezaurul descoperit la
Socea. Alături de acestea, provenite din descoperiri izolate, se atla
monede bizantine de bronz de la Iustinian şi Mauriciu 1. In aceeaşi
vitrină sint expuse monede feudale moldoveneşti de la Petru Muşat,
Alexandru cel Bun, Iliaş, Ştefan al II-lea etc ., descoperite la Curtea
Domnească - Piatra Neamţ.
Diversitatea monedelor şi perioadelor mari de timp cărora lE'
aparţin indică un continuu puls economic pe linie ascendentă, tn
dceasta zona.
Materialul arheologtc expus în sala IV cuprinde tntr-o legătură
organi.c ă, cronologică şi prezentată riguros ştiinţific, o imensă perioadă
de timp, de etape istorice.
In prezentarea sti., materialul arheologic este insotit de un insem
nat fond grafic documentar care sintetizează, concluzionează şi singu
larizează etapele cărora le aparţin exponatele. In cadrul acestuia re
marcăm textel e corecte, ştiinţifice şi bine plasate in funcţie de piesele
arheologice. Atrag atenţia fotografiile mari ale sanctuarelor dacice · de
la Bitca Doamnei, harta patriei în perioada provinciei Dacia, planul
fostei Curţi Domneşti de La Pi1atra Neamţ, cît şi fotogr,afdlile cu aspecte
ale resturilor acesteia.
Cu lipsurile inerente cadrului muzeografic modest, fondul expo
ziţiei şi organizarea sa riguros ştiinţifică acordă Muzeului din Piatra
Neamt o importanţă cultural-educativă şi ştiinţifkă incontestabila.
Prin conţinutul său, ilustrind un important număr de culturi ma
teriale, p rin valoarea de document autentic al istoriei unor comunităţi
umane care au populat aceste meleaguri şi au contribuit la progresul
istoric general, expoziţia permanentă a Muzeului arheologic din Piatra
Neamt constituie pentru vizit,atorul de orice vîrstă, o preţioasă lec;tie
, cu profunde implicatii instructive şi educative de caracter patriotic.
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L'EXPOSITION PERMANENTE DE MUSl!E ARCHl!OLOGIQUE PIATRA NEAMŢ

