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STUDII ŞI MATERIALE

ATELIERE PALEOLITICE ŞI EPIPALEOLITICE
DE PRELUCRARE

A UNELTELOR
de VASILE CHIRICA

Cercetările arheologice efectuate în ultimii ani în staţiunile paleo

litice şi epipaleolitice au furnizat numeroase informaţii asupra ateliere
lor de prelucrare a uneltelor din piatră.
Pe baza datelor disponibile pînă in prezent, s-ar părea că atelierele

paleolitice şi epipaleolitice sînt aglomerări mai mici sau mai mari de
obiecte de piatră în cadrul cărora uneltele finite reprezintă o cantitate
destul de restrînsă, maj oritatea fiind constituită din aşchii, spărturi şi
alte deşeuri de prelucrare. De exemplu, in unul din ·atelierele aşezării
�urignaciene de la Malul Roşu-Giurgiu, din 3242 piese, doar 274 sînt
tipice1, în atelierul staţiunii tardenoiziene de la Cremenea (nivelul Il),
din cele 1 5.000 piese numai 800 sînt tipice, restul fiind rămăşiţe ,de pre
lucrare2, iar in atelierul aşezării din aceeaşi vreme de la Costanda-Lădă
uţi, dintr-un număr de 34.300 piese, abia 190 sint caracteristice3•

Uneori, ca de exemplu la Malu Roşu-Giurgiu, in zona centrală a
atelierului, s-au semnalat nuclee de sile'x din care unele cu un inceput
de prelucrare, in timp ce in zona periferică .erau răspîndite numeroase
aşchii şi spărturi'. La Ripiceni-Izvor, din inventarul unui atelier fac
parte pietre mari de calcar pe care au fost identificate aşchii de prelu
crare-indicii ce denotă folosirea lor ca nicovale5•
In afară de aceste exemple, relevate de altfel la vremea lor de
către C. S. Nicolăescu-Plopşor şi Al. Păunescu, pare destul de probabilă
t Al. Pl!lunescu ş.a., Siipillurlle din lmprejurimile oraşului Giurgiu,
VIII, 1962, p. 130
.

2 Idem, Cercetilri paleolilice in SCIV, XVII, 1966, 2, p. 322.
Ibidem, p. 32 5.

a

în

Materiale,

� C. S. Nicoll!lescu-Plopşor şi colab., PaieolilicuJ de la Giurgiu. Aşezarea de la
Malul Roşu, în SCIV, VII, 1956, 3-4, p. 227.
5 Al. Pl!lunescu, Sur la succession des habitats paJeolilhiques de Ripiceni-IZI;or, în
Dacia, NS, IX, 1965, p. 8.
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Unelte musteriene: 1, 4, 6, 8, Ripiceni-Izvor; 2, Mitoc; 3, Baia de Fier; 5,
Iozăsel ; 7 . Ohaba-Ponor ; 1. 3-6, 8, după At Păunescu ; 2, după N. Zaharia:
7, după C. S. http://www.muzeu-neamt.ro
Nicolăescu-Plopşor şi colab.).
/ http://cimec.ro
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existenţa atelierelor şi in alte aşezări asupra cărora vom insista in cele
ce urmează.

Cele mai vechi aşezări paleolitice cunoscute pînă ,în prezent pe
teritoriul României, datează din musterian ( Ripiceni-Izvor6, Ohaba-Po
nor7 şi Baia de Fier8) . Ele se caracterizează prin aglomerarea pe spaţii
mici a unor mari cantităţi de materiale semiprelucrate deşeuri şi un
număr foarte redus de unelte finite. Facem precizarea că la Ripiceni
lzvor, cele mai mari ateliere, datînd din musterianul final, au o supra
faţă de 4--8 metri pătraţi9•
Uneltele create de c ătre locuitorii aşezărilor paleoliticului .mijlociu

se caracterizează prin tehnica aşchială de prelrucraiTe. Sp.re deosebire d e

<'lapele anterioare, în musterian suprafata nucleului este preparată in
scopul de a obţine unealta de forma dorită. Specifică este retuşa muste
riană in solzi şi uneori "în trepte", mai largi la partea superioară şi mai
lngustă la bază10•

Principalele unelte descoperite în aşezări musteriene sînt : vîrfuri
foliacee lucrate în tehnică bifacială ( fig. 1/5), v îrfuri de mînă ( fig. 117),
piese denticulate ( fig. 1/3), nuclee .de tip Levallois ( fig. 118), puţine gra
toare ( fig. 111 ), burine-unele pe lamă retuşată ( fig. 1/4) şi aşchii de tip
Lcvallois cu talonul neted (fig. 116). Caracteristice sînt vîrfurile de mînă
cu talonul pregătit prin una sau mai multe faţete ( fig. 1/2) .
n

Cele mai multe ateliere au fost identificate însă în aşezări aparti

ind paleoliticului superior, din care una aparţine gravetianului (Ştefă

ncşti-"Podul Başeului peste Prut"11) iar cinci, aurignacianului mij lociu
Cremenea15 ş i
Malul Roşu-Giurgiu16) .
Faţă de etapa anterioară, in prelucrarea uneltelor din paleoliticul
superior, saltul calitativ îl constituie folosirea tehnicii lamelare, ceea
('(' determina c a produsele finite să corespundă tot mai mult intenţiilor

( Ripiceni-Izvor12, Ciuper<::eni13, Româneşti-Dumbrăviţa14,

u

Ibidem.

7 C. S. Nicoliiescu-Plopşor şi colab., Şan t ierul arheologic Ohaba-Ponor, in Mate-

riale, III, 1957, p. 43.
ldem, Şantierul arheologic Baia de Fier, in Materiale, III, 1957, p. 18.
!1 Al. Pl!unescu, op. cit., in Dacia, NS, IX, 1965, p. 8.
III Idem, Evoluţia uneltelor şi armelor de piatrd cioplitd descoperite pe teritoriul
României, Bucureşti, 1970, p. 93.
11 Al Pl!unescu şi Gh. M. Vasiliu, Noi descoperiri paleolitice ln regiunea Suceava,
In Revista Muzeelor, 1967, IV, p. 366.
1 2 Al . Pl!unescu, op. cit., in Dacia, NS, IX, 1965, p. 8.
D Idem, op. cit., In SCIV, XVII, 1966, 2, p. 329----330.
u F. Mogoşanu, Descoperiri paleolitice ale Muzeului din Lugoj, Jn Revista mu
zeelor, 1967, 6, p. 556.
1;, C. S. Nicoli'lescu-Plopşor şi colab., Raport preliminar asupra cercetdrilor rtin
anul 1956, în Materiale, V, 1959, p. 33.
w Al. Păunescu, op. cit. in Materiale, VIII, 1962, p . 131.
B

.

,
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şi nevoilor omului. Totodată, in această vreme se observă o mai accen
tuată specializare in prelucrarea uneltelor. A stfel, apar mai multe tipuri
de gratoare, burine, ,etc. Tehnica musteriană nu dispare, ci se continuă
uneori pînă in epipaleolitic. Mai mult incă, printre piesele litice desco
perite la Româneşti-Dumbrăviţa au fost găsite şi unelte de tip "chopping
tool"17.
Printre tipurile de unelte caracteristice paleoliticului superior sint
puţine piese lucrate in tehnică bifacială, gratoare (fig. 2/4 ) , lame cu
trunchiere oblică retuşată abrupt (fig. 212), virfuri de tip "Font-Yves"
(fig. 2/1 ) , gratoare de tip "cu cioc" (fig . 2/3), lamele de tip "Dufour", cu
retuşe alterne, inverse sau directe, descoperite mai cu seamă tn aşeză
rile din Banat, gratoare nucleiforme (fig. 2/8), lame retuşate abrupt, vir
furi de tip zis "La Gravette" (fig. 2/6) , unelte combinate de tipul gra
toar-burin (fig. 2 /5 ) , burine (fig. 217).
In ceea ce priveşte atelierele epipaleolitice, cea mai veche este
marea aşezare
atelier de la Lapoş aparţinînd campignianului arhaic18 .
Demn de remarcat este că, în această statiune se constată chiar un înce
put ,de sedentarizare favorizată attt de condiţiile bune ale mediului geo
grafic, cît şi de existenţa zăcămintelor de materie primă din apropiere19.
O particularitate a inventarului litic al acestei aşezări o constituie teh
nica musteriană de prelucrare a uneltelor care se caracterizează prin
bulbul de percuţie proieminent şi talonul diedru, formind un unghi foarte
deschis faţă de linia de desprindere20 ( fig. 3/ 1 0). Pe de altă parte, se
observă influienţa unor elemente străine, atestată prin prezenta celor
patru piese lucrate intr-o tehnică superioară in raport cu majoritatea
pieselor lucrate incipient21, fapt observat şi în atelierele aşezării de la
Româneşti-Dumbrăviţa:22• Nu este exclus ca această situaţie să se dato
reze uneori materiei prime greu de prelucrat şi nu neîndemînării "meş
terilor" din cele două aşezări.
Printre uneltele descoperite la Lapoş, amintim lame retuşate (fig.
3/2), raboturi nucleiforme (fig. 3/4), răzuitoare pe aşchie (fig. 3/8), burine
(fig. 3/3), topoare primitive (fig. 3/9), etc.
Următoarea etapă a epipaleoliticului, swiderianul, este documentat
�rin aşezarea - atelier de lungă durată de la Scaune-Ceahlău, locuiti!
·-

17 F.

Mogoşanu, op. cit., in Revista Muzeelor, 1967, 6, p. 556.
Idem, Şanlierul de la Lapoş, în Materiale, VIII, 1962, p. 14S-152; id'em, Pro
bleme noi in aşezarea de la Lapr:; in SCIV, XV, 1964, 3, p. 337----350.
19 F. Mogoşanu şi M. Biliri, AsuPra prezentei camplgnianulUi 1n România in SClV.
XII, 1961, 2, p. 220-221.
20 F. Mogoşanu, op. cii., in Materiale, VIII, 1962, p. 149.
2t Idem, op. cit., In SCN, XV, 1964, 3, p. 338. Vezi fig. 1/1--4.
22 F. Mogoşanu şi 1. Stratan, Rezultatul ultimelor săpături arheologice privind pa
leolilicul din nordul Banatului, în Revista Muzeelor, 1969 1, p. 85--89.
te



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

ATELIERE PALEOLITICE ŞI EPIPALEOLITICE

2·
/

G

Fi9

'2.

-

7

8

Unelte din paleoliticul superior: :, Tincov" , 2, RomânPşli-Dumbravlta ; 3,
Cremenea ; 4, Ripiceni-Izvor; 5--7, Malul Roşu-Giurgiu; 8, Ciuperceni
(dupa Al. Dllnnescu).
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·

de o tabără de vînători . Se pare că această statiune datează dintr-o fază
mai tîrzie a swiderianului, aparţinînd după cercetătorii p olonezi ciclului
zis mazowian. In zona atelierului s-au semnalat peste 200 silexuri pe
metru pătrat, maj oritatea deşeuri .de prelucrare, unelte tipice fiind în
număr foarte redus23 : vîrfuri de săgeată cu peduncul ( fig. 3/ 1) , vîrfuri

de tip zis La Gravette (f:ig .
tura retuşată .

3/6),

gratoare ( fig.

3/7),

burine, lame _cu scobi

Ateliere romanell o-aziliene au fost descoperite doar în marea aşe
zare de la Cuina Turcului-Dubova24• Printre zecile de mii de obiecte
rezultate din prelucrarea uneltelor, s-au găsit şi piese caracteristice în
cadrul cărora predomină gratoarele, apoi lamele retuşate, lamele de tip
"a bord abatţu", piese cu scobitură şi v îrfuri gravetiene şi mai rar, piese
geometrice, vîrfuri aziliene ( fig. 3/5), burine, străpungătoare şi unelte

combinate de tipul gratoar-burin25•

Ultima etapă epipaleolitică, tardenoizianul, este semnalat pe teri
toriul ţării noastre prin atelierele descopell'ite la Ripiceni-Izvor26, GUma
Roata 27, Cremenea ( nivelul II)28 şi Costanda - Lădăuţi29• Al. Păunescu
consideră că tardenoizianul s-a dezvoltat pe un fond gravetian întîrziat,
cu participarea unor elemente aziloide şi azilo-romanelliene care s-au
adăugat influenţele tardenoizianului central-european în Transilvania şi
nord-pontic în Moldova30•
•

In ceea ce priveşte uneltele, se observă că persistă tipuri din pale
oliticul superio· r : vîrfuri d e tip zis "La Gravette" ( fig. 4/2, 6, 12), lamele
"a bord abattu" ( fig. 4/ 1 1), burine ( fig.4/9) , gratoare, unelte combinate
etc. In proporţie redusă, în această vreme apar lame cu două scobituri
retuşate dispuse simetric ( fig . 4/10) , lame de tip "a gibbositE�" ( fig. 4/1),
piese denticulate ( fig. 4/8), nuclee fusiforme ( fig. 4/ 13-15), piese geo
metrice trape�oiforiŢie ( fig . :4/4), străpungătoare ( fig. 4/7), vîrfuri de tip
azilian ( fig. 4/5), piese geometrice segmentiforme ( fig. 4/3) .
Pe baza datelqr de care dispunem p ină în prezent, maj oritatea ate
lierelor paleolitice şi epipaleolitice se află in aşezări situate in aer liber
şi numai două din ele sînt în aşezări de peşteră : Baia de Fier şi Ohaba

Ponor.

2� M. Bitiri şi V. Căpitanu, O
SCIV, XVIII, 1967, 1,p.68.

nouă aşezare :,wideriană 1n Carpaţii Orienlali, în

�; Al. Păimescu, EpipaleoUticUJ de la Cuina Turcului-Dubova,

l, p. 3-48.

25 Ibidem. D. 18.
2u Al. Păunescu, op. cit., in D aCia; .NS, IX, 1965, p. 8.
27 Idem, Săpăturilc de la Gîlma, în Materiale, VIII, 1962, p, 156
28 Id em, op. cit., in SCIV, XVII, 1066, 2, p. 325-326.
29

JO

Ibidem,

Al.

p. 324.

Păunesr::u, Evoluţia uneltelor.. . p, 31-32.
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Unelte din epipaleolitic : 2-4, 8, 9, Campi!Jnian arhaic ; 1, 6, 7, Swiderian ;
5. Romanello-Azilian ; 2--4,. 8--10, Lapoş ; 1 , 6, 7, Sc;:aune-Ceahli'lu; 5, Cuina
Turcului-Dubova ( 1 -9 ,dup� Al. Păunescu; 1 0, după FI. Mogoşanu şi M. Bl
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In ceea ce priveşte atelierele ca atare, le putem împărţi in două
mari categorii:
a) aşezări-atelier, aparţinînd musterianului (Ripiceni-Izvor) , gra
vetianului (Ceahlău-Dîrţu), campignianului arhaic ( Lapoş), swiderianu
lui (Scaune-Ceahlău) ,şi tardenoizianului ( Costanda-Lădăuţi).
b) aşezări cu mici ateliere, ' care apartin aurignacianului (Creme
nei;l, Malul Roşu-Giurgiu), romanello-azilianului ( Cuina Turcului-Du
bova), şi tardenoizianului (Cremenea-nivelul II).
Menţionăm că în unele aşezări s-a descoperit pînă în prezent
numai cîte un singur atelier: Ohaba-Ponor, Baia de Fier, Ciuperceni,
Gilma ·Roata etc. De asemenea, prin cercetări de suprafaţă, au mai fost
sesizate indicii de ateliere şi in staţiunile de la Găureni, corn. Vlădeni
Nichiteni, corn. Coţuşca, Ghireni şi Mitoc - 11La Pichet" şi 11Bîtca, la
Bolov.ani"308 ; urmează oa pe viitor executarea unor eventuale săpă
turi 'În a.ceste obiective să precizeze, de la caz la caz, in care din cele
două categorii stabilite mai :;us pot fi 1ncadrate.
Demne de remarcat sint unele observaţii privind tehnica de pre
lucrare a uneltelor in aceste ateliere. Astfel, in multe aşezări aparţinînd
paleoliticului mijlociu, au fost semnalate unelte care au suferit acţiunea
focului, dar nu s-au găsit vetre de foc31, observaţie care nu exclude posi
bilitatea prelucrării uneltelor şi pe cale termică.
O caracteristică generală o . constituie folosirea unor tipuri de
unelte şi tehnici de cioplire specifice etapelor anterioare. De exemplu,
s-a constatat că .la Lapoş, in campignianul arhaic, uneltele erau prelu
crate după tehnica musteriană şi clactoniană. Prezenţa pieselor din eta
pele precedente in noile aşezări atestă supravieţuirea unor tehnici supe
rioare de lucru şi, deci, o continuitate pe aceleaşi teritorii în timp şi
spaţiu, deşi stratigrafic această continuitate neîntreruptă nu a fost cons
tatată deoarece în aşezările cu mai multe nivele de locuire, straturile
arheologice corespunzătoare locuirilor respective sînt despărţite prin
straturi sterile. De asemenea, în unele aşezări (Lapoş, Româneşti-Dum
brăviţa) , poate şi datorită materiei prime mai greu de prelucrat, se
_
punea accent nu atit pe tipul şi forma uneltelor, cît pe valoarea lor func
ţională. In felul acesta se poate explica prezenţa unor topoare primitive
(fig. 3/9) în aşezarea de la Lapoş, precum şi a unor unef.te de tip "chop
ping-tool", caracteristice culturii de prund, la Româneşti-Dumbrăviţa32 •
Materia primă folosită la prelucrarea uneltelor era foarte variată.
Cel mai utilizat era silexul de diferite categorii datorită calităţilor sale
30a N. Zaharia, Descoperiri paleolitice in Moldova efectuate între anii
HJ57,

in AM, 196!, 1 , p. 15--33.
31 Informatie de Ia Al. Pi:iunescu.
32 F. M�oşanu. op. cii., in Revista Muzeelor,

1967, () .P.

557.
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Unelte din epipalcolitlc (Tardenoizian): 1, Costanda-Li1dlluli ; 4, 7, Crem�?·
nea ; 10--- 1 4, Ripiceni-Izvor; 2, 6, 1 5, Erbicen i ; 3, 5, 8-9, Gîlma-Roata (după
Al. Pllunescu).
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cu mult superioare faţă de alte roci. Altfel, locuitorii musterieni de pe
terasele Prutului, ca aceia de la Ripiceni-Izvor, foloseau silexul cenu
şiu-negricios, specific acestei regiuni. Intr-o măsură mult mai mică, in
această statiune se prelucra şi gresia silicioasă cu glauconit33 ; la Iozăşel,
în afară de silexul local, se mai utiliza ca materie primă, opalul, calce
don:ia şi cua.rţitut3�, iar in alte aşezări de peşteră, cua�rţitul (Baia de Fier,
Ohaba-Ponor etc.).
Aceeaşi diversitate de materie primă în prelucrarea uneltelor, se
observă şi în paleoliticul superior, cu deosebirea că in această etapă
procentajul uneltelor de silex este mai ridicat în comparaţie cu cele din
cuarţit sau din alte roci greu de prelucrat, cu o duritate mică sau care
dădeau desprinderi neregulate. De exemplu, unelte din cuarţit s-au d� s
coperit numai în atelierele de la Româneşti-Dumbrăviţa35• Această situa
ţie se poate datora şi depărtării staţiunii de zonele cu materie primă
superioară cuarţitului. Este necesar să precizăm că aurignacienii de la
Ciuperceni găseau materia primă în deschiderile naturale ale pietrişuri
lor de tip Frăţeşti, bogate în silex balcanic36• Celelalte ateliere utilizau
silexul aflat în apropiere sau chiar pe locul aşezării.
In epipaleolitic, aprovizionarea cu materie primă (silex) se făcea,
în majoritatea cazurilor, din aceleaşi zone mai importante: în Moldova,
zona Prutului mijlociu, în Muntenia, depozitele de la Lapoş, in Banat,
silexurilie de culoare brună-caf,enie în special din prundişurile Begăi, în
Transilvania, depozitele de la Costan da-LădăuţF17, cu deosebirea <;' ă în
această din urmă statiune se prelucra şi grezia glauconitică silicifiată,
aflată in , a propiere38•
Constatăm astfel că, cele mai mari aşezări-atelier, care se remarcă
prin bogăţia materialului, sînt acelea situate în apropierea zăcămin
telor de materie primă de bună calitate.
Este foarte probabil că, în afară de ocupaţiile obişnuite necesitate
de procurarea hranei (cules, vînat şi pescuit), cel puţin o parte din mem
brii grupelor , u mane, începînd cu paleoliticul mijlociu, se îndeletniceau
cu prelucrarea uneltelor, fiind vorba chiar de o specializare în ac;�st
. se·ps. Astfel ar putea fi explicată existenţa mai multor ateliere în aşeză
rile din apropierea zonelor bogate în silexuri de calitate superio�ră,
unde se observă deci o intensificare a prelucrării uneltelor. Avînd· o
anumită specializare, .. meHerii" aşezărilor respective prelucrau unel'33 Al. Păunescu, op. cit., în Dacia, NS, IX, 1 965, p. 8.
3' Lucian Roşu, Cercetări asupra paleolllicului de la lozăşel,

!n .Revista Muzeelor,
1 966, 3, p. 260.
35 F. Mogoşanu şi 1. Stratan. oP. cit. in Revista Muzeelor, 1 969, 1, p. 85.
3G Al. Păunescu, op. cit., în SClV, XVII, 1 966, 2, p, 329- -330.
37 Idem, Evo�uţia uneltelor .. p. 84-85.
J� Al. Păunescu, op. cit ., în SClV, XVII, 1966, 2. p. 326.
.
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te cu_ care aprovizionau comunităţile din zonele lipsite de asemenea
resurse. In felul acesta este explicată lipsa pieselor finite din toate aşe
zările cu ateliere de cioplire. Pe de altă parte, în nivelul II al staţiunii
de la Cremenea, precum şi la Cuina Turcului ( straturile 1-11), au fost
semnalate lame din .obsidiană39, materie primă care lipseşte în aceste
zone, ceea ce atestă existenţa relaţiilor de schimb intre grupele umane
din paleolitic şi epipaleolitic.
De asemenea, s-a semnalat că locuitorii de pe terasele Prutului şi
de la Lapoş .erau specializaţi în făurirea uneltelor de piatră, o îndeletni
cire a lor fiind acee� de a procura unelte finite pentru aşezările din jur
lip6ite de materie primă, deşi în stadiul actual al cercetărilor nu se
poate preciza aria de. răspîndire a uneltelor din atelierele de prelucrare.
Din cele expuse se constată încă din paleoliticul mijlociu, în cadrul
aceleiaşi grupe umane, o diferenţiere în ceea ce priveşte ocupaţiile, în
sensul că numai unii membri erau specializaţi în prelucrarea uneltelor,
deşi aceştia puteau să se ocupe nemij locit şi de procurarea hranei. De
aceea socotim că nu este exclus ca o primă diferenţiere a muncii între
aceşti "meşteri " făuritori del unelte pe de-o parte şi vînătorii, pescarii şi
culegătorii paleolitici şi epipaleolitici pe de altă parte, să fi avut loc
tncă din paleoliticul mijlociu, accentuată apoi în perioadele succesive
de dezvoltare a societăţii omeneşti.

PALAEOLITHIC AN O EPIPALAEOLITHIC WORKSHOPS FOR THE RESHAPING
OF TOOLS.
SUMMARY

The archaeological researches carried out up to the present times, provided nume
rous data concerning the workshops of carving the tools from the settlements dated in
levailoisian-mousterian (Ripiceni-Izvor), mouslerian ( Ohaba-Ponor, Baia de Fier, Mi
loc, Iozăşel) (Fig. 1 ) aurignacian and gravettian ( Româneşti-Dumbrăvi ta, Cremenea,
Ripiceni-lzvor, Malul Roşu
Giurgiu, Ciuperceni ) (Fig. 2), archaic campignian (L apoş),
swiderian (Scaune-Ceahlău), romanello-azillan ( Cuina Turcului - Dubova) (Fig. 3.),
tardenoisian (Costanda-Lădăuţi, Cremenea - the second level, Ripiceni- Izvor, Erbi
ceni, Gîlma
Roata) ( Fig. 4.).
The main feature of the workshops consists in the lack of finished tools as they
were given in the change relations with the communities which had not raw-material
of a high quality.
,

-



-

39

Ibidem,

p. 324. Informatie Al. Păunescu.
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Concerning the tools, it is ascertained the persistence of the pieces and of the
techniques of carving from the previous stages, fact which shows the living continuity

..

on the same territories.

There were established Uuee categories of settlements with workshops : a) set
t lem�n ts with many workshops , foun d in the above mentioned settlements.
Beginning with the middle palaeolithic, one can realize an orientation towards
different occupations , so that only some members were speciallzed ta create tools, fact
that makes possible the e:x;is_tence of a labou� division in the same human communities.
FIGURE EXPLANA TIONS
Fig. 1. - Mousteri�an �ools: 1, 4, 6, 8, Ri'PiiOeni-Izvar; 2, Mi toc, 3,Baia de F·i�r; 5, Jozl!şel,
7, Ohaba-Ponor ( 1, 3-6 after Al. Pl!unescu;
2, a.fter N. Zaharia; 7, aftP.r
.
C. S. Nicolăescu-Plopşor and his collaborators) .
Fig. 2. - Tools of the superior palaeolithic : 1, Tincova; 2, Româiteşti-Dumbrl!vita; 3,
Cremenea ; 4, Ripiceni-Izvor; 5-7, Malul-Roşu � Giurgiu ; 8, Ciuperceni
(after Al. Pl!unescu).
. .
.
.
.
Fig. 3. - Tools of epălpalaeolithk: 2---4 , 8, 9, archalci ca.mpignian; 1, 6, 7, swide11i•an;
5, romanello-azilian; 2---4 , 8---10, Lapoş; 1, 6, 7, Scaune-Ceahlău; 5, Cuina
Turcului - Dubova ( 1-9, after Al. Păunescu ; 10, after FI. Mogoşanu and
M. Bitiri ).
Fig. 4. - Tool·s oi epi'Pala-eolithic (Ta·rdenoisian ) : 1, Coobanda-UdăUJţi; 4, 7, Cre
menea ; 10-14, Ripiceni-Izvor ; 2, 6, 15, 'Erb iceni ; 3,5, 8, 9, Gîlma-Roata
(after Al. Păunescu).
·

-
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IN

SUD-ESTUL TRANSILVANIEI
de SZEKELY ZOLT AN

Resturi de cultură materială din epoca neolitică, considerate apar
Unind culturii Boian, sînt cunoscute încă .de la începutul secolului nostru
din mai multe descoperiri de pe teritoriul oraşului Sf. Gheorghe (j. Co
vasna) 1 . Acestea au fost descoperite in mod întîmplător cu ocazia
l'Xploatării nisipului din terasa malului stîng al Oltului şi a unor lucrări
de amenajare a terenului pe teritoriul oraşului. Aceste două locuri sint
numite de Schroller, - care a publicat o parte din materialul descoperit
- Sf. Gheorghe 1 şi Sf. Gheorghe Il. Materialul inventariat sub nr. 2. 1 89
�1 1 24-901, în afară de cel publicat de Schroller, mai conţine şi unele
fragmente de vase nepublicate care sînt importante la cunoaşterea
aspectului etapei, pe care o reprezintă în cadrul culturii Boian. In urmă
toarele .r.înduri dăm descrierea lor.
Locul numit Sf. Gheorghe 1 se află spre nord de podul de fier,
Ungă moara de apă, iar materialul ceramic a fost găsit in apropierea ei,
<'U ocazia exploatării nisipului. Malul Oltului este destul de înalt şi pe
terasă se află resturi arheologice din epoca bronzului, La Tene dacic de
lip Cerneahov-Sîntana de Mureş. Nisipăria pe vremea aceea a format
proprietatea lui Molnar JenO.
Printre fragmentele de vase descoperite au mai fost şi următoarele
nepublicate de Schroller :
1 . Fragmente din marginea unor vase, probabii cu gît cilindric şi
corpul cu umărul dezvoltat sau bombat. Sînt lucrate din pastă cu cioburi
pisate şi arse brun ; peretele este gros de 0,5-1 cm, iar suprafaţa este
lustruită şi unele vase sint decorate pe marginea buzei cu mici crestă' 
turi, iar mai j os, pe corp, cu benzi formate din linii incizate late de
1 H. Schroller, Die Stein - und Kupferzeit Siebenbiirgens, Berlin. 1933, p. 24, 78,
pl. 18-20 ; E. Comşa, Cultura Boian in Transilvania, SCIV, 1, 16, 1965, p. 634,
1. Nestor, Der Stand, p. 4.

\fcmoria Antiquitatis, II, !970
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0,5-2 cm. �iniile incizate uneori sînt groase şi adînci. Un alt fragment
.e ste lustrUit sub buză pe fîşie de 2 cm, fîşia fiind încadrată de un brîu
alveolat, sub care peretele vasului este zgrunţuros ( fig. 3/2, 4-5, 8-9) .
2. Fragmente de pahare făcute din pasta fină, acoperită cu un strat
de lut fin, arse brun. Decorul lor este format din pliseuri şi din benzi în
guste formate din cîte două linii indzate, umplute cu mici liniuţe inciZiate
verticale; Aceste benzi sînt aşezate .la distanţe de 2 cm una de alta. Pe
unul din fragmente benzile sînt simple, fără liniuţele verticale. Un alt
fragment este decorat numai cu benzi incizate. Pe alt fragment se găseşte
un decor format din pliseuri şi benzi de linii paralele incizate ( fig. 2/3,
5-7, fig. 3/7) .
Punctul al doilea, numit de Schroller Sf. Gheorghe II, este o desco
perire ma' i veche, din anul 1 901 şi este situat pe partea nord-vestică a
oraşului, la cea 2 km de la malul Oltului, pe terenul locuinţei nr. 20 din
strada Varadi Jozsef. Pe partea dinspre stradă a terenului, cu ocazia unor
lucrări de pămînt, s-a descoperit o groapă fată de 1 90 cm şi adîncă de
1 40 cm, care conţinea pămînt negru, fragmente de vase şi de chirpici,
toate arse ; în unele locuri au fost observate şi bucăţi de cărbuni. Pe
terenul vecin locuinţei nr. 18 de pe aceeaşi stradă, au fost descoperite
trei morminte, dintre care unul cu scheletul în poziţie chircită. Mor
mintele au fost fără inventar2•
In aceeaşi groapă s-au mai descoperit - în afară de ce a publicat
Schroller -:--- şi fragmentele unui vas mare .cu gît cilindric şi cu corp
bombat. Gîtul este lustruit, iar. c orpul este acoperit cu barbotină ; în
jurul .f undului este lustruit pe o fîşie lată de 4 cm.
Revizuind fondul Muzeului din Sf. Gheorghe am aflat că în anul
1936, tcit pe malul stîng al Oltului, în nisipărie, atunc-i proprietatea lui Pap
Lehel, au fost descoperite încă alte fragmente de vase aparţinînd acestei
culturi, care se păstrează în colecţia Muzeului din Sf. Gheorghe sub nr.
ele inv. 8652-'----8 657. Din a- c este fragmente s-au întregit 6 vase şi din
restul fragmentelor s-au putut stabili !încă dteva forme de vase.
Nu avem nici o informaţie despre împrejurările in care au fost
găsite ·vasele. După toată probabilitatea aparţin unei locuinţe sau unei
gropi. In continuare dăm descrierea materialului ceramic descoperit.
Ceramica după pastă se împarte în două categorii : 1, vase folosite
pentru uz comun şi II, vase lucrate mai fin. Pasta ambelor categorii are
cioburi pisate. Primei categorii ii aparţin următoarele forme de vase :
1 . Vase în formă de castron, făcute din pastă amestecată cu cioburi
pisate. Tot corpul vasului a fost acoperit cu barbotină. Din această cate9o.rie au fost găsite două vase ; unul fragmentar, celălalt a fost întregit.
Cel întregit are următoarele dimensiuni : înălţimea este de 1 4,5 cm, dia2 A. Szekely, Nemzeti Muzeum Ertesitoje, III, 1 902,

p.

1 0-17.
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metrul gurii - 18 cm, diametru! fundului - 1 1 ,5 cm. Marginea fundului
este netezită ( fig. 1 /3).
2. Castron cu umăr 1 partea de sus este lustruită, iar pe pîntec este
decorat cu barbotină zgrunţuroasă ; păstrat fragmentar (fi g. 3/6) .
3. Castron cu doi butoni pe umăr perforaţi vertical şi aşezaţi faţă
In faţă. S-a păstrat fragmentar lipsindu-i fundul ( fig . 2/2) .
4. Vas cu gît cilindric şi cu corpul bombat ; este decorat prin exci
zle. S-a păstrat fragmentar. In jurul fundului vasul este netezit pc o fîşie
de 1 ,5 cm ( fig. 2/4) .
5. Vas piriform cu gura puţin îngroşată şi răsfrîntă în afară. Gîtul
e lustruit, iar tot corpul pînă la fund este acoperit cu barboHnă neorga
nizată, asemănătoare cu decorul aşa zis "Besenstrich " . Pe partea de jos
a vasului sint aplicaţi doi butoni plati. Dimensiunile vasului : înalt de
31 cm 1 diametru! buzei - 1 3,5 cm 1 di.ametrul fundului - 1 1 cm
(fig. 2/ 1 ) .
Categoria a II-a este reprezentată prin următoarele forme de vase :
1 . Vas cu gîtul cilindric cu corpul bombat, decorat cu incizii. S-a
păstrat fragmentar ( fig. 3/1 ,3) .
2. Vas cu ,gît cilindric şi umărul bombat. Marginea buzei este orna
mentată cu puncte imprimate. Pe umăr se află doi butoni perforaţi verti
cal şi aşezaţi opus ; vasul este . decorat cu benzi din linii incizate în spi- ·
rală pe cele două proeminente opuse butonilor. Decorul este închis de
trei linii incizate paralel care merg de jur împrejur pe partea de jos a
vasului. Marginea fundului este lustruită. Are culoarea brun-închis· cu
pete roşii, probabil ars secundar. Dimensiunile vasului : înălţimea 1 1 ,5
cm 1 diametru! guri i 12 cm ; al fundului 3,5 cm ( fig. 111 ) .
3 . Pahare ; a u fost întregite două. Primul este decorat c u caneluri
paralele, alternînd cu linii incizate paralel, iar pe partea de jos a vasului
un decor de ordin spiralic făcut din caneluri şi din benzi de linii inci7.ate 1 alături de decorul format din banda de linii în spirală se mai află
�i triunghiuri incizate. Acest decor este aşezat într-o fîşie cuprinsă între
două benzi formate din linii incizate ( fig. 1 /4). Paharul celălalt este deco
rat cu caneluri paralele în partea de sus, iar pe partea de jos între cane
luri se află 2 benzi înguste formate din linii incizate paralel. Spre fund
vasul nu are decor.
Vasele din prima categorie sînt vase de uz comun, lucrate mai gro
solan, şi sînt arse cenuşiu sau brun închis. Cele din categoria a ,doua sînt
vase mai fine, cu pereţi subţiri, de .c uloare neagră, sau sură. Corpul vase
lor este acoperit cu un strat de lut fin.
Materialul ceramic din punctul Sf. Gheorghe 1, decorat cu linii inci
zate, cu caneluri fine şi cu benzi înguste, se alătură ceramicii care este
mai mult înrudită cu ceramica precucuteniană, dedt cu ceramica culturi·i
BOIAN - faza GIULEŞTI . Motivul din benzi înguste umplute cu liniuţe
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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incizate e un ornarnent obişnuit în olăria de tip Izvoare 12 3• Deasemeni şi
canelurile .asociate cu incizii4, precum şi decorul format din benzi de linii
incizate adînc. Aceleeaşi culturi ii aparţin şi vasele descoperite în nisi
păria lui Molnar Jen6. Din acest material ceramic vasul cu gît cilindric
decorat cu butoni perforaţi cu proeminente încadrate cu decor spirali
form, ca formă se aseamănă cu vasul precucutenian de la Zăneşti5• Iar
decorul spiraliform format din linii incizate, în asociere cu caneluri sau
fără, se află tot printre motivele de decor ale ceramicii de la Dealul Viei,
din aşezarea precucuteniană de la Zăneşti6• Paharele decorate cu linii
paralele in asociere cu caneluri, aparţin tot acestei culturi. Ornamentul
spiraliform şi triunghiuri incizate este un decor preferat în această cul
tură'. Vasul cru decor excizat se poa·te încadra rot 1n cultura precuoute
niană.
Vasele-castron decorate cu barbotină aparţin mai mult aspectului
culturii Boian - faza Giuleşti. Iar vasul cu gît înalt şi cu pîntec bombat,
prevăzut cu doi butoni plaţi, este o formă încă necunoscută pînă acum
în acest orizont cultural. Castronul prevăzut cu butoni perforaţi vertical
este cunoscut din aşezarea precucurteniană .de la Eresteghin.8

Descoperirile de Ia Sf. Gheorghe 1-11 au fost considerate pînii nu
oa aparţinînd cullturii Bolan9• E . Zaharia ce.r;cetînd materialul
publicat de Schroller, a ajuns la concluzia că acesta indică o fâză mai
tîrzie şi încadrează Sf. Gheorghe 1-11 în cultura precucuteniană - fază
Zăneşti10•
Considerăm întemeiată această concluzie,iar acest material pe care
U :piUblicăm în prezent, oonfirmă apartenenţa lui de această cultură.
Avînd unele forme (paharul) şi ornamente caracteristice (decor spiralk
din caneluri sau ·incizat) pentru cultura Boian faza Giuleşti trebuie să con
siderăm acest orizont cultur•I mai Vlechi dec·ît cel de la Eresteghin11• La
Eresteghin, formele ceramicei sînt asemănătoare cu cele aparţinînd cultu
rH precucuteniene, faza Zăneşti. Prin urmare descoperirile de la
Sf.
Gheorghe 1-11 se pot considera ca ilustrînd o fază din evoluţia culturii
Precucuteni.

de mult

3 R. Vulpe, Izvoare, 1957, p. 64, fig. 28/1-3.
' Idem, fig. 2/4, p. 75.
5 Şantierul Traian, SCIV, al"\ul IV, 1953, 1-2, fig. 8.
G Şantierul Traian, SCIV, anul V, 1954, 1-2 pl. Il/8, 1 1-12.
7 R. VuLpe, Izvoare, op. cit. fdg. 25/ 1 .
8 Z . Szekely, Contributie l a studiul culturii Precucuteni l n valea Ollu/ui, Cuie
gere de studii şi cercetdri, Muzeul Braşov, 1967, fig. 6f6.
9 Vezi la Schroller şi Cornşa.
10 E. Zaharia, Angaben ii ber die Boian-Giu/eşti Kultur die Siedlung von Leţ,
Dacia NS, XI, 1907, p. 29, fig. 13, J:. 34, N. 83.
11 E. Cornşa, Stadiul cercetlirilor cu privire la faza Giuleşti a culturii Boian,
SCIV, VIII, 1957, 1-4 p. 39, fig. 6; V. Leahu, Slipăturile de salvare de la Giu
Ieşti-S1rbi, CercetilrJ arheologice 1n Bucureşti, 1962, p. 2 1 4, 218, fig. 30/7-1 0.
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Din cele relatate mai sus reiese că _problema culturii Boian în Tran
silvania nu este încă rezolvată i unele descoperiri considerate ale cultu
rii Boian, aparţin de fapt culturii Precucuteni. Sînt de reţinut de asemeni
pentru cercetările viitoare, acele elemente care indică o fază mai veche
a culturii Precucuteni decit aceea pe care o cunoaştem prin descoperi
rile de la Traian-Zăneşti. S-ar putea ca regiunea sud-estică a Transilva
niei să fi fost locul de contact şi de unele imprumuturi intre cultura Pre
cucuteni şi Boian.