Situe dans une bâtisse pres des monuments de l'ancienne Cour Princiere, le
Musee archeologique de Piatra Neamţ (fig. 1) dispose d'une .· importante collection
qui illustre une imense periode de temps et un grand nombre de cultures mate
rielles.
L'exposition commence dans la ţ-remiere salle du rez-de-chaussee ou les vitr-ines
de-chaussee et la quatrieme au premier etage du bâtiment. Dans les vastes vi.trines,
avec une bonne visibilite et acompagnees d'un cadret documentaire compose de
textes, de cartes, de photographies et d'etlquettes. Les objets ext= oses originaux' pro
vcnus des stationes archeologiques : Zăneşti-Dealul Viei, Traian, Dealul Fintinilor,
Frumuşica, Izvoare, Piatra Şoimului (Calu), Bîtca Doamnei, Cozla, Podei-Tg. Ocna.
Curtea Domnească-Piatra Neamţ etc., sqnt disposes chrono!ogiquement.
L'exposition commence dans la premiere salle du rez-de chaussee ou les vitrines
l, 2, 3, 4 sont occupees par le materie! lithique aţ.partenant au paleolithique su
perieur, provenu de Bofu, Cetăţica, Podiş, t,.a Scaune et Bistricioara. des endroits
situes autour du massif Ceahlău et de Poiana Cireşului-Piatra Neamt. Ici sont
documentees les etapes de la culture Aurignacierme, gravettienne et le mesolithique
de type swiderian. Sont exposes au�.si des os de Cervus elaphus, Rhinocerus anti
quitatis, renne, mammouth.
Les vitrines 5, 6 et 7 comt= rennent du materiei ceramique, lithique et osteo
logique appartenant o la culture Precucuteni, des decouvertes de. Zăneşti-Dealul
Viei, Izvoare et Trudeşti-Ghigoeşti. On remarque les formes des vaisseaux. les
motifs decoratifs incises (fig. 2 /2 ; 6-7 ; 3/1, 4-5), IJ.'economie et le sedentairisme
des ces tribus neolithiques.
Dans les dernieres vitrines de la premiere salle on trouve la ceramique proto
cucutenienne (Cucuteni Al-Izvoare III) de Frumuşica et de Izvoare, caracterii see
par la continuite des motifs incises, mais $urtout par la peinture bichrome (fi�.
2/9 ; · 3 /7 ; 4/2-3 ; 5/1). Ce meme materiei ocut=-e aussi les trois premieres vitrines
de la deuxieme salle, dans lesquelles on peut admirer le support anthropomorphe
., Hora de la Frumuşica• (fi. 4/2).
Ensuite la deuxieme salle presente la ceramique, les outils, les armes et la
t=-lastique de la phase Cucuteni A• des decouvertes de Izvoare, Frumuşica, Costeşti
B�ia et d«:s autres st�tions neolithique. En diverseş form.es et dimensions, la. �.cera
mtques tnchrome presente le decor spir�Jique et meandrique avec ses variantes
(fig. 5 /2 ; 6j2 ; 7/5 ; 8 /3-4). On remarque parmi celles-ci, le vaisseau de culte
d'Izvoare �fig. 8/3) et les vaisseaux de Frumuşioa (fig. 4/1 ; 5j2 ; 6/1, 3), exposes
dans les vttrines 6-1 1.
Aussi dans la deuxieme salle, ies vitrines 6 et 9 sont illustrees par les occu
pations des tribus cucuteniens. Sont exposees des serfouettes en corne de cerf
(fig. 2/3), des faucilles en silex, des haches-marteau perfores, des meules (fig.
6 /4-5), des graines carbonisees, des harpons (fig. 7j4), des fuseaux (fig. 7/8 ; 8 /5),
des poids de filets, pour la peche (fig. 8 /6) et des metiers de tissage (fig. 8/7 ; 9 /7),
des fragments cerarniques ayant le tissu imprime.
Aussi, les .figurines anthropomorphes (fig. 4/5 ; 5/4) et zoomorţhe (fig. 5j7 ;
9 /8), illustrent la vie spirituelle des cucuteniens.
Les premieres vitrines de la ţroisieme salle illustrent la phase Cucuteni AB