BEITRĂGE

ZUR KENNTNIS DER BOIAN KULTUR IM SUD -OSTLICHEN
SIEBENBORGEN

Z U S AME NFA S S U NG
Auf dem Gebiete der s-t·ad1 Sf. Gheorghe in der ersten HAlfte unseres Jahrhunderts
wurden Bruchstiicken von Gefi!ssen entdeckt, die der Boian-Kultur eingegliedert wer
rlen konnen, aus zwei Gesichtspunkten : 1 . Auf der Terasse des linken Ufers des Alt
flusses sowie in der Vilradi J6zsef Gasse. Teilweise wurde dies Material von Schrol
•er unter der Benennung Sf. Gheorghe 1-·II veroffentlicht. In Jahre 1936 . ebenfals am

llnken Ufer des Altflusses wurden auch andere Bruchstucke von Gefasses entdeckt

dle c;Jen Anschein der Boian-Kultur tragen.

Untersuchend dies Material sowohl das publizierte als auch jenes nicht publizierte,

konnte festgestellt werden, dass die Material in die Vorcucutenische, Faze zaneşti
elngegliedert werden kann. Aufweisend einige Formen (Becher) und Ornamentierung
rlle fiir die Boian-Kultur, Faze Giuleşti, karakteristisch sind, dies,r
Kultur-Horizont
..
muss angenommen werden, als vorzei tlicher als der von Eresteghin. ,.

VERZEIC HNIS DER ABBILDUNGEN
l'ig. 1. - 1-4, GefAsse aus der Siedlung vom linken Ufer des AlUlusses.
rtg. 2. - 1-2, 4, GefAsse urud Ge1Asse-Bruchteile aus der Siechlung vom linken,
Flussufer des Altes. 3, 5-7. Sf. Gheorghe 1.
l'lg. 3 - 1 , 3, 6, Bruchstiicke vom GefAssen vom linken Ufer des AIUlusses, 2, 4-5,

7-9, Sf. Gheorghe

I.
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ASPECTUL CULTURAL SOICANI-ALDENI IN LUMINA
SAPATURILOR DE LA LIŞCOTEANCA, BANEASA
ŞI SUCEVENI
de

ION T. DRAGOMIR

Săpăturile arheologice din ultimii ani, întreprinse de către Muzeul
de istorie Galaţi la Lişcoteanca1, in nord-estul Cîmpiei Române ( j ud.
Brăila), la Băneasa2 şi SucevenP, în regiun ea de sud a Moldovei, (jud.
Galaţi) , în aşezări n eolitice specifice aspectului cultural Stoicani-Aldeni,
au avut darul de a contribui cu noi şi valoroase materiale arheologice
muzeistice, la completarea şi îmbogăţirea documentară a vechilor cerce
tări, consacrate acestei culturi, care poartă amprenta descoperirii încă
din anul

1926,

cu prilejul săpăturilor, efectuate de către praf.

Vladimir

Dumitrescu, în aşezarea neolitică de la Bonţeşti".
1 Intre 25 iulie şi 4 augu�t 1967, Muzeul de istorie Galaţi

a in trepri ns săpături ar
heologice in aşezarea neolitică, specifică culturii Gumelniţa A1 , de la Lişco
teanca, situată pe terasa inferioarl:î a Cl:ilmătuiului. Cercetările au fost execu
tate sub indrumarea lui 1. T. Dragomir. directorul muzeului. Vezi : 1. T. Draga
mir, ContribUţii la cunoaşterea aspectului cullura/ Stoicani·Aideni (Sdpdt urile
de la Lişcoteanca, judetul Brăila şi Băneasa, judeţu-l Galaţi), in Danubius,
II-III, 1869, p. 45-53.
2 Muzeul de istorie Galaţi a efectuat săpături arheologice la 81\neasa, intre 1 0-13
octombrie 1967. La săpături au participat 1 . T. Dragomir, responsabil, M. Bru
diu, muzeograf principal, şi Ioan Limbidis, restaurator. Vezi : 1. T. Dragomir,
Contributii la cunoaşterea aspectului cultural Stoicani-A/den i (Sdpdturile de /a
Lişcoteanca, judeţul Brliila şi Blineasa judeţul Galaţi), in Danubius, 11-111,
1969, p. 53-56,
3 Colectivul ştiinţific al Muzeului de istorie Galati, a intreprins săpături arheo
logice pe teritoriul comunei Suceveni, punctul .Stoborăni ", intr-o mare aşezare
neolitică caracteristică aspectului cultural Stoicani-Aldeni, între 12 iunie şi 1 0
iulie 1968. L a săpMurj .au partidpa1: I. T. Dragomir, res�ponsll!bil şi Ioan Limbidis,
restauratorul muzeului.
4 Vladimir Dumilrescu, La station prehistorique de Bonfcşti, in Dacia, 111--IV,
1927-1932, p. 88--1 1 4.

Memoria Antiquita.l is, II, 1 970
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Cele trei aşez�ri neolitice sus amintite, datate cronologic în perioa
da de inceput a epocii neolitice tîrzii, au fost intenţionat planificate în
puncte geografice deosebite, pentru a ne documenta cît mai temeinic
asupra genezei form�rii acestui aspect cultural, asupra evoluţiei şi dez
volt�rii sale in locuri diferite, sub impulsul economico-cultural al ace 
loraşi factori.

Pe baza materialelor arheologice obţinute în urma săp�turilor, pre

cum şi a observaţiilor stratigrafice, s-a putut constata c� cel mai vechi ni

vel de locuire al aspectului Stoicani-Aldeni, descoperit in aşez�rile neo
litice de la Lişcoteanca şi Suceveni, suprapune in mod organic şi direct
urme materiale specifice culturii Boian, faza Giuleşti ( fig. 1 11-12) şi nu
din faza Vidra cum se susţine în mod curdnt. Consider�rn c� s-ar putea
presupune că uneori triburile fazei Giuleşti prezintă o oarecare longevi
tate, aşa încît pe alocurea, in cadrul ariei aspectului cultural Stoicani
Aldeni să fie m�car partial contemporan cu faza Vidra. Pe de alt�· parte,
credem c� n-ar fi lipsit de temei s� accept�m existenta unei faze inter
mediare sau de tranzitie, de la cultura Boian la cultur-a Gumelniţa, aşa
C'lun de altfel a conceput-o cu citiva ani în urm� Eugen Comşa5•

Punctul nodal sau legătura tradiţional-culturală dintre cultura
Boian şi aspectul Stoicani-Aldeni a fost preconizat şi acceptat de că
tre mulţi cercetători ca realizat la nivelul fazei Vidra şi nu Giuleşti, bine
inţeles cu scopul de a nu se produce o disonanţ� cronologică6• Pe baza
cercetărilor din ultimii ani, ne referim exclusiv la cele trei staţiuni arhe 
ologice sus amintite, nu avem documentate decît elemente culturale spe
cifice fazei Giuleşti (Boian Il), reprezentate atît de formele ceramice cu
prag pe umăr, cît mai ales de motivele decorative larg excizate, spre
exemplu ; canelurile orizontale, meandrele ş i dinţii de lup, m�rginite de
două rînduri de crest�turi ( fig. 2/1 ) . Oricum, dacă ar fi existat influente
culturale directe ale fazei Vidra ( Boian III), acestea ar fi trebuit s� fie

evidenţiate prin motive decorative specifice, ne referim îndeosebi asu
pra tablelor de şah, adînc excizate, care înc� nu au fost descoperite.
Săpăturile arheologice de pin� acum, întreprinse în ' cadrul acestei
culturi neolitice mult discutate, - deşi reduse ca num�r, suprafaţă şi
volum, - au ar�tat în mod concret, atît pe linie stratigrafic� verticală
cît şi orizontal� c� trecerea de la cultura Boian la aspectul cultural Stoi
cani-Aldeni se face cu precădere la nivelul fazei Giuleşti. Revenind
asupra fazei Vidra, menţionăm faptul c� în anul 1 957, cu prilejul efec
tuării unui sondaj în popina gumelniţean �, specific� aceluiaşi aspect
5
6

Eugen Cornşa, Unele probleme ale aspectului cultural Aldeni II (Pe baza sdpd
turilor de la Drdgdneşti-Tecuci), in SCIV, XIV, 1, 1963, p. 10.
Ibidem, p. 25.
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c ultural, situată in partea de nord-est a comunei Largu7, j udeţul Buzău,
,.au

descoperit printre altele şi cîteva fragmente ceramice aparţinînd

u n u l vas suport de tip .cutie " , vase oare, după dte se ştie·, sînt speci

f i ce culturii Boian, faza Vi.dr·a8•

In acest caz elementele culturii Boian, faza Vidra descoperite

în

ft�PJ.area neolitică de la Largu, se află situate la punctul de interferenţă

"nu la limita dintre aria culturii Vidra şi aria aspectului cultural Stoi

c a n i -Aldeni.

c l l n'

Pentru o j ustă sincronizare a tuturor aşezărilor din aria de răspîn

ft aspectului Stoicani-Aldeni, cît şi

a altor

culturi

contemporane

n c · c•stora, din ţările vecine, - ne gîndim la regiunea sudică a R.S.S. Mol

clov cnească9 şi în deosebi la R. P. Bulgaria, care are serioase tangenţe
n r h eologice cu ţara noastră, atît prin cultura Marita ( Karanovo V

=

Gu

nwlniţa A1 ) 1 0 şi chiar cu cultura Kodj adermen - Gumelnita ( Karanovo
V l ) 1 1, - va trebui să luăm ca punct de plecare poziţia stratigrafică a aşe
l ll r l lor care au cele mai multe nivele de locuire neolitice şi după aceea

le comparăm stratigrafic cu altele din cadrul aceleiaşi culturi. Datele
" t r a t lgrafice trebuie să provină din săpături pe suprafeţe mai mari şi
clndl se poate chiar din întreaga aşezare . Momentan ne referim numai
I n u n umite concluzii ce se desprind de pe urma acestor săpături.

�a

Cele trei aşezări neolitice, deşi sînt contemporane şi fac parte din
c a d rul aceleiaşi arii · culturale, avînd paralelisme stratigrafice într-o se
r i e · de aşezări asemănătoare, prezintă şi anumite deosP.biri structural

C ' I I I t u rale de caracter zonal. Spre exemplu : a) A şezarea de la Lişcoteanca
6-7 m deasupra luncii mocirloase a
C ' l\ l m ăţuiului, are un strat de cultură neolitic gros de 0, 1 0 m-0,80 m 1 2•
1\ n•sta este c oncretizat prin pod ine de locuinţe, din pămînt galben bătut,
r , rcspunzînd nivelelor 6-4 din a�?ezarca d e la Stoicani'3, nivelului Il de la

d e• pc ter,asa inferioară, înălţată cu

7 Ion T. Dragomir, S6.pături/e arheologice de la Largu, în Materiale, VI, 1 959, p.

499--503.
Ibidem, p. 502, fi g. 4/1 -2.
.
11 T. S. Passek, E. K. C e rnî ş Olkrlliic Kullur1 Gumc/ni f l v S.S.S.R., în Kralkie
soobşcenia o dokladah u polevnih issledovaniiah Instituta Arheologhii, Moskva,
·lzdatelstvo N au k a , 1965, 18 p.
10 Giorgi 1. G e o r gi ev, Sofia,Kullurgruppen der jungstein und dcr Kuplerzcit in der
Ebene van Thrazien (Siidbulgarien) in L'Europe d la fin de l'dge de la pierre.
in Actes du Symposium consacre au problemes du Neolithique europee!ne,
Praga, 1961, p. 73-86.
t t Ibidem.
12 1 . T. Dragomir, Contribuţii la cunoaşterea aspectului cultural
Stoicani·Aldeni
(Săpă.turile de Ia Lişcoteanca, judeţul Brăila şi Băneasa, judetul Galaţi), in Danu
bius, 11-111, 1969, p. 47.
t J M. Petrescu-Diiiiiboviţa, Cetăţuia de Ia Stoicani, în Materiale, 1, 1 953, p. 1 3-1 55.
H

,

"
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Aldeni 1 4, sau nivelului de locuire Gumelniţa, faza A• de la Brăiliţa15, Lar
gu 1 6 şi Drăgăneşti-Tecuci17• b) Aşezarea de la Băneasa, punct arheologic
inedit, situat p e terasa uşor reliefată de p e malul drept al apei Chineja,
are un singur nivel de cultură neolitic, gros de 0,20 m
0,30 m 18. Ace�
ta este .: eprezentat prin podine sau platforme de locuinţe, din chirpic
ars, specifice culturii Cucuteni. Urmele materiale de aici sînt identice cu
cele ale nivelelor 6-4 de locuire neolitică de la Stoicani, cu cele de la
Bîrlăleşti19, Brăiliţa20, Largu2 1 , Lişcoteanca şi Suceveni, corespunzătoare
culturii Gumell n iţa, faza A1 . c) Aşezarea neolitică de la Suceveni se află
cuibărită pe versantul estic al dealului Stoborăni, de pe valea mănoasă
,

-

a Horincii, fiind întărită sau împrejmuită cu cinci rînduri de şanturi de
apărare. Ea are trei niveluri de locuire ce ating o grosime totală variind
intre 0,80 m
2,75 m, documentate atît de existenta u no r ,gropi dP. bor
-

deie şi locuinţe dP. suprafaţă,cu peretii de paiantă, .cît mai ales prin po
dine sau pl:itfo'Cme din chirp i c masiv, de aspectul şi consistenţa platfor
melor ,clasice' cucuten!E>ne.
Material ele a rheologice re:mltette din aceste trei aşezări neolitice
recE'nt săpate, dem;ebit de bogat<:> şi vnriate, sint pînă în prezent cele mai
concludente si n�prPzP.ntativP. dP.�ron<>rir' din întreaga arie de cultură a
:�spectului Stoir.ani-A ldeni. Stratiqrafk ele îşi găsesc perfecte analogii
tipologice cu R celea din nivelurile de locuire 6-- 1 din aşezare neoli
tică de aspect Stoica ni-Aldeni de la Stoicani 22 şi cu acelea de la Drăgă
neşti - Tecud23 , Bîrlăleşti 2\ Dodeşti 25, Băneasa26, precum şi cu cele
lalte aşezări neolitice din cuprinsul aceleiaşi arii culturale 27.
In urma rezultatelor arheologice obţinute pînă acum din cuprinsul
celor trei aşezări neolitice contempora ne culturii Gumelniţa, faza A1 s-a

Gh. Ştefan şi Eugen Comşa Săpăturile arheologice de la Aldeni, in Materiale,
I I I , 1957, p. 95--96.
.
1 5 N. Hartuchi şi 1. T. Dragomir, Supăturile arheologice de l'l Brdilita, in MatenaJ '.
III, 195"1, p. 130--132.
16 I. T. Dragomir, Săpăturile arheolo9ice de la Largu, in Materiale, I I I, 1957,
p. 499--503 .
1 7 Eugen Comşa, Unele probleme ale aspectului cultural Aldeni II (Pe baza
săpături/ar de la Drăgăneşli-TecUCI), în SCJV, XIV, 1 , 1963, p. 7--3 1 .
1 8 Ion T . Dragomn, Conll ibutii ... , i n Vunu bius, I I II I, 1969, p . 53.
1 9 Radu Vuloe si colab. C<!rcetările arheologice de Ia Suletea şi B1rlăleşli (r. Mur
geni), în SCN, 11. 1, 1 951, p, 225--227.
20 N. Harţuchi şi 1. T. Dragomir, op. cit p. 1 29 132
2 1 �on T. Dragomir, Săpălurile arheologice de Ia Largu, în Materiale, III, 1957, p.
499--503.
12 �. Petrescu-Dîmboviţa, op. cii. p. 13--155.
23 Eugen Comşa, op. cit., p. 7--3 1 .
24 Radu Vulpe, op. cit., p . 225--227.
25 Materialul arheologic neolitic rezultat de la Dodeşti, judeţul Vaslui, din anul
1967, este nepublicat. Multumim şi pe această cale lui Dan Teodor de la Iaşi,
care ne-a pus la dispozitie acest material pentru documentare.
2ll Ion T. Dragomir, Contributii . . ., în Danubius, II--III, 1969, p. 53--56 .
�7 Eugen Comşa, op. cit , p. 8--9 .
H
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putut conclude că populatia neolitică de la Lişcoteanca locuia în case cu
pereţii alcătuiţi din furci, pari şi nuiele, peste care se aplica lut ameste
cat cu paie şi pleavă de cereale. Aveau podine de lut bătut şi acoperişul,
probabil din stuf în dublă pantă, aşa după cum ne sînt înfăţişate mode
lele de case descoperite la Gumelniţa28, AldenF9, Brăiliţa30, ş.a. Pe de altă
parte locuitorii neolitici de la Băneasa şi Suceveni din sudul Moldovei,
trăiau în locuinţe mult mai salubre, de un stii arhitectural evoluat, pre
văzute cu podine sau platforme de chirpic ars, avînd pereţii şi acoperişul
asemănător caselor de paiantă. De remarcat este faptul că la Suceveni, în
cel mai vechi nivel de locuire se întîlnesc şi gropi de bordeie de tipul
celor cunoscute la Stoicani31• De asemeni, menţionăm faptul că( la Suce
veni, în nivelul 2 de locuire aproape întregul material neolitic poartă
amprenta unui puternic incendiu.
In jurul locuinţelor s-au descoperit numeroase gropi menajere, um
plute cu material arheologic specific acestora. Deosebit de important
este faptul că la Băneasa s-a descoperit o groapă (a), de forma unui do
pot, care avea pereţii lipiţi cu un strat de lut de 1 cm grosime, amestecat
cu pleavă şi după aceea i s-a· dat foc, căpătînd o culoare gălbui-cărămi
zie32. Acest lucru ne dă prilejul să susţinem că ea a fost utilizată iniţial
pentru Răstrarea alimentelor, şi îndeosebi a cerealelor. De altfel în ea
s-a găsit un vas de aspect Stoicani-Aldeni, care deţinea boabe de grîu
carbonizate33•
Pe suprafaţa podinelor şi platformelor, printre resturile dărîmătu
rilor caselor sau in gropi, s-au descoperit numeroase unelte de piatră,
cremene, os şi lut ars, întregi şi fragmentare.
Din numărul uneltelor descoperite la Lişcoteanca amintim cîteva
fragmente de topoare de piatră cu gaură, o cute prismatică, numeroase
cuţitaşe, răzuitoare şi aşchii de silex, de culoare gălbui maronie, prove
nind din platforma prebalcanică, de asemenea o dăltiţă de os, o sulă şi u n
harpon, din corn d e cerb, descoperit pe v:atra unei locuinte. Cît
priveşlte uneltele descoperite l a Băneasa, acestea sînt puţine la număr,
deoarece aici s-a săpat o suprafaţă foarte mică. In schimb, la Suceveni
s-au găsit într-o proporţie neobişnuit de mare. Ne referim în general la
uneltele de piatră : gratoare, rîşniţe primitive de mînă şi frecătoare, to28 V ladimir Dumi trescu. Foui/Ies de Gumelnita, în Dacia, II. 1 925. p. 42, fig. 9/1-2

şi p .43, fig. 1 0/1-2. Vezi şi colectia .Dr. Gh. Severeanu" - Muzeul de istorie
a oraşului Bucureşti, care detine o minialur11 de casă specifică culturii Gumel
nita.
2!1 ln colectiile documentar-ştiin tifice ale Institutului de arheologie al Academiei
Republicii Socialiste România din Bucureşti, se aflil miniatura unei case neo
litice, rezultată din săpăturile de la Aldeni.
30 N. Hartuchi şi 1. T. Dragomir, op. cii., p. 1 30, fig. 1 /a-b.
31. M. Petrescu-Dimbovita, op. cit., p. 23
36
32 Ion T. Dragomir, op. cit., p. 54.
-

.

33 Ibidem.
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poare plat-trapezoidale, ovale, cilindrice sau de tip pană şi topoare cio
can, precum şi unelte de silex ( fig. 3 şi 4). Dintre· acestea din urmă fac
parte : nuclee, lame, cuţitaşe, racloire, aşchii şi fragmente de lame ( de
ordinul sutelor) , şi o săgeată, frumos retuşată, toate din silex de culoare
gri şi alb-vineţie, specific zonei superioare a Prutului. Caracterul oare
cum microlitic al uneltelor de silex din cadrul aşezării neolitice de la
Suceveni, indică o intensă dezvoltare a cultivării primitive a plantelor,
precum şi o susţinută v înătoare de animale şi păsări, etc. Repertoriul
uneltelor, este completat cu cîteva piese de os, sule şi spatule, apoi fu
saiole de lut ars, ş.a. ( fig. 4/1 6-20). Locuitorii comunităţii neolitice de la
Suceveni cunoşteau şi arama reprezentată de două mici fragmente de
tablă şi sîrmă.
Intreaga varietate a acestor unelte îşi găseşte perf�cte analogii în
aproape toate aşezările specifice aspectului cultural ' Stoicani-Aldeni,
bineînţeles afară de structura silexului, care are un pronunţat caracter
zonal-geografic. Spre exemplu, toate aşezările neolitice cercetate pînă
acum din regiunea nord-estică a Cîmpiei Române, foloseau silexul adus
din sudul Dunării, din prispa prebalcanică, in timp ce comunităţile neo
litice din sudul Moldovei se aprovizionau cu cremene din părţile superi·
oare ale Prutului. Fireşte, în inventarul uneltelor de silex al acestor aşe
zări neolitice se întîlnesc şi exceptii cu privire la nuanta compoziţiei
rocii.
Din întregul material arheologic rezultat, ceramica ocupă un loc
preponderent. S-au descoperit nenumărate fragmente ceramice, vase
întregi şi întregibile, din pastă de aspect grosolan şi de bună calitate,
sau foarte fină, cu pereţii subţiri şi sonori, variate ca tehnică de lucru,
forme şi decor, fiind specifice aspectului Stoicani-Aldeni. Din grupul
celor trei aşezări neolitice prezentate aici, aceea de la Suceveni, prin
bogăţia şi varietatea materialului ceramic - peste 30 vase întregi şi
întregibile, - a adus o serioasă contribuţie atît la completarea reperto:..
riului tipologie al vaselor ceramice cunoscute p înă acum, cît şi la iden
tificarea unor forme noi. Pe baza unei strînse analize a ceramicii aspec
tului Stoicani-Aldeni am putut constata că, în afară de aşezările neoli
tice de la Brăiliţa, Băneasa, Suceveni şi Dodeşti, pentru celelalte reper
toriul tipologie a fost precizat numai în baza unui material ceramic
foarte fragmentar şi adesea neconcludent, ceea ce fără îndoială, a dus în
mod obiectiv la unele confuzii de ordin tipologic34•
1 ) Vasele de uz comun din pastă grosolană, sint în general repre
zentate de următoarele forme : borcane cu pereţii arcuiţi şi cu buza în
prelungirea corpului ; vase piriforme, cu gîtul tronconic ; tăvi cu pereţii
scunzi, de proporţii mari şi mijlocii ; vase bitronconice sau tronconice
34 M. Petrescu-Dimbovita, op.

cit., p. 64. Fragmentul ceramic din figura 24/1 apar
ţine unui vas capac şi nu unui lighean.
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cu umărul arcuit şi proeminent uneori prevăzute cu picior ( fig. 5 şi 6) .
Unele vase de dimensiuni mari, ce îmbracă aidoma forma paharelor de
tip protocucutenian, au gîtul uşor concav, altele au pereţii aproape
drepţi sau bombaţi. Sînt ornamentate cu barbotină, ce j oacă un rol deco
rativ deosebit de important, cu proeminente de diferite forme, alveole,
brîuri alveolare în relief, şi mai arar cu protome ( fig. 5/1-4). In cazuri
rare s-a folosit oa decor şi vopseaua cu ocru roşu crud, aplicat pe supra
faţa unor vase împodobite cu barbotină35•
O atenţie deosebită merită două chiupuri pentru păstrat proviziile
descoperite la Suceveni în primul nivel de locuire neolitic al :a spectului
cultural Stoicani-:Aldeni. Au corpul cilindric la partea superioară, gura
larg deschisă, prevăzute cu prag în regiunea gîtului şi partea inferioară
tronconică, cu fundul mic. Sînt de culoare cenuşie, lustruite, ornamen
tate prin excizie în suprafaţă largă, cu meandri şi dinţi de lup, de tradi
ţie Boian, faza Giuleşti, precum şi prin linii paralele oblice, paranteze,
sau tangente la cerc, motive ornamentale caracteristice aspectului Stoi
cani-Aldeni. Decorul este aplicat pe partea superioară a vaselor într-un
singur registru ( fig. 6/1 şi 2/1 ). Această formă de chiup, deosebit de inte
resantă, care se leagă organic şi tipologie de cultura Boian, faza Giu
leşti, nu era cunoscută pînă acum şi ea apare ca ceva nou în repertoriul
tipologie al aspectului cultural Stoicani-Aldeni.
Amintim apoi un alt tip de vas de la Suceveni din acelaşi nivel de
locuire c u cele două chiupuri descrise. Este un vas cu fundul adîncit ase 
mănător unui picior tronconic ce face parte integrantă din însăşi recipi
entul. Are umeri proeminenţi, gura larg deschisă şi buza uşor evazată,
prevăzută cu două protome, găsindu-şi analogii la Stoicani, Drăgăneşti
Tecuci, precum şi în nivelul Karanovo Vl36• Atît partea inferioară cît şi
umărul vasului sînt ornamentate printr-o reţea de linii adînc incizate ce
descriu suprafeţe rombice. Partea superioară a vasului este delimitată
de suprafaţa decorată printr-un rînd de liniuţe orizontale adîncite şi ·în
trerupte, situate în vîrful unghiurilor ascuţite ale suprafeţelor rombice,
asemuind astfel semne de forma aptoximativă a literei T ( fig. 5/3) . Acest
motiv decorativ destul de frecvent la Suceveni este întîlnit şi în aşeza
rea neolitică de la Stoicani, în nivelul 5 de locuire37• Vasele-strecurători
şi mai rar capacele cu apucători-buton concave sau masive, puţine la
35

La Suceveni intr-un vas ·ceramic descoperit in 1 968, s-a găsit un bolovan de
ocru roşu, fapt ce poate dovedi o dată in olus eli. ocru! P.TII Intrebuintat ca colo
rant la pictura ceramicii, lucru de altfel bine cunoscut in multe aşezări neolitice
contemporane acesteia.
3R Giorgi 1. Georgiev, op. cit., vezi planşa mare sintetică in culori de la sfirşitul
lucrării care cuprinde cele şapte straturi · arheologice ale marii aŞezări neoe
neolitice de la Karanovo.
37 M. Petrescu-Dimboviţa, op. cit., p. 56, fig. 21 /7.
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număr, se înscriu şi ele in cadrul aceleiaşi categorii cli!ramice. ln cuprin
sul ariei de răspîndire a aspectului cultural Stoicani-Aldeni, nu cunoaş
tem momentan decît un singur buton compact de capac din pastă cenu
şie , pro�ind din nivelul 1 de locuire al aşezării neolitice de Ia Suce
veni.
Toate celelalte apucători în formă de buton, după cîte se ştie din
publicaţii, sînt goale în interior38•
2) Grupa vaselor de bună calitate este mult mai bogată şi variată.
Se intilnesc vase de proporţii mari şi mijlocii. Sînt bine cunoscute cas
troanele mari tronconice cu buza îngroşată, cu prag sau cu umărul pro
eminent ( fig. 7 şi 8/1 , 3-5) ; vasele cu pereţii aproape drepţi sau arcu
iţi şi buza uşor evazată ; borcanele mari sferoidale cu patru torţi etajate
dispuse apropiat două cîte două ( fig. 7/2), fiind asemănătoare exempla
relor întîlnite in aşezarea neolitică caracteristică aspectului Stoicani-AI
cleni, recent săpată de către Dan Teodor Ia Dodeşti-Vaslui39• Urmează
seria străchinilor mari şi mici, tronconice, cu marginea verticală, bitron
conice şi carenate sau emisferice ( fig. 7/ 1 ) ; farfuriile cu buza răsfrîntă
către interior ; formele tronconice cu gîtul înalt uşor concav şi canelurat
orizontal (fig . 7/3, 5) ; şi cele bitronconice cu gîtul cilindric ( fig 7/4) ;
capacele de proportii mari şi mijlocii, lustruite exclusiv pe faţa superi
oară. Au marginile canelurate orizontal printr-o excizie largă, bandată
şi buza subţiată. Sînt prevăzute cu apucături buton, goale în interior, de
forma unor calote sferice, prevăzute mai rar cu cîte două proeminente
laterale (fig. 8/1 , 3, 5) sau de formă cilindrică cu un con în vîrf ( fig. 8/3).
Interesantă este prezenţa unui capac de mari proporţii, unic în felul lui,
cu diametru! gurii de 0,64 m ( fig. 8/3) . Acesta era utilizat fie pentru aco
perirea vaselor mari de provizie, fie chiar Ia protejarea sau ferirea de
impurităţi a alimentelor, a mîncării pregătite, precum şi a vaselor şi a
uneltelor de bucătărie care desigur erau păstrate pe o suprafaţă sau va
tră perfect netedă. Unul dintre capacele mari de la Suceveni are pe mar
gină şase găuri dispuse simetric, cîte două în trei puncte, probabil, pen
tru a lăsa aburii să iasă, sau pentru a fi ridicat mai uşor cu ajutorul unor
sfori. Amintim in treacăt şi prezenţa suporturilor de vase, circulare, cu
peretii scunzi, drepţi sau arcuiţi ca nişte paranteze, avînd marginile pro
filate ; lingurile şi polonicele cu mînerile scurte, bifurcate ca două cor
niţe sau în formă de coadă de rîndunică ( fig. 9/2--8) etc.
Forme de vase asemănătoare sînt bine cunoscute în numeroase
aşezări neolitice ' specifice aspectului Stoicani-Aldeni, şi anume la Stoi
cani40, în nivelurile 6-4, în nivelul Gumelniţa A1 de la Brăiliţa"', în po·
38

Ibidem, p.