(fig. 8/5), mais les vitrines 4-7 exposent la ceramique (fig. 1 1/1-3 ; 12/1-2, 4), les
outils, les armes, la plastique (fig. 9/1 ; 1 1 /4, 6) et les bijoux appartenant â la phase
Cucuteni B provenus de Frumuşica, Podei-Tg. Ocna, Costişa. Il faut remarquer la
stylisation, le polimorphisme, la variation du decor, l'elegance et la souplesse des
vaisseaux et des figurines de cette phase. Ici est exposee aussi la ceramique de
tyţe Cucuteni C orne avec des motifs pectines ou avec la , corde enroulle",
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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Apţartenant au groupe culturel Horodiştea-Folteşti et a la culture des amphores
� heriques (fig. 13/1-�), les materiaux decouverts a Piatra Neamţ, Deleni-Piatra
Şoimului, Birgăoani et Şerbeşti, exposes dans la vitrine 8, documentent !'etape de
.
ţransition du neolithique a l'epoque du bronze.
Les dernieres vitrines de la troisieme salle documentent l'epoque du bronze
pa.r des materiaux appartenant a la culture Costişa et a la culture Noua. On re
marque les vaisseaux de Costişa et les outils en pierre et en bronze (fig. 12/5 ;
H/1-8) provenus de Costişa, Borleşti, Ciritei, Doina, Şerbeşti etc. Dans la premiere
vitr.ine de la salle IV sont presentes des fragments ceramiques de type Blrseşti
apţartenant au hallstatt, mais dans le vitrines 2-7 se trouve representee la culture
Latene geto-dacique par un riche materiei ceramique (fig. 15/2, 5 ; 16j4-5, 7) pro
venu des' cites daciques de Bitca Doamnei, Cozla, Piatra Şoimului (Calu), Ţitelca, Tg.
Ocna et des etablissements de Dărmăneşti, Lutărie-Piatra Neamţ, Mastacan, Slobo
zia etc.
Sont exposes des outils et des armes en fer et en bronze, des bijoux en argent
les categories de la ceramique dacique dans lesquelles on remarque le comr-otiere
dacique peint (fig. 16j5) dans la vitrine 5 et des produits etrangers (fig. 15/6).
La culture des carpo-daces appartenant au deuxieme siecle est documentee
dans les vitrines B, 9, 10 par la ceramique (fig. 17 j1-2), des outils, des armes
et des bijoux provenus des necropoles de Butnăreşti, Dochia et Doina. Aussi ici,
dans la vitrine 10, sont exposes les materieux appartenant a la culture Cerneahov
Sîntan'a de Mureş (le IVe..siecle) des decouvertes de Doina, Izvoare et Faraoani.
Le!t· vitrines· H, 12, 13 ţresentent particulierement le materiei en fer de
Bitca Doamnei (fig. 17 j3-6 ; 18/1-5, 8), encadre sur des b:.tses typologiques dans
la deuxieme moitie du xxo siecle et le debut du xrn e, mais la vitrine 14 docu
mente la periode du xrve et xve siecle par des materieux provenus de la necropole
feodale de Dărmăneşti (fig. 17 jB) et les dtkouverts de Doina. L' inventaire cerami
que, en fer et osteologique appartenant a l'ancienne Cour Princiere (fig. 19) est
expose dans les vitrines 15 et 16, en documentant les siecles XV-XVII.
Deux vitrines-table disposees centralement closent le circuit de l'exposition
par la presentation d'une parte de la collection numismatique. Sont exposees des
tetradrachmes thassiennes, des drachmes de Dyrrhachium, des monnaies daciques,
des mon.naies romaines republicaines, des denars romains imperiaux, des monnaies
feodales hongroises, polonaises, turques et moldaviennes de la periode des Princes :
Petru Muşat, Alexandru cel Bun, Iliaş et Ştefan II, decouvertes a la Cour Princiere
- Piatra Neamţ, ou il Vtişoara, Socea et des decouvertes isolees.

LEGENDE DES FIGURES
Fig. 1. - L'edifice du Musee Archeologique Piatra Neamţ.
Fig. 2. - Des objets exposes dans la salle 1 : 1, idole anthropomorphe precucu
tenien : 2. couvercle de vaisseau precucutenien ; 3, serfouette en cornP
de cerf ; 4-5, des rossades en argile bru!<�e ; 6, bouton de couvercle de
vaisseau precucutenien ; 7, fragment ceramique precucutenien ; 8, massue
en os ; 9, support avec coupe Cucuteni At.
1-8. Zăneşti-Dealul Viei ; Frumuşica.
Fig. 3.
Des objets exposes dans la salle I ( 1-5) et la salle II (6-7) : 1, 3-4, des
vaisseaux precucuteniens ; 2, 5, des idoles antropomorphes precucuteniens :
6-7, des vaisseaux Cucuteni At.
1-3, 5, Zăneşti-Dealul Viei ; 4, Izvoare ; 6-7, Frumuşica.
Fig. 4. - Des objets exţoses dans la salle Il : 1, support de vaisseau Cucuteni Ao ;
2-3, des support anthropomoli'phes Cucuteni At ; 4, queue de cuillere
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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Fig.

anthropomorphisee,
Cucuteni A2 ;
5, idole anthropomorphe
Cucu.,.
teni A2.
1-5, Frumuşica.
5. - Des objets exposes dans la salle Il, provenus de Frumuşica : 1, vaisseaux
Cucuteni A• ; 2, 6, des vaisseaux Cucuteni A2 ; 3, perle en · argile brulee ;
4, idole anthropomor[.Jhe Cucuteni A2 ; 4, marque pour tatouage ; 7, idole
anthr9pomorphe.
6
Des objets exţoses dans la salle Il : 1-3, couvercle et des vaisseaux
Cucuteni A2 ; 4-5, des meules ; 6, pierre pour aiguise ; 7, bout de fleche
en silex ; 8, hache en pierre ciselee et perfore. 1-3, 5-8, Frumuşica ;
4, Cozla-Piatra Neamţ.
7. - Des objets exposes dans la salle II : 1-3, 6.. des bouts de lance en
silex ; 4, harpon en os ; 5, vaisseaux Cucuteni A• ; 7, creux de cuilh�re
avec decor zoomorphe ; 8, fuseau ; 9, bracelet en cuivre uatif.
1-3, 5-8, Frumuşica ; 4, Zăneşti-Dealul Viei ; 9, Izvoare.
a. - Des objets exposes dans la salle II ( 1-4, 6-7) et la salle III (5-a) 1-2,
des cuilleres Cucuteni A2 ; 3, vaisseaux avec sanctuaire et support Cu
cuteni A!! ; 4, vaisseau A2 ; 5, vaisseau Cucuteni A-B ; 6, des poids en
argile brulee pour les filets il peche ; 7, FQid pour le metierl â tisser ; a,
massue en os.
1-3 ; Izvoare, 2-8, FrumuŞica.
9.
Des objets exposes dans la salle Il (4-7) et la salle III ( 1-3) : 1, idole
anthropomorphe Cucuteni B ; 2, massue en corne de cerf ; 3, hRche en
pierre ciselee ; 4, hache en pierre ciselee et perforee ; 5, fuseau ; 6, des
bouts de fleche en silex ; 7, des poids en argile brulee ; 8, idole zo
<llmorphe. 1-2, 6, Podei-Tg. Ocna ; 3, Piatra Neamţ ; 4, Băsăşti (Bacău) ;
5, 7-8, Frumuşica.
10. - Des objets exposes dans la salle ii : 1-3, des rosairs en silex ; 4-6, a,
des haches en pierre ciseh�e ; 7, racloir en silex ; 9, 1 1 , 14-15, de massues
en corne de cerf ; 10, 12-13, des poignards en os.
1, 4, 7, Zăneşti-Dealul Viei ; 2-3, 9-15, Frumuşica ; 5-6, B, Piatra
Neamţ.
1 1 . - Des objets exposes dans la salle III : 1-3, des vaisseau Cucuteni B ;
4, 6, des idoles anthropomorphes Cucuteni B ; 5, des bouts de fleches en
silex ; 7, hache en cuivre aves les bras .,en croix".
1-3, 5, Podei-Tg. Ocna ; 4, Costişa ; 6, Frumuşica ; 7, Viişoara.
12 . - Des objets exposes dans la salle III : 1-2, 4, vaisseaux Cucuteni B ;
3, poid en argile brulee pour le metier â tisser ; 5, hache en pierre ; 6,
hache en pierre perforee ; 7, spatule en os ; 8, vaisseau de type Horo
diştea-Folteşti.
1-3, 8, Podei-Tg. Ocna ; 4, 7, Frumuşica ; 5, Calu ; 6, Bicaz.
13. - Des objets exposes dans la salle III : 1-2, des hache en pierre, la eul
ture des amphores spheriques ; 3, am[.lhore spherique ; 4-5, des vaisseau
de l'epoque du bronze.
1, Deleni-Piatra Şoimului ; 2-3, Piatra Neamţ ; 4-7, Costişa.
14. - Des objets exposes dans la salle III : 1, des haches en bronze ; 2, bout
de javeline en bronze ; 3, couteau en bronze ; 4, roignard en bronze ;
5, hache en pierre ; 6, faucille en bronze ; 7, des haches de type celt.
1, Borleşti ; 2, Ţibucani ; 3-5, Costişa ; 6, Şerbeşti ; 7, Tazlău ; 8, Cindeşti
15. - Des objets exposes dans la salle IV, provenus de Bîtca Doamnei-Piatra
Neamţ ; 1-3, 5, des vaisseaux daciques ; 4, fibule en argent ; 6, vaisseau
en bronze dore.
·

Fig.