7 1 , fig. 27/1 2 ; vezi şi Eugen Comşa, op. cit., fig. 5/5.
Vezi nota nr. 25.
40 M. Petrescu-Dimbovita, op. cit.
U N. Harţuchi şi 1. T. Dragomir, op. cii., p. 1 3 1 , fig. 2.
39
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pina gumelniţeană de la Largu"2, ' la Drăgăneşti-Tecuci"3, Bîrlăleşti-Stan...
ţia44, Dodeşti-Vaslui45, etc .
In ornamentare se folosea incizia, excizia, împunsăturile şi alveo
lele, dispuse adesea combinate în motive ornamentale cu pictură bicro
mă roşu şi alb ( fig. 7/2-5) ; pliseurile fine şi canelurile orizontale moş
tenite din cultura Boian ( fig. 7/3, 5) ; pictura roşie crudă des întîlnită,
mai ales pe partea inferioară a multor vase, în asociaţie cu excizia şi
porozitatea suprafeţelor nelustruite. Decorurile spiralice, cu dungi albe
sau în benzi de linii orizontale, parantezele, triglifele sau pentaglifele
sînt frecvent aplicate pe vasel e cu cîmpul ornamental mare, cum sînt
capacele descoperite la Suceveni, străchinile, farfuriile şi chiar pe va
sele de alte forme. O mare răspîndire are motivul decorativ bine cunos
cut sub denumirea de "tangentă la cerc". Acesta este redat fie sub for
mă excizată sau incizată, fie sub aspect pictural, fiind socotit pe drept
cuvînt motivul caracteristic al aspectului cultural Stoicani-Aldeni. Cer
curile sau elipsele cu tangente constituie unele din motivele dominante
în decorul · adîncit sau canelat al cer amicii precucuteniene. Lipsa lui în
decorul ceramidi culturii Boian poate indica originea lui precucuteniană
pe ceramica aspectului cultural Stoicani-Aldeni. Decorul cu grafit se în
tîlneşte · mai rar şi este abia perceptibil pe pereţii vaselor.
3) Procentual, vasele din pastă fină sînt mult mai numeroase.
Acestea au pereţii sub�iri, sonori la lovire, de culoare neagră, cenuşie,
gălbuie, sau gălbui-portocalie, lustruite puternic pe ambele feţe. Reper
toriul tipologie însumează o gamă deosebit de bogată şi variată . Amin
tim în primul rînd paharele tronconice sau bitronconice de diferite mă
rimi, cu umărul proeminent şi gîtul cilindric, buza uşor îngroşată şi eva
zată ( fig. 8/2) ; paharele scunde cu corpul bombat şi buza puţin răsfrîn
tă similare cu cele de la Aldeni"G ; castroanele cu partea superioară in
formă de S ; cele tronconice şi bitronconice sau cu partea de sus cilin�
drică ; străchinile cu ' umărul arcuit sau carenat, cu două proeminente
alăturate, in formă de şa, sau cu mici tortiţe perforate orizontal sau ver
tical, aplicate pe umărul lor, avind un caracter mai mult decorativ ; cu
pele cu pereţii drepţi şi buza uşor evazată ( fig. 8/6) ; vasele. cu gitul înalt
şi corpul bombat şi multe altele care au la bază bitronconismul. Atestea
u fundul exclusiv concav proporţional cu dimensiunile vasului.
Decorul este ilustrat adesea prin incizie, mai rar prin excizie sau
rijelare pe suprafeţele lustruite, prin linii oblice şi orizontale ce deliD ra g om i r ,
502, fig. 4.
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mitează in general suprafeţe rezervate pe umărul vaselor, prin caneluri
fine şi crestături pe buza recipientelor, prin proieminenţe şi diferite tor
tite de caracter decorativ, prin împunsături ce amintesc de cultura Ha
mangia şi Precucuteni şi îndeosebi prin motive ornamentale, tangentă
la cerc, sau printr-o combinaţie de dungi drepte, curbe şi haşurate,
armonios executate cu ajutorul picturii cu culoare albă.
In ceea ce priveşte problema ceramicii şi mai ales a provenienţei
picturii cu dungi albe ea constituie cheia de bază a rezolvării problemei
naşterii sau .apariţiei aspectului cultural Stoicani-Aldeni, care s-a dez
voltat în partea de nord-est a Cîmpiei Române şi sudul Moldovei, depă
sind parţial şi graniţele de est şi sud ale patriei noastre, unde găsim
numeroase analogii sub toate aspectele culturii materiale. Majoritatea
acestor vase îşi găsesc strînse analogii atît la Stoicani şi Aldeni, în aşe
zările neolitice corespunzătoare aspectului cultural Stoicani-Aldeni, cît
şi la Brăili�a, Largu, Drăgăneşti-Tecuci, Bîrlăleşti, Podeşti şi altele, ca să
nu menţionăm aici decît pe acele a publicate măcar parţial.
Demne de amintit sînt de asemenea obiectele mărunte din lut ars:
vasele miniaturale, de diferite forme şi mărimi ; lingurile ş i polonicile ;
plăcile ornamentale, de formă romboidală, din lut ars şi piatră, cu linii
incizate ; mărgelele tubulare şi circulare şi mai ales figurinele sau idolii
antropomorfi feminini şi zoomorfi reprezentînd păsări de baltă sau răpi
toare, înalte pe picioare, phalloi etc. ( fig. 9 şi 1 0 ). Cele mai multe dintre
acestea provin de la Suceveni.
Unele dintre figurinele felminine, putine la număr, sînt puternic sti
lizate, au faţa realizată prin ciupire, neornamentate, fiind similare cu
acelea descoperite la Aldeni47 şi Brăiliţa"8, în partea de nord-est a Cîm
piei Române, în cuprinsul ariei culturii Gumelniţa, de unde fireşte au
primit o mai mare influenţă cultural-artistică. Celelalte sînt în marea
lor majoritate împodobite prin linii haşurate spiral-meandric, adînc in
cizate, cu puternice afinităţi culturale, venite îndeosebi din partea cultu
rii Cucuteni, care se manifestă mult mai puternic în regiunea de sud a
Moldovei in cadrul aşezărilor neolitice de aspect Stoicani-Aldeni, de la
Stoicani49, Drăgăneşti-Tecuci50, B îrlăleşti51 şi Dodeşti52• Deci, in aşezării
sus amintite se intilnesc două tipuri de figurine antropomorfe : unul d<
tradiţie precucuteniană, care accentuiază silueta cu coapse dezvolta
t.7 Ibidem, p. 96-97.
48 In cadrul expozitiilor de bazi'i şi al depozitelor muzeelor de istorie din Br la

şi Galaţi, se afli'i figurine antropomorfe feminine cu faţa realizati'� prin ciup re,
specifice culturii Gumelniţa, provenind din marea aşezare neolitici'i de la T ri'i
ilita.
t.9 M. Petrescu-Dimbovita, op. cit., fig. 41/7-12 şi fig. 42/1-1 1 .
s o Eugen Comşa," op. cit., p. 20, fig. 6.
5 1 Radu Vulpe, op. cit., p. 225.
52 Vezi nota nr. 25.
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şi alipite, decorate cu incizii şi striaţii 1 celălalt de tradiţie gumelniţeană,
cu corpul plat, decorat prin incizie şi incrustaţie cu paste crude colorate,
prevăzute cu capete modelate rudimentar sau dezvoltate şi colorate.
Purtătorii acestei culturi avînd un caracter sedentar, se ocupau
fireşte cu cultivarea primitivă .a plantelor, documentată atît prin prezenţa
boabelor de grîu carbonizate, descoperite în groapa ( a) de la Băneasa şi
a nenumăratelor rîşniţe primitive de mînă şi trecătoare de piatră de la
Suceveni, cît şi prin impresiunile de paie şi pleavă de cereale, vizibile
in compoziţia pastei chirpicului pereţilor de locuinţe din cele trei aşe
zări.
Pe de altă parte, marele număr de oase de animale domestice şi săl
batice dovedeşte că populaţia neolitică a acestor aşezări se ocupa de
asemenea cu creşterea vitelor şi vînătoarea.
Cochiliile de melci, valvele de scoici, oasele de peşti de talie mare
şi oarapacele de broască ţestoasă, descoperite în mare număr atit la
Lişcoteanca, pe terasa inferioară, în lunea mocirloasă a Călmăţuiului, cît
şi la Suce!Veni, pe valea Horincii, în apropierea Prutului, argumentează
din plin existenţa unor îndeletniciri, legate de cules şi pescuit.
In cuprinsul materialului ceramic, s-au găsit şi cîteva fragmente
de funduri de vase cu impresiuni de împletituri, de unde deducem că
populaţia celor trei comunităţi neolitice, situate în zone mocirloase sau
de baltă, se îndeletnicea şi cu împletitul plantelor acvatice, folosite in
scopuri casnice.
Pe baza materialelor arheologice, descoperite la Lişcoteanca, Bă
neasa şi Suceveni, precum şi a celorlalte aşezări neolitice specifice as
pectului cultural Stoicani-Aldeni, s·a putut constata că ponderea influ
enţelor culturale privind g eneza acestui aspect cultural (ne referim in
general la cultura Boian, fazele Giuleşti ş i Vidra, la faza Protocucuteni
sau Cucuteni A1 , după Vladimir Dumitrescu) s-a manifestat aproape în
mod egal, însă cu unele deosebiri de caracter zonal-geografic.
Ţinînd seama atît de datele stratigrafice din aşezările aspectului
cultural Stoicani-A'ldeni din regiunea de nord-est a Cîmpiei Române şi
Sudul Moldovei, cît şi de elementele tipologice ale ceramicii acestui
aspect cultural, în momentul actual al cercetărilor se pot desprinde ur
mătoarele concluzii :
1 . Suprapunerea directă a depunerilor aspectului cultural Stoicani
Aldeni peste un nivel cultural Boian-Giuleşti, aşa după cum au dovedit-o
săpăturile mai vechi de la Băieşti-Aldeni sau cele din ultimii ani de la
Lişcoteanca şi Suceveni, precum şi acelea de la Brăiliţa, situată în p ozi
tie ,sfratigrafică orizontală 1
2. Prezenţa formelor ceramice şi a motivelor ornamentale de fac
tură Boian�Giuleşti ale decorului ceramicii in nivelul inferior al aşezări
lor de aspect cultural Stocani-Aldeni, bine precizate în nivelul inferior
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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al aşezării neolitice de la Suceveni, datorită vaselor cu prag pe umăr 'şi
gura larg deschisă, ornamentale cu meandre şi dinţi de lup larg excizaţi
( fig . 2/1 şi 6/1 ) ;
3. Absenţa elementelor decorative de factură Boi an-Vidra în com
plexul ceramicii aspectului cultural Stoicani-Aldeni, de exemplu ; tabla
de şah în tehnică adînc-excizată, principala caracteristică a decorului
ceramicii Boian-Vidra care n-am întîlnit-o pînă acum pe ceramica cu
decor excizat din cadrul faciesului cultural Stoicani-Aldeni ;
4. Apariţia elementelor specifice ale ceramicii fazei Vidra în zona
periferică a ariei aspectului cultural Stoicani-Aldeni, la limita de contact
cu aria culturală a fazei Vidra. E vorba de fragmentele ceramice ale va
sului suport de tip "cutie " , specific fazei Vidra, descoperit în popina sau
tell-ul neolitic de la Largu ;
5. Prelungirea duratei fazei culturale Boian-Giuleşti în aria aspec
tului cultural Stoicani-Aldeni, paralel cu faza Vidra din Cîmpia mun
teană ;
6. Transmiterea directă a elementelor culturale de factură Boian
aspectului cultural Stoicani-Aldeni din faza Giuleşti. Semnificativ în
acest sens este vasul de proporţii mari de la Suceveni din primul nivel
de locuire, ornamentat cu meandre şi dinţi de lup larg excizaţi ( fig. 6/1 ) .
7. Categoria ceramicii pictate cuprinde specii diferite, dovedind
influenţele multiple care le- a generat : ceramica pictată cu grafit pro
prie ceramicii culturii Gumelniţa Al din nordul şi sudul Dunării ; eera
mica pictată cu dungi de culoare albă identică cu pictura ceramicii
culturii Cucuteni Al ( Protocucuteni) din j umătatea de nord a Moldovei,
pr�cum şi din sudul Moldovei, unde în ultima vreme este atestată la .
Băneasa şi Suceveni (jud. Gal-J. ţi) , Dodeşti ( j ud. Vaslui), Mănăstioara
Fitioneşti (jud. Vrancea) ,etc. ; ceramica pictată cu dungi roşii care ca
raderizează ceramica pictată a culturii Petreşti din Transilvani•a şi se
întîlneşte pe ceramica culturii Gumelniţa A2 din marea Cîmpie mun
teană.

8. Problema originii picturii ceflamicii cu culoare albă sau roşie în
faciesul aspectului cultural Stoicani-Aldeni nu este in momentul de
faţă soluţionată. Trebuie să avem în vedere, atit procesul genezei eera
mici i pictate în cadrul fiecăreea din cele trei culturi : Gumelniţa, CucU
teni şi Petreşti, cît şi actiunea influenţelor reciprocei între cele trei cul
turi şi sinteza acestor influenţe pe ceramica aspectului cultural Stoicani
Aldeni.
Privite sub aspectul cronologiei relative cele trei aşezări neolitice
în discuţie, specifice aspectului cultural Stoicani-Aldeni, conteffilJorane
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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cu sfirşitul culturii Boian şi' inceputul culturii Gumelniţa, faza A1, pot fi
datate in perioada de inceput a epocii neolitice tirzii53•
Cercetări viitoare de mai mare amploare, planificate in aceste
puncte, precum şi in altele, vor avea p osibilitatea de a contribui intr-o
mai mare măsură la elucidarea acestor probleme strins legate de aspec
tul cultural Stoicani-Aldeni.

L'ASPECT DE LA CULTURE STOICANI-ALDENl- MIS EN f!VIDENCE PAR LES
FOUII.LES DE UŞCOTEANCA, BANEASA El SUCEVENI

RBSUME
Les fouilles archeologiques, entreprises les dernieres annees par le Musee d'his
toire Galaţi, ă Lişcoteanca dans le nord-auest de la plaine roumaine, dans la region me
ridionale de Moldavie (sur l'actuel territoire du departement Brl:iila et sur l'ex territoire
de la region Galati), ont contribue avec des nouveaux et valeureux malthiaux archeo
logiques-museologiques, qui ont complete et enrichi la documentation des anciennes
recherches cons·a crees a !'aspect cultural Stoicani-Aldeni.
Les fouilles ont ete intentionnellement planifiees dans des polnts geographiques
differents, pour nous documenter plus serieusement sur la genese de cel aspect cultu
rel, s ur l'evolution et son developpemen·t concomitant a des etBJbi.issemen<t.s differents,
impulsiones par des memes facteurs economiques et culturels.
Pour une jus·te synchrcmisation de 1touts les eta,blissements de la sur1face de dis
persion de !'aspect Stoicani-Aldeni, de meme que d'autres cultures contemporalnes il
ceux-ci, des pays voisins, comme celle des regions du midi de la Republique Socialiste
Sovietique Moldave et particulicrement de la Republique Populaire Bulgare, regions
ayant des serieuses tangences archeologiques avec notre pays ,autant par la culture
Marita (Karanovo V - Gumelnita A1 ) que par la culture Godjadermen-Gumelniţ.a (Ka
ranovo VI), il faudra prendre comme point de depart la position stratigraphique des
el'ab1issements qui ont la pJ,us part des niveaux d'ha,bitation neoli<thiques el ensuite les
:omparer stratiJ(raphiquement â d'autres dans It> cadre de la meme culture.
A la suite des resultats archeologiques faites jusqu'â present dans les trois
etablissements neolithiques contemrorains de la culture Gumelniţa, la phase Al, on
a pu conclure que cette population neolithique habitait, soit dans des chaumieres, soit
dans des maisons dont les parois etaient formes de sorte de brique en torchis, ou
dans des maisons beaucoup plus evoluees architecturalement, avec des planchers en
terre cuite, identiques aux plates-formes cucuteniennes.
Sur la surface des planchers el des plates-formes, parmi les restes de ruines des
maisons ou dans lt>s fosses menageres on a decouvert de nombreux outils, entiers et
fragmentaires, en pierre, silex, os et terre cuite.
De tout le materiei archeoloqique n?sulte, la ceramique occupe une place prepon
derente. Les porteurs de cette culture aynnt un caractere sedentaire, s'occupaient partiAl.
p.24,

53 M. Petrescu-Dimbovita şi
ridiane, Bucureşti, 1 966,

Andronic, Muzeul

de istorie
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culierement de la culture primitive des plantes et de l'elevage des animaux, restant en
ml!me temps pecheurs et chasseurs.
Les trois etablissements neolithiques sptkifiques il !'aspect de culture Stoicani-Al
deni, etant contemporains il la culture Gumelniţa, phase A" peuvent l!tre dates, dans la
periode de l'epoque n eolithi que tardive .

LEGENDE DES FIGURES
Fig.

l.

- Ceramique neoli thique caracteristique de la culture Boian, phase Giuleşti :
1-10, de Lişcoteanca ; 1 1-12, de Suceveni.
Fig. 2. - Motifs ornamentaux caracteristiques de la culture Boian, phase Giuleşti :
1, sur un vase de tradition Giuleşti, decouvert a Suceveni, dans le premier ni
veau d'habitation rle !'habitat neolithique d'aspect culturel Stoicani-Aldeni
(echelle 1 /2 ; sur certa ins fragments ceramique decouverts a Li şcoteanca ,
dans le p1us a ncien n'iveau d'ha.bHa1ion un au1re a'PP artenant il ] 'a sp ect
culturel Stoicani-Aldeni (echelle 1/1) s'y etant suţerpose.
Fi.g. 3.
Suceverui, outils neoUthiques en pierre, apparte:nant il. !'aspect C'llltrurel 51oi
cani -Aldeni ; 1 . 1 4, differents types de haches, 1 5, petit ciseau, 16, plerre il
aiguiser.
Fig. 4. - Suceveni. Outils neolithiques en silex et en os, appartenant il. !'aspect cultu
rel Stoicani-Aldeni : 1, fleche ; 2-15, racloirs, lames et copeaux ; 1 6-20,
alt!mes.
Fig. S.
Vase neolithlque d'usaQe courant. aopartenant il !'aspect culturel 1-3, 5, de
Sucevenl ; 4, de Llşcoleanca.
Fig. 6.
Grands vases neolithiques pour conserver les provisions, caracteristiques de
!'aspect culturel Stoicanl-Aidenl.
Fig. 7. - Sucevenl. Vases neolithiques de bonne qualite, caracterisant !'aspect culturel
Stoicani-Aldeni.
Fig. 8.
Vase neolithlques en bonne et tres bonne qualite, caracteristique de ! 'aspect
culturel Stoicani-Aideni : 1 , 3-4, 6, de Suceveni ; 2,5, de Băneasa.
Plg. 9. - Divers objets en glaise cuite, specifique il !'aspect culturel Stoicani-Aldenl:
1, vase miniature il caractere antropomorphe, 2-8, fragments de cuilleres, 9,
figurine zoomorphe-oiseau forteme nt stylisee ; 10-11, plaques ornemen
tales. La plaque no 10 est en pierre, d'111gissant probBJblement, d'un medai llon
pourvu dans sa partie superieure d'un ţetit fragment en fii cuivre
l"ig. 1 0. - Figurines antropomorphes feminines ; perles et vases en minia ture carac
terlstiques â !'aspect culturel de Stoicani-Aideni.
-

-

-

-

.
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Unele consideraţii priVind tema feţei umane pe ceramica neolitică
a Bazinului Danubian
de

ATTILA LASZL6

Reprezentările antropomorfe pe ceramica neolitică din România
s-au bucurat în ultima vreme de o atenţie deosebită, constituind obiectul
unor studii remarcabile1• Cu toată existenţa unor lucrări din acest dome
niu, tema feţei umane din marea familie a reprezentărilor antropomorfe
pe ceramică nu a constituit încă obiectul unei lucrări de sinteză, aşa cum
întîlnim în unele ţări învecinate2• Acest fapt justifică poate încercarea
noastră din lucrarea de faţă, în care ne vom opri asupra următoarelor
probleme : locul vaselor cu feţe umane în cadrul ce'ramicii neolitice cu
reprezentări antropomorfe, vasele cu feţe umane descoperite în Româ
nia, originea şi semnificaţia acestor reprezentări în neoliticul spaţiului
danubian.
*

1. Reprezentările antropomorfe de pe ceramica neolitică cuprind o
tema·t!i.că variată, de la vasele ,în forma co.rpului uman şi pînă la vasele
cu decor antropomorf3• Dacă O. H�ckmann a deosebit în cadrul acestei
ceramici două grupe mari : vasele care redau forma corpului uman ( Fi
gurengefăsse) şi vasele de formă obişnuită, ornamentale cu atribute
umane ( Figuralgefăsse)", recent A . Niţu a elaborat o clasificare mult mai
fină5• Astfel, fără a ave·a ÎIIl vedere continutul magioo-religios al acestor
t A.

2

3

4

s

Niţu, în SCIV, 18, 4 , 1967, p. 549-561 ; idem, în SCCV, 1 9, 3, 1 968, p.
387-393 ; idem, în Danubius, II-III, 1969, p. 21-43 ; idem, in Danubius, IV,
1 970 (sub tipar) ; idem, în Memoria Antiquitatis, Il, 1970 (sub tipar).
1. Pavlu, in AR, XVIII, 6, 1 966, p, 700-717, 7 1 9-721 (cu bibliografie).
A. Niţu, în Danubius, 11-111, 1 969, p. 21-43.
O. Hockmann, in Jahrbuch RGZM, 12, 1965, (Mainz, 1967), p. 9.
A. Nitu, în Danubius, 11-111, 1969, p. 21-37.

Memoria Antiqui·ta tis, II, 1 970
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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reprezentăr·i, .din punct de vedere pur formal se pot deosebi următoa
rele tipuri, fiecare avînd mai multe variante : vase antropomor fe, capace
prosopomorfe şi vase cu decor antropomorf . Prima categorie6 cuprinde
vasele în forma corpului uman ( cu sau fără reprezentarea capului sau
a feţei), precum şi reprezentarea prescurtată a corpului uman, cum sînt
de pildă vasele în formă de picior. Tot din această P'rimă categorie fac
parte şi vasele cu atribute antropomorfe, care reprezintă partea supe
rioară a imaginii umane, constituind tranziţia între vasele antropomorfe
propriuzise şi cer.ami:ca cu decor anrtropomorf. Este vorba de forme de
vase obişnuite, prevăzute cu cap sau faţă umană sau numai cu detalii
anatomi·ce corporale ( bre.ţe, s1ni, ombilic, sex). Din această grupă fac
parte şi unele vase cu reprezentarea feţei umane, plasată sub marginea
vasului. Caracterul lor de "vase cu atribute antropomorfe " trebuie net
diferenţiat de categoria "vaselor decorate cu motive antropomorfc" toc
mai datorită figurării, pe lîngă faţa umană, şi a unor detalii anatomice
corporale, prin care ele se integrează in categoria vaselor antropomorfe7•
A doua categorie cuprinde capacele prosopomorfe8, care consti
tuie de fapt anexele vaselor antropomorfe. Din punct de vedere tipolo
gie se pot deosebi capa·cele modelate in formă de c·ap şi capacele pre
văzute cu feţe umane.
In sfîrşit, categoria vaselor cu d ecor antropomorf9 cuprinde vase
de formă obişnuită, cu decorul realizat în ronde-bosse, în basorelief sau
)n indzie. Primei g;rupe ii aparţin capacele şi Vla1sele prevăzut.e cu butoane
in forma figurinelor antropomorfe, reduse treptat p înă la redarea num� i
a capului. Subgrupei a doua şi a treia îi aparţin vasele ornamentate cu h
guri umane întregi sau numai cu feţe, redate în basorelief sau în incizie.
Aşa cum s-a demonstrat recent, între tema "imaginilor fEJminine întregi" .
redate în diversele lor atitudini ş i tema "feţei umane " există ş i o temă
intermediară : imaginile întregi cu faţa mărită10•
Din această sumară trecere în revistă reiese pe de o parte că repre
zentări ale feţei umane se pot întîlni în cadrul tuturor celor trei grupe
ale ceramicii neolitice cu decor antropomorf. Pe de altă parte este însă
evident că tema feţei umane, ruptă de corpul căreia îi aparţine, dar sim
bolizîndu-1 totuşi potrivit concepţiei pars pro to to din gîndirea omului
primitiv, constituie o temă mult mai restrînsă. Această temă trebuie dife6 Ibidem, p . 22-29, fig. 1 -5.
7

Ibidem, p, 27-28, fig. 5.
Ibidem, p. 29-3 1 , fig. 6-7.
9 Ibidem, p. 31-37, fig. 8-1 3.
10 A. Niţu în Danubius, IV, 1 970 (sub tipar). La reprezentările de l a Sînpelru Ger
s

man şi Drassburg, citate de A. Nitu, am mai putea adăuga ş i i maginea recent
publicată de la Villlmykăvesd, Ungaria (cultura Lcngyel ) cf. N. Kalicz, Agyag
islenek, Budapest, 1 970, fig. 52.
.
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renţiată de toate variantele vaselor antropomorfe, deci inclusiv de
·lcelea cu atribute antropomorfe, prevăzute cu feţe umane. Nu se includ
n această temă nici vasele cu decor antropomorf, ornamentate cu figu
rine sau cu capete în ronde-bosse, sau cu figuri umane întregi, în baso
elief sau în incizie, chiar dacă sînt redate şi detaliile anatomice ale fe
ţei.
In catE'goria vaselor cu feţe umane vor intra numai vasele cu re
iOrE•zentarea feţei umane, lipsite de orice atribute anatomice corporale.
Din această categorie fc:c parte astfel numai vasele prevăzute cu faţă
umnnă din seria vaselor cu decor antropomorf. Prin urmare tema feţ�i
umane pe ceramica neolitică este mult restrînsă şi, deci, nu toate vasele
cu figurarea feţei pot .fi incluse în categoria vaselor cu feţe umane ( ur
nes a visage, Gesichtsurnen) cum se mai consideră uneori.

II. In momentul de faţă, de pe teritoriul României cunoaştem 1 7
vase i1eolitice c u feţe umane, aparţinînd l a 7 cul turi sau faze elvolutive
deosebite.
J. . .
1

Cultura ceramicii liniare

1. Huşi, j ud. Vaslui ( fig. 2/ 1 ; 7/5). Fragment din gîtul relativ strîmt,
uş•o r co ncav al .u nui vas, ,prol>abil în formă de butelie. Pasta este neagră,
uniform. arsă, cu urme fine de pleavă în compoziţie. La exterior frag
mentul /)rezintă o feţuială de culoare cenuşie-gălbuie. Faţa umană, mo
delată în relief din pasta vasului, este de formă triunghiulară dlur.gită
şi cu un�Thiurile uşor rotunjite. In partea superioară reprezentarea feţei
se termiJi ă cu linia reliefată a sprîncenelor (fiind păstrată numai partea
stîngă) ci.�re, prelungindu-se lateral în j os, urmăreşte conturul feţei, în
oadrînd-o într-un triunghi care se ridkă uşor din supralfia.ţa vasului. Na
sul reliefnt, îngust, prelung, cu un profil aproape rectiliniar şi cu vîrful
rupt din v echime este îmbinat cu arcadele sprîncenelor în forma literei
T. Och ii sînt realizaţi prin adîncituri amigdaloizi care se îngustează trep
tat spre m·s .Gura este _reprezentată deschisă printr-o adîncitură. Se
remarcă reprezentarea fidelă a buzelor prin linii uşor reliefate. Aspectul
reprezentă i i precum şi forma vasului din care face parte pledează pen
tru aparter cnţa acestui fragment culturii ceramicii liniare11•
Descc )Crire întîmplătoa re. lnălţime 6,4 cm. Muzeul din Huşi.
A. La <.lei, în AŞU laşi, XIV, 1 968, p. 73-74, 85-86, fig. 1 ; A. Niţu,
în SCN, 1 � , 3 , 1 968, p. 389-390, fig. 3 .
Il

Pub l i c) • d fragmentul ( ASU laşi, XIV, 1 968, p . !lS-86) n u a m exclus posibilita
tea ar tenenţei acestui fragment culturii Precucuteni, eventual Criş. Cu ocazia
unui son,d,lj arheoloqic, efectuat nu prea departe de locul de descoperire a frag
mentului cu fata umanli, nu am reuşit sl! surprindem o locuire anterioarl! fazei
Cucuteni f\B. Cf. A, Lâszlo, in AM., IV, 1966, p. 7-22.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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2. Iaco b eni, corn. Vlădeni, jud. Iaşi. ( fig. 2/4). Fragment ceramic

din pastă poroasă cu pleavă fină în compoziţie. Este ars uniform şi are
o culoare cenuşie-gălbuie. Partea exterioară este acoperită cu o feţuială
fină cu luciu. Fragmentul este rupt atît la cele două laturi cît şi deasu
pll'a. In partea S!Upedoară fragmentul se prelungea deci cu o buză set
cu o formă de vas. Baza fragmentului prezintă în schimb două portiuni
oblice şi intacte, unite intre ele printr-o tăietură ulterioară cu o unealtă
agricolă. Porţiunile intacte ale bazei sînt uşor rotunjite, ca o buză de vas .
Deci în partea inferioară fragmentul este limitat prin două deschizături
de la care s-au păstrat numai cite una din laturi. Avind in vedere dis
poziţia acestor două laturi cu lungimi net diferite este evident că este
vorba de deschizături dreptunghiulare dispuse oblic12 şi nu de deschi
zături triunghiulare, cum s-a presupus iniţiaP3• In felul acesta fragmen
tul indică un vas cu piciorul scund cu deschizături dreptunghiulare obli
ce apropiate, probabil suprapuse in şiruri.
Motivul feţei umane este dispus in partea superioară a unui ast
fel de picior, între două "ferestre" dreptunghiulare, care o limiteazi1. Faţa
este astfel lipsită de contur propriu. Detaliile anatomi·ce ale feţei sint
redate in relief şi în tehnica imprimării. Nasul şi arcadele sprîncenelor
sint modelate în relief din pasta vasului. Intre rădăcina nasului n arca
de există o uşoară depresiune. Nasul are forma scurtă şi groasă, cu pro
filul arcuit. La baza nasului nările sînt indicate prin găuri ovale şi
adînci, impunse vertical. Arcadele sprincenelor, detaşate de nas, sint
dispuse oriz'Ontal, cu extremitatea laterală uşor arcuită în j os. Ochii
dispuşi orizontal sînt imprimaţi în forma unei adincituri aproape drep
tunghiulare. Gure este indioată priflltr-o simplă gaură împ1.1nsă adînc.
Descoperire prin cercetări de suprafaţă. Inălţime 4,6 cm. Institutul
de istorie şi arheologie A. D. Xenopol din Iaşi.
A. Niţu, în SCN, 1 9, 3, 1 968, p . 388-389, fig. 2 ; N. Zaharia, M. Pe
trescu-Dîmboviţa, Em. Zaharia, Aşezdri din Moldova. De 101 paleolitic
pînd în secolul al XV III-lea, Bucureşti, 1 970, p. 248, pl. CXXX/14
CCVII/1 . Autorii acestei lucrări din urmă consideră fragmet} tul ca apar,
ţinînd culturii Criş.
=

B. Cultura Vinca-Turdaş

3. Turdaş,
j ud.
Hunedoara ( fig.
4j 1 ) .
Strec
vas-afumătoare, avînd plasată sub marginea superioară
schematică. Nasul reliefat este scurt, gros, îmbin �ndu-s
12

j

1

Informaţie A. Nitu.

13 A. Niţu, în SCIV, 19, 3, 1 968, p. 388.
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vasului, sugerind astfel şi linia arcadelor sprincenelor. Ochii sint reali
zaţi prin adincituri inguste alungite.
Inălţime circa 1 5,30 cm. Fosta colecţie Zsofia Torma, Muzeul de
istorie Cluj .
M. Roska, TZsGy, p. 244, pl. C/2.
4. Turdaş (fig. 3/4)· Vas conLc (creuzet, "olva·sztc Heg,e ly", " Schmelz
tiegel") , avind pe fundul îngust o faţă umană schematică. Nasul şi arca
deie sprîncenelor, modelate in relief, sînt îmbinate în formă de T. Ochii
sînt redaţi prin adincituri inguste alungite, dispuse oblic.
Inălţime circa 5,5 cm. Fosta col. Zs.T. Muzeul de istorie Cluj.
M. Roska, TZsGy, p. 276, pl. CXVI/14.
5. Turdaş (fig. 2/1 1 ) . Fr-agment din ma•rgimea unui va•s cu o faţă
umană dispusă sub buza vasului. Nasul in relief este lung şi ingust, iar
ochii sint redaţi prin adîncituri înguste alungite.
Inălţime circa 4 cm. Fosta col. Zs.T. Muzeul de istorie Cluj.
M. Roska, TZsGy, p. 328, pl. CXLII/1 5.
6. Turddş ( fig. 3/6). Fragment ceramic din pastă fină, cu un înveliş
de culoare cărămizie, cu decor incizat şi cu urme de pictură roşie. Faţa
umană dispusă sub marginea vasului este compusă din ochii de formă
romboidală cu conturul dublu incizat şi din nasul reliefat aplicat, rupt
din vechime.
Inălţimea circa 10 cm. Fosta col. Zs.T. Muzeul de istorie Cluj .
M. Roska, TZsGy, p. 290, pl. CXXIII/1 5.
7. Turdaş (fig. 2/5). Fragment din peretele unui vas din pastă fină,
netezită în exterior, şi de culoare cărămizie. Faţa umană este redată ex
clusiv în tehnica inciziei prin juxtapunere a două triunghiuri dreptunghice
în aşa fel încît catetele lungi să fie alăturate şi para.lele. In partea supe
rioară a fiecărui triunghi, sub cateta scurtă, care marchează totodată şi
sprinceana, este reprezentat cîte un ochi de formă amigdaloidă. Nasul
este obţinut în negativ prin banda verticală delimitată de laturile înve
cinate, paralele ale celor două triunghiuri, care determină o faţă de ase
men.ea 1triunghi'Ulară, cu nasul şi sprinoenele 00r1binate în formă de T.
Inălţime circa 5,8 cm. Fosta col. Zs. T. Muzeul de istorie Cluj.
M. Roska, TZsGy, p. 272, pl. CXIV/6.
8. Turdaş ( fig. 3/2). Fragment ceramic din pastă fină de culoare
neagră-cenuşie, provenit din peretele unru i valS. Faţa umană este redată
exdusiv în tehnica indziei. Nasul îmbinat cu sprincenele uşor �ar�cuite for
mează un motiv în formă de T, subliniat în stînga şi în dreapta de cîte
două linii incizate paralele cu axul nasului şi cu arcadele sprincenelor.
Ochii amigdaloizi sînt obţinuţi prin inchiderea cu o linie arcuită alun
gită a colţurilor celor două unghiuri drepte exterioare care subliniază
nasul şi arcadele sprîncenelor . Conturul astfel obţinut mai este complehttp://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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tat prin trasarea în mijlocul fiecărui ochi a unei linii incizate orizontale.
Fragmentul mai este ornamentat cu benzi liniare compuse din cîte trei
linii incizate.
Înălţime circa 1 3,3 cm. Fosta col. Zs. T. Muzeul de istorie Cluj.
M. Roska, 'fZsGy, p. 264, pl. CX/ 1 . Desenul este inversat şi prezen
tat ca un simplu fragment ceramic, fără decor antropomorf.
9. Turdaş (fig. 2/2) . Din aceeaşi aşezare se mai pot menţiona
două fragmente ceramice (nr. 9 şi 1 0) provenite din marginea vaselor şi
ornamentale cu reprezentări antropomorfe, care fac tranziţia între de
corul în ronde-bosse al butoanelor în formă de cap şi vasele prevăzute
cu feţe umane în basorelief sau incizie. Pe fragmentul nr. 9 se distinge
nasul imbinat cu ar.cada spdncenelor în formă de T, 1redate in relief.
Ochii erau rcealizaţi prin adîncirturi alungite.
Inălţime circa 5 cm. Fosta col. Zs. T. Muzeul de istorie Cluj.
M. Roska, TZsGy, p. 328, pl. CXLII/1 4.
1 0. Turdaş (fig. 2/7) . Fragment din ma:rginea unei străchdni din pas
tă fină, de culoare neagră. Nasul este redat printr-o proeminenţă! rotun
dă, iar ochii prin incizii oblice.
Inălţime circa 6,6 cm. Fosta col. Zs. T. Muzeul de istorie Cluj .
M. Roska, TZsGy, p. 252, pl. CIV/ 1 5 .
1 1 . Alba Tu/ia, jud. Alba (fig. 4/2 ) . Fragment ceramic cu reprezen
tarea feţei umane. Faţa se caracterizează prin redarea în relief a nasu
lui şi a arcadelor sprîncenelor, îmbinate în forma literei T. Nasul este
prelung, îngust şi, după cît se pare, cu un profil drept. Ochii erau redaţi
prin proeminente rotunde. Se pare că gura nu a fost marcată. Linia uşor
arr:uită a sprîncenclor este subliniată de un şir dP. mici impunsături
triunghiulare, plasat sub arcade. De asemenea, fragmentul este orna
mental cu şiruri de împunsături similare, dispuse în benzi şi delimitate
de linii incizate.
Descoperit în stratul de tip Turdaş al aşezării din cartierul Lumea
Nouă. Înălţime circa 1 0,4 cm. Muzeul de istoria Alba Iulia.
D. Berciu, şi I. Berciu, în Apulum, III, 1 947-1 949, p. 6, fig. 3/9, pl. I .
C. Faza "Turdaş-Petreşti"
12. Tărtăria, comuna Săliştea, judeţul Alba ( fig. 2/9) . Fragment

cer.amic proveni't din corpul arcuit al runui vas. Pe .a.ceSit .fr,agment
se păstrează o faţă umană, cu nasul şi arcadele sprîncenelor redate în
relief şi îmbinate în forma literei T. Nasul este alungit şi cu profilul uşor
arcuit. Ochii sînt marcaţi prin două adîncituri înguste. Gura este repre
zentată deschisă. Intreaga faţă umană se ridică puternic din planul va
sului. Fiind reprezentată şi fruntea, această faţă umană are un contur
ovoidal .
Descoperit în stratul II ( "Turdaş-Petreşti") al aşezării de la TărUl.ria.
Muzeul de istorie Cluj.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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N. Vlassa, în Dacia, NS, VII , 1 963, fig.
la yer", col. 4).