Fig.

r'ig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

575

-

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

ŞT:tFAN CVCO$
Fig. 16.
Fig. 17.

Fig. 18 .
Fig. 19.

Fig 20.
.
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Des objets exposes dans la salle IV, provenus de Bitca Doamnei-Piatra
Neamţ ; 1-3, des vaisseaux daciques executes il la main ; 4-7, des
vaisseaux dacique executes il la roue.
- Des objets dans la salle IV : des vaisseaux carpiques ; 3, des faux feo
dales ; 4, 8, des vaisseaux feodaux ; 5, hache ; 6, charue ; 7, bout de lance.
1-2, Lutărie-Piatra Neamţ ; 3-6, Bitca Doamnei ; 7, decouverte isolee ;
8, Dărmăneşti-Piatra Neamţ.
,
- Des objets exposes dans la salle IV. Des pieces feodales de Bltca Doam
nei : 1-3, des boucles de ceinture ; 4, hallebarde ; 5, charue ; 6-7, des
eperons i 8, glaive â deux tranchant i 9, ciseaux.
- Des objets exposes dans la salle IV, l'inventaire de la Cour Princiere Piatra Neamţ : 1, manche en os ; 2-3, des vaisseau feodaux ; 4-5, terre
cuites ; 6, fourchette ; 7, soc de charrue ; 8, des bouts de fleches.
- Le circuit d'exposition.
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Fq. 1 .
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Clădirea Muzeului Arheologic Piatra Neamţ.
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Fig. 2.

-

Exponale din sala I : 1 , idol antropomorf precucutt-ni �n ; 2, c a pac de v a s
precucutenian ; 3, săpăligă din corn de cerb ; 4-5, perle din lut ars ;
6, buton de capac de vas precucutenian ; 7, fragment ceramic precu
cutenian ; 8, măciucă din os ; 9, suport cu cupă, Cucuten i A l .
1-8,http://www.muzeu-neamt.ro
Dealul Viei - Zăneştli/ http://cimec.ro
; 9 , Frumuşica.
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Fig. 3. - Expona te din sala I ( 1 -- 5 ) şi din sala I I ( 6-7 ) : 1, 3-4, vase precucuteniene ;
2, 5, idoli an tropomorfi precucutenien i ; 6-7, vase Cucuteni A l .
http://www.muzeu-neamt.ro
/ http://cimec.ro
1 -3, 5 , Dealul
Viei - Zăneş ti ; 4, Izvoare
; 6-7, Frumuşica.
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fig.

4.

-

A �l H EOLOGIC

1, suport de vas, Cucuteni A2 ; 2, 3, s u porturi a n tro
pomorfc, Cucuteni Al ; 4, coadă de lingură an,tropomorfizată, Cucuteni A2 ;
5, idol antropomorf, Cucuteni A2.
http://www.muzeu-neamt.ro
/ http://cimec.ro
1 -5, Frurnuşicn.

Exponate din sala I I :
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: ig .

5.

A

MUZEULUI AHHEOLOGIC

Exponate d i n :>ala II, pro venite d e la Frumuşicil ·
2 , G, vasP rucut.en i A2 ; :J, perlă din lut ars ; 4,
cuteni A2 ; 5,http://www.muzeu-neamt.ro
pintaderă ; 7, idol zoomorf.
/ http://cimec.ro
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Fig.

G.

-

Expondte din sala II : l-3, capac şi vase Cucuteni A2 ; 4-5, nşn.te ;
6, piatră pentru ascuţit ; 7, vîrf de săgeată din silex ; 8, topor din piatră,
�Jefuit �i perforat.
1-3,http://www.muzeu-neamt.ro
5-8, Frumuşica ; 4, Cozla-Piatra
Neamţ.
/ http://cimec.ro
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2

rig.