11

( cf. "Turdaş-Petreşti

D. Cultura Boian
1 3. Greaca ( "La Slom") , jud. Ilfov ( fig . 2/8). Fragment ceramic pro
venit de la o cupă sau strachină cu reprezentarea feţei umane plasată
sub marginea vasului. In porţiunea corespunzătoare frunţii, marginea
vasului este puţin ridi•cată, ceea l. ce atenuează forma triunghiu
lară a feţei. Nasul este reprerentalt printr-o proeminenţă îngustă
alungită. Ochii sînt realizaţi prin adîncituri ovale dispuse uşor oblic.
Gura este marcată printr-o adîncitură arcuită. Suprafaţa fragmentu
lui este ornamentată în tehnica exciziei şi încrustată cu o materie albă.
Faţa umană este pictată cu roşu.
Descoperit într-un bordei al aşezării culturii Boian, faza Giuleşti.
Inălţime : 6,2 cm. Institutul de Arheologie Bucureşti.
E. Comşa, în SCIV, 6, 3-4, 1 955, p. 4 1 9, fig. 8/5.
E. Cultura V ădastra

14. V ădastra, jud. Olt ( fig. 2/1 0). Fragment din gîtul uşor concav
al unui vas cu corpul bombat, reprezentarea feţei fiind plasată sub mar
ginea vasului . Nasul şi ochii "reliefaţi" sînt de fapt rezervaţi din pla
nul vasului, planul feţei fiind adîncit în j urul acestor detalii anatomice
în suprafaţa vasului. Nasul, cu vîrful rupt din vechime, este relativ gros,
prelung şi cu un profil rectiliniar. Ochii au forma unor lentile semicircu
lare cu baza aproape dreaptă. Gura este reprezentată închisă, prin redu
rea buzelor alipite. Ataşate colţurilor superioar'e ale feţei, erau r·eprezen
tate şi urechile. Intreaga faţă umană este precis delimitată de bordura
cordiformă care desparte planul adîncit al feţei de planul vasului. Limi
ta superioară a acestui motiv cordiform se confundă cu conturul îmbinat
al nasului şi al arcadelor sprîncenelor. Pe gîtul vasului, lîngă această
faţă umană, se observă un decor in formă de pliseuri fine verticale.
Descoperit în aşezarea culturii Vădastra. Institutul de Arheologie
Bucureşti.
D . Berciu, Zorile istoriei în Carpaţi şi la Dunăre, Bucureşti, 1 966, p.
98, fig. 6.
·

F. Cultura Gumelniţa
1 5. Crivăţ, corn. Budeşti, j ud. I lfov ( fig. 3/5) . Vas bitronconic cu
pasta grosolană acoperită cu o feţuială cărămizie. Faţa umană este mo
delată imediat deasupra umărului, pe gîtul lat al vasului. Nasul scurt
este redat 1in relief. Ochii, de formă semidrocrulară turtită cu baza apwape
dreapită, sînt circumscrişi printr-o linie inci7lată şi completaţi cu cîte o
alveolă centrală marcînd pupilele. Arcadele sprîncenelor sînt incizate.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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Gura este crestată imediat sub nas şi subliniată de trei găurele. Sînt re
prezentaţi şi lobii urechilor.
lnălţimea 9,5 cm. Muzeul de istorie Olteniţa.
S. Marinescu-Bîlcu şi B. Ionescu, Catalogul sculpturilor ene'vlitice
din Muzeul raional Olteniţa, 1 967, p. 32, nr. 53, pl . VIII/4 XX/4 ;
A. Niţu, în Danubius, II-III, 1 969, p. 35, fig. 1 3/2.
=

G. Cultura Cucuteni
1 6. Ruginoasa, jud. laşi (fig. 3/3) . Fragment de cupă. Reprezenta
rea feţei este dispusă sub marginea vasului. Nasul şi arcadele sprîncene
lor sînt redate în relief fiind îmbinate in forma literei T cu bara orizon
tală uşor arcuită. Nasul perforat este lung, îngust şi perfect drept. Ochii
erau in formă de proeminente rotunde cu pupile găurite. Nu se poate
stabili dacă era reprezentată şi gura. Nu este exclus că faţa era încadrată
de un contur cordiform, rezultat din prelungirea în jos a liniei arcadelor
sprîncenelor, ca şi în cazul feţei de la Vădastra.
Descoperit în aşezarea culturii Cucuteni, faza A. Inălţimea circa
9 cm. Muzeul Naţional de Antichităţi Bucureşti.
H. Dumitrescu, în Dacia, III-IV, 1 927-1 932, p. 73-74, fig. 1 6/2,
25/1 ; Idem, în Dacia NS, IV, 1 960, p. 37 ; Vl. Dumitrescu, în Berichten
van den rijksdienst voor het oudheidkundig bodemonderzoek, 9, 1 95.9,
fig. 1 111 ; idem, L'art neolithique en Roumanie, Bucureşti, 1968, p. 1 1 4,
nr. 80, fig. 80. In această lucrare se indică 1 1 ,4 cm pentru înălţimea frag
mentului .
1 7. Ruginoasa (fig. 3/1 ) . Cea de a doua faţă umană de la Ruginoasa
este plasată de asemenea sub marginea unei cupe. Ea este aproape iden
tic realizată ca şi prima, cu deosebirea că nasul este uşor arcuit iar ochii
sînt redaţi prin simple incizii.
Inălţimea circa 8 cm. Muzeul Naţional de Antichităţi Bucureşti.
H. Dumitrescu, Dacia, III-IV, 1927-1932, p. 73-74, fig. 1 6/3, 25/2.
III. Cele 1 7 reprezentări ale feţei umane provenite din România pot
fi împărţite in patru tipuri principale.
1 . Feţele caracterizate prin nasul şi arcadele sprîn cenelor îmbinate
in formă de T, realizate în relief sau in tehnica inciziei. Atît la reprezen
tările în relief cît şi la cele incizate deosebim feţele lipsite de contur şi
cele cu indicarea formei feţei umane. Reprezentările în relief lipsite de
contur cuprind la rindul lor două tipuri. Primul este caracterizat prin ac
centuarea doar a nasului (la care se adaugă ochii incizaţi sau adtnciţi) ,
arcadele fiind puţin scoase in evidenţă, Toate sînt de proporţii reduse
şi lipsite de valori artistice deosebite, considerate atît în sine, cît şi in
raport cu locul ocupat în structura vasului. Toate trei e;x:emplare ( nr. 3,
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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4, 9) provin de la Turdaş .Fata umană nr. 4 este o apariţie ,singulară în

sensul că reprezentarea este plasată pe fundul vasului.
Al doilea tip se caracterizează prin nasul şi arcadele îmbinate, pu
ternic reliefate, în formă de T, la care se adaugă ochi incizaţi (nr. 1 7 )
sau în relief, în forma unor pastile rotunde (nr. 1 1 , 1 6). Sînt toate lucrate
fin cu o reală valoare artistică şi cu o funcţie ornamentală bine deter
minată, toate fiind plasate probabil sub marginea vasului. Un exemplar
aparţine culturii Vinca-Turdaş (nr. 1 1 ) iar două culturii Cucuteni A
(nr. 1 6, 1 7). Nu este exclus ca cele două feţe cucuteniene să fi fost par
ţial încadrate.
Reprezentările în relief cu contur indică feţe de formă triunghiu
lară (nr. 1 , 1 2) sau în formă de inimă (nr. 1 4) . Sînt reprezentările poate
cele mai realiste şi "artistice" şi, totodată, cele mai complete din punctul
de vedere ,al detaliilor anatomice. In toate cele trei cazuri este redată
gura, iar odată chiar şi urechile (nr. 1 4) . Ochii sînt redaţi mai realist in
didndu-se şi forma lor, în relief sau prin. adîncituri. Reprezentarea feţei
se opreşte la linia sprîncenelor, într-un singur caz (nr. 12) fiind redată şi
fruntea. Aceste feţe sint dispuse sau pe gît sub marginea (nr. 1 , 14) sau
pe corpul ( nr. 1 2) vasului. Cele trei exemplare aparţin culturii ceramicii
liniare ( nr. 1 ), Vădastra (nr. 1 4) şi fazei "Turdaş-Petreşti" ( nr. 1 2) .
Cele două feţe incizate provin d e l a Turdaş, aparţinînd culturii
Vinca-Turdaş. Prima ( nr. 8) este lipsită de contur şi caracterizată prin
nasul şi arcadele îmbinate în formă de T, la care se adaugă ochii amig
daloizi. A doua faţă (nr. 7) aparţine aceluiaşi tip, avînd însă un contur
triunghiular. Ambele reprezentări sînt dispuse pe corpul vasului.
2. Fete caracterizate prin nasul şi sprîncenele separate, modelate
în relief. Se cunoaşte deocamdată un singur exemplar ( nr. 2), aparţinînd
culturii ceramicii liniare. Ochii şi gura sînt redate în tehnica imprimării.
Această faţă constituie o apariţie singulară şi în sensul că este reprezen
tată pe un picior de vas, dispusă între două ferestre dreptunghiulare care
o limitează.
3. Feţe caracterizate prin nasul modelat în relief iar celelalte deta
lii anatomice ale feţe i ( arcadele sprîncenelor, gura şi ochii) adînciţi sau
realizaţi in tehnica inciziei. In cadrul acestui tip iarăşi putem deosebi
feţele lipsite de contur şi cele cu indicarea formei fetei umane. Prima
variantă este reprezentată de vasul Gumelniţa A de la Crivăţ ( nr. 1 5). Se
remarcă realizarea ochilor prin trasarea conturului şi indicarea pupilelor,
sublinierea gurii printr-un şir de găurele precum şi redarea în relief a
urechilor. Această faţă lată şi scurtă este dispusă sub marginea unui vas
bitronconic cu gura largă.
A doua variantă o constituie faţa umană de pe fragmentul Boian
Giuleşti de la Greaca (nr. 13). Faţa este în fond de formă triunghiulară
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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lăţită, dar, prin ridicarea părţii superioare a feţei, aceasta capătă un as
pect uşor romboidal.
4. Feţe simplificate, caracterizate prin nasul modelat în relief, iar
ochii incizaţi, fără indicarea arcadei sprîncenelor sau a gurii. Se cunosc
deocamdată trei exemplare, provenite de la Turdaş (nr. 5, 6, 10) . Nasul
poate fi alungit, deci "realist" ( nr. 5, 6) sau în formă de simplă proemi
nenţă rotundă (nr. 1 0) . Ochii sînt realizaţi sub formă de simple 1incizii,
eventual adîncituri înguste ( nr. 5, 10) sau prin incizarea unui contur
romboidal (nr. 6). Cele trei reprezentări sînt dispuse sub marginea ( nr.
5, 6) şi, respectiv, pe marginea (nr. 1 0) unor vase.
IV. Referitor la poziţia cronologică a vaselor cu feţe umane din Ro
mânia se poate considera următoarele :
1 . Nu posedăm elemente pirecte pentru datarea celor două fragmen
te de vase cu feţe umane aparţinînd culturii ceramicii liniare din Mol
dova. Este însă ştiut că această cultură apare relativ tîrziu în regiunile
extracarpatice ale României. Din faza a III-a a culturii ceramicii liniare
(potrivit periodizării lui E. Nestupny14) apar doar urme foarte sporadice
în Moldova. Fazele IV şi V sînt în schimb bine repruzentate, mai ales
prin descoperiri databile la sfîrşitul fazei IV şi începutul fazei V1". Este
deci foarte probabil că cele două reprezentări ale feţei umane din Mol
dova aparţin unei faze tîrzii a culturii ceramicii liniare.
2. Cronologia descoperirilor de tip Vinca-Turdaş din Transilvania,
inclusiv cea a aşezării de la Turdaş, este încă mult controversată. Aceas
tă problemă nu a putut fi definitiv lămurită nici în urma sondajelor de
control ale lui M. Roska din 1 9 1 0 de la Turdaş1 6 şi nici după noile săpă
turi de la Tărtăria17, Pianul de ,jos18 sau Ocna Sibiului19• Pe de o parte se
crede că în Transilvania (inclusiv la Turdaş) cultura Vinca-Turdaş ar fi
prezentă încă din cea mai veche fază ( Vinca A), intr-o epocă în care
aşezările Criş tîrzii ( "Starcevo IVj/20) mai vieţuiesc încă21• Pe de altă
1t.

E. Neustupny, în AR. VIII, 3, 1 956, p. 386---407, 461---462 ; B. Soudsky, ibidc,7J,
p. 408--4 12, 462--463 .
15 E. Comşa, în SCIV, 1 1 , 2, 1 960, p. 234--235 ; S. Marincscu-Bîlcu, în SCIV , 1 D, 3,
1 968, p. 399--400.
t G M. Roska, TZsGy, p. 9-- 1 5.
17 N. Vlassa, în Dacia, NS, VII, 1 963, p. 485---494 ; idem, în AMN, IV, 1967, p.
403--423.

1 8 1.

19

20

21

Paul, în Rev. Mu7. . IJ, 4, 1 965, p. 294--30 1 .

Ibidem.

.

In legătură cu problemele ridicate de conţinutul fazelor Starcevo III şi IV.,
vezi J. Makkay, in Acla Ant. ArclJ., VIII, 1 965, p. 3-- 1 8 ; idem, în Act a ArclJ.

Hung ., XXI, 1 969, p. 1 3--3 1 .
D. Berciu, Contribuţii Ia problemele neoliticului î n România ln lumina noilor
cercetări, Bucureşti, 1 961 , p. 28 şi urm. ; N. Vlassa, in Dacia VII, 1 963, p. 486 ;
id'em, ' în AMN, I I I, 1 966, p. 9---4 8 ; idem, in AMN, IV, 1 967, p. 409---4 1 3 .
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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parte se afirmă însă că pătrunderea culturii Vinca în Transilvania a avut
loc într-o perioadă mai tîrzie şi astfel straturile inferioare ale aşe):ărilor
de tip Turdaş din Transilvania ( inclusiv Turdaş) nu conţin materiale mai
vechi de faza Vinca B1 22• Dacă începutul culturii Vinca-Turdaş din Tran
silvania este atît de controversată, în schimb specialiştii sînt de acord că
această cultură îşi încheie evoluţia în Transilvania în cursul fazei Vin
ca B2a.
Datarea descoperirilor de la Turdaş provenite din fosta colecţie
Zsofia Torma estle ·cu atît mai îngr·eunartă cu dt nu se mai poate SltabHi
raportul lor faţă de cele trei niveluri de locuire stabilite de M. Roska2'.
Avînd în vedere criteriul tipologie precum şi elementele străine ( de
tip Szakalhat şi Tiszadob, de exemplu25) prezente în straturile inferioare
ale unor aşezări de tip Turdaş din Transilvania, este evident că o bună
parte a materialelor de la Turdaş se încadrează în perioada Vinca B.
Pînă la dovezi sigure însă nu putem exclude cu totul nici posibilitatea
prezenţei în Transilvania, deci şi la Turdaş, a unei etape Vinca mai tim
purie. Aceasta mai ales dacă avem în vedere prezenţa la Turdaş a unor
elemente de tradiţie Criş-Koros, printre care şi o seamă de reprezentări
antropomorfe în relief pe ceramică, prezente şi la Vinca, mai ales sub
8 m adîncime ( Vinca A) 26•
3. Nu este cazul să stăruim aici asupra conţinutului stratului "Tur
daş-Petreşti" de la Tărtăria, legat de însăşi problema mult controversată
a originii culturii Petreşti27 • In ce priveşte poziţia cronologică, acest strat
a fost datat iniţial în perioada corespunzătoare fazei Vinca Bl şiB228• Dar,
prin datarea însăşi a stratului inferior de la Tărtăria în faza Vinca B129 ,
datarea stratului II ( "Turdaş-Petreşti") trebuie restrînsă la etapa Vinca
B2.
4. Fragmentul cu faţa umană de la Greaca provine dintr-un bordei
aparţinînd începutului fazei Giuleşti P culturii Boian, prezentînd încă
multe reminiscenţe din etapa precedentă, Bolintineanu30•
22

I. Pa ul , op. cit., p. 296---298.
D. Berciu, op. cii., p. 44-45 ; I. P au l op. cit., p. 296 ; N. Vlassa, în AMN, IV,
1 967, p. 4 1 0-4 1 3.
2 1 M. Roska, TZsGy, p. 9-15.
25 J . Makkay, în Orientalia, 37, 3, 1 968, p. 281 .
26 Cf.. 1 . Kutzilm, A Koros-Kultura, Diss. Pann, Ser. II. No. 23, Budapest, 1 944 p
1 02-1 1 1 , 1 32-135 ; N. Vlassa, în AMN, III, 1 966, p. 1 6, 33-34, 45.
27 D. Berciu, o p. cit ., p. 21-50 ; N. Vlassa, în Dacia, VII, 1 963, p. 48�94 ; idem,
în AMN, IV, 1 967, p. 403-423; 1. Paul, op. cit., p. 294-301 ; H. Dumitrescu, în
SCN, 17, 3, 1 966, p. 433-444, etc.
28 N. Vlasa, in AMN, IV, 1 967, p. 4 14.
2n J. Makkay, în Orientalia, 37, 3, 1 9G8, p. 281- 284.
30 E. Comşa, în SCIV, 6, 3-4, 1 955, p. 4 1 9, 423,
23

,

. .
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5. Publicind vasul de la Vădastra, nu s-a specificat din care strat
provine acesta31• Se pare însă că este vorba de Vădastra II, corespunză
tor oolturii VădJastra p ropriuzise32• Această perioadă este considerată
parţial contemporană cu fazele Giuleşti şi Vidra ale culturii Boian pre
cum şi cu etapele Vinca B2 ş i C133• Aspectul feţei umane de la Vădastra,
amintind de feţele Vinca-tîrzii, întăreşte această concluzie.
6. Vasul de la Crivăţ este datat în faza Gumelniţa A, mai precis în
etapa Gumelniţa A234•
7. Fragmentele ceramice cu reprezentarea feţei umane de la Rugi
noasa provin dintr-o aşezare a fazei Cucuteni A35, etapa A3 sau A436, po
trivit periodizării lui VI. Dumitrescu37 • Această perioadă poate fi sin
cronizată cu sfîrşitul fazei Gumelniţa A2 şi cu prima j umătate a etapei
Gumelniţa B138•
V. Vasele cu feţe umane descoperite în România sînt încă prea
puţine la număr pootru a putea face o justă interpretare statistică a tipo
logiei. O asemenea interpretare ar fi cu atît mai riscantă cu cît cele 17
vase cu feţe umane din România aparţin la 7 culturi respectiv perioade
deosebite, cu mai mici sau mai mari diferenţe cronologice. Astfel tipu
rile stabilite mai sus nu au pretenţia să aibă o valoare generală, ele ser
vesc deocamdată la o sistematizare a materialuluP9•
Privind vasele cu feţe umane din România in contextul european
al acestei teme, rezultă cîteva constatări generale.
31
32

D. Berciu, Zorile istoriei 1n Carpaţi şi la Dunăre, Bucure�ti, 1 966, p. 98, fig. 6.
Cf. C. N. Mateescu, in Atli del VI. Con�resso Iniernazionale delle Scienze Pre
Jsloriche e Protoisloriche, Roma, 1 962, II (Firenze, 1 965) p. 258-263 ; G. Canta
cuzino şi S. Morintz, în Dacia, NS, VII, 1 963, p. 27-89 ( în spec. p. 47-52, fig.
16) ; VI. Dumitrescu, în SCIV, 20, 1, 1 969, p. 129-130. D. Berciu deosebeşte în
evolutia culturii Vl'!dastra patru sau cinci faze "al căror conţinut rl'!mine a se
preciza pe viitor". Cf. D. Berciu, Contribuţii la problemele neolilicului..., p. 5058 ; idem, Zorile istoriei in Carpaţi şi la Dunăre, p. 93-98.
33 C. N. Mateescu, op. cit., p. 262.
34 A. Niţu, In Danubius, l l-III 1 969, p. 35.
35 Cucuteni A - Tripolie B/1 (T. S. Passek) şi Cucuteni 1 (D. Berciu).
36 VI. Dumitrescu, in Istoria României , 1, Bucureşti, 1 960, p. 61 ; idem, in SCIV,
14, 1 , 1 963, p. 73. A. Niţu consider1! cele două fragmente ca aparţinînd etapei
Cucuteni A•. Cf. in Danubius, I I-III, 1969, p. 35.
37 .VI. Dumitrescu, in Berichten vc:tn den rijksdienst voor het oudheidkundig bode
monderzoek, Amersfoort, 9, 1 959, p. 6---4 8 ; idem, in SCIV, 14, 1 , 1 963, p. 51-78
(în spec. p. 67-74).
38 Idem, în Dacia, NS, VIII, 1 964, p. 53-66 (in spec. p. 631.
· 39 O. Menghin a stabilit trei tipuri ale reprezentărilor feţei umane, avind in ve
dere în sţecial tehnica de realizare (Bildkunst und Ornamentik der Jiingeren
st einzeit in Hdb. der Archăologie, 1 954, citat dtllpă O. Hockmann, �n Jahrbuch
RGZM, 12, 1 965, p. 12). 1. Pavlu stabileşte palru tipuri, avînd in vedere detaliile
anatomice precum şi semnele cu care este asociată fata umană ( în AR, XVTII,
6, 1 966, p. 700---7 1 7, 7 1 9-721 ).
,

,
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1 . Se remarcă o mare abundenţă a acestor r·epm-ezentări î n cultura
Vinca-Turdaş, mai bine de jumătate din totalul descoperirilor din Ro
mânia aparţinînd acestei culturi40• Această abundenţă este comparabilă
doar cu marea frecvenţă a vaselor cu feţe umane din cultura ceramicii
liniare şi Tisza41• ln schimb, în celelalte culturi aparţinînd neoliticului
mijlociu şi tîrziu reprezentarea feţei umane pe ceramică se întîlneşte
mult mai rar. Această constatare pare a fi sigură cel puţin pentru cultura
Cucuteni şi Gumelniţa, ambele fiind bine cercetate, avînd şi aşezări să
pate în întregime. ln aceste culturi întîlnim în schimb o mare varietate
şi bogăţie de alte genuri de reprezentări antropomorfe, atît în plastică
cît şi în ceramică42, Pe lîngă acestea nu trebuie să excludem nici exis
tenţa unor reprezentări umane (printre care şi feţe), executate din ma
teriale care nu au rezistat timpului. Se şi crede de altfel că anumite
reprezentări sacre din cultura Tisza, liniar-ceramică şi chiar Cucuteni
ar fi avut prototipuri în lemn43•
2. Feţele umane redate în relief şi incizie pe ceramică pot fi consi
derate ca o proiectare în plan a capetelor modelate în volum44• Parale
lismul reprezentării feţei umane pe ceramică şi statuete se poate urmări
la fel de bine în cultura Vinca-Turdaş şi Gumelniţa45 sau Tisza46 şi eera
mica liniară47 şi chiar în cultura Starcevo-K6r6s-Criş. In schimb cele
două reprezentări ale feţei umane de la Ruginoasa nu constituie o trans
punere din plastica cucuteniană. Statuetele de tip Cucuteni A se remarcă
prin fineţea siluetei, modelarea capului şi a feţei fiind însă neglijată. De
asemenea nici wsele antropomorfe ouCUiteniene nu pUJteau constitui un
model pentru reprezentarea dezvoltată a feţei. Este deci justă concluzia

40

Importanta reprezentării fetei umane in această cultură devine şi mai evidentă
dacă avem in vedere numărul considerabil al caoacelor
ornamentale cu fete
.
umane, numai de la Turdaş fiind menţionate peste 40 de exemplare. Cf. M. Ros
ka, TZsGy, p. 248, pl. CII, p. 250, pl. CIII, p. 252, pl. CIV/1---4 , 16 ; idem, Az
ăsregeszet kezikonyve, II, U jabbkokor, Cluj-Kolozsvilr, 1 927, fig. 1 70 /1-13.
4 1 c;, Csallimy, in Germania, XXIII, 1 939, p. 145---- 1 46 ; J . Banner, in Germania,
XXXVII, 1---4 , 1 959, p. 14-35 ; H. Quitta, In PZ, XXXVIII, 3---4 , 1 960, p. 1 53--1 88; 1. Pavlu, op Cit ; J. CsaJog, in Acla Ani. Arch, X, 1 966, p. 49---56; N. Kalicz,
op. cit., p. 24-43 ; etc.
1•2 A. Niţu, in SCIV, 18, 4, 1967, p. 549-561 ; ibidem, 19, 3, 1968, p. 387-393 ;
idem. in Danubius, 11-111, 1 969, p. 21-43 ; idem, in Memoria Antiquilalis, I l,
1 970 (sub tipar).
43 J. Csalog, �n Arch. Eri., 84, 2, 1 957, p. 207-21 1 ; O. Hăckmann, în Jahrbuch
RGZM, 13, 1 966, p. 2,6.
44 A. Nitu, în DanubiUs, II-III, 1 969, p. 33.
45 Ibidem, p. 34-40.
46 O. Hăckmann, în Jalubucil RGZM, 13, 1 966, p. 1-29 ( cu bibliografie).
47 Ide.m, în Jahrbuch RGZM, 1 2, 1 965, p. 1-26 (cu bibliograf,i e).
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că cele două feţe umane de la Ruginoasa sînt preluate de pe ceramica
culturii Gumelniţa48•
3. Reprezentările indicînd forma fetei sînt foarte rare în raport c u
feţele lipsite d e contur"9• Forma feţei, atunci cînd este indicată, este d e
cele mai multe ori triunghiulară, c u colţurile mai mult sau mai puţin
rotunjite, tip de faţă care apare încă în cultura Starcevo-Koros-Criş.
Feţele triunghiulare sînt realizate de obicei în relief, cum sînt cele
de la Huşi şi Tărtăria din România precum ş i cele de la Coka ( Csoka) 50
( cultura Vinca) , GriedeJ51, Tiszavasvari-Papte lekhat52, ( fig. 7/1 ) , Pou
chov53 (ceramic.a liniară) sau Luka Vrubleveţkaia ( fig. 5/10 ; 6/5) 54 ( cul
tura Tripolie A) etc. Mai rar, faţa triunghiulară apare şi în tehnica inci
ziei, ca pe fragmentul de la Turdaş (fig. 2/5) . Fa�a umană de la Grosse
neder (ceramica liniară) , cu nasul incizat şi. ochii adîndţi este de ase
nenea încadrată de o linie inC!iz:ată"5• Uneo>ri aspectul triunghiular al fe
ţelor redate plastic rezultă din delimitarea feţ �i cu linii incizate în for
mă de V, pornite din dreptul ochilor, aşa cum se întîlneşte pe vasul d e
tip Vinca de la Malca-Radade ( Nis)5a ( fig. 7 /6). Poate tot din această ca 
tegorie face parte şi faţa de la Draschwitz57 ( ceramica liniară) , precum şi
unele exemplare din aceeaşi cultură, considerate ca feţe asociate cu sem
nul M58•
Mai rar apar şi feţe în formă de inimă, ca pe vasul de la Vădastra
(fig. 2/10) sau ca faţa incizată pe un fragment de capac de la Turdaş ( fig.
A. Nitu, in Danubius, II-III, 1 969, p. 35, 39.
Semnul în formă de M avînd probabil o a l t ă semnificaţie, fetele aso.s iate cu
acest motiv nu pot fi considerate ca partial încadrate ( vezi mai jos).
so J. Banner, în Ac la Arch. Hung., XII, 1-4, 1 960, pl. XXII/3 - XXIII/3 ; H. Quitta, PZ, XXXVIII, 3-4, 1 960, fig. 1 1 /e .
51 H . -Quitta, op. cii., fig. 1 1/b.
52 N. Kalicz, op. cii., p. 33, 75, fiq. 22.
53 O. Hockmann, în Jahrbuch RGZM, 12, 1 963, p. 14, fig. 7jl .
54 S. N. Bibikov, Rannelripolskoe poselenie Luka Vrub/evetkaia na Dneslre, î n
MIA, 38; 1 953, fig. 7 , 55fa, 73/a.
55 O. Hockmann, în Jahrbuch RGZM, 1 2, 1 965, p. 14, fig. 7/1 .
56 Les regions, cenlraJes des Balcans a I'epoque neolilhique, Musee National Bel
grad, 1 968, p. 36, 60, nr. 67.
Acest procedeu de a delimita fata sau numai partea ei inferioară cu o linie i n 
cizată .in formă de V s e întîlneşte foarte des şi l a idolii din cultura Vi nca-Tur
daş (Cf. M. Roska, TZsGy., pl. CXXXVIII/1 1 ; CXXXIX/20-21 , etc).
Un grup de fete umane de pe ceramica liniară se caracterizează prin motivul
incizat in formă de V, dispus în locul corespunzător bărbiei, cum este faţa d e
l a Derenburg (H. Behrens, î n AuF, IV, 1 , 1 959, p. 9�1 1 , fig. 1 pl, 2a ) ş i probabil
Zauschwitz (W. Coblenz, în AuF. V, 2, 1 960, p. 68-70, fig. 1 ). Un motiv incizat
asemănător se întîlneşte şi pe idolul de l a Quedlinburg (0. Hockmann, î n
Jahrbuch RGZM, 1 2 , 1965, fig. 1 /3). N u se poate exclude posibilitatea c a acest
motiv să reprezinte pur şi simplu partea inferioară a feţei umane.
S7 W. Coblenz, in AuF, V, 2, 1 960, p. 68-70, .fig. 2.
58 1. Pavlu, op. cit., fig. 2 1 9 (4).

48

49
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2/6)59• O asemenea faţă se semnalează şi din aria culturii Tripolie, fără
prercizarea exactă a perioadei căreia îi aparţine60• Tipul de faţă cordi
form, apărut încă pe ceramica de tip Starcevo61 (fig. 6/1 ), poate fi consi
derat drept o variantă a feţei triunghiulare, rezultat prin liniile arcuite
ale sprîncenelor care închid partea superioară a feţei.
In cultura ceramicii liniare se întîlnesc şi feţe de formă pentago
nală, cum este faţa de la Sechselbach6�. Alcest tip de faţă îşi are pro
totipul în cultura Vinca63,
Se cunoaşte şi încadrarea parţială a feţei. Pe vasul de la Azmaska
MogîLa 1 (fig. 5/8; 6/2) 638, .aparţinînd unei perioad� intermediare între
Kal'lanovo 1 şi .:!:16\ fruntea şi laturile feţei, ded partea ei superioară, este
încadrată de o dungă în relief. Este posibil ca şi cele două feţe de la Ru
ginoasa să-şi fi avut partea superioară încadrată prin prelungirea în jos .
a arcadelor sprîncenelor. Uneori, feţele sînt lipsite de un contur propriu
zlis, fi,ind totuşi bine delimit1llte . Feţele umane din cultura Gumelniţa au
forma unei elipse turtite, lărgimea neobişnuită a feţei fiind dete·rminată
de adaptarea a·cestui motiv la tectonica vaselor cu gura largă65. Astfel,
faţa de la Crivăţ (fig. 3/5) este modelată în toată lăţimea gîtului larg al
vasului. fiind limitată in partea inferioară de umărul, iar în partea supe\..
rioară de buza vasului. Lateral, faţa este precis delimitată de urechile
proeminente de formă arcuită. Acela ş i tip de faţă se întîlneşte şi pe va
sele antrooomorfe ale culturii Gumelnita din nordul şi sudul Dunării66•
Interesant, un tip foarte asemănător de fiaţă UJmană a fost semnalat re
cent la Fi.izesabony-Kettoshalom (fig. 7,/3) î.n ·cultura ce,r·amkii Uni
are a Cîmpiei Ungare (Alft'Hd)07•
59 M. Roska, TZsGy, p. 252, pl. CIV/4.
60 1. Ailio, in Zeitschrilt der linnischcn
fig. 3 1 , dreapta.

Altertumsgcse/Ischaft, XXIX, 1 , 1 922, p. 97,

GI Les n?gions central�s des Balcans a l'epoque neoliithique, p. 27, 59, nr. 26.
62 O. Hockmann, in JahrbuchRGZM, 12, 1965, fig. 7 /5.
63 O. Hockmann explică .a ceastă apariţie a felei pentagonale prJn transformarea
in aplică pe ceramica liniarii a tipului capetelor pentagonale de figurine, ca re

apare la Vinca in faza B şi in sr.ccinl in C. (Jahrbuch RGZM, 12, 1965, p . 14-15).
Trebuie să adău'găm insă că această transformare (sau, poate mai bine zis,
transpunere) a avut loq însăşi la Vinca, căci faţa pentagonală o găsim atit la
vasele antropomorfe (H. Mi.iller-Karpe, Handbuch der Vorgeschichte, I I, Jungsteinzeit, Munchen, 1968, pl. 144/31) cit şi la vasele cu decor antroromorf, des
coperite aici, cum este şi acela prevăzut cu două fete umane pentagonale
(H. ' Muller-Karpe, op. cit., pl. 144/27). Astfel, ceramit:a liniară putea să preia
acest tip de faţă direct de pe vasele de la Vinca.
63 8 G. 1. Georg.iev, in Izveslia Arch. Insi. Sofia, XX VI , 1 963, p. 1 67, 1 76, fig.
1 5- 1 6.

6� H. Vajsova, în S/ov. Arch., X I V . 1 , 1 966, p. t O.
65 A. Nitu, în Danubius, II-III, 1 969, p. 26-27. 35. 31l.
66

Ibidem, p. 22-29.