7.

3

II :
3, G, vîrfuri el!' I<Jnc!' d i n s i l ! ' X ; 4, h df p o n el in os ;
Cucutcni A2 ; 7, găvan dC' lingură cu decor p l a stic zoomorf ; 8,
fusaiolă ; 9, brăţară d i n cupru.
1 -3, 5-8, http://www.muzeu-neamt.ro
fru m u şk u ; 4, D e a l u l V/ ici-:Lăncş
t i ; 9, I t. v o arc.
http://cimec.ro

- - Exponil tc ct i n silla

5,

\'ilS

EXPOZ I Ţ I A

STEFAN cue:oş

PERLANC:\TA

A
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1

1

\

-

�·

7
!

Î'J.

n.

--

8

L>: p o n :� : P d i n sala II ( 1 -4, G-'i ) şi d : n sala I l ! ( -, 8 ) : 1 -2, l i ng u ri Cucu teni
A2 ; :J. vas Cucuteni A2 ; 4, vas Cucuteni A 2 ; 5, vas Cucuten.i A-13 ;
6, grPutăţi d i n lut pentru plasele de pescuit ; 7, greutate d i n lut pentru
războ iul de ţesut ; 8, măciucă d i n os.
http://www.muzeu-neamt.ro
/ http://cimec.ro
1, 3, Izvoare ; 2, l:l, Frumuşicil
.
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Cl.:t � a l a Il ( 4-7 ) şi c!in sa:a
lil [ 1 -Jş : 1 , idoi <m iropomorf
Cucuteni B ; 2, măciucă din corn ; 3, topor din piatră ;lefu ită ; 4, topor
din piatră, şlefuit ş i perforat ; 5, fusaiolă ; 6, vîrfuri de săgeţi din silex ;
7, greutăţi d i n lut ars ; 8. idol zoomorf.
; 2, 6, Podei- Tg.http://www.muzeu-neamt.ro
Ocna ; 3, Piatra Neamt /; http://cimec.ro
4, Băsăşti-Bacău ; 5 , 7-8, Frumuşica.

l'ig. Y. - J:: x ponate
l,

Cos ti ş a
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! ' ig. 1 0.

Exponatc d i n sala I I : 1 -3, l a me din s i lex ; 4-li, 8, topoare din piatră
şlefu i tă ; 7, răzuitor din silex ; 9, 1 1 , 14-1 5 , măciuci din corn de cerb ;
10, 12- 1 3, străpun gători.

http://www.muzeu-neamt.ro
/ http://cimec.ro
1 , 4, 7 , Dealul Viei-Zăncş
t i ; 2-3, 9- 1 5, Frumuşica
; 5-G, 8 , P i a tra Neamţ.
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Exponate din sala III : 1 �3, vase Cucute:1i A ; 4, 6, idoli antropornorfi
Cucuteni B ; 5, vîrfuri de săge:�tă din si'cx ; 7, topor din cupru.
1 �3, 5, Podei-Tg. Ocna ; 4 , Costişa ; 6, Frur:1uşica ; 7, Viişoara-Bistrita.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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EXPOZIŢIA PERMANENTĂ

fig. 1 2.

A

C:UC:O$
MUZEULUI ARHEOLOGIC P IATRA NEAMT

$1'EF AN

Exponate din sala III : 1 -2, 4, vase Cuculeni B ; 3, greutate din lu t ars
pentru războiul de ţesut ; 5, topor din piatră ; 6, topor din ţ-iil.tră per
forat ; 7, spatulă din os ; 8, vas de tip Horodiştea-Folteşti.
1 - 3, 8, Podei-Tg. Ocna
; 4, 7, Frumuşica i 5, / Piatra
Şoimului ( Calu) ; 6, Bicaz.
http://www.muzeu-neamt.ro
http://cimec.ro
-

.

STEFAN. CUOO$ .
EXPOZIŢIA PERMANENTA A MUZEULUI ARHEOLOGIC PI ATRA NEAMŢ

fig. 1 3.

-

Ex ponate din sala III : 1-2, topoare din 1: i n lră, c u : tura a m foreLr sferic � ;
3, amforă sferică ; 4-7, ·vase d)n epoca bronzului.
1, Deleni-Piatra
Şoimulu i ; 2-3, Piatra
Nenmt ; 4-7, Costişa.
http://www.muzeu-neamt.ro
/ http://cimec.ro

$'I'EF AN CUCO$
EXPOZIŢIA PERMANENTĂ A MUZEULUI ARHEOLOGIC PIATRA NEAMŢ

g
Exponate din sala III : 1 , topoare el i n bronz ; 2, vîrf de suliţă ; :l, cu tit
din bronz ; 4, pumnal din bronz ; 5, topor din piatră ; 6, seceră - din
bronz ; 7-8, topoare tip celt .
1 , Borleşti ; 2, Ţibucani http://www.muzeu-neamt.ro
; 3-5, Costişa ; 6, Şerbeşti
; 7, Tazlău ; 8, Cîndeşti-Neamţ .
/ http://cimec.ro
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ŞTEFAN CU COŞ
EXPOZIŢIA PERMANENTĂ A MUZEULUI ARHEOLOGIC PIATRA NEAMŢ

Fig. 1 5 .

-

Exponate din sala IV, provenite de la Bîtca Doamnei : 1 -3, 5, ceramică
dacică ; http://www.muzeu-neamt.ro
4, fibuiă de argint ; 6,/ http://cimec.ro
vas de bronz aurit.
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� L\ M Ţ

ŞTEFAN CUOOS
EXPOZIŢIA PERMANENTĂ A MUZEULUI ARHEOLOGIC PIATRA NEAMŢ

r'ig. 17. � Exponate din sala IV : 1 -2, vase carpice ; 3, coase feudale ; 4, B, vase
feudale ; 5, topor ; 6, fie r de plug ; 7, vîrf de lance.
1-2, Lutărie-Piatra Neamţ ; 3-6, Bîtca Doamnei ; 7, descoperire izolată ;
http://www.muzeu-neamt.ro
8, Dărmăneşti-Piatra/ http://cimec.ro
Neamţ.

ŞTEFAN CUCOŞ
.
EXPOZIŢIA PERMA ENTĂ A MUZEULUI ARHEOLOGIC PIATRA NEAMŢ

,
Fig. 1 8.

-

Exponate d i n sala IV. Piese feu"ale de ln Bîtca: L.."e�mnei : l -3, călăram1 ;
4, ha!ebardă ; 5, fier . de plug ; 6-7, p i nteni ; 8, spadă cu două tăiştţri ;
·
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
9, foarfece.

EXPOZIŢIA PERMA E
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Fig. 1 9 .
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ŞTEFAN CUCO$
A MUZEULUI ARHEOLOGIC P!A TRA N EAMŢ

Exponate d i n sula IV, d i n inventarul Curt i i Do m neşti-Piatra Neamţ : 1 ,
miner d i n os ; . 2-3, vase feudale ; 4-5, cahle ; 6 , furculiţă ; 7 , brăzdar
de plug ; 8, vîrfuri
de săgeată.
http://www.muzeu-neamt.ro
/ http://cimec.ro

ŞTEFAN CUCOŞ
EXPOZIŢIA PERMANENTA A MUZEULUI ARHEOLOGIC PIATRA N EAMŢ
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Plilnul circuilului d e· vi.d tare a expozitiei perma nen t e
http://www.muzeu-neamt.ro
Piatra Ne a m /t.http://cimec.ro
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ŞTEFAN CU COŞ
EXPOZIŢIA PERMANENT A A MUZEULUI ARHEOLOG I C PIATRA N EAMŢ
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Harta Moldov e i cu statiunEe arhco� ogice d i n care provin e x ponatele d i l'l.
Muzeul Arheologic Piatra
Neamţ.
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/ http://cimec.ro