67 N. K•a l i cz , op. cii., p. 33, 74, fig. 2 1 .
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ceput, şi aici trebuie să avem în vedere nu numai imaginile de pe cera
mică, ci reprezentările de caracter sacru în general. La Oatal Hi.iyi.ik
( stratul VI) de exemplu, întîl nim imaginea chincită a marei zeiţe, apli
cată în relief pe peretele incintei sacre9r.. dar tot acolo, încă din neoli
ticul timpuriu apare şi motivul ochilor pe ceramică95• Acelaşi lucru se
constată şi în neoliticul Europei centrale şi de sud-est : imaginile umane
întregi coexistă cu reprezentarea fetei încă din vreme a culturii Star
cevo-Koros96 şi a ceramicei liniare97• De asemenea, încă din cultura Star
�evo-Koros apar şi. vasele antropomorfe-98• Este deci evident că diferitele
tipuri de reprezentări antropomorfe pe ceramică se dezvoltă paralel, fie
care avînd însă o pondere variabilă în diferitele perioade sau arii cultu
rale. Acest fap t îsi are explicaţia probabil nu atît în preferinţele estetice
deosebite ale diferitelor comunităti neolitice ci în unele deosebiri pri
vind credin ţele şi obiceiurile legate de acestea.
8. In ce priveşte tehnica de realizare a reprezentărilor, de cele
mai multe ori întîlnim tehnici mixte relieful îmbinîndu-se cu incizia.
Modelarea pu r plastică a feţei umane apare rar, de asemenea rare sînt
şi feţele realizate în i nc izie pură. Tehnica modelării în relief şi incizie,
atît la feţele figurinelor cît şi la reprezentările antropomorfe de pe ce
ramica Vinca, Tisza, Boia'l si Gumelnita . poate fi comoletate o rin în
crustaţia cu culoare crudă, albă şi roşie99• De asemenea, faţa poate fi
vopsHă ou cul01a·r e, wşi·e crudă, aşa cum întîlnim pe fragmentul de t ip
Boian de la G reaca. In cultura Vinca-Turdaş şi Gumelniţa unele detalii
anatomice ale feţei ( în special a·rcadele sprîncenelor şi gura) pot fi sub
lâniate de şiruri de mici adîncituri, aşa cum se întîlneşte pe faţa umană
de la Alba Iulia şi Crivăţ.
9. In privinţa formei vaselor pe care se află reprezentările, se
poate afirma că, practic, motivul feţei umane se poate întîlni pe orice
formă de vas : vas în formă de butelie, vas cu picior, " strecurătoare",
vas conic, vas bitronconic, cupă , vas cu corpul bombat, strachină. Se
ooate stabili totuşi că feţele apar cu o deosebită frecvenţă pe anumite
forme de vase. Astfel în cultura ceramicii liniare faţa umană apare
94 J. Mellaart, în AS, XII, 1 962, p. 4 1---6 5 ; XIII, 1 963, p. 43-103.
95 Cf. nota 87,
96 1. Kutzian, op. cit., p. 76, pl. XX /20, p. 47, pl. XXII /2, p. 47, pl. XLI/1 , p. 46,
pl. XX/3, pl. XLI/2, 4-5, p. 39, pl. XVII/3 (imagini intregi ) ; G. 1. Georgiev, op.
cit., Joc. cit., ; Les regions cenlrales des BaJcans.. , p. 27, 59, nr. 25--26 (reprezen
tarea fetei ).
und FriihgeschiCh l e, No. 2, Varia Praehis
97 H. Quitta, în Forschungen zur Vor
torica, Leipzig, 1 957, p. 51-81 ; H. Lies, în AuF, X, 1 , 1 965, p. 1 0-14, fig. 1 ,
pl. 5/a (imaginea întreagă) şi la nota 4 1 (reprezentarea fetei ).
98 I. Kutzinn, op. cit., p. 20-2 1 , pl. XII/10 a- b ; Gy. Gazdapusztai, în Arch. Erl.,
84, 1 957, p. 3- 1 3, pl. I/3, pl. II/1-2 ; N. Kalicz, op. cit., p. 1 9-21 , fig. 2-4.
99 G. Csallăny în Germania, XXIII, 1939, p. 1 45-- 1 46 ; J. Banner, în Germania,
XXXVII, 1-4, 1 959, p. 14-35 ; A. Njţu, în Danubius, II-III, 1 969, p. 40.
.
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foarte des dispusă sub marginea vaselor în formă de butelie 100 iar în
grupa Szakalhat a aceleiaşi <:ulturi, pe gîtul vaselor mari de provizie1 01 •
10. In ce priveşte amplasarea reprezentărilor s e pare că a u exis
tat preferinte mult mai stricte. Astfel, atît în cultura ceramicii liniare cît
si în cultura Vinca-Turdaş, fetele apar de cele mai multe ori dispuse pe
gîtul vasului, imediat sub margine. Urmează apoi reprezentările dispuse
pe corpul sau pe marginea vaselor. Numai rar apare dte o faţă umană
dispusă pe celelalte părti ale vaselor ( pe fund sau pe picior).
1 1 . Reprezentarea feţei umane adesea este asociată cu decorul obiş
nuit al ceramicii : benzi liniare incizate sau benzi punctat - incizate în
cuHura cer:amicii liniq.re şi Vinca-Turdaş, caneluri tine verticale î n cul 
tura Vădastra, excizie, încrustare :Şi pictură crudă în cultura Boian, pre
cum şi Jinii incizate şi striuri făcute cu măturiţa în cultura Gumelniţa .
asa <:um se constată în general pe vasele ornamentate cu feţe umane.
Rămîne încă de studiat dacă există o conexiune mai intimă îl111: re reprezen
tarea ,feţ·e i şi restul .decorului vasului. RăspunsUJl pare a fi afirmativ. �ro
babil nu ·est•e întim.p.J ător că pe oorpul vaselor de p.r ovizie amintite ale gru
pei Szakalhat ( Szentes-Ilonapart, Szentes-Megyehaza, Szentes-Jaksor
" Kunszentmarton " ) 102, precum şi pe vasul similar de la Vinca1 03 întîlnim
acelaşi decor rafinat de benzi spiralice constînd din şiruri de S <:ulcate
cu buclele îmb�nate ( fig. 5/1 , 7, I l ) . Această friză este delimitată atît in
partea superioară cît şi in cea inferioară d� o bandă comousă din sec
vente de linii a rcuite, j uxtapuse în aşa fel, încît aceste linii să urmă 
rească buclele spiralelor în formă de S. Pe vasul de Ia Szente�
Megyehaza şi Szentes-Jaksor faţa umană dispusă deasupra semnului în
formă d e M este flancată de asemenea de bucle de spirală. Pe gîtul ace�
tor vase metopa opusă celei ornamcntate cu faţa umană este decorată
cu motive spiralice sau meandrice incizate sau pictate.
=

VI. ( Semnificatia temei feţei umane pe ceramica neoliticăl
Vasele cu fete uma n e, ca repr�zentările antropomorfe în general.
constituie de multe ori adevărate opere de artă ale neoliticului. Dincolo
însă de aceste valori estetice-decorative, reprezentările umane neoli
tice, ca elemente de suprastructură ale unor societăţi agrare, sînt expretoo Din nefericire, datorit1i fragmenUirii material u l u i , forma vaselor nu totdeauna

poate fi reconstituit1i. Putem considera totuşi ca . butelii" vasele şi fragmentele
de la Stuttgart-Canr. statt (H. Quitta, in PZ, XXXVIII, 3-4, 1960, fig. 12), Barleben
(H. Lies, în AuF, VIII, 1 , 1963, p. 1 1 , pl. 2/n), Zauschwitz (W. Coblenz, în AuF,
V, 2, 1 960, p. 69, fig. 1 ), Derenburg (H. Behrens în AuF, IV, 1, 1 959, p. 9, fig. 1 ,
pl. 2/a ), Huşi, etc.
1 01 J. Csalog, in Acla Ani. Arch., X, 1 966, p. 49-56, pl. 1/1 , 4, 6, 8, pl. 11/1-2.
102 Ibidem. Pentru pretioasele informatii suplimentare şi unele desene mulţumim şi
pe această cale D-lui Dr. J. Makkay.
103 1 . Pavlu, op. cit., fig. 2 1 8 (3).
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sia concepţiilor şi practicilor magico-rituale, legate de .. religia " ag � ar�.
în centrul căreia se află marea zeiţă a maternitătii şi fertilităţiP 04• In
truchipind credinţe multiple privind fecunditatea şi fertilitatea, şi repre
zentările antropomorfe de pe ceramică cuprind o tematică variată, fie
pc
care cu o semnificaţie proprie, de la imaginile întregi, înfăţişînd
marea zeiţă în diferite atitudini ( pozitie chincită1c5 , în picioare şi cu bra
ţele înălţate1 06, modelare dorsală107 etc.) şi pînă la reprezentăr ile parti
ale, cum sînt şi cele ale feţei umane.
Sensul reprezentării feţei umane, redusă uneori la înfăţişarea ochi
lor, este probabil asigurarea prezenţei simbolice a divinităţii. Faţa
.,umană" reprezintă chipul spiritului ocrotitor, echivalînd cn însăşi divi
nitatea 108• Funcţia magică a reprezentării feţei constă tn aceea că
obiectele - în cazul nostru vasele, sau, mai exact, conţinutul lor sînt puse sub protecţia divinităţii figurate pe ele109•
Manifestarea acestei concepţii a puterii protectoare a feţei divine
nu este proprie numai reprezentărilor de pe ceramică, ci chiar se pare
că acestea din urmă c onstituie o transpunere a acestei teme de pe alte
obiecte, mobile- sau imobile. Astfel, la· Hactlar1 în mai multe locuinţe
(P1 , P2, Q3) s-au descoperit plăci de piatră cu reprezentarea schematică a
unei feţe umane, înfăţişînd ochii şi sprîncenile. Două linii in formă de
V. par a delimita partea inferioară a acestei feţe umane. Aceste desco
periri au fost considerate drept elemente ale cultului domestic, repre
zentarea de pe plăcile de piatră fiind echivalată cu Genius-ul religiei
romane110•
.
Perechi de och i apotropaici " se cunosc şi de pe altarele de lut
ale culturii Gumelniţa, fiind redate prin simple adîncituri sau prin ind
zarea conturului în formă de semicerc cu partea inferioară
dreaptă
( fig. 7/2) 111 .
In acelaşi sens sînt demne de reţinut vasele cu feţe umane asociate
cu semnul în formă de M, întîlnite în cultura Vinca şi în ceram ica liniară
n

10� F. Schachermeyr, Agais und Orient , Wien, 1 967, p. 16 şi urm.
w� H. Quitta, în Forschungen zur Vor - und Friihgeschicht e, No. 2, Varia Prae.
historica, Leipzig, 1 957, p. 51-81 ; A. Ni tu, în SCIV, 1 8, 4, 1 967, p. 549-561 .
106 Ibidem.
107 A. Niţu, in Memoria Antiquitalis, II, 1 970 (sub li par).
108 Ch. Hainchelin, Originea religiei, Bucureşti, 1 956, p. 68.
1 09 AceasUi concluzie a protecţiei simbolice a continutului vaselor a fost însuşită
de mulţi cercetători. Cf. E. Mackay, Raport on the Excavations in the
A"
Cemetery at Kish, Mesopotamia, voi. 1 . No. 1, Chicago, 1 925, p. 23 (citat d �pli
J. Makkay, in JAME, 3, 1 963, p. 1 7, nollt 58) ; M. Roska, Az osregeszet keziko
nyve, Il, 1 9�7, p. 369 ; J. Banner, in Germania, XXXVII, 1 ---4 , 1 959, p. 23 ;
J. Makkay, m Arch. Eri. 86, 2, 1 959, p. 1 23-138 idem în JAME 3 1 963 p .
1 0-16.
1 10 J. Mellaart, in AS, XI, 1 961, p. 4�47, pl. V/d.
1 11 Cf. nota 90.
'·
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evaluată (vezi mai sus) . Cele două coloane cu proeminente care
flanchează fata umană reprezentată deasupra motivului î n formă de M
pe qîtul vasului dela Vinca au fost interpretate drept corespunzînd
stHpi1or am:aţi salU prevăzute cu bude care ·încadrează construcţiile me
sopotamienem. Intr-adevăr, motivul în formă de M, flancat de dou ă co
loane anzate este adesea reprezentat pe cilindrii sumerieni arhaici ( pe
rioada Uruk şi Djemdet Nasr) 113• Intreaga compozitie reprezintă "la
fa!;ade de l 'heroon ou temple", elementul central fiind poarta "encadre
dans un M, surmonte d'une face humainc " 1 1".
Că motivul în forn:ă de M reprezintă în adevăr poarta (şi nu par
tea superioară sau inferioară a corpului uman, cum consideră unii cer
cetători 1 15) , ne indică şi desenul incizat pe un vas de la Szcntes-Jahor1Hi.
La acest vas, m otivul M se repetă şi pe protomele l aterale care se ridi
că din umărul vasului, exact la limitele metopei cu rep:r0zc:1t;:uca feţei
umane, separînd-o deci de metopa cealaltă, cu decor meandric. Motivul
M de pe aceste protome are barele verticale paralele şi lungi. Ceea ce
se remarcă însă în mod deosebit este faptul că cele două capete inferi
oare ale barelor verticale sînt unit e printr-o linie orizontală, care cons
tituie de fapt continuarea aceleiaşi incizii care marchează bara verti
cală s;tîngă. In felul acesta, motivul are toate laturile 1nchise, explica
bil dacă-1 interpretăm ca simb olul porţii, dar lipsit de sens dacă se con
sideră drept o parte a corpului uman.
Se poate deci considera că reprezentările de feţe umane asociate
cu motivul în formă de M simbolizează chipul divin protector dispus
deasupra porţii unui edificiu, sacru sau laic. Este vorba prin urmare
de adoptarea pentru ceramică a unui element arhitectonic, poate prin
intermediul glipticii mesopotamiene.
1\c�a�Vi c 0 n ;: lPZÎP este întărită si de existenta unor modele de
casă ( sau urne în formil de case) avînd reprezentat pe fronton un cap
sau faţă umană sau de animal, răspîndite din Orientul Apropiat şi pînă în
Europa de sud-est şi centrală, în cele din urmă regiuni î ncepînd chiar
cu cultura Starcevo-Koros1 1 7• Aceste modele de lut sînt imitaţii fidele
1 12 V.Popovitch, în RA, 2, 1 965, p. 4 1 - - 45, fig. 24.
1 13 Ibidem, p. 43-5 1 , fig. 25-23.
m

Ibidem p. 4 1--43.
,

1 15 Nu toti cercet1'itorii s!nt de acord cu această interpretare. J. Csalog considerll

că motivul In formă de M de pe vasele de la Szentes completeaza fata umană,
reprezentînd barbia şi g1tul (in Ac ta Ani. Arch., X, 1 966, p. 51 ). Din contra,
1. Pavlu, împreună cu A. Gulder sint de pllrere eli semnul M constituie o repre
zentare schematică a părţii Jnlerloare a corpului feminin (femeia sau zeita "care
naşte" ,dupil 1. Pavlu), esen t·: al fiind pubes-ul ( 1. Pavlu, op. cit ., p. 712-7 14, cu
trimitere la lucrarea lui A. Gulder).
116 N. Kalicz, op. cit., fig. 25-27.
117 O. Trogmayer, in Ac ta Ani. Arch., X, 1 966, p. 1 1-22 şi pl. 1-IV (cu bibliogra
fie).
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ale caselor existente în realitate 1 Nu odată capete de animal, modelate
iin lut, au fost descoperite printre resturile locuinţelor neolitice prove
nind de Ia frontonul caselor. Asemenea descoperiri sînt menţionate de
!a Coka1 1 8, Szegvar-Tiiz koves1 19 şi Gomolava 120• Reprezentări de figuri
umane sau de animal pe frontonul construcţiilor se constată �?i pe cale
ctnografică , nu numai la popoarele " primitive " , clar chiar şi la casele
ţărăneşti din Europa 1 2 1 • Acest tip de akroterion de formă an
tropomorfă sau zoomorfă constituie o reprezentare apotropaică , cas ele
fiind puse sub protecţia divinităţii, înfăţişate în chip de om sau de
animai.i22
Aceasta deci, despre semnificaţia simbolică a feţei umane. Dar în
legătură cu vasele cu feţe se pune şi o altă pwblemă, utilizarea lor.
Caracterul sacru al imaginilor . reprezentate nu este incompatibil cu func
tia utilitară a vaselor1 23• Aceste vcse pot fi deci deopotrivă uzuale sau
rituale. Din pă cate, doar puţine vase s-au păstrat intregi, oferind posibi
litatea de a face unele consideratii în functie de forma şi dimensiunile
lor.
Ceea ce se remarcă la unele dintre aceste vase este mărimea lor.
Vasul amintit :dela Vinca este înalt de 1 25 cmm, ceea ce, ca şi forma,
îndreptăţeşte considerarea lui drept un pithos125• De asemenea, vasele
descoperite la Szentes au o înăltime de circa 70 cm, unele depăşind chiar
1 m şi fiind considerate ca vase de provizie ( Speichergefăsse) , servind
pentru depozitarea cerealelor 1 2a. Interesant că toate aceste vase fac parte
din grupa reprezentărilor fetei umane asociate cu mo t ivul în formă de
M. Chiar dacă reprezentările similare oăstrate fragmentar127 nu permit
constatări precise, pe baza exemolarelor întregi se poate considera cu
certitudine existenta in faza Vinca B si în ceramica liniară evaluată
( grupele Szak alhat si Zseliz-Zeliezovce) a unor vase de provizie cu un
"decor" specific pe git : faţa umană reprezentată deasupra motivului în

118 J. Banner, în Acta Arch. Hung., XII, 1-4 1 9CO, p. 30, pl . XXXII/28 XXXlii/26.
1 1 9 J. Csalog în Acta Arch. Hung., IX, 1 959, p. 99-1 0 1 . Autorul inte�ţ�retează aceas
.•

=

tă desco peri re drept o reprezen<tare totemică, ceea ce nu ni se pare probabilii.
Cf. şi O. Trogrnaycr, op. cit., p. 2 1 .
1 20 O. Trogmayer, op. cit., p. 2� şi nota 63.
121 M. Alpatov, Istoria artei, voi. J, Bucureşti, 1 962, p. 52-53 ; O. Trogrns.yer, op.
cit., p. 22.
122 O. Trogmayer, op. cit., p. 22 şi nota 64, cu trimitere la studiul lui F. Behr• .
1 23 A. Niţu, în Danubius, II-III, 1 969, p. 38.
m 1. Pavlu, op. Cit., p. 700.
125 V. Popovith, op. cit., p. 41-42.
126 J. Csalog, în Acta Ani. Arch., X, 1 966, p. S I .
127 1 . Pavlu, op. cit., fig. 219 (4).
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fom1ă de M. 1 28 Rămîne de ver·ifioaJt da<că .aoest tip de reprezentare1 29 este
proprie numai vaselor de provizie sau se întîlneşte şi pe ceramica cu
o �u:n cţie difierită.
Alte vase sau fragmente indică forma tipică, păstrată pînă azi, a
recipientelor pentru substante fluide. Vasele, respectiv fragmentele de
1� Stuttgai1t-Cannsta1tt1 30, Barleben131 , ZauschWiitz 132, Derenburg133, Huşi sau
Vădastra indică vase cu gîtul înalt, relativ strîmt şi cu corpul mai mult
sau mai puţin bombat ( ,. butelii " , ,.amfore " ) , reprezentarea fiind plasată
�� gît, imediat sub m argine. Dimensiunile acesor vase sînt mult mai
reduse. Vasul întreg de la Barleben are numai 27 cm î nălţime, cel frag
mentar de la Stuttgart-Cannstatt fiind aproximativ tot atît de mare. Şi
fragmentele menţionate indică vase de proporţii asemănătoare. Prin
urmare aceste vase, spre deosebire de vasele de provizie discutate mai
sus, au o capacitate mult mai redusă. Avînd în vedere caracterul lor, nu
este exclus ca aceste vase să fie destinate j ertfelor de substante fluide
( libaţie) , conţinînd lichidele folosite cu ocazia ceremoniilor13". Dacă
aceste j ertfe ( gr. sponde, lat. libatio) au fost încă larg răspîndite în lu
mea greco-romană 1 :15, ne putem da seama de marea lor însemnătate în
viaţa societăţilor primitive, j ertfele însotind probabil orice evenim ent
important136•
128 Aceste vase de provizie puteau sti aibl'i o utilizare rnultipHI, p1 inlre altele pu
tînd servi şi la depozitarea apei In locuinte. Dacii accepttirn pilrcrea lui J. Csa
log (in Acta Ant. Arch., X, 1966, p. 51) că vasele in discuţie serveau pentru
depozitarea cerealelor, s-ar putea considera cl'i Marea Zeiţă apare in aceste
r eprezentl'iri In ipostaza .Marne.i grînelor" (Kornrnutter). CI. O, Hăckrnann, 1n
JRGZM, 1 2, 1965, p. 23 şi nota 1 25, cu trimitere la interpretările lui K. Ober
huber şi G. Behn-Blancke.
129 Terna fetei umane nu este singura, figurata pe vasele de provizii neolitice.
Astfel, pe un vas mare de la Truşeşti (faz-a Cucuteni A2) apar figuri umane
cuplate, In pozitie chincitl'i (M. Petrescu-Dimbovi ta, în PZ, XLI, 1 963, p. 181-182,
fig. 1 0/a-b) iar pe fragmentul de la Slnpetru-German, jud. Arad ("orizont Vin
ca-Turdaş şi Tisza 1") o reprezentare femininli chincitti, cu fata măritii (A. Niţu,
In Danubius, IV, 1 970 sub tipar).
130 Cf. nota 1 00.
131 Ibidem.
132 Ibidem.
133 Ibidem.
134 Cf. J. Banner, in Germania, XXXVII, 1 959, p. 23 ; S. Marinescu-Bîlcu, în SCIV,
12, 2, 1 961, p. 356 ; J. Makkay, în JAME, 3, 1 963, p. 1 8.
135 CI., de exemplu, Iliada, III, 295 ; VII, 480 ; IX, 1 77 şi urm. ; XVI, 225 şi urm. ;
XXVI, 283 şi urrn. ; XXIV, 306 şi urm., et.c.
130 In .culturile agrare cea mai mare �nsemniHate o avea r.itu•alul j ertfirii primelor
roade (gr. akrothinia. lat. primitiae). Această idee,
ecouri striivechi, este foart� limpede exprimată în Vechiul
întîrzia a-mi aduce pirga ariei tale şi i:l teascului tău ; pe
din fii tăi sl'i mi-1 dai mie 1 Asemenea si! faci cu boul ti'iu,
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Acceptind că aceste vase sint vase d e libaţie, rămine deschisă
problema, ce anume a constituit obiectul j ertfelor depuse in aceste re
cipiente. In această privinţă, desigur, nu putem spune nimic precis. Din
tre Hchidle, antioii j erttfeau vinul, apa, mierea, l�apteile şi uJeiui137• Din
tre acestea, pe lîngă aţ>ă, oamenii neolitici din regiunile noastre cunoş-�
teau cu siguranţă laptele şi mierea. Ne putem gîndi deci la jertfirea
acestor produse precum ş i a apei, poate pentru asigurarea ploilor nece
sare fertilităţii ogoarelor138• Deocamdată este cu totul indoielnic dacă
omul neolitic din Europa temperată a cunoscut vita de vie, prin urmare,
dacă putem să avem in vedere şi jertfirea vinuluil39•
VII. (Originea temei feţei umane pe ceramica neolitică)
Vasele cu feţe umane constituie una din multiplele manifestări ale
" religiei" agrare formată în Oriellltul Apropiat şi răspîndită în Europa
odată cu răspîndirea agriculturiiHu. Astfel, fata umană apare pe eera
mica pictată de tip Hassuna din chal·coliticuil Mesopotamiei de nord ( fig.
asinul tllu : şapte zile sll fie ei la mama lor, iar in ziua a opta să mi le da i mie 1
(Exodus, XXII, 29-30 Cf. ibidem, XIII, 2, 12-13 ; XXIII, 1 9 ; X·XX:IV, 19 etc.).
Jertfele primelor roade "au ca scop sll conserve atît viaţa turmelor cît şi ferti

litatea ogoarelor... Aceste jertfe constau deobicei intr-o sărbiHoare a primelor
roade : se jertfeşte o parte din turmă şi din recoltă pentru a păstra restul.
Dupll ce i s-a dat zeului ceea ce i se cuvine, cele rămase pot fi folosite fllrll
teamă ca hranll : primele roade conţin spiritul speciei şi ele trebuie eliberate
pentru a renaşte unul viitor" ( Ch. Hainchelin, op. cit. p. 1 04).
137 CI. articolul Sacrilicium, în Daremberg-Saglio, Dictionnaire des Anliquites
Grecq ues el Romaines, voi. IV, 2, Paris, 1 908, p. 963-964 (Grecia) şi 973
(Roma).
138 Discutind vasul antropomorf de la Mohelnice, avind şi un mic vas secu ndar ,
O. Hockmann scoate în evidenţă faptul că vasul principal şi cel secundar co
municau printr-o gaură. Acest fapt îşi are sensul numai dacă grupul de vase
conţineau o substanţă fluidă, probab il apă. Avind in vedere importan ţa ploii
dătătoare de v iaţă pentru existenţa ·�omunităţilor agrare primitive, se poate
chiar presupune că o importantă sau poate unica zeiţă avea datoria de
a asigura pl oile necesare fertilităţii ogoarelor. Cf. O. Hăckmann, ln
JahrbuchRGZM, 12, 1965, p. 23-24' �i nota 126, cu referire la divinitatea cu
vasul ce curge (Gott mit der fl iessenden Vase) din gl iptica orientală timpurie
Tot acolo, trimitere la lucrarea lui E. D. van Buren, The Flowing Vase and
.

the God wit h Streams, 1933.

139 Faţll de părerea negativă în această privinţă a lui J. G. D. Clare (L'Europe
prehistorique, Paris, 1 955, p. 1 80), R. J. Braidwood şi B. Howe consideră c/1 viţa
de vie slllbaticll a fost larg rllspinditll in regiunile deluroase ale Europei, fructul
ei fiind folosit inel! de omul neol iti c (Prehistoric ;nvestigal ions in lraqf Kurdistan
S AO C, 3 1 , Chicago, 1 960, p. 1 1 6, citat dupll J. Makkay, !n JAME, 3, 1 963, p. 1 9,
nota 70). O anumit.!! indicaţie ne furnizează in această pri v int!! vasele speciale,
des coper ite la Rakamaz şi Miskolc-FiitOhăz (Ungari111. ), apartinind culturii eera
micii liniare. Una din ipotezele privind utilizare·a acestor vase este aceea di, cu
ajutorul lor s-au obţinut sucuri de fructe, probabil in scopul unei fermentllri
ulterioare (cf. J. Makkay, in JAME, p. 7, 1 8--- 1 9).
HO F. Schachermeyr, Agiils und Orient, Wien, 1 967, p. 1 6.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro

VAS ELE NEOLI TICE cu FEŢE UMAN�

63

SIS 1 6/4) 1 41 • Fata este dispusă pe gîtul cilindric, sub marginea vasului.
Nasul scurt precum si ochii in formă de .,boabă de cafea " sînt reliefaţi,
iar gura rotundă şi sprîncenele usor arcuite s înt pictate. Cîte trei linii
scurt e verticale, trasate imediat sub ochi, par a reprezenta obraj ii. Intrea
ga fată de formă quasi-rectangulară este încadrată de motive pictate.
Liniile în zig-zag care mărginesc lateral faţa şi care, prelungindu-se, li
mitează şi partea superioara a ei, reprezintă probabil părul.
Reprezentarea feţei uman�:> pe ceramică, redusă la figurarea ochi
lor, apare şi în veichile culturi din Anatolia. Acest motiv, realizat în re
lief, apare mai întîi în neoliticul timpuriu de la Catal Hiiyuk1 42 , apoi în
neoliticul tîrziu de la H acilar şi pe c�ramica pictată din chalcoliticul
timpuriu de la Mersin1 43•
In Europa, tema fe tei umane apare pentru prima dată pe ceramica
complexului Sesklo-Karanov6-Kremikovci-Starcevo-Koros-Criş şi se
explică tocmai prin rădăcinile anatoliene si mesopotamiene ale acestei
culturi 1 44• Ca reprezentări ale feţei umane de pe ceramica de tip Sesklo
F. Schachermeyr menţionează descoperirile de la Sesklo��os şi Trapeza��o6
( Creta) ( fig. S/4, 6).
Pe lîngă acestea am mai putea aminti fragmentele de vase cu feţe
de la Thespiai (Boiothia) 1z"1 (fig. S/2) şi Nea Nikomedeia (Ma
cedonia) 148. Reprezentările de la Trapeza, Thespiai şi Nea Nikomedeia
sînt dispuse imediat sub marginea v aselor. Ochii sînt redaţi sub forma
unor mici proeminente în formă de boabă de cafea, ca şi la faţa umană
de la Hassuna, sau ca pe statuetele de tip Sesklo��o9• Nasul este redat
1 4 1 S. Giedion, La naissance de l'architecture, Bruxelles 1966, p. 76-77, fig. 50 ;
H. Miiller-Karpe, op. cit., pl. 6G/A 1 3.
1 42 J. Mellaart, in AS, XI, 1 96 1 , p. 1 64, 1 66, fig. 4/2.
1 43 Ibidem, p. 1 64, fig. 1 2/1 1 .
1 H F. Schachermeyr, Die iiltesten Kulturen Griechenlands, St•1ttgurt, 1955, p.
49--8 1 ; i d em , Agiiis und Orient, p. 1 2-18 şi pl. V /21 (Zussammenhănge O rien t
Sesklo).
1 45 Idem, Agiits und Orient, pl . V/21, n r . 14. Desenul (mic şi schematic), reprodus
a ici , este foarte aseml!inlitor cu fragmentul cerarnic cu fata umanl!i, cunoscut la
Dimini (fig. 5/3), Cf. M. Hoernes, op. cit., p. 309, fig. 3 (= H. Miiller-Kat·pe, op.
,



cit., pl. 1 34/2).

146 F. Schachermeyr, Agiiis und Orient, pl. Vj21, nr. 12

; H. Miiller-Karpe, op. cit.,
p. 455, pl. 1 40/F 3-4.
H7 H. Miiller-Karpe, op. cll., p. 455, pl. 1 36/H.
1 48 Ibidem, p. 451 , pl. 1 35/B 2 1 .
gg I. Kutzili.n, The Klirlis-Culture, pl. LXX/7, 9 (Tsangli), LXX/8 a-b (Sesklo) ;
H. Miiller-Karpe, op. cii .. pl. l :J0/ 1 0 (Tsanqli ), 1 3 1 /A 2,4 ( Chaironeia), 1 3 1/B 2-3
(Tsani Magul a), 135 /B 1-2, 6 7 (Nea Nikomedeia). Ochii in formă de boabe de
cafE'a apar de asemenea pe stattfetele neolitice şi chalcolitice din Orientul Apro
piat. Cf. H. Miiller-Karpe, op. cit., pl. 6 1 /A 50,53 (Tel! as-Sauwan), 1 05/3 (Jericho). ·
--
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plastic, sau sub forma unei proeminente mici (Thespiai) sau fiind alungit
(Trapeza, Nea Nikomedeia) . La una din fragmentele de la Trapeza ( fig.
5/4) sînt reprezentate în relief şi sprîncenele, fiind îmbinate cu nasul în
forma literei T. La cealaltă faţă de la Trapeza, linia arcadelor se confun
dă cu marginea îngroşată a vasului. La faţa de la Thespiai se observă
în fond acelaşi lucru, cu deosebirea că sînt marcate şi capetele arcuite
ale sprîncenelor sub formă de proeminente ce se desprind dlin marginea
îngroşată a vasului. Reprezentarea gurii se poate observa numai la faţa
de la Thespiai, fiind marcată printr-o proemiDJenţă în formă de boabă d e
cafea, c a ş i pe unele statuete d e tip Sesklo 1 50 • P e fragmentul de la Thes
piai sub ochi sînt reprezentati şi obraj ii reliefaţi. Se pare că partea infe
rioară a feţei de la Naa Nikomedeia este conturată cu o linie arcuită in
cizată. Faţa de la Thespiai se înscrie perfect într-un dreptunghiu, ale că
rui limite sînt marcate de marginea vasului, capetele arcadelor sprînce
nelor, obraj ii şi gura. In felul acesta faţa de la Thespiai se apropie foar
te muLt dle faţa de la Hassurua, ambele fiind de formă r-ectangulară, cu
nasul scurt, cu ochii şi gura de formă rotundă sau uşor ovală, şi cu re
prezentarea obrajilor. Totuşi, unele detalii, care pe faţa de la Hassuna
apar pictate ( sprîncenele, gura, obraj ii), pe fragmentul de la Thespiai
sînt reliefate.
Descoperirile similare nu lipsesc nici din 11Seskloide Aussenzo
ne"1 51 . Din sudul Bulgariei se cunoaşJte un mic v.a s cu faţa umană de•s·oo
perit la Azmaska Moghila (Tell Azmak ) 1, 153, datînd dintr-o fază interme
diară între straturile Karanovo 1 şi II ( = la şi Ib)153 (fig. 5/8 ; 6/2) . Nasul
şi sprîncenele reUefate sînt îmbinalte în formă de T. Ochi i sînt reprezen
tati sub formă de alveole, iar nările prin crestături. Gura l ipseşte. Faţa
este delimitată lateral şi în jurul frunţii printr-o dunqă în relief, repre
zentînd probabil părul, ca şi dungile pktate de pe vasul de la Hassuna.
Această faţă umană de aspect rectangular continuă probabil tipul Bas
suna-Thespiai , fiind însă mai rudimentară.
In grupa Staroevo sînt documenta•te şi noi Npuri de feţe umane pe
cerami·că. Se remarcă în mod deosebiJt partoea SU!p erioară a unui vas cu
gît cilindric şi cu corpul bombat, provenind din stratul Ia de la Gladnice
( fig. 6/1 ) 1 54• Faţa umană este dispusă pe gîtul, sub marginea vasului. Na
sul ( lung şi subţire ) , precum şi arcadele sprîncenelor sînt reliefate şi î m 
binate în formă de T. Ochii de formă amigdaloidă sînt adînciţi şi cu con
turul reliefat. Gura nu se distinge. Intreaga faţă este precis delimitată
de o dungă în relief, partea superioară identificîndu-se cu linia sprînce
nelor. Faţa de la Gladnice primeşte astfel un contur triunghiular de as150 H. Miiller-Karpe, op. cit., pl. 3 1 /a 4 ( Chaironeial.
F. Schachermeyr, Die dltesten Kulturen Griechenlands,
1 5 2 G. 1. Georgiev, op. cit., p. 1 67, 176, fig. 1 5-16.
1 53 H. Vajsova, op. cit., p. 1 0.

15 1

p. 86-90.

t 5r. Les regions cenlrales des Ba/cans a I'epoque neo/ii /Jique, p.
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pect cordiform, rezultat prin arcuirea uşoară a liniei sprîncenelor . In
cele două colţuri superioare sînt reprezentate şi urechile reliefate. Tot
de la Gladnice este semnalată şi o aplică în forma feţei umane (fig.
4/3 )155• Nasul alungit, gros, reliefat, porneşte de la linia dreaptă a sprîn
cenelor. Sînt indicate şi nările. Ochii de formă amigdaloidă sînt puternic
adînciţi. Reprezentarea feţei nu se opreşte la linia sprîncenelor ci. ca
ş i Îln oazul arplke.Jor de l·a Coka156 şi Gri·edeP57 este reprezentată şi frun
tea şi probabil chiar şi părul. Faţa este alungită, de forma ovală şi se ri
dică puternic din planul vasului. Din grupa Starcevo provin şi c îteva
reprezentări în relief pe ceramică, redînd figuri umane întregi cu faţa
dezvoltată. Astfel, pe corpul unui vas bitronconic, aparţinînd nivelului
Starcevo de la Vinca apare o figură umană cu capul triunghiular1 58•
Nasul subţire, alungit este reliefat, la fel şi o chii, sub forma unor pas
tile rotunde.
La nord de Dunăre nu cunoaştem deocamdată nici un vas cu faţă
umană, aparţinînd în mod sigur culturii Starcevo-KorOs-Criş159• Fireşte,
nu avem în vedere aici vasele antropomorfe, pe care întîlnim şi figura
rea schematică a feţei umane 1 60•
Se remarcă totuşi un fragment ceramic descoperit in aşezarea cul
turii Koros de la Tiszaug-Topart, cu reprezentarea dezvoltată a feţei
umane161• Nasul alungit este puternic reliefat, ochii şi gura fiind adînciţi .
Este reprezentată şi fruntea. Faţa este de formă ovală alungită, ridicîn
du-se din planul vasului. Această reprezentare este deci foarte apropi
ată de aplica de la Gladnice, cu deosebirea că nu se mai poate stabili cu
certitudine, dacă este vorba într-adevăr de o reprezentare a feţei uma
ne sau dacă ac·e astă f.aţă era <:on1tinuată de resltul corpului uman16�. Mai
menţionăm că un mic cap de formă triunghiulară, fără alte detalii ale
feţei apare şi la reprezentarea umană întreagă in relief de la Szentes
Nagyj aksorpart1 63.
In concluzie, primele vase cu feţe umane din Europa apar, sub o
directă influenţă orientală, pe ceramica c omplexului Sesklo-KaranovoIbidem, p. 27, 59, nr. 25.
Cf. nota 50.
Cf. nota 5 1 .
Les regions centrales des Balcans d Z'epoque neolithique, p . 30-31, 5 9 , nr. 2 5
I. Kutziăn, op. cit., p l . LVIII-LIX).
(
159 Aş a cum am menţionat mai sus, unii cercetători consideră fragmentul de vas
cu fata umani'� de la Iacobeni (nr. 2 din catalogul nostru) ca apartinind cultu
rii Criş. Aceasti'i posibilitate nu poate fi cu totul exclusă nici în cazul reprezen
tării de la Huşi (nr. 1, cf. şi nota 1 1 ). Recent O. Hockmann a atribuit ipotetic
culturii Koros aplica de la Coka (cf. Jahrbuch RGZM, 12, 1965, p. 13 ; ibidem,
13, 1966, p. 14).
1 60 Cf. nota 98.
1 6 1 I. Kutziân, op. cit., p. 1 7, 75, 137, pl. VII/1 1 .
1 62 r . Kutzian (ibidem) înclină spre aceasUI a doua posibilitate.
1 63 Ibidem, pl. XLI/3.

1 55
156
1 57
158

=
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Kremikovci-Starcevo-K6r6s-Criş. Este deosebit de importantă apariţia pe
ceramica Starcevo-K6r6s-Criş a unor tipuri de feţe ( feţe triunghiulare, în
formă de inimă, aplici) care vor fi transmise şi perioadelor următoare.
Apariţia lor pe ceramică nu este surprinzătoare dacă avem în vedere
faptul că prototipurile acestor feţe apar şi în plastica de tip Starcevo
KOrl>s-Criş. Pe lîngă statuetele schematice apar şi idoli cu reprezentarea
dezvoltată a feţei. Tipul de faţă cu nasul şi arcadele sprîncenelor puter
nic reliefate şi îmbinate in formă de T, ochii fiind adînciţi şi cu conturul
reliefat, apare pe un fragment de statuetă descoperit la Starcevo (fig.
4/4) 164. Relativ rar, dar apare in plastică şi faţa plată, de formă triunghiu
lară, atît în aria Sesklo ( de exemplu la Tsangli) ,w5 cit şi in aria Starcevo
Kl>rOs-Criş (de pildă la Kotacpart-Vatatanyaw6, Turdaş 167, Homorodul de
Sus168, PerienP69) .
A m stăruit mai mult asupra primelor reprezentări ale feţei umane
pe ceramică din neoliticul Europei de sud-est, întrucît ele constituie acel
fond de origine est-mediteraneană pe baza căruia se va dezvolta - diJ
rect sau indirect - tema feţei umane pe ceramică în tot neoliticul spa
ţiului danubian. Această constatare este valabilă, credem, şi pentru alte
tipuri de reprezentări antropomorfe pe ceramică. Reprezentările antro
pomorfe pe ceramică de tip Starcevo-K6r6s-Criş, împreună cu unele
elemente ale plasticii, vor fi transmise culturii V inca-Turdaş. Acest
fapt, constatat mai demult170, se explică din ce in ce mai bine prin noile
cercetări din Jugoslavia şi Ungaria, care par a dovedi chiar existenţa
unei etape de tranziţie intre cultura Starcevo-Korl>s tîrzie şi Vinca tim
purie�71. La Cl!C est fond de tip Starce.vo-Kl>ros se vor adăuga noi elemen te
de origine orientală şi egeeană, aceste influenţe fiind deosebit de inten
se mai ales din faza Vinca B 172•
In felul acesta, în cultura Vinca (-Turdaş) , pe de o parte sînt con
tinuate reprezentările antropomorfe cunoscute în cultura Starcevo-K6r6s, iar pe de altă parlte .apar nod tipuri de reprez·entări umane. Faţa uma
nă de la Alba Iulia ( cultura Vinca-Turdaş) (fig. 4 /2) cu nasul şi arcadele
sprîncenelor imbin·a1te şi putermic reliefa•te p are a fi o trail1Spunere direc164 Les regions centrales des Balcans... , p. 30, 59, nr. 42.
1 65 1. Kutziăn, op. cit., pl. LXX/9.
1 66 Ibidem, pl. XL/8.
167 M. Roska, TZsGy, CXXXVIII/5. Cf. şi 1. Kutziăn, op. cit., p. 133 şi T. Băder,
în AMN, V, 1 968, p, 385.
168 T. Băder, op. cit., fig. 3.
169 M. Petrescu-Dimbovita, în Materiale, III, 1 957, fig. 8/1 ; idem, in Acla Arch.
Hung., IX, 1 958, fig. 3/a.
1 70 1 . Kutziăn, op. cit., p. 1 02-1 1 1 , 1 32-135.
171 O. Trogmayer, in Arch, Ert., 91, 1 , 1964, p. 82-86 : J. Makkay, in Acta Ant.,
Arch., VIII, 1965, p. 10-1 8 ; i dem in Orienta/ia, 37, 3, 1968, p. 281- -284 ; idem,
în Acta Arch. Hung., XXI, 1969, p. 25-3 1 .
172 V. Popovitch, op. cit., p. 1 -56 ; J, Makkay, în Orienlalia, 37, 3, 1 968, p.
272--289.
,
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tă de pe idolul .de la Starcevo (.fig. 4/4) . Ace1aşi tip de faţă apare fireşte şi
in aria Vinca1�3• Faţa de formă triunghiulară, incă rară în cultura Starcevo
KOrOs-CTiş se va generaliza la reprezentările antropomorfe, illlainte de toa
te in plastica, de tip Vinca-Turdaşm. De asemenea, se va acorda o mai
mare atenţie expresivităţii feţei, obţinută mai ales prin accentuarea
ochilor. Din faza Vinca B, şi mai ales din Vinca C işi fac apariţia ochii
mari, de fo,rmă semicirculară, cu conturul incizat sau •in relief, uneori cu
mdicarea pupilei175, adoptaţi apoi şi în cultura Gumelniţa . In privinţa
reprezentării feţei umane pe ceramica, pe lîngă tipurile de tradiţie Star
cevo-KOrOs, apar şi tipuri noi, cum este şi faţa umană asociată cu sem
nul in formă de M176. Un alt element nou il constituie capacele proso
pomor�e necnnoscute din cultura Starcevo-KOrOsll77, T·r•ebuie tinsă preci
zat178 că reprezentările în relief pe ceramică caracterizează mai mult faza
veche a culturii Vinca. In etapele următoare se va renunţa in bună par
te la aceste repl].'le(lenttări, singura excepţie constiJtuind capacele prosopo
morfe.
Evoluţia schiţată aici este valabilă şi pentru originea vaselor cu
feţe umane din aria transilvăneană a culturii Vinca-Turdaş (Turdaş,
Alba Iulia, Tărtăria).
Reprezentările antropomorfe - atit cele pe ceramică cît şi plastica
- dilll cuJturHe neoliticului mijlociu şi tîrziu de la Dunărea de Jos au
urmat prototipurile culturii Vinca. Acest fapt este şi firesc căci însăşi
aceste culturi au luat naştere pe baza unui fond de tip Vinca. Astfel, cultura
Vădastra s-a fonnat pe baza cultllirii DudeşW79, strins înrudită •CU cultura
Vinca veche 1 80. De asemenea, cultura Boian ( respectiv prima fază, Bo
lintineanu) s-a născut din contactul aceleiaşi culturi Dudeşti din partea
de sud a Munteniei cu purtătorii ceramicii liniare cu capete de note mu
zicale, pătrunse pînă în Muntenia centrală181 . Pe lîngă acest fond de tip
Vin•oa vechi mai t·rebuie să avem în vedere şi influenţele mai noi ale
acestei culturi, manifestate in cursul dezvoltării culturilor Vădastra şi
Boian atît din aria balcanică a culturii Vinca cît ş i pin vestul Olteniei,
unde ea îşi prelungeşte evolutia pînă în faza Vinca C 182. Aşa se explică
173 M. Hoernes, op. cit.,
1 74 M. Roska, TZsGy,

p. 285, fig. 1

(Gradac).

pl. CXXXVII/10, 1 2-1 4 ; CXXXVIII/2-7, 1 0-1 1 ;
CXXXIX/1-4, 8-16, 20-21 .
175 H. Miiller-Karpe, op. cit., p . 462, pl. 145.
176 Mai jos revenim asupra acestei probleme.
177 Cf. nota 40.
1 78 Cf. O. Hockmann, In Jahrbuch RGZM, 1 2, 1965, p. 14.
1 79 E. Comşa, în SCIV, 7, 1-2, 1 956, p. 41-49 ; idem, In Materiale. ' V, 1 959, p.
91-97 ; idem, In Bericht iiber den V. Int. Kongr, fiir Vor- und FrUhgeschichte,
Hamburg, 1 961 , p. 1 95-- 197 ; idem, In DaCia, NS, VI, 1 962, p. 53 şi urm.
180 Vl. Durni trescu, In SCIV, 20, 1, 1 969, p. 129-1 30.
1 81 Ibidem ; idem, In SCIV, 21, 2, 1 960, p. 1 98.
182 D. Berciu, Contribuţii la problemele neo/iticului. , p. 45--50.
..
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faptul că cele mai bune analogii pentru plastica antropomorfă a culturii
Vădastra ( Vădastra II) se întîlnesc în faza Vinca-Plocnik J 1 83. Atît vasul
cu faţa umană de la Văda.stra cît şi cel de la Greaca se
pot pune, deci, pe seama tradiţiilor şi influenţelor de� tip Vinca,
manifestate în cultura Vădastra şi Boian. Este adevărat că faţa
umană de la Vădastra îşi are ca un prim model faţa cordiformă
de la Gladnice ( cu ltura Starcevo), dar acest tip de faţă nu putea fi trans
mis direct, ci numai prin intermediul culturii Vinca. Trăsăturile feţei, şi
mai ales forma ochi�o:r indică chi•alf tipul frecvent în faza Vinca C184•
In ce prdveşte reprezentările anrtroparnorfe dlin cultura Gumelniţa,
se afi'rmă de rmii ·cer.cetărtori că ele se dezvoltă pe o pult el'll1i că tradiţie de
tip Vinca, transmis prin cultura Boian185. Aceastti transmisiune indirectă
este însă considerată pe de altă parte ca un nonsens, plastica Boian fiinrl
extrem de sărăcădoas ă 1 86. Trat·area dezvolta·t ă a feţei umane [n pla15'1:i•că
şi pe ceramica culturii Gumelnita trebuie considerată deci mai degrabă
ca o moştenire directă din cultura Vinca187. Plastica gumelniţeană moş
teneşte c anoanele plasticii Vinca, iar caracteristicile feţelor umane la
vasele antropomorfe şi cu decor antropomorf (faţa de pe vasul de la
Crivăţ, de exemplu) îşi au geneza din figur inele plasticii de tip Gumel
niţa 188.
Originea si evoluţia reprezentărilor antropomorfe din aria com
plexelor Starcevo şi Vinca, precum şi din culturile neolitice mijlocii şi
tîrzii, născute pe acest fond, se explică deci prin legăturile genetice, di
recte sau indirecte, cu lumea est-mediteraniană.
Este mai dificil de urmărit originea acestor reprezentări în aria
ceramicii liniare, aflată în cea mai mare parte în afara ariei de răspîn
dire a culturilor neolitice de origine sud-estică. In fond, cercetătorii sînt
de acord că plastica şi reprezentările antropomorfe pe ceramica din cultu
ra ceramicii liniare constituie manifestări periferice ale unui cult de ori 
gine balcano-orientală 1 89. In schimb, se discu tă încă rolul diferitelor cul
�uri ( Koros, Vinca, Tis:z.a şi chiar Dimini) î n transmiterea acestor ele
mente 190, nu sînt de:ci lămurite încă pe deplin căile de integrare ale re
prezentărilor antropomorfe de origine sud -estică în cultura ceramicii li
niare.
183 C. N. Mateescu, op. cit., p, 261 .
18' Cf. nota 1 75.
185 D. Berciu, Contribuţii la problemele neoiilicului . . , p. 47 ! , 507, 510, 521.
186 A. Niţu, în Danubius, II-III, 1969, p. 27.
187 Ibidem,
188 Ibidem, p. 37, 39-40.
1 89 H. Quitta, în AuF, III, 4-5, i 958, p. 1 73-177 ; idem, în PZ, XXXVIII, 3--4,
1960, p. 153-188 ; O. Hi:ickmann, în Jahrbuch RGZM, 12, 1965, p. 1-26 ; 13, 1966,
p, 1 -29 ; 1. Pavlu, în AR, XVIII, 6, 1 66, p. 700--7 1 7, 71 9--721 .
10o Ib ide m .
.
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Originea reprezentărilor umane din cultura ceramicii liniare este
pusă în legătură de cele mai multe ori cu influenţele culturii Vinca şi
Tisza 1 9 1• D ar, apariţia reprezentării feţei umane dej a pe ceramica lini 
ară timpurie ( Stuttgart-Cannstatt, Griedel) a determinat pe unii cerce
tători să pună în discuţie posibilitatea derivării acestora direct din cul
tura Starcevo-Koros192, fără a avea însă argumente sigure în această pri 
vinţă.
Reprezentările umane aparţinînd culturii Starcevo-Koros-Criş men
ţionate în acest capitol constituie ,credem, o bază suficient de sigură
pentru a considera că primele reprezentări antropomorfe, inclusiv cele
ale feţei umane, au luat naştere în cultura ceramicii liniare sub influen
ţa culturii Starcevo-Koros. Acest proces a avut loc probabil în Ungaria
de est, ocupînd o poziţie intermediară între ariile central- europene şi
zonele de at·racţie ale civili:zJaţii.Jor est-mediteraneene1 93 şi totodată con
siderată ca unul din centrele de formare ale culturii ceramicii liniare 194 •
Acest proces este probabil în legătură cu însăşi geneza culturii ceramicii
liniare . Căci nu numai că se admite un contact intre cultura Koros şi
ceramica liniară din Alfold1 95, ci se crede că aceasta· din urmă a luat naş
ter•e s'U'b o puternică influenţă a ·cultmii KorOs, manHestată mai .ales
într-�o grupă foarte Nmpurie •a cer.amilcH ldniare din .A!lfold (T1iszacsege,
Bezded) 196•
In ceramica liniară a Alfold-ului ( adică in faza mai veche a eera
micii liniare din estul Ungariei 197) apar dej a idoli cu capul plat, triun
ghiular, cum este cel de la Bezded ( fig. 7/4) 198 şi care continuă probabil
idolii de acelaşi tip dih cultura Starcevo-Koros-Criş, transmis şi culturii
Vinca-Turdaş .
La reprezentările pe ceramică întîlnim de asemenea tipurile de
faţă cunos·cute din cultura Starcevo-Koros. Faţa umană de formă triun
ghiulară, ridicîndu-se puternic din planul vasului o întîlnim pe fragmen
tul de la Tisu:vnsvari-Paptelckh6.t ( fig. 7/1) 1n9• Nasul este în relief, ochii

19 1 H. Quitta, în PZ, XXXVIII, 3--4, 1 960, p. 1 53-158 ; O. Huckmann, în Jahrbuch

RGZM, 1 2, 1 965, p. 1 -26 ; 13, 1 966, p. 1-29.
O Hăckmann, în Jahrbuch RGZM, 12, 1 965, p. 12-1 3 ; 1 3, 1 966, p. 13--14.
193 N. Kalicz, in Acta Ant. Arch., VIII, 1 965, p. 27-35 ; N. Kalicz şi J. Makkay,
în Acta Ani. Arch., X, 1 966, p. 36.
194 N. Kalicz şi J. Makkay, op. cit ., p. 44-45 ; J. Korek, în MFME, 2, 1 966-1 967
( Szeged , 1 968), p. 1 9.
195 I. Kutziăn, In Arch. Austr., 40, 1 966, p. 251-252 ; J. Korek, op cit., p. 1 6; O.
Trogmayer, în MFME, 2, 1 966-1967, p. 36-39.
196 N. Kalicz şi J. Makkay, op. cii., p. 44-45. Cf. şi J. Makkay, în Acta Arch.
Hung., XXI, 1969, p. 25, nota 80 ("Wir ' miissen bemerken, dass unsere neuen
192

Forschungen ein solches Fundmaterial von iibergangscharakter auch zwischen
der Korăs-Kultur und dPr iiltesten LirfenbandkPramiik des Alfăld bzw.
Transdanubiens nachgewiesen haben").
197 N. Kalicz şi J. Makkay, op. cii., p. 37.
19B N. Kalicz, Agyag islenek, p. 74, nr, l l .
199 Ibidem, p . 75, nr. 22.
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şi gura fiind adinciti. Această reprezentare este deci strîns înrudită cu
aplicile de la Griedel şi Coka, toate trei avind ca prototip comun aplica
de tip Starcevo de la Gladnice. In felul acesta, pentru explicarea apari
ţiei timpurii a aplicii de la Griedel nu mai este nevoie de a considera
aplica de la Coka ca aparţinînd culturii K�r0s200 .A!ceastă aplică, aşa cum
s-a considerat recent, apartine culturii Vinca201 şi nu culturii Koros sau
Tisza. Tipul de faţă cu nasul şi arcadele puternic reliefate şi îmbinate in
formă de T, iar gura şi ochii incizati sau adînciţi apare printre altele, pe
fragmentul de la Ftizesabony-Kettoshalom ( fig. 7/3 ) 202• Acest tip de faţă
se · va răspindi apoi în toată aria ceramicii liniare, pînă în Moravia
( peştera Konska Jama203), Germania ( Schleben204 , Deremburg205) sau Mol
dova (Huşi).
Primele reprezentă ri ale fetei umane pe ceramica liniară continuă
deci tipurile cunosoolte din cllllltura Staroevo-KOros , in brună p arte tiiind
moştenite direct. Fireşte, nu putem exclude nici transmisiune a lor prin
intermediul culturii Vinca A, cu care ceramica liniară a Alfold-ului este
învecinată şi în bună parte contempora nă206,
Odată cu perioada corespunzăto are fazei Vinca B1 apar noi tipuri
de reprezentări ale fetei umane. O deosebită importanţă prezintă grupul
de vase avînd reprezentate pe �ît fete umane dispuse deasupra unui mo
tiv în formă de M. Acest tip de fată se întîlneşte la Vinca207, apărînd apoi
în �rupa Szakalhat a ceramicii liniare din estul Ungariei ( Szentes-Ilona
part, Sz·erlltes-Megyehaza, Szentes-Jaksor - Kunszentmarton208) , precum
şi în grupa ZselJz-Zeliezovce .din Ungaria (Beka•smegyer) şi Slovacia209•
�a cum s-a arătat mai sus, V. Popovic derivă compoziţia de pe
gîtul vasului de la Vinca din prototipuri mesopotamiene210• Astfel, şi apa•

2oo

O. H ockm ann , în Jahrbuch RGZM, 1 2, ! 965, p. 1 2-1 3 ; 13, 1 966, p. 11.

207

cit" p. 45.
V. Popovitch, in RA, 2, 1 965, p. 41--43 ; fig. 24 ; 1. Pavlu, op. Cit., fig. 218 (3),

201 N. Kalicz, Agyag islenek, p. 44, 77, nr. 51.
202 Ibidem, p .74, nr. 21.
203 1. Pavlu, op. cit., p. 702, fig. 217 (2)/51.
204 Ibidem, p. 702, fig. 2 1 7 (2)/76.
205 H. Behrens, in AuF, IV, 1 , 1 959, p. 9---- 1 1 , fig. 1 , pl. 2/a.
206 N. Kalicz, in Acla Ant. Arch., VIII, 1965, p. 39 ; N. Kalicz şi

J. Makkay,

op.

219 (4)/1 1 .
J . Csalo g i n Acta Ani. Arch., X, 1 966, p. 49-56, pl. 1/1, 4 , 6 , 8 ; 11/1-2 ;
1. Pavlu, op. cii., fig. 219 (4)/22-24 ; N. Kalicz, Agyag islcnek, p. 35, nr. 25-27.
209 1. Pavlu, op. cit., fig. 2 1 9 (4)/25-26, 4 1 , 43-44.
210 V. Popovitch, op. cit., p. 41-49, fig. 24-28. Nu putC'rn adP.ra la recenta
încercare a lui O. Hockm a nn de a deri va motivul în formi:i de M din cu ltur a
Starcevo-Koros ( în Jahrbuch RGZM, 12, 1 965, p. 12-1 3). Exemplele la care
se referli autorul, în realitate s int simple briie în relief in zigzag, deci elemente
rur decorative, care nu pot fi confundate, după părerea noastră, cu motivul M
asociat cu fata umană şi avînd o valoare simbolică. Cf. 1. Kutziăn, The Kărăs
Culture, pl. VII/1 (Tiszaug-T6ţart), XVj2 (Devavănya), XXII /2 (H6drnez6vll-·
sarhely-Kotacpart), LI/11 (Coka).
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ritia acestui tip de faţă poate fi pusă pe seama acel? r contacte, pr�babil
directe între cultura Vinca-Turdaş şi Orientul Apropt·at, oare se mamfestă
sub va �ialbe .aspecte �i cu o deosebit de puternică intensi•tate tocmai ince
pind cu perioada Vinca B121 1 •
Tocmai prin această origine se explică probabil şi aria de răspîn
diiiJe restxinsă a acestui tip de faţă212, transmis de grupa Szakalhat pînă in
teritoriul grupei Zseliz-Zeliezovce213•
Tot grupa Szakâlhat va fi a1oeea care, după o dezvoltare independentă se va contopi în cultura Tisza, contribuind deci la formarea ei şi
transmiţîndu-i, p e lîngă diferite motive de ornamentare a ceramicii, şi
vasele cu reprezentarea feţei umane211• Alte grupe ale ceramicii liniare
din estul Ungariei vor participa la geneza grupei Herpaly, contempo
rană cu cultura Tisz·a21 5•
In felul acesta, cel puţin pentru bazinul mijlociu al Dunării, pre
supusele influenţe ale culturii Tisza asupra ceramicii liniare "trebuie pri
vite cu multă prudentă, aceste influente manifestîndu-se mai degrabă în
sens invers.
Nu este uşor de urmărit nici originea reprezentărilor antropomorfe
pe ceramica neolitică din regiunile aflate la est de Carpaţi şi în special
din complexul Cucuteni-Tripolie. Pe ceramica acestui complex, încă din
perioada Precucuteni şi Tripolie A se curiosc atît reprezentări umane în
:regi (Traian - Dealul Fîntînilor216 Luka Vrubleveţkaia2 17 ) cit şi repre
zentări ale feţei umane (Luka Vrubleveţkaia218 ). Ceea ce caracterizează
faţa umană de la Luk.a Vrubleveţkaia ( dispusă pe un suport de vas, ca şi
faţa de la lacobeni) este capul triun ghiular, nasul reliefat, iar gura şi
ochii redaţi prin adîncituri ( fig. 5/l u ; 6/5). Această faţă umană continuă
deci tipul întîlnit în culturile Sta rcevo-Korl>s-Criş, Vinca-Turdaş şi eera
mica liniară.
Reprezentările antropomorfe plastice sînt continuate apoi pe eera
mica fazei Cucuteni A. Tema fetei apare doar pe fragmentele de la Ru 
ginoasa, imaginile umane întregi redate în diferite atitudini fiind încă
mult mai numeroase219•
211

.

J . Makkay, In Orientalia, 37, 3, 1 968, p. 272-289.
Pavlu, op. cit., fig. 221 (6). Fetele nr. 3 1 (Drassburg, Austria) şi 52 (Mohel·
nice, Moravia) nu pot s!i fie considerate ca fete asociate cu semnul M.
21 3 1. Kutziăn, In Arch. Austr., 40, 1966, p, 258.
214 N. Kalicz şi J . Makkay, op. cit., p. 47.
215 Ibidem.
216 H. Dumitrescu, in SCIV, 4, · 1-2, 1 953, p. 57, fig. 1 2 ; idem, In SCN 8, 1--4,
1 957, p. 60---65, fig. 1.
2 17 S. N. Bibikov, op. cit., fig. 55/2.
218 Ibidem, fig. 7 şi 55/a.
219 A. Niţu, in SCIV, 18, 4, 1967, p. 549-561 ; idem, in Memoria Antiquitatis, II,
1 970 (sub tipar).
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Tradiţia Starcevo-Vinca a unor reprezentări antropomorfe de pe
ceramica de tip Precucuteni şi Cucuteni A a fost just evidenţiată220 . Un
contact nemijlocit fiind însă exclus, rămîne de stabilit prin ce căi se in
tegrează aceste reprezentări în complexul Cucuteni-Tripolie, inclusiv
faza (cultura) Precucuteni (Tripolie A). Ipoteza transmisiunii acestor
elemente de origine sud-orientală prin intermediul culturii Boian2�1 (una
din componentele culturii Precucuteni) suferă de neaj unsul că cultura
Boian este extrem de sărăcăcioasă atît în privinta plasticii, cît şi în cea
a reprezentărilor antropomorfe p e ceramică222•
Componenta poate cea mai însemnată a culturii Precucuteni ( şi
prin ea a întregului ·c omplex Cucuteni-Tripolie) fiind ceramica liniară223,
credem că această civilizaţie constituie factorul principal care a contri
buit la difuzarea reprezentărilor antropomorfe pe ceramică în comple
xul Cucuteni-Tripolie. Această filiaţie este asigurată prin numeroase
analogii, privind atît tema feţei cît şi cea a reprezentărilor umane în
tregi. Descoperirea pe teritoriul Moldovei a unor asemenea reprezentări,
aparţinînd după toate probabilităţHe cuJturii ceremicii liniare (Huşi, Ia
cobeni) întăreşte şi mai mult această ipoteză.
Reprezentările antropomorfe pe ceramica fazei Cucuteni A con
tinuă tradiţiile precucuteniene. Pe lîngă acestea trebuie să avem 1n
vedere şi unele noi influenţe sudice, transmise prin cultura Gumelniţa,
aşa cum s-a văzut şi în cazul reprezentărilor feţei umane de la Rugi
noasa.
Interesant, reprezentările antropomorfe plastice pe ceramică dis
par din complexul Cucuteni-Tripolie odată cu sfîrşitul fazei Cucuteni A.
Pe ceramica fazelor AB şi B ale acestui complex întîlnim în schimb un
decor antropomorf pictat�2". mostenit apoi ,şi în ceramica grupului Horo
diştea-Folteşti225 din perioada de tranzitie d e !a neolitic la epoca bron
zului.
220 H. Dumitrescu, In SCN, 8, 1 -4, 1957, p. 60-63.
22! Ibidem, p. 64-65.
222 A. Niţu, în Danubius, 11-111, 1 969, p. 27.
223 L Nestor în SCIV, 2, 2, 1 950, p. 210 ; idem, în SCIV,

3, 2, 1 951 , p. 22; VI. Du·
mitrescu, în SClV, 14, 1, 1 963, p. 53-55 ; S. Marinescu-Bîlcu, în SCIV, 19, 3,

1 968,p. 395-422.
H. Dumitres cu, în DaCia, NS, IV, 1 960, p. 31 -52, fig. 1--4 ; 5/3-5 ; B.
bakov, în SA, 2, 1 965, fig. 34-37.
225 N. Zaharia, în AM, II-III, 1964, p. 439-444, fig. 1.

224
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VASES N20LITHIQUES A FACE HUMAINE, D2COUVERTS EN ROUMANIE

Quelques conslderatlons conce nrant le lheme de Ia face humalne sur la ceramlque
neolllhlque du Ba.ssin Danublen

RE SUME
Dans la prf>sPnte etudP nous nous somm Ps propose de discuter !Ps problemes
su1vants: l ' encad re ment des vases it face> humaine dans l'ensemble de la ceramique
neolithique a re presentation anthropomorphe ; Ies vases a face humaine dqcouverts
�n Roumanie ; Ia si g n ifi cation et !'origine de ces repre sentations.

1 . Dans la categorie des vases a face humaine sont englobes seulement les vases
avec la reprl!sentation des faces humaines, d epom·vu s de touts les elements anatomi
ques corporels.
2. A pres�nt on connait sur le terriloire de Roumanie 17 vases neolithiques it
faces humaines : A) La culture de Ia ceramique lineaire : 1 . Huşi, distr. Vaslui (fig. 2/1 ;
7f5), 2. Iacobeni, comm. V!ădeni, distr. Jassy (fig. 1/8) ; 8) L a culture Vinca-Turdaş :
3- 10. Turdaş, d i s tr. Hunedoara fig. 2;2, 5, 7, 1 1 ; 3/2 , 4, 6 ; 4 / 1 ) , 1 1 .
Alba Iulia
d istr. d'Alba (fig. 4, 2) ; C) La phase "Turdaş-Petreşti" ; 12. Tlfrtăria comm. Să liştea ,
'
distr. d'Alba (fig. 2 /9) ; D) La culture E o ia n (la phase Giuleşti) ; 13. Greaca, distr.
tl'llfov (fig. 2(8) ; E) La culture Vădastra : 14. Vădastra, d istr. d'Dlt (fig. 2/10) ;
F) La culture Gumelniţa (la phase A2) : 15. Crivăţ, :omm . Budeşti, distr. d'Ilfov
(fig. 3/5) ; G) La culture Cucuteni (p h ase A) : 16-17. Ruainoasa, d istr. Jassy (fig.
3/1, 3 ; 6/3).
3. Le sens d e la representation de la face humaine, redu ."te quelquefois it la re
prcsentalion des yeux est, probablcment, ia presence symbolique de la divinite. La
face ,, hu maine" represente l'image de l'esprit protecteur, equivalant avcc la d ivinite
mcme. La Jonc tion magique de la representation de la face consiste dnns le fait que
les objets, dans notre cas les vases, ou plus cxactement leur contenu, sant mis sous la
protection de la d ivi n i te qui est representee. En ce qui concerne leur utilisation, Ies
vases it faces humaines peuvent etre egalement usuels ou rituels. Ainsj', le grand vas
de Vinca (phase B) ( fig. 5j1), ou les vases similaires, decouverts a Szentes (Hongrie)
(fig. 5/7, 1 1) peuvent etre consideres, eomtne des vases il r.rovisions. D'autres vases ou
fragments, indiquant la forme ty pi qu e des recipients pour des substances fluides
[bouteilles, amphores) et ayant une capacite beaucoup plus reduite, sant. probable
ment des vases de libation (Stuttgart-Can nstatt, note 130 ; Barieben, note 1 3 1 ; Zausch
witz, note 132, Derenburg, note 133· ; Huşi ; Vădastra, etc.) .
4. Les vases il face humaine co:-�stituent une des multiples manifestation de la
.,religion" agraire qui a )'ori gine dans le Proche Orient el s'est repandue en Europe en
mcme temps que l'agriculture. Ainsi, la face humaine apparait sur la ccramique peinte
de type Hassuna (fig. 5;5 ; 6;4) et, reduite il l'esauisse des yeux, elle apparaît aussi
dans le neolithique (Catel Hiiyuk, Hac;:ilar) et chalcholithique (Mersin) de l 'Anatolie.
En Europe, on rencontre le theme de la face humaine pour la premiere fois sur la
ceramique du complexe Sesklo-Karanovo-Kremikovci-Starcevo-Kăros-Criş (Sesklo ; Tra
peza, fig. 5j4, 6 ; Thespiai, fig. 5;2 ; Nea Nikomedeia ; Azmaska Moghila, fig. 5/8,
6/2 ; Gladnice, fig. 4 j3 , 6;1, etc.). et sa presence s'explique justement par les racines
anatoliennes et mesopotamiennes de cetle culture.
Dans la culture V inca (-Turdaş) on trouYe d'un purt lC's representations antropo
morphes transmises par la culture Starcevo-Kcrăs-Criş (faces avec le nez et les lH C Ct 
des des sourcils en relief et combinees en forme de T, faces triangulaires, en forme de
coeur, appliques) et d'autre part, sont attestes des nouveaux types de representations
humaines (faces avec des grands yeux, expresifs, faces associees au signe M, cou
vercles prosopomorphes).
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Les representations anthrot= omorphes sur la ceramique des cultures du neolithique
moyen et tardif du Bas Danube (les cultures Vadastra, Boian, Gumelnita) ont suivi
les prototypes de la culture Vinc a
Les premieres representations de la face humaine dans la culture de la cera
mique lineaire (fig. 7 f1 , 3-4) continuent les types connus de la culture Starcevo
Kor os Criş , etant en grand partie heritees directement, mais on ne peut pas exclure ni
la possibilite d'une transmission par l'interml!diaire de la culture Vinca A. Avec la
periode correspondant il la phase Vinca B1 , dans la ceramique lineaire evoluee ( le
groupe Szakălhât el Zseliz-Zeliezovce) apparaissent les vases ayant representees sur
le col des faces humaines disposees au-dessus d'un motif en forme de M (fig 5f7, 1 1 ).
La composante l a plus importante de la culture Precucuteni (et par elle du com
plexe enlier Cucuteni-Tripolye) etant la ceramique lineaire, nous croyons que cette
civilisation constitue le facteur principal qui a contribue il la diffusion et il l'assimila
tion des representations anthropomorphes (inclusivement des celles de la face humaine)
sur la ceramique dans la culture Cucuteni-Tripolye (fig. 3f1 , 3 ; 5f1 0 ; 6/3, 5). En plus,
il faut aussi tenir compte de certaines nouvelles influences du sud ,transmlses surtout
par la culture Gumelnita.
,

-

.

LEGEND E

DES FIGURES

Fig. 1. - Carte des decouvertes de v as e il face humaine dans la Roumanie : 1, Alba
Iuli a ; 2, Tartaria ; 3, Turdaş ; 4, Vadastra ; 5, G reaca ; 6, Crivaţ ; 7, Rugi
noasa ; 8, lacobeni ; 9, Huşi.
Fig. 2. - Vases a face humaine (1-2, 4-5, 7-1 1) et couvercles prosopomorphes
(3, 6), decouverts en Roumanie. 1, Huşi ; 2-3, 5-7, 1 1 , Turdaş ; 4, Iacobeni;
8, Greaca ; 9, Tartaria ; 1 0, Vadastra.
Fig. 3. - Vases il face humaine, decouverts en Roumanie. 1, 3, Rugi noas a ; 2, 41 6, Tur
daş ; 5, Crivaţ.
Fig. 4. - Vases il face humaine ( 1 -2), applique (3) et idole (4). 1, Turdaş ; 2, Alba
Iulia ; 3, Gladnice ; 4, Starcevo.
Fig. 5. - Vases a face humaine. 1, 9, Vinca ; 2, Thespiai ; 3, Dimini ; 4, 6, Trapeza ; 5,
Hassuna ; 7, Szentes-Ilonapart ; 8, Azmaska Moghila ; 10, Louka Vrouble
vetskaya ; 1 1 , Szentes-Jaksor.
Fig. 6. - Vases il face humaine. 1 , Gladnice ; 2, Azmaska Mogli.iia ; 3, Rug i noasa ;
·:1, Hassuna ; Louka Vroublevetskaya.
Fig. 7. - Vases il face humaine (1, 3, 5-6), autel en terra cuite (2) et idole (4). 1,
Tiszavasvâri-Paptelekhât ; 2, Gumelnita ; 3,
Fiizesabony-Kettoshalom ; 4,
llezded ; 5, Huşi ; 6, Maica Radade.
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REPREZENTARILE FEMININE DORSALE
NEO-ENEOLITICA

PE

CERAMICA

CARPATO-BALCANICA
de ANTON NTŢU

Numele Venerei dat atit iigurinelor din plastica epocii paleolitice 1
şi neolitice2, cî t şi imaginilor feminine modela te · în relief şi incizie pe
ceramica epocii neo-eneoliticea, constituie tot atîtea metafore arhai
zante ale unicei şi eternei . ,Venus din Milo " . Tot ca metaforă arheolo
gizantă, numele zeiţei Aphrodite kallipygos din sculptura şi literatura
greacă4 poate fi dat şi reprezentării dorsale a imaginii feminine în plas
tica statua.ră sau decorativă egeo-orientală şi balcano-carpatică, tocmai
pentru raritatea acestei teme plastice în arta universală.
In statuaria greacă, intuirea temei este clară prin atitudinea de
autoconternplare a zeitei privind peste umăr şi prin gestul ridicării
vestmîntului pe spate. Se poate admite că şi în plastica neo-eneolitică
u neori poziţia corpului sau gesturile figurinelor corespund unei redări
intenţionate a acestei atitudini. Figurinele de lut din plastica neolitică
tîrzie de la Haei/ar VI (V Anatoliei) sînt modelate cu faţa în jos, cu
Venus din Willendorl : E. von Sydow, Die Kunst der Naturvolker und der Vor
zeii (Propyliien-Kunstgeschichte, 1), Berlin, 1 932, p. 1 06, fig. 462 ; G. Schwantes,
Geschlchte der Urzeit (Die neue ProPyliien-WeJtgeschichte, 1), Berlin, 1 940,
p. 63, fig. de la p. 62. - Venus de la Sireuil : A. Varagnac, L'Homme avant
l'ccriture, Paris, 1959, pl. 5.
2 Venus de la Starcevo : M. Garasanin, Neolithikum und Bronzezett in Serbien und
Makedonien, in Ber RGK, 39, 1958, p. 8 n. 36, pl. 1/2. - Venus de la Sălcuţa :
VI. Dumitrescu, L'act prehistorique en Roumanie, Bucarest, 1937, p. 1 7, pl. X. Venus de la Birmenitz: E. Hoffman, Die Kultur der Bandkeramik in Sachsen, 1,
Berlin, 1 963, p. 1 24, pl. 61 ;2.
'3 Venus de la Drassburg: K. Willvonseder, Die Venus von Drassburg, in Ger
mania, 24, 1 940, p. 1-5
t

4

•

H. Licht, Sitlengeschichte Griechenlands, I, Dresda-Ziirich, 1 925, p. 2 12, fig, de

la p. 4 7 şi 2 1 1 .

Mem«1a
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"torsul răsucit si culcate pe o coapsă " ( fig. 1 1 1 ) 5 sau .,îngenun chiate şi
culc�te pe pî�tece" ( fig. 1 /2)6• Pozitia culcată pe o coapsă şi chiar tipul
plastic anatohan, cu baza pîntecelui în formă de V sau cu coapsele adi
poase. sînt redat e în plastica neolitică a Egeei prin figurina de serpen
tină de la Nea Nikomedeia (Macedonia) ( fig. 2/2)7, din perioada timpurie
(Protosesklo}, sau prin figurina de marmură de la Atena8• Un alt proce
deu de indkare a pozitiei dorsale, prin redarea anusului ca singurul de
taliu morfologic, apare în plastica Biikk la figurina de la Miskolc-Fiito
hciz ( Ungaria ( fig. 1 14)n. Ca atitudine exprimată prin gesturi, se pot men
tiona figurina din plastica Starcevo de la Karanovo I, cu braţul drept
sprijinit în regiunea şalelor ( fig. 1 13)10, sau figurina din plastica Cucu
teni A2 de la T ruş eş ti, cu palmele sprijinite pe regiunea gluteală ( fig.
2/l ) u. Dacă atitudinilor tematice din plasti-ca neolitică sud-est-europea
nă şi orientală le corespund anumite rituri sau practici sexuale12 , inter
pretarea lor trebuie fundată pe texte religioase sau anchete etnografice.
Pentru ceramistul neolitic, procedeul simplu şi direct pentru reali
zarea acestei teme plastice în cadrul unei arte rudimentare consta în
aplicarea figurinei feminine pe un plan. Figurine feminine sau masculine
reprezentate , .din fată " sînt aplicate ca torţi pe ceramica Vinca 1 3 sau
Gumelniţatr.. Vasele-suport cucutenienc (fi g. 1 2/1 1 1 3/2) şi gumelnitene
( fig. 1 2/3) sînt u.ntropomorfizate ş i cupa suportului este susţinută de bra
ţele înălţa:te ale imaginii femri nine. De asemeni, figuri f,eminine modelate
I n relief. redate în atitudini di vc�rse dar totdeauna "din faţă " , decorează
cerair.ica Starcevo-Criş (fig. 7/1 ) , Vinca (fig. 7/1 1 1 0/2) , liniară (fig. 5/3 1
Excavations al Haei/ar. Fourlh Preliminary RePari, in AS, XI, 1961,
fiq. 1B şi pl . X b ; O. Hockmann, Dic menschen.gesta�lige Figuralp!a�! ik dcr
siidostcuropăischen Jungsleinzeil und SteinkupJerzeii (Munstcrsche Beii rage zur
Vorqeschichtsforschung, 3-4, H l63), Hildesheim, 1968, p. 7, pl. 5 ;57.
G J. Mcllaart, în AS, XI, 1961, p. 56, fig. 20 ; O. Hockmann, Die menschenaestal ligc
Figuralplastik, p. 7, pl. 5;59-60.
7 R. Rodden, Excavations at the Early Neolithic Site at Nea Nikomedeia, Greek
Maced onia, in Proceedings of the Prehistoric Society, N.S., XXVIII, 1 9 62, p.

5 J.

Mellaart

p. 56

286, pl. XLI;3.

B O.

Hockmann, Die menschengestallige l'iguralplastik, p. 15, pl. 9;349.
Idem, Menschliche Darslellungen in der Bandkeramik, in JahrbRGZM, 12, 1965,
p. 21, fig. 3/6 ; idem, Idolplastic der Theiss-und Biikk-Kultur, in JahrbRGZM,
13, 1966, p. 16, 20, fig. 2;8.
G . Georgiev, K;ullurgruppen der Jungstein- und der Kuplerzeil in der
Ebcnc
van Thrazien (Siidbulgarien), in L'Europe a la fin de l tlge de la pierre, Praga,
1961, p. 65, fig. 3 / 1 a-c şi pl. XXXII/2.
1 1 In st i tutu l de Istorie şi Arheologi e din I a ş i
( IIAil. In v Nr. III-2180·
1� O. Hockmann , în JahrbRGZM , 12, 1965,
p. 2:2.
13 S. Na dj Zaslilno iskopavan'e na Go
molavi kod CIJrtkovaca, în RV M, 9, 1960,

9

10

'

.

,

H

p. 1 15, pl. IV j4.

R. Rosetti,

JPEK,

Steinkupferzeitliche Plastik aus einem Wohnhiigel bei Buka rest in
IWoJilică în România' Bu'cu-

12, 1938, p. 37, pl. 19/2 ; VI. Dumitres cu, Arta
reşti, 1968, p. 78, 107, fig. 9?.
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7/4), Gumelni�a ( fig. 9/1 ) sau Cucuteni ( fig . 7/3). Olarul neolitic a introdu s
-norma dorsaldu a reprezentării feminine în funcţia tectonică şi decora
tivă a figurărilor antrooomorfe din ornamentaţia plastică a ceramicii
carpato-balcanicP..

Atît în plastica statuară cît şi în cea de·cor.ativă carpato-balcanică,
reprezentările feminine comportă o tematică variată ca forme şi con
tinut. Aceste reprezentări figurate sînt de·termloote de reprezentările
conceptuale în legătură cu functiile magica-religioase ale divinităţii fe
minine în societăţile agricole neolitice din Europa şi Orient15• In deco
rul plastic al ceramicii carpato-balcanice, redarea "din spate " a divini
tăţii feminine constituie o modalitate tematică, care se substituie divini
tăţii redate .,din faţă " în temele clasice ale reprezentării ei : " divinitatea
chin cită ", "divi·nitatea în picioa.re şi cu bflaţele înăl�ate" sau "divinitatea
purtînd vasul " . Astfel modelarea " divinităţii calipige" constituie o temă
proprie sau este sintetizată cu alte teme ale reprezentării divinităţii fe
minine 1n plastica decorativă carpato-balcanică.
Temele figurate, core!:punzătoare atitudinilor tematice ale divini
tăţii calipige, sînt modelate deopotrivă în ronde-bosse sau relief. Aceste
două teme plastice îndeplinesc funcţii diferite. Figurinele rotunde înlo
cuiesc torţile şi proeminenţele ceramicii sau servesc ca suport al vase
lor, avind deci o funcţi.e tectonică şi decorativă. Imaginile în relief au
o funcţie strict decorativă. Temele figurate sînt adaptate funcţiei tecto
nice şi uzuale prin modelarea lor ca toartd. ( fig. 2/3 ; 3/1 ; 1 1 121 ori suport
în formă de .cariatirdă (fig. 1 4/1-2 ; 1 5/1-3), sau .decoroează în relief su
prafaţa vaselor (fig. 5/3 ; 1 0/ 1 ; 1 1 / l l.
*

Reprezentările feminine ciorsale pe ceramica neo-eneolitică, sub
dublul aspect al modalităţilor plastice sau tematice, vor fi expuse în
ordinea cronologică a culturilor balcano-carpatic e şi dunărene în care
se manifestă, dar o temă comună mai multor culturi succesive va fi tra
tată odată cu prima ei apariţie.
Zeiţa 1n formă de toartă . Tipurile de torţi sau proeminente carac
teristice ceramicii diferitelor culturi neo-eneolitice sînt uneori antropo
morfizate. In mod inevitabil, figurinele adaptate ca toartă sînt modelate
după tipurile de figurine din plastica culturilor respective.
Ceramica sud-baloanică V eselinovo (Karanovo III), caracterizată
prin elemente tîrzii Starcevo şi Vinca incipiente, prezintă un tip dezvol
tat de torţi cilindrice cu buton discoidal (fig. 4/4)w, care sînt uneori ter15 F. Schachermeyr, Die iiltesten Kulturen Griechenlands, Stuttgart, 1 955, p.
46,
·
der Wiss.,
90 , fig. 1 6, pl. I/2-3 ; idem, Ăgăis und Orient (Osterr. Akad.

. Denkschriften, 93), Viena, 1967, p. 16, pl.
1 6 G . Georgiev,

I-II, VII.

în L'Europe ci Ia fin de l'âge de la pierre,
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mînate cu capete zoomorfe17, iar alteori sînt modelate în formă de figu
rine umane. La Jass-tepe l (Plovdiv) (fig. 3 /2) 18 şi Grai lgnatievo (Tra
cia) (fig. 3/1 ) 19 torţile cu disc terminal au tija îngroşată în dreptul ataşei
superioare şi prezintă pe faţa exterioa·r ă o proeminenţă conkă. Explica
rea morfologică a acestor torţi antropomorfizate o dau figurinele femi
nine din plastica de la Jasa-tepe 1 (fig. 3/3) 20, a căror parte superioară în
formă de violon cu gîtul înalt prezintă două proeminente conice pe faţa
anterioară, corespunzătoare sînilor, şi o singură proeminenţă conică pe
faţa posterioară, indicînd posibil coafura sau podoaba părului. Deci,
aceste torţi cu corpul îngroşat şi cu disc la buton sînt de caracter antro
pomorf şi reprezintă diyinitatea feminină, dar văzută "din spate" . Tre
bulie făJcurte cîteV'a precizări. Pe de o parte, proeminenta conică de pe
corpul torţi,i antropomorfizate se repetă la baza torţii (fiG. 3/1 ), iar va
sele prevăzute cu toarta cu buton au uneori suprafaţa decorată cu şiruri
de proeminente conke, care se repetă şi pe toartă21• Insă torţile antro
pomorfizate sînt alteori decorate cu brîuri oblice în relief ( fig. 3/2), iden
tke cu benzile in d iag.ona.l.ă în genere inctizate pe co11pul figurinelor din
plastica neolitica carpato-Lakanică�2 şi chiar numai pe faţa posterioară
la figurinele din Q�C).stica egeeană23• Pe de altă parte, torţile cu disc obiş
nuite au tija cilindrică uniformă, ca şi torţile zoomorfizate, la care nu 
mai butonul discoidal a fost înlocuit prin protoma animalului.
Pe ceramica Marita (Karanovo V = Gumelniţa A1 ) , la Gorni Pasa
rei ( V Bulgariei) ( fig. 4/3)24 , o formă evaluată a torţii. cilindrice de tip
Veselinovo păstrează numai butonul discoidal. Toarta este modelată în
formă de figurină prin perforaTea ei longitudinală şi ttransversală, care
determină patru ataşe puternice _şi dau corpului un aspect zoomorf. Mem
brele anterioare au umerii proeminenţi. Fi_gurina este însă prevăzută cu
o faţă umană, modelată deasupra butonului discoidal cu privirea în sus.
Toarta cu buton discoidal de pe ceramica Veselinovo a putut fi transmisă .cer,am1cii gumelniţene de la Gorni Pasare! direct sau prin inteil'"; idem, Mnogoslojnoe poselenie Azmaska Mogila bliz Staroj
Zagori (Bolgarija), în KS, 1 06, 1 966, p. 9, fiq. 2/6 ; P. Detew, Vorgeschichlliche
Geiiisse mit menschen- und tierahnliche Darstellungen in Bulgarien, In AA.
1 960, col. 4, 7, fig. e.
18 P. Detew, op. cii., co l . 4, fig. 5b-d
19 Ibidem, fig. ?a-h.
20 Ibidem, col. 4, fiq, 6c.
21 G. Georgiev, în L'Europe d la fin de l'âge de la pierre,
pl. XI/3 şi XXXI /4.
22 �- Schmidt, Cucuteni, �erlin-Leipzic:,
1932, pl. 33/2, 5, 7; O. Hockman n '
.
Dze menschengestaltzge Fzguralplastik, F 1. 2 1 /960.
23 O. Hockmann, op. cit., pl. 8 /90.
24 N. Pe tkov, Zivolinski dekoraliven element v eneo/itnala keramika ot Gorni
Pasarel, in Izvestiia-Institut, XXI, 1957, p. 291, fig. 1 a-b.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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mediul ceramicii Vinca-Turdaş (fig. 6/3) 25 • Dacă caracterul zoomorf atri
buit acestei torţi în formă de figurină este real, ea trebuie apropiată de
figurinele din plastica Vinca-Plocnik de la Valac ( Serbia), interpretate
de asemeni ca fiinte hibride cu capul antropomorf şi corpul zoomorf26•
Prin faţa lor modelată în relief şi �ncizie după canonul plasticii Vinca,
prin decorarea pieptului în opozitie cu corpul nud, prin membrele an
terioare cu umărul proeminent şi decorate cu spirale, prin membrele
posterioare unite sau despărţit e şi nedecorate, ele pot avea însă apa
renţa unor figurine antropomorfe sprijinite pe brate şi ar '=onstitui înc�
o variantă a reprezentării dorsale în plastica neolitică. Dacă caracterul
lor hibrid este cert, atUJnd componenta antropomorfă cuprinde şi partea
anterioară, cu piepul �i braţele, accentuate prin decoraţia incizată. Acest
tip de figurină din plastica Vinca a putut inspir� modelarea organic6
a torţii dela Gorni Pasare!, al cărei corp zoomorf este însă prins normal
cu picioarele pe vas, ca şi torţile zoomorfizate de pe ceramica Vese
linov o.
Adaptarea ca toartă de vas a figurinii feminine redate .. din spate "
s e intilneşte pe ceramica cucuteniană, dar pornind d e l a alte tipuri, de
torţi. In faza Precucuteni III de Ia Izvoare I ( Piatra Neamţ) ( fig. 5/1 ) 27,
baza unei torţi fragmentare de secţiune cilindroidă este decorată la ex
terior cu partea inferioară a unei figurine modelate cu s?atE'le în afară.
Pe faţa interioară a torţii, baza ataşei prezintă fractura peretelui vasului,
ceea ce arată că toarta era prinsă sub gura sau pe umărul vasului. Figu
rina este ruptă de la mijloc, deasupra regiunii gluteale, dar centura pel
viană este incizată pe faţa interioară a torţii. Partea superioară a torţii
era deci formată direct de tarsul figurinii şi avea directia oblică. Toarta
avea forma unui mîner oblic, caracteristic cer amicii p;ecucuteniene, · dar
frînt la mijloc prin modelarea lui organică. Partea superioarCi a figurl
nei era · modelată pe ambele feţe, ca figurinele din plastică. Coapsele ro
tunzite şi alipite redau tipul obişnuit al figurinelor din plastica precucuteniană de la Izvoare l, cu picioarele terminate de obicei în vîrf ascuţW8
sau uneori cu extremităţile desfăcute (fig. 5/2} 29• Acest detaliu trebuie
considerat ca o influenţă a plastidi Hamangia30•
25 B. Brukner, Preistorijsko nasel'e na potecu Beletinci kod O breza, in RVM,
1 1 , 1962, pl. Vlj2 ; N. Tasic-E. Tomic, Crnokalacka Bara (Dissert ationes, VIII),
26
27

Krusevac-Belgrad, 1 969, fig. 23 c.
o. Hl:lckmann, Die menschengestaltige Figuralplastik, p. 75, 79 urm., pl. 23/534 ;
25/524.
R. Vulpe, Izvoare, Bucureşti, 1957, p. 107, fig. 79/5.

28 Ibidem, fig. 78.
29 ·Ibidem, fig. 80/2.
ao D. Berciu, Cultura Hamangia, 1, Bucureşti, 1 966, fig. 45 ; 5 1 .
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In faza Cucuteni A2, un fragment de umăr de vas cu decor adîncit
de la Drăguşeni-Ostrov (Săveni) fig. 2/331 prezintă o proeminenţă-toartă
modelată în formă de figurină perforată în cruce prin găuri rotunde. Mo
delarea figurinii accentuiază numai regiunea gluteală. Capul e�;te înlo
cuit printr-un vîrf mic, ca la proeminenţele cucuteniene cu carenă verti
cală:12. Torţi masive perforate prin găuri rotunde şi terminate cu buton
mic în formă de vîrf se întîlnesc pe ceramica Vinca-Turdtl!ş de la Tur
daş3:1 şi pe ceramica Vinca-Plocnik de la Obrez-Beletinci (Voivodina)
( fig. 6/4f1\ fiind evoluate spontan din proeminenţele cornute ale cerami
cii Vin ca-Turdaş. Această formă de toartă de pe ceramica Vinca se di
fuzează sporadic şi pe ceramica liniară, după cum arată toarta stili zată
de la Mouchnice (Moravia) 3\ Prin corpul masiv, vîrful mic şi perfora
rea circulară, toarta _antropomorfă de la Drăguşeni se apropie deop·:>tri
vă de torţile amforelor cucuteniene sau de această formă tipică de toartă
de pe ceramica Vinca şi liniară.
Forma de toartă a figurinelor feminine dorsale de pe ceramica bal
canică şi cucuteniană, cu braţele şi picioarele întinse înainte şi prinse
pe peretele vasului, nu indică o. poziţie a corpului corespunzătoare unei
atitudini tematice intenţionate a divinităţii, feminine. Aparenţa de figu
rine în poziţie .,şezîndă " este evident determinată de adaptarea lor la
funcţia de toartă cu ataşe puternice. De altfel, torţile cilindrice cu buto
nul modelat in protomă zoomorfă pe ceramka Veselinovo păstrează for
ma corpului şi ataşele torţilor obişnuite.
Zeiţa chincită. Figurir.a antropomorfă fără braţe şi cu " picioarele
depărtate", prinse pe fragmentul de umăr de vas de la Jablanica ( Serbia)
� fig. 4/2) 36, are extremitateJ. cilindrică ;Si terminată cu buton discoidal.
Aplecarea corpului spre pewtele vasului şi dezvoltarea părţii inferioare
redau figurina .,din spate " , dar în poziţia "chincită " a imaginilor femi
nine din decorul în basorelief al cer amicii Starcevo-Criş (fig. 7/1 ; 8/1 ) şi
Vinca-Turdaş ( fig. 7/2 ; 9/2). Forma cilin drică cu buton discoidal şi func
ţia de toartă-mîner apropie fi gurina de la Jablanica de categoria tor3 1 A.

Niţu, Reprezentări anlropomorle 1n decorul plaStic al ceramicii de stil Cuculeni A , în SCIV, 1 8, 4, 1 967, p. 555, fig. 2j2.
32 H. Schmidt, op . cit., pl. 7 j1 ; 8/5 ; 9/2.
33 M. Roska, Die Sammlung Zsofia von Torma, Cluj, 1 94 1 , pl. CXXjS--10.
Jr. B. Brukner, op. cit., p. 1 1 8, pl. Vlj7 şi Xlllj3.
35 A. Bencsova, Sidliste lidu s volutovou keramikou v Mouchncich na Morave,
în AR, X, 1 , 1 958, p. 10, fig. 3/ 1 şi 12/1 . - Nu este întîmplătoare modelarea zo
omorfă a acestui tip de toartă pe ceramica Baalberg, preluat de pe ceramica
liniară : E. Plesovâ
A. Knor, Vyzkum siliste kultury nălevkovitych poharu v
Makol rasich (Die Erlorschung der Ansiedlung der Trichlerbecherkullur 1n Ma
kotrasy), în AR, XVI, 4, 1 964, p. 481 , fig. 1 47.
36 M. M. Vassits, Die neolilhische Stalion Jablanica bei Medjuluzie in Serbien,
extr. din Archiv liir Anlhrop., XXVII, 4, 1 902, p. 55, fig. 1 1 8 mij loc.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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tilor cu sau fără ataşe de pe ceramica Veselinovo ( fig. 4/4) şi Vinca
(fig. 6/3). Trebuie însă remarcat că figurinele rudimentare din plastica
Butmir (Bosnia) au uneori capul modelat în formă de buton plat cu mar
ginea îngroşată (fig. 4/1 ) 31• Aceste figurine au putut influenţa antropo
morfizarea torţilor cu buton discoidal de pe ceramica Vinca. De ase
meni, figurile în relief de pe ceramica Turdaş (fig. 5/4)38 prezintă uneori
creştetul capului arcuit şi cu două prelungiri laterale, care pot corespun
de perfect capului discoidal al figurinelo r balcanice proiectat în planul
oasoreliefului.
P oziţia "picioarelor depărtate" la figurina de la Jablanica defineşte
una din atitudinile consacrate ale divinităţii. feminine în decorul cer.ami
cii şi în plastica neo-eneolitică balcano-carpatică. Reprezentările "fe
minine chincite" în reJief pe ceramica Vinca-Turdaş (fig. 5/5) 39 şi Ve
selinovo40 sînt preluate de pe ceramica Starcevo-Criş ( fig. 7/1 ) 41• De pe
ceramica Vinca aceste reprezentări trec şi pe ceramica liniară veche de
pe Dunărea superioară (fig. 5/3). Cea mai tîrzie aparitie este figura femi
nină chincită de pe ceramica Cucuteni A2 de la Bîrlăleşti-Foişor (Bîrlad)
(fig. 7/3)4�, cu baza pîntecelui în formă de V, ca la figurinele şi imaginile
din plastica şi de pe ceramica Protosesklo (fig. 2/2 ; 1 6/2) . Reprezentarea
atitudinii chincite în plastica neo-eneolitică explică figurina schema
tică cu " picioarele depărtate şi. trunchiate" de la Birmenitz (Saxol!ia)
(fig. 8/2) 43, sau statueta cucuteniană cu "picioarele depărtate şi arcuite "
de la Truşeşti ( fi g. 8/4)�,�,. Deci, figurina aplicată ca toartă de la Jabla
nica face tranziţia între imaginile din decorul reliefat al ceramicii şi fi
gurinele rotunde din plastică, redate în atitudinea chincită a divinităţii
feminine neolitice. In decorul ceramicii, imaginile chin cite sînt redate
în genere " din f•a ţă". Asrtfel, figurina de la Jablanica este prima repre
zentare a divinităţii chincile văzute "din spate " .
Această temă, care sintetizează două atitudini ale divinităţii femi
nine, este introdusă şi in decorul î.n basorelief al ceramicii. Singura mo�7 W. Radimsky, Dic ncolithische
Viena, 1 895, p. 15, pl. I l/ I l a-b.
38 M. Roska, op. Cii., pl. CXI/12.

Stalion van Butmir bei Serajevo in Bosnien, 1,

�g

Ibidem, pl. CL/22.
P. Dctew, op. cit., col. 2, 4, fig. 2 ; G. G eorgiev, The Azmak Mound in Soulhern
Bulgaria, i n Anliquily, XXXIX, 1 965, p. 8, pl. VId.
bandkeramischen "Krotendarstel
4 1 H . Qui t ta , Zur Deulung und Herkunfl der
Jungen", in Varia Praehistorica Leipzig, 1 957, p. 66, pl. 6/1 .
1 2 A . Nitu, i n SCIV, 1 8, 4 , 1 967, p . 552, fig. 1 /2 ş i 2/1.
4J H. Kiihn, Die vorgeschichtliche Kunst
Deutschlands (Propylăen-Kunstgeschichte), Berlin, 1935, p. 49, 5 15, fig. 241 jos ; E. Hoffmann, op. cit., 1. p. 124, pl.
61 /2 .
�" M. Petrescu-Dîmboviţa, Şanlierul arheologic Truşeşli, în SCIV, V, 1 2, 1 954, p .
. 1 3, fig. 2.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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delare în relief a " divinităţii calipige în poziţie chincită " apare pe eera
mica liniară veche de pe Dunărea superioară, pe fragmentul de bol de la
Barleben ( Saxonia) ( fig . 5/3)45• Imaginea feminină este modelată în baso
relief, cu braţele întinse lateral şi uşor arcuite în sus, cu picioarele de
părtate, lungi si rectilinii. Modelarea în altorelief a regiunii gluteale
arată caracterul intentionat al reprezentării ,.dorsale" a divinităţii chin
cite. Gestul bratelor este caracteristic imaginilor feminine redate in re
lief în poziţie chincită pe ceramica Starcevo (fig. 7/1 ) sau Vincd 1 1 1 q . 912) .
Poziţia şi forma picioarelor sînt iri�!J.t:.::: e numai pe ceramka de la Tur
daş (fig. 5/5). Stilul naturalist al figurii de la Barleben nu indică obliga
tor o fază timpurie a ceramicii liniare vechi, deoarece el caracterizează
şi figura chincită cucuteniană de la Bîrlăleşti (fig. 7/3). Insă la Barleben,
cîteva fragmente ceramice cu decor geometric, descoperite în aceeasi
groapă cu figura feminină, denotă o influenţă a ceramicii Vinca-Tu rrlat;;"6•
De asemeni, decorul antropomorf în relief sau incizie al ceramicii liniare
dunărene este considerat c a o transmisiune directă de pe ceramica Vinca
-Turdaş si Tisa47•
Zeiţa în picioare si cu bratele înălţate. Această temă principală
a figurărilor feminine în relief pe ceramica Starcevo-Criş 48, Vine a-Tur
::laş (fig. 1 0/2)"9 şi liniară (fig. 7/4)50 comportă totdeauna redarea .,din
fată " a divinităţii. Numai pe cerarnica cuc.uteniană apar două repre
zentări ale zeiţei văzute ., din sp ate" în această atitudine temati că (fig.
1 0/1 ; 1 1 /! ).
Prima descoperire o constituie fragmentul de vas cenuşiu din
stratul Precucuteni III de la Traian ( Piatru Neamţ) (fig. 1 0/1 )51• Modelată
in stil naturalist, figura feminină are braţele întinse oblic în sus, şoldu
rile arc:uite, regiunea gluteală dezvoltată. Deşi fragmentul este rupt la
nivelul picioarelor, se observă clar cd. acestea sînt unite şi terminate în
vîrf scurt.
Factura stilistică nu are prototipuri în decorul reliefat al ceramicii
Starcev o-Criş sau Vinca Turdaş, ci reproduce canonul plastidi precucu 1,5 H. Lies, Eine neue Relieiplastik der Bandkeramik von BarJe ben, Kr. Wolmir 
stedt, în Ausgrab. und Funde, 1 0, 1 , 1 965, p. 1 1 , 1 3, fig. 1 şi pl. Sa ; O. Hock

mann, în JahrbRGZM, 12, 1 965, p. 21, fig. 7j6.
H. Lies, op. cit. p. 1 3, fig. 2.
"7 H. Quitta, Zur Frage der liltesten Bandkeramik in Mitteleuropa,
XXXVIII, 3-4, 1960, p. 1 7 1 urm., fig. 1 1-13.
48 1. Kutziăn, The Koros Culture, in DissPann, S er. II, 23, Budapesta,

46

49

LIXj l .

M . Roska, op. cit., pl.

in
1 944,

PZ,
pl.

CXLij16.

50 R. A. Maier, Die jiingere Steinzeit in Bayern, in Jahresber, der bayer. Boden
denkmalpflege, 5, 1964, p. 22, fig. 8.

5 1 H. Dumitrescu,

Şantierul Traian, in SCIV, IV, 1-2, 1953, p. 57, fig. 12 ; idem
Contribuţii Ia problema originii c u lturii Precuc uteni, in SCIV, Vlll, 1--4, 1957,
p. 60, fig. 1 .
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teniene şi pretripoliene (Tripolie Al. Pentru figurinele care au bustul
modelat cu braţe (fig. 1 0/3)5�, plastica precucuteniană a creat un canon
schematic cu braţele ciuntite, care va defini tipul clasic al figurinei fe
minine în toate perioadele culturii cucuteniene. Plastica dunăreană re
prezintă foarte rar " zeiţa în picioare cu bratele înălţate " (fig. 1 3/1 )53•
Plastica gumelniţeană prezintă figurina de la Ruse (N. Bulgariei) ( fig.
1 2/4)M, cu braţele întinse, scurte, late şi terminate cu palme digitate,
care poate reda aceeaşi atitudine ca în plastica dunăreană şi egeeană.
Figura în relief de la Traian întruchipează divinitatea redată frecvent
în această atitudine pe cerami ca Starcevo-Criş, Vine a-Turdaş fŞi liniară,
dar modelată pentru prima dată " din spate " . De aceea ea poate fi consi
derată ca reprezentînd tema purd a "zeiţei calipige", stilizată 1n canonul
plasticii cucuteniene.
Absenţa "normei dorsale" in reprezentările feminine din decorul
plastic al ceramicii Starcevo-Criş şi Vinca-Turdaş, ca şi lipsa reprezen
tărilor antropomorfe pe ceramica liniară cu capete de note din Moldova,
pot fi intîmplătoare. Insă modelarea acestei teme in relief pe eera
mica dunăreană la Barleben (fig. 5/3) indică că reprezentarea dorsală pe
ceramica pre-::u cuteniană de la Traian poate fi considerată ca o transmi'
siune de pe ceramica liniară.
Zeiţa cu vasul pe cap. Cupe de dimensiuni diferite sint dispuse
uneori pe buza vaselor liniare şi cucuteniene55• Alteori, proeminenţele
obişnuite de pe ceramica liniară sau cucuteniană sînt alungite vertical
şi prezintă cupule terminale. Pe cupa liniară mai nouă de la Kăthen
Geuz (fig. 6/1 )56, patru proeminente piramidale sînt prinse in partea su
perioară a peretelui şi poartă la nivelul gurii cite o cupulă . Pe ceramica
p rotocucuteniană ( Cucuteni Al) de la Dodeşti (Bîrlad) (fig. 6 /6),57 aparti
nind faciesului Stoicani-Aldeni din S Moldovei, o proeminenţă prisma
tică cu cupă este prinsă lateral, dar numai la bază, cupa şi corpul proe
minenţei, polifaţetat prin caneluri separate prin creste, fiind libere. Un
fragment poros de vas bitronconic din nivelul Cucuteni A2 de la Izvoare
II (fig. 6/2)58 prezintă o mică toartă cu carenă frontală, perforată orizon
tal ca o proeminenţă şi terminată cu o cupulă sprij inită pe perete. Mor
fologic şi funcţional, tipul acestor proeminente dezvoltate, prevăzute cu
muchii verticale şi cupe terminale,este identic pe ceramica liniară şi cuN. Bibikov, Rannet ripol'skoe poselenie Luka-Vrubleveckaja na Dnestre, ln
MIA, 38, Moscova-Leningrad, 1 953, pl. 83v.
53 E. Wahle, Deutsche Vorzeil . Leipzig, 1 932, p. 96, fig. 1 8.
Sloo G. Georgiev-N. Angelov, Razkopki na selistnata mogila do Ruse, in IzvestiiaInstitut, XXI, 1 957, p. 1 07, fig. 63j2.
55 M. Petrescu-Dimbovita, SdpăluriJe de Ia Truşeşti, in SCIV, III, 1 952, p. 67, fig. 5.
r;e O. Hockmann, in JahrbRGZM, 1 2, 1965, p. 16, fig. 3/4.
57 IlAI. Slipături A. Nitu In 1 969.
58 · R. Vulpe, op. cit., p. 223, fig. 223f2.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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cuteniană. Prezenţa unei proeminente alungite cu cupă terminală pe ce
ramica Tripolie A de la Luka-Vrubleveţkaia ( Podolia) (fig. 6/5)59 stabi
leşte în adevăr filiaţia continuă a acestui tip de proeminente de la eera
mica liniară la ceramica cucuteniană.
Antropomorfizarea torţilor pe ceramica neo-eneolitică se repetă şi
în cazul proeminenţelor. O proeminenţă discoidală din aşezarea cu cera
mică Vinca-Turdaş şi Tisa de la Coka-Kremenjak ( Voivodina)60 este de
corată cu o mască umană, care este modelată identic pe toarta liniară
veche de la Griedel61• De aceea tipul de proeminenţă cu corpul alungit si
liber de la Dodeşti (fig. 6/6) a putut fi înlocuit pe ceramica Cucuteni A2
de la Truşeşti printr-o figurină feminină cu capul în formă de cupă (fig.
1 1/2) 62• Figurina, modelată în pastă cărămizie poroasă, are corpul lat,
cu tarsul vertical şi mai subţire decît coapsele oblice. Faţa anterioară,
orientată spre vas, este plată şi netezită cu o spatulă, care a lăsat striuri
sau creste marginale. Faţa dorsală, exterioară, este uşor bombată pe spa
te şi coapse. Regiunea gluteală este uşor reliefată, marcînd trecerea de
la tors la coapse şi totodată frîngerea figurinei spre peretele vasului, dar
este accentuată printr-o canelură despărţitoare, prelungită asimetric
pînă la baza ruptă a figurinei. Această canelură nu separă simetric coap
sele, deoarece ele sînt modelate dintr-o singură piesă, ca ataşă oblică a
figurinei . Baza ruptă a coapselor este uşor îngroşată, arătînd functia lor
de ataşă pe peretele vasului.
Corpul figurinei aplicate pe vasul de la Truşeşti redă tipul general
al figurinelor cu braţele ciuntite din plastica cucuteniană. Modelarea
capului în formă de cupă evazată se întîlneşte de asemenea în plastica
neo-eneolitică. Figurine cu parte�a superioară a torsului adîncită ca o
cupă se cunosc în plastica culturii cu ceramică liniară, ca figurina şezîn
dă de la Komin (Moravia) (fig. 6/7)m, iar figurinele de mari dimensiuni
din plastica cucuteniană dela Truşeşti au capul modelat în formă de
cupă (fig. 1 4/6-8) 64• Adaptarea acestui tip plastic la funcţia practică şi
decorativă a proeminenţelor masive cu cupă terminală corespunde unui
fenomen general pe ceramica neo-eneolitică carpato-balcanică şi mani
festă totodată conexiuni genetice între ceramica şi plastica liniară şi
cucuteniană. Modelarea "dorsallă" a figurinei de la Truşeşti nu este de
terminată de aplicarea ei ca apucătoare de vas, ci trebuie considerc.tă
ca fiind tematică. O figurină feminină cu cap zoomorf şi recipient purtat
59 S. N. Bibikov, op. cit ., pl. 73b.
H. Quitta, în PZ, XXXVIII, 3--4, 1 960, p.

60
61

1 7 1 urrn., fig. 1 1 a.
Torţile cu mască urnan1i, rnodelată în stilul

f e telor·
de la figurinele din plastică, sînt frecvente pe ccramica Vine a : O. Hockmann.
Die mensChengeslallige Figuralplaslik, pl. 28j720-721 .
62 UAl, lnv. Nr. 111-3014.
fi3 O. Hockmann, in Jahrb RGZM, 12, 1965, p. 16, fig. 7/7 .
64 A. C. Florescu-M. Florescu, Şanlierul arheologic Truşeşli, în Materiale, VII,
1960, (: . 33, fig. 2-3.
Ibidem, p. 1 72, fig. 1 1 b.
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în spate, din plastica Vinca-Plocnik, este modelată .. din faţă " 65• Indoirea
spre spate a părţii inferioare, ruptă pe linia ingvinală, arată că figurina
a fost de asemenea aplicată pe un vas sau, eventual, la o piesă de mo
bilier de cult, dar cu faţa anterioară spre exterior.
Reprezentarea "zeiţei calipige purtînd vasul pe cap" este de ase
meillea mode1artă irn relief pe fragmentul de pi:thos cu barbotină de la
Bîrlăleşti-Foişor, din faza Cucu teni A2 (fig. 1 1/1 ) 66. Imaginea feminină,
reprezentată "în picioare ş i cu bratele înălţate", re dă aceeaşi atitudine
a divinităţii ca pe vasul precucutenian de la Traian (fig. 10/1 ) . Regiunea
gluteală proeminentă, tarsul plat şi picioarele alipite şi terminate în vîrf
ascutit reproduc tipul generic: al figurinelor din plastica cucuteniană.
Gîtul, uşor prismatic şi mai gros decît tarsuL se termină în formă de ca
pitel de coloană.
Capul în formă de capitel masiv şi tronconic al figurii de la Bîrlă
leşti are profilul cupelor evazate şi structura cupelor masive ale statue
telor de la Truşeşti, modelate în picioare şi cu capul în formă de cupă
(fig. 1 4/6---8 ) . Tema pură ·. a zeitei calipige de pe vasul de la Traian (fig.
1 0/1 ) este asociată pe vasul de la Bîrlălesti cu tema divinităţii purtînd
vasul pe cap, introdusă în decorul ceramicii din plastica cucuteniană.
Zeiţa cariatidă. Funcţia tectonică a figurinii feminine servind ca
suport de vas este cunoscută deopotrivă în ceramica Cucuteni-Tripolie
şi Gumelnita. In cultura Cucuteni-Tdpolie vasele cu suport apar nume
roase din perioada Precucuteni (Tripolie A) pînă în perioada Cucuteni
A2 şi prezintă o tipologie variată, sub triplul raport al formei şi dimen
siunii cupei sau suportului, al modului de perforare a suportului şi al
modului de legătură dintre cupă şi suport67• Ceramka de la Turdaş cu 
prinde un fragment de picior scund de vas perforat prin găuri triunghiu
lare68, ca la vasele cu picior ajurat ale ceramicii liniare panonice69• In
ceramica Petreşti apar vase cu suportul perforat priri şiruri suprapuse de
deschizături triunghiulare sau dreptunghiulare70• In ceramica Gumelniţa
A2, la Azmaska Mogila III (Stara Zagora)71 , apare un tip de vas cu su
port frecvent în ceramica Cucuteni A prin forma recipientului, drar deo
sebit prin forma de clopot a suportului. Vasul cu suport din ceramica
culturilor neo-eneolitice se adaptează uşor la tema "cariatidei", prin an
tropomorfizarea suportului.
65 D. G arasan i n Neolit Centralnog Batkana (Les regions centrales des Balkans a
,

l'epoque neolithique), Belgrad, 1 968, p. 47, 6 1 , fig. 12 a-b.
66 A. Niţu, în SCIV, 18, 4, 1 967, p. 554 urm., fig. 3fl.
67 C. Matasă, Fru muşica, Buc ureş ti, 1 946, pl. XIXj148 ; XXIIj149 ; XXVIII/24 1 , 262;
XXIXj242, 245, 250, 255, 263�64, 268 ; XXXj243-270.
68 M. Roska, op. cit., pl. CXXIIj18.
69 V. Git.borine Csank, în AE, 9 1 , 2, 1 964, p. 209, 213, fig. 6f4, 6.
10 Muzeul Brukenthal. Săpături 1. Paul la Pianul de Jos.
Y1 G. Georgiev, în KS, 106, 1 966, p. 10, fig. 2f'i.
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Uneori, suportul poate fi prevăzut la capătul superior cu una sau
două feţe umane şi cu braţe inălţate pentru sprijinirea cupei : fragmen
tul de picior sau suport scund decorat cu o faţă umană între găurile
dreptunghiulare, deci fără nici un indiciu cu privire la prezenta braţelor,
din ceramica liniară cu capete de note de la l•a cobeni ( Iaşi)72, stabilind
incă una din torelaţiile ceramicii liniare cu ceramica cucuteni ană ; su
p ortul fragmentar din ceramica Tripolie A de Ia Luka-Vrubleveţkaia
(fig. 1 2/ 1 ) 13, cu capul, gîtul şi braţele dispuse în partea superioară ; su
portul tubular cu o singură faţă şi braţele rupte pe mijlocul suportului,
din ceramica Cucuteni A2 de la Truşeşti ( fig. 1 3/2] 1�, ; suportul înalt şi
inchis de fundul cupei, cu capătul superior îngroşat ca un cap uman cu
două feţe, din ceramica Gumelniţa A2 de la Căscioarele ( fig. 1 2/3) '5 ; în
fine, suportul scund ca un picior decorat cu o faţă umană, completată
de asemenea cu braţele rupte prinse pe mijloc, din ceramica Gumelniţa
Bt de la Vidra (Bucureşti)76• Aceste vase cu suport redau partea superi
oară a imaginii feminine, cu capul sau faţa şi braţele înălţate, adaptată
ipso facto prin forma insăşi a vasului la tema "divinităţii purtînd vasul
pe cap" . Această temă in relief redă evident divinitatea feminină văzută
"din faţă",
Alteori, corpul suportului poate fi inlocuit printr-un grup de figu
rine incastrate intre baza şi cupa suportului. Această temă în ronde
bosse pe ceramica Tripolie A ( fig . 1 4/1-2) şi Cucuteni A (fig . 15/1-2)
redă imaginea feminină văzută "din spate" şi poate asocia la tema divi
nităţii calipige şi alte atitudini tematice ( fig. 1 5/3) .
Transformarea formelor modelate organic în forme geometrizate
constituie un fenomen invers si constant in cadrul vaselor cucuteniene
cu suportul antropomorfizat. Cele două tipuri de suporturi antropomorfi
zate se transformă prin schematizare în tipuri corespondente de vase cu
suportul_ prevăzut sus cu două tortiţe verticale (fig. 14/3) 77, corespunză72 A. Niţu, Reprezentdri umane pe ceramica Criş şi liniard din Moldova , in SCIV,

1 9, 3, 1968, p. 388 urm., fig. 2. - Asimetria laturilor p�strate sub fata umanli
aratli eli deschizlHurile aveau forma dreptunghiularli, ca la suporturile de tip
Petreşti de la Pianul de Jos. Piciorul de la lacobeni arată că perforarea drep
tunghiularli a suportului de la Pianul de Jos poate fi de origine liniară sau
transmis ceramicii Petreşti prin intermediul ceramicii precucuteniene, al cărei
strat se interpune între stratul cu ceramidi Turdaş şi cel cu ceramică Petreşti
la Pianul de Jos.
73 S. N. Blbikov, op cit., p. 22, 1 33, fig. 7 şi 55 a.
74 Muzeul de Istoria Moldovei, Inv. Nr. 1-386.
75 V1. Dumitrescu, New discoveries at Gumelnitza, in Archaeology, 19, 3, 1966, p.
1 67, fig. 3 ; S. Marinescu-Bîlcu şi B. Ionescu, Catalogul sculpturilor eneolitice
din Muzeul Olteniţa, Sibiu, 1967, p. 22 urm. pl. VIIIj1a-b şi XX/1.
Exem
plarul descoperit la Glina in 1 969 are o singurii fatll umanli şi bratele prinse la
caplitul superior, ca la Tripolie A.
76 D. V. Rosetti, op. Cit. p. 38, pl. 24/1-25/1 .
77 S . N. Bibikov, op. cit., p . 1 36, fig. 55g şi pl. 42g ; C .Matasli, op . cit., p. 125, pl.
XXXJ269.
.
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toare bratelor înălţate (fig. 1 2/1), sau cu suportul ajurat (fig. 1 4/4-5)
prin găurile multiple dintre figurinele disp�_rute (fig. 1 4/1 ; 1 5/1 ) .
I n cera!Ill i ca Tripolie A , vaseJle c u suportul antropomorf prezintă
tn genere o grupă de patru figurine modelate numai pe faţa "dorsală",
dar redate tn atitudini diverse. La LukCJi-Vrubleveţkaia, grupul de patru
cariatide formează un tip de suport antropomorf scund şi larg (fig.
1 4/1 )78, ca.IJ'e determină formele schematiza te cu un singur rînd de patru
deschideri ovale (fig. 1 4/4)19, deosebite de suporturile obişnuite perfo
rate numai prin două găuri circulare80• Cariatidele, în formă de torso cu
picioarele alipite, reproduc stilul figurinelor "în picioare" din plastica
Tripolie A, lipsite de cei doi lobi later.ali ai şoldurilor. - L.a Grenovka
(fig. 1 4/2) 81 , cele patru cariatide sînt modelate tn formă de torso redus
la regiunea gluteală şi sînt separate prin deschizături circulare. Partea
superioară a suportului, rămtntnd masivli, a fost ajurată printr-un şir su
prapus de deschideri rotunde, alternînd cu deschizăturile dintre figurine.
Modelarea cariatidelor de la Grenovka accentuiază de fapt simbolismul
reprezentărilor calipige ca atitudine tematică a imaginilor feminine.
La Luka-Vrublevetkaia s-au descoperit şi figurine întregi sau frag
mentare, modelate numai dorsal si cu picioarele alipite, păstrînd în par
tea superioară sau inferioară urma ataşării la cupa sau baza suportului
antropomorf82• O singură figurină are însă "picioarele depărtate" (fig.
1 5/3) 83• Laturile arcuite şi ruptura părţii superioare arată clar aparte
nenţa figurinei la vasele cu suoort antropomorf şi ajurat. Poziţia picioa
relor rupte şi depărtate indică însă atitudinea imaginii "feminine chin
cite" în relief pe vasul liniar de la Barleben (fig. 5/3). Figurina de la
Luka-Vrublevetkaia arată că reprezentarea atitudinii chineite pe eera
mica Cucuteni-Tripolie apare încă din perioada Precucuteni (Tripolie A)
şi explică continuarea ei pe ceramica din perioada Cucuteni A la Bîrlă
leşti (fig. 7/3). Figura în relief de la Bîrlăleşti poate continua tradiţia
imaginilor chincite şi cu braţele îndoite în jos, dar redate "din faţă",
de pe ceramica Criş84 şi Vinca-Turdaş (fig. 7/2) 85 • Figurina chincită de la
Luka-Vrubleveţkai a, modelată "din spate" ca şi imaginea în relief de la
Barleben, indică posibilitatea unei transmisiuni directe a acestei teme
de pe ceramica liniară pe ceramica tripoliană.
Ceramica Cucuteni A2 prezintă două tipuri de suporturi cu figu
rine antropomorfe. Cele două figurine, una întreagă şi cealaltă despicată
78
79

S. N. Bibikov, op. cit., p. 1 33, fig. SSz.
Ibidem, fig. SSm.
so Ibidem, pl. 43.
8 1 Ibidem, p. 1 33 urm., fig. 55i.
82 Ibidem, p. 133, fig. 54 şi pl. 4 ! .
83 Ibidem, fig. 54a şi pl. 4 1 a.
8" 1. Kutziăn, op. cit., pl. XLifl.
85 .M. Ros� a: op. cit., pl. CXLI;2 ; I. Nestor, Der Stand det Votgeschichtslorschung
m R umamen, in BetRGK, 22, 1932, pl. 1 f3,
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longitudinal, descoperite izolat la Truşeşti (fig. 1 5/2) 86, sînt modelate şi
pictate tricrom numai pe faţa dorsală şi provin sigur de la două vase cu
suport antropomorf de tip scund tripolian ( fig. 1 4/ 1 ) . Modelate în formă
de torso masiv, ele sînt singurele cariatide care prezintă lobii laterali
ai şoldurilor, caracteristici figurinelor din plastica Cucuteni A şi B87•
Vasul cu suport antropomorf de la Frumuşica ( fig. 1 5/1)88, pictat bi
crom, prezintă un grup de şase figurine legate între ele în dreptul şoldu
rilor. In partea superioară a corpului, grupe de cîte două orificii rotunde
detaşează capul şi braţele ridicate ale fiecărei figurine. Corpul figurine'
lor este lat şi subţire, cu regiunea gluteală atenuată, separarea coapselor
neindic.ată şi spatele arcuit. Zonele verticale late ale suportului aju
rat de la Drăguşeni-Ostrov, cu decor �adincit şi pictat bicrom (fig. 1 4/5)89,
corespund figurinelor în formă de bandă ale vasului de la Frumuşica.
Prin profilul arcuit al spatelui şi braţele contopite, grupul acestor figu
rine are aparenţa unor "femei inlăntuite în horă". In realitate, profilul
figurinelor se înscrie exact în linia profilului dublu arcuit al suportului
inalt de tip Cucuteni A90• Ajurarea complicată a suportului şi forma
plată a figurinelor arată că sunortul antropomorf de la Frumuşica a fost
lucrat întîi ca suport obişnuit de vas, in peretele căruia au fost decupate
apoi cele şase figurine cu functie tectonică şi decorativă .
Cariatida cu .,picioarele depărtate" pe suportul de la Luka-Vruble
veţkaia (fig. 1 5/3) redă una din atitudinile divinităţii feminine în plas
tica statuară şi decorativă carpato-balcanică şi dunăreană. In s·c himb,
numele profan de "Hora de la Frumuşica" dat grupului de figurine re
prezentate "în picioare" pune problema participării acestui tip de caria
tide pe vasele-suport la tema reprezentărilor calipige.
'"

Sensul figurărilor feminine redate "din spate" trebuie integrat caracterului magica-religios al imaginilor redate in atitudini diverse în
plastica şi pe ceramica neo-eneolitică carpato-balcanică şi egeo-orien
tală. Aceste figurări sînt in genere interpretate in functie de cultul divi
nităţii feminine răspîndit în societăţile agricole neolitice din Europa şi
Orient. Insă uniformitatea acestor reprezentări conceptuale şi figurate
se extinde din cauza conexiunilor genetice şi a influenţelor culturale,
şi asupra culturilor matriarhale din Africa, Oceania şi America. Etaj ate
în timp ca dezvoltare istorică, societăţile agricole neolitice şi etnogra
fice din diferitele arii continentale manifestă o mentalitate înrudită si
un fond originar comun de reprezentări colective în artă şi religie. Ca
B6A. Nitu, în SCIV, 18, 4, 1967, p. 557, fig. 2j3--4.
H. Schmidt, op. cit., pl. 31-34.
88 C. Matasli, op. cit., p. 123, fig. de Ia p. 77 şi pl. XXVII ;249.
89 A. Crîşmaru, Citeva piese din ceramica şi plastica cucutcniană de Ia Drăgu 
şeni-Săveni, în Maqazin Istoric, l, 9, 1 967, p. 88, fig. 1 .
90 H. Schmidt, op. cit., pl. 7.f5 ; C. Matnsă,op. cit., pl. XXX/244, 257.
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metodă de cercetare, este logic şi necesar să considerăm că imaginile
feminine carpato-balcanice se integrează unor reprezentări magica-reli
gioase de circulaţie universală în timp şi spaţiu. Tocmai comparaţia cu
culturile matriarhale aduce o soluţie neaşteptată in interpretarea mate
rialului neolitic carp-a ta-balcanic şi oriental.
In epoca neolitică se întrevede în religia Asiei Mici un cult origi
nar al strămoşilor91, ca în culturile matriarhale. In religia romană, cultul
manilor familiali este practicat alături de cultul marilor divinittiţi ale
panteonqlui. Invers, în societăţile primitive dezvoltarea cultului strămo
şilor nu împedică apariţia marilor divinităţi cosmice92 • In culturile ma
triarhale africane şi ocean iene, geneza şi bogăţia plastidi stă în legătură
cu cultul strămoşilor93, consideraţi ca "ascendenţii" familiei sau "creato
rii" de la originea lumii94• Astfel, în reprezentările magica-religioase ale
unora din marile religii antice şi ale mitologiilor primitive "divinitatea
feminină" comportă o dublă entitate : ea poate fi "zeiţa" din panteonul
marilor divinităţi sau "strămoaşa divinizată" prin cultul strămoşilor.
Este natural ca, in reprezentările figurate, imaginile strămoaşei divini
zate să imite atitudinile consacrate ale marii zeiţe.
Analiza modalitătilor tematice ale reprezentărilor feminine arată
paralelismul dintre rep·r ezentarea dorsală şi facială a imaginilor feminine.
Atitudinţle "divinităţii calipige " se suprapun peste atitudinil e consacrate
ale divinităţii feminine, figurate în decorul plastic al ceramicii în pozi
ţie "chincită" sau "în pici oare şi cu braţele înălţate ". Reprezentarea dor
sală a imaginii feminine antrenează în decorul ceramic::i i şi tema ,.divi 
nităţii purtînd vasul pe cap " , preluată din plastica statuară . :tvfaterialul
arheologi c, care documentează temele reprezentării dorsale a imagini 
lor feminine pe ceramica carpato-balcanică şi dunăreană, este fragmen
tar. In afară de figurina aplicată singură ca toartă unică pe vasele Ve
selinovo ( fig. 3/1-2) şi de grupul cariatidelor de la vasele cu suport
Cucuteni-Tripolie (fig. 1 4/1 : 1 5/1 ) , celelalte reprezentări apar izolate pe
fragmente ceramice. Discriminarea caraderului sacru sau profan al figu
rilor feminine dorsale, ca şi definirea entităţii divinităţii feminine la care
ele se referă, rezidă în genere in compoziţia acestor reprezentări.
Norma facială a reprezentărli atitudinii chincite comportă o situa
tie clară a modalităţilor de compoziţie pe ceramica carp·a to-balcanică şi
orientală. Fiaurile femininC' chincite apar uneori singure pe ceramica
Veselin ovo iâ. Azmaska Mogila E95, pe ·:eramica Cri!Ş la Kopancs ( Unga 91 J. Mel laart, Earliest Civilizations of lhe Near East (Library oi
vilizalions), Londra, 1965, p. 80--- 1 .
92 E. Durkheim, Les lormcs eJementaires de la vie religieuse. Le

the Early Ci
syslemc tole

mique en Australie, Paris, 1937, p. 409 urm.
93 L. Frobenius, Kulturgeschichte Alrikas, Zfuich, 1 933, p, 209-1 0 ; E. von S y dow,

op. cit., p. 36, 38, 49, 56.
L. Levy- Bruhl, La Mythologie primitive, Paris, 1 935, p. 8-12, 88--94.
95 G. Ge or gi ev, în Anliquity, XXXIX, 1965, p. 8, pl. VId.
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ria) (fig. 8/1 ) 96 sau pe ceramica Marita ( Gumelniţa A1 ) la Azmaska Mo
gila III ( fig. 9/1 ) 97• Alteori, imaginile femin ine chincite sînt grupate în
şir pe ceramica Protosesklo la Argissa-Magula (Tesalia) (fig. 1 6/2) 98, pe
ceramica Vinca-Turdaş la Hrtkovci-Gomolava (Voivodina) (fig. 9/2) 99 şi
pe ceramica punctată dunăreană la Praga-Podbaba ( Boemia) (fig. 1 6/3) 100•
Imagini feminine chincite şi înlănţuite in şir apar pe ceramica pictată
orientală la Tall-i-Bakun A ( Iran) (fig. 1 6/1 ) 101 • U neori reprezentările
feminine chincite din decorul ceramicii sau din plastică manifestă carac
tere zoomorfe. Imaginea chincită în relief pe ceramica de la Turdaş are
capul zoomorf, aparent de ovideu ( fig. 7/2), şi trebuie apropiată atît de
tipul figurinelor cu cap zoomorf cu sau fără coarne din pilastica Vinca102,
cît şi de figurinele cu cap de ovideu din plastica mesopotamiană El
Obeid103• Figurina de corn de la Kubenino, la izvoarele Onegăi, aparţi
nînd culturii cu ceramică pectinată sau cu gropiţe din regiunea marilor
lacuri, datată la începutul mileniului al II-lea, are picioarele puternic
depărtate şi terminate cu copită despicată (fig. 8/3) 104• Alteori, reprezen
tările feminine chindte din decorul ceramicii carpato-balcanice sau din
plastica decorativă orientală sînt asociate cu reprezentări zoomorfe.
Imaginea chincită în relief, cu sexul exagerat, este asociată cu capridee
pe ceramica Criş de la Kopâncs ( fig. 8/1 ). Orizontul cultural al repre
zentărilor chincite pe ceramica şi in plastica carpato-balcanică şi orien
tala este dominat de reliefurile monumentale din sanctuarele neolitice
de la Catal-Hi.iyOk ( S Asiei Mici) : marea zeiţă, nudă sau voalată ( fig.
1 8/1 ) şi redată în atitudinea chincită caracteristică, cu picioarele întin
se orizontal şi îndoite in sus, apare uneori ca generatoare a animalelor
96 1. Kutziăn, op. cit., pl. XXj1a-b.
97 G. Gcorgiev, Glavnirczultati ol razkopkile na Azmaskala selislna
1961 g., în Isvesliia-Inslitut, X X VI , 1 963, p. 1 67, fig. 1 7.
98 V. Milojcic, Hauptergebnisse der Deulschen Ausgrabungen in

mogila prez

Thessalien,
1953-1958, in JahrbRGZM, 6, 1959, p. 8-9, fig. 6/5.
99 S. Nadj. in RVM, 9, 1 960, p. 1 1 5, pl. IV ;2 ; D. Garasanin, op . cit. p. 39, 60,
fi g . 89.
100 L. Cikal en ko Viviphikacionizm (Societe des sciences historiques et philologl
ques ukrainienne a Prague), Praga, 1 938, pl. l f l . H. Quitta, in Varia Praehis
lorica, p. 5 1 , 69, fig. 17 f5 şi 1 8/ l .
10 1 V . A . Masson, Srednjaja Azija i drevnij Voslok, Moscova-Leningrad, 1 964, p .
214, fig. 36 ; H. Miiller-Karpe, Handbuch der Vorgeschichte, I I , Jungstetnzeit,
Munchen, 1 968, pl. 305/1-10, 12, 1 4, 18, 37-38.
102 O. Hockmann, Die menschengeslallige Figuralplaslik, p. 55, 77-8, pl. 27j695696 ; 28j722 ; D. Garasanin, op . cit., fig. 1 29, 132.
toa V. Christian, AUertumsku.nde des Zweistromlandes, I, Leipzig, 1940, p. 1 12, pl.
,

· idem Neoliti
ceskie kul'tury severa evropejskoj casti SSSR, în SA, IX, 1 947,
44, l. Illj4 1 ·
i dem Drevnejsaja islorija severa evropejskoj casti SSSR, î n MIA, 29, Moscova
1952, p. 38, fig. 1 1 ; A. Hăusler, Feuersleinskulpturen Nordosteuropas, in Wiss.
Z. Umv. Halle, III, 4, 1 954, p. 771 urm., fig. VIII.

54j12-13.

10{>' M. E. Foss, Stojanka Kubenino, in SA, V, 1940, p. 39, pl. I/12
,
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(fig. 1 7/1 ) '05, Această poziţie specifică zeitei chineite anatoliene este
reprodusă şi de imaginile feminine in relief pe ceramica neolitică tim
purie la Nea Nikomedeia (fig. 1 6/5) 106, iar asocierea imaginii feminine
chincite cu capridee pe ceramica Criş panonică indică de asemenea divl
nit,atea generatoare a animalelor.
Figurările umane chincite sint cu deosebire frecvente în culturile
matriarhale. Dacă strămoşii divinizaţi sînt reprezentati în poziţie chin
cită1 07, trebuie observat că in genere femeile decedate sint redate in
această atitudine. Şirurile de femei chincite şi cu sexul eţnorm in pictu
rile murale bongas din casele de cult melanesiene sint reprezentări ale
strămoa�elor divinizate ( fig. 1 8/4) 108 , Sculpturile melanesiene in lemn aju
rat, care încadrează porţile, figurează adesea naşterea oamenilor intre
coapsele strămoaşei chincite1 09• In cultura andină, Venera aztecă, Tla
zolteotl, este de asemenea figurată in poziţie chincită (fig. 1 8/3) 110 • In mi
tologiile primitive ale Oceaniei şi Americilor, strămoşii considerati cre
atori ai lumii participă la o dublă natură, umană şi animală 1 11• In marile
religii ale Orientului antic, evolutia divinităţilor s-a făcut de la zoomor
fism la antropomorfism, marile divinităţi păstrînd pînă la sfîrşit "atri
butele zoomorfe" originare1 1 2•
Raportarea ima�inilor chincite din decorul ceramicii la reprezen
tările corespunzătoare atit din plastica neolitică de mari dimensiuni, cit
şi la acelea din arta culturilor matriarhale, aruncă o lumină directă asu
pra naturii divinităţii feminine redate in această atitudine. Imaginea
chincită reprezentată singură pe ceramica carpato-balcanică redă pozi
ţia caracteristică (fig. 1 6/5) şi functia generatoare (fig. 8/1 ) a marii zeiţe
ana,tfoliene (fig. 1 7/1 ) , sau pozitia chincită obişnuită (fig. 7/1 , 3), ca şi
zeiţa aztecă (fig. 1 8/3). Statueta de la Truşeşti (fig. 8/4) proiectează in
plastica cucuteniană o imaqine monumentală a divinităţii chincite, ca în
reliefurile de la Catal-Hilyiik. Din contra, ima�inile chincite grupate sau
înlănţuite pe ceramica orientală (fig. 16/ 1 ) , tesaliană (fig. 1 6/2) şi dunăJ. Mellaart. Excavalions al Catal-Hiiyiil<, in AS, XIII, 1963, p. 6 1 , 75, 79, fig. 8;
XIV, 1 964, p. 42, 47, 55, 57, 66, fig. 4, 7, 14 . şi pl. XIII. - VlHul in formtl de
reţea pictat peste divinitatea anatoliantl este pictat şi pe corpul figurinelor fe
minine din plastica de la Starcevo : O. Hockmann, Die menschengestallige Figu
ralplaslik, pl.. 18/81 8.
106 F. Schachermeyr, Agăis und Orient, p. 16, pl. I/4; H. Mii l lcr K arpe Handbuch ,
Il, pl. 1 35jB16.
107 C. Clemen, Les religlons du monde, Paris, 1930, p. 33, 42.
108 E. van Sydow, op. cll. p. 55, 556, fig. 284.
1 09 Ibidem, p. 52, fig. 258.
uo F. Guirand, Mythologie generale, Paris, 1935, fig. de la p. 383 stinga.
111 Ibidem, p. 408--- 12 ; L. Levy-Bruhl, op cit., p. 32-4, 45-8, 70-3, 8 1 , 83 -4, 88,
219, 226--32, 242.
112 G. Contenau, Manuel d'archeologie orientale, 1, Paris, 1927, p. 283 ; A. Maret,
Le Nil et la civilisation egyptienne (L'Evolution de l'Humanite, 7), Par�s 1926,
p. 420 urm.

105

-

.
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reană ( fig. 1 6/3) pot reprezenta şiruri de strămoaşe113, în analogie cu
strămoaşele chincite din culturile matriarhale ( fig. 1 8/4) .
Pentru imaginile feminine î n picioare ş i cu braţele înălţate, redate
din faţă în decorul ceramicii carpato-dunărene ( fig. 7/4 : 1 0/2) , materialul
fragmentar nu oferă aceeaşi situaţie clară a reprezentării lor izolate sau
grupate. Figurile în relief pe ceramica liniară din Bavaria (fig. 7/4) au
partea inferioară a corpului schematizată, în timp ce partea superioară
accentuiază modelarea capului şi a braţelor cu palmele deschise. Pe va
sul intact de la Gneiding (S Bavariei) apare o singură figură cu partea
superioară modelată identic114•
Comparaţia cu figurinele din plastica neolitică este însă tot atît de
concludentă pentru definirea caracterului divin al imaginilor feminine
în picrioarre şi cu braţe'le ,înălţate din deoo;rul oeramici'i. Exagerarea pal
melor deschise caracterizează şi figurina cu braţele înălţate din Mara
via ( fig. 1 3/1 ) . Figurina gumelniţeană de la Ruse, cu braţe şi palme digi
tate ( fig. 1 2 /4), poate sugera acelaşi caracter intenţionat al braţelor înăl
ţate şi cu palmele mărite. Palme deschise enorme vor caracteriza de
asemeni divinitatea reprezentată in mărime supranaturală în bărcile
solare din gravurile rupestre scandinave ale epocii de bronz115 • In plas
tica cucuteniană de la Truşeşti, o placă de argilă de mari dimensiuni
este mcdelată schematic în forma divinităţii cu braţele înălţate116• Aceste
reprezentări feminine cu braţele înălţate pe ceramica şi în plastica car
pata-dunăreană nu mai pot fi interpretate ca simple "orante", ci ca în
truchipări ale divinităţii neolitice in atitudinea consacrată a marii zeiţe
egeene 1 17•
Norma dorsalc'l a reprezentării imaginilor feminine "chincite" pe
ceramica dunăreană (fig. 5/3) sau "în picioare şi cu braţele înălţate" pe
ceramica precucuteniană ( fig. 1 0/1 ) introduce de fapt tema pură a divini
tăţii calipige_ în cele două atitudini fundamentale ale tematicii reprezen
tărilor feminine din decorul plastic al ceramicii .
Zeiţa cu vasul pe cap, modclată dorsal şi aplicată ca figurină ( fig.
1 1 /2) sau în relief ( fig . 1 1 /1 ) pe ceram ica cucuteniană, are o analogie di1 13

R. A. Maier,

op. cit .

p. 23, 1 58.

1 14 H. Quilla, în Varia Praehistorica, p. 59- -60, fig. 17 ;6.

Wahle, op. cit., p. 96 ; G. Kossinna, Die deutsche
Leipzig, 1 936, p. 1 04, fig. 215, 218.
11G M. Petrescu-Dimbovita Die wichtigs l c Ergcbnisse
115 E.

grabungen in

1 17

Vorgeschichtc (Mannus,
der

archăologischen

der neolithischen Sicdlung van Truşeşli (Moldau),

9),

Aus 

în PZ, XLI,
,
1 963, p. 1 80, fig. 9.
G. Glotz, La Civilisation egeennc (L'Evolution de l'Humarzite, 9), Paris, 1923, p.
283, fig. 42 ; H. Th. Bossert, Altkreta (Dic ăltesten Kulturen des Mittclmeer
kreises, 1), Berlin, 1 937, fig. 295, 401 e ; ---'- Atitudinea . divinităţii cu bratele
înălţate" este o reprezentaTI� străveche în arta neolitică orientală, începînd cu
pictura murală de la Catal-Hiiyilk IV şi continuînd cu ceramica pictată chalco
litică : H. Miiller-Karpe, Handbuch. II, pl. 1 1 8 /2 ; G. Conte nau Manuel, I, fig.
235.
,
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rectă în plastica de mari dimensiuni de la Truşeşti (fig. 1 4/6-8) şi tre
buie considerată ca o modalitate a reprezentării "divinităţii purtînd
vasul ", oa temă generală în plastka neolitkă oarp.a.to-bak.a:nkă şi
dunăreană. "Zeiţa şezîndă cu vasul pe genunchi" este modelată în plas
tica Vinca-Turdaş la Fafos 1 (Serbia)118 şi în plastica Tisa la Novi Becej
Bordjos ( Banat) 119• Tema a fost · aplicată şi la vasele antropomorfe ale
ceramic.ii liniare, vasul în formă de figurină şezîndă de la Erfurt (Turin
gia) 120 şi imaginea feminină în formă de vas de la Mohelnice (Mora
via) 121 reprezentînd deopotrivă "zeiţa cu vasul în mîini". Tema "zeiţei
cu vasul pe cap " este de asemenea aplicată la vasele antropomorfe ale
ceramicii gumelniţene la Hotnita (fig. 1 2/2) 1 22 şi Ruse (N Bulgariei) 123,
sau ale ceramicii Lengyel, grupa Ludanice, la Svodin (Slovacia) 124•
La aceste vase antropomorfe, vasul principal reprezintă atributele divi
nităţii, faţa şi braţele înălţate (Hotniţa), sau numai faţa ( Ruse) , sau sînii
şi braţele ( Svodin), iar vasul secundar, purtat deasupra şi sprijinit sau
nu de braţele ridicate, comunică cu vasul principal.
Aplicarea acestei teme la vasele cu suport gumelniţene şi cucute
niene necesita numai antropomorfizarea suportului. Cupa suportului, de
venită vasul purtat de divinitate, poate comunica cu suportul tubular
(fig. 1 3/2) sau este separată prin fundul cupei (fig. 1 2/1 , 3) . Suporturile
tripoliene (fig. 1 2/1 ) , cucuteniene (fig. 1 3/2) şi gumelniţene cu o singură
faţă umană şi cu braţe înălţate pentru susţinerea cupei sînt paralele, ca
temă figurată, cu vasele antropomorfe cu recipient secundar deasupra.
Suporturile gumelnitene prevăzute cu două feţe contopite într-un sin
gur cap şi cu o singură pereche de braţe înălţate (fig. 1 2/3) trebuie rapor
tate atît la figurinele modelate "din faţă" pe ambele părţi în plastica gu
melniţeană (fig. 12/4) , cît şi la vasele decorate cu două feţe umane ale
ceramicii Vinca125, Modelarea masivă a părţii superioare la suporturile
gumelniţene cu două feţe umane generează tipul de figurină în formă de
clopot, cu baza adînc excavată, din plastica de la Gumelniţa1 20. Sensul
reprezentării imaginii feminine cu două fete pe suporturile gumelniţene
118 D. Garasanin, op. cil ., p. 33, 59, fig. 54.
1 1 9 O, Hockmann, in JahrbRGZM, 13, 1 966, p. 7, 2 ! , fig. 4 /4.
1 20 Idem, in Jahrb RGZM, 12, 1965, p. 9 unn., fig. 6/1.
1 2l Ibidem, p. 1 1, fig. 7 /4 ; R. Tichy, Anthropomorfni nddoby

z Mohelnice n M or .
a jine pozndmky k volulove keramice, în PA, XLIX, 1 , 1 958, p. 1 urm., fig. 4.
1 22 Muzeul din Tirnovo.
123 G. Georgiev, N. Angelov, op. cil., p. 75, fig. 36 ; A. Niţu, RePrezentări anlropo
morfe pe ceramica de lip Gumelnita A, în DanubiUs 11-111, 1969, p. 26 urm.,
fig. 5j2.
1 24 J, Lichardus, J, Vladăr, Zu Problemen der Ludanice-Gruppe in der Slowakei,
in SIA, XII, 1, 1964, p. 125, 128, fig. 5 1 j32,
125 H. Miiller-Karpe, Handbuch, p. 395, pl. 144;27.
1 2G VI. Dumitrescu, în Archaeology, 1 9, 3, 1966, p. 1 63 urm., fig. 1 ; idem, Atla neo
lilică ln România, Bucureşti, 1 968, p, 76, 1 07, fig. 93.
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se poate explica prin gruparea figurinelor dorsale pe suporturile r.ucu
teniene.
Gruparea cariatidelor calipige pe vasele cu suport tripoliene şi cu
cuteniene poate fi interpretată numai prin analogie cu reprezentarea
zeiţei în pictura murală din sanctuarele de la Catal-Ht.iyi.ik şi în decorul
pictat sau incizat al ceramicii orientale sau dunărene. In interiorul cu
pelor de stil Samarra (N Mesopotamiei), divinitatea feminină este pic
tată în "dispoziţie crucială" (fig . 1 7/3 ) 127 , în raport cu cele patru direcţii
cardinale ale spaţiului, cu cele patru anotimpuri şi cu omniprezenta ma
rii zeiţe. Reprezentările cosmologica spaţiale şi temporale, prin motive
cruciforme sau rozete, ca şi eficienţa riturilor în funcţie de diviziunile
spaţiului şi timpului, constituie un fenomen elementar şi universal în
concepţiile şi practicile magica-religioase atît în religiile evoluate, cît
si în cele primitive128• Deci, grupul de ,.patru" cariatide în picioare pe
suporturile tripoliene ( fig. 14/1-2) poate reprezenta "zeita" în dispoziţie
crucială ş i nu şirul de strămoaşe de pe ceramica Vinca sau liniară (fig.
9/2 ; 1 6/3) . Dispoziţia crucială a cariatidelor pe vasele-suport tripoliene
trebuie corelată, pe de o parte, cu figurarea ,.motivelor cruciforme" pe
<:: Grpul- (abdomenul şi r-egiunea gluteală) figurinelor feminine din plas
tica de la Catal-Hi.iyi.ik129 sau din plastica Tripolie A 130, iar pe de altă parte
cu forma "altarelor cruciforme" din locuintele tripoliene1J1. Pe ceramica
de stil Susa, reprezentarea oeometrică a cosmosului este redată sub for
ma motivului cruciform si ă celor patru sectoare dintre brate sau numai
prin două sectoare diametral oouse 132• La fel, pe ce:ramica Cucuteni-Tri
polie motivele cmciforme prezintă npatru· sau numai " două brate" 1 33• Re
prezentarea ,.dublă" a divinităţii feminine în plastica (fig. 1 2/4) sau pe
vasele-suport gumelniţene ( fig. 12/3 ) poate fi interpretată de asemenea
ca o prescurtare a dispozitiei cruciale. In adevăr, un vas cu suport de la
Dimini are gura tetralobată şi decorată cu "patru feţe " pictate1 33bis,
In pictura murală de la Catal-Ht.iyi.ik VI (fig. 1 7/2) 13", zeiţa anatoli
ană în atitudinea chincită apare de asemenea în "dispoziţie crucială" şi
asociată cu simboluri cruciforme. Aceeaşi compoziţie a imaginii chincite
127 V Christian, op. cit. 1, pl. 37 f l .
128 R.' Berthelot, L a pensee d e l'Asie e t l'astrobioloyie (Bibl,
1 8 urm.
129 J. Mellaart, in AS, XIII, 1963, fig. 28.
130 S. N. Bibikov , op. cit., pl, 92 a, 93 b, 102 b , 108 g, 1 1 0 a.
13 1

scient.), Paris, 1 938 " ·
,

T. S. Passek, Pcriodizacija Tripol'skich poselenij, în MIA, 10, Moscova-Lenin
grad, 1 949, p. 83, fig. 38b ; M. Himner, El ude sur la civilisation premycenienne
dans le bassin de la Mer Noire, d'apres des Jouilles personnelles, in Swiatowil,
XIV, 1 930-1 931 , p. 1 52, pl. XVlllj l .
1 32 G . Contenau, Manuel, 1 , fig. 181-182, 213-214.
1 33 o. K an d yba, Schipenitz (Biicher zur Ur- und Friihgeschichte, V), Viena, 1937,
fig. 78-79, 81-84 ; T. Passek, La ceramiqUe tripolienne, Moscova-Leningrad,
1 935, pl. llj2 ; III f5.
133bis H. Miiller-Karpe, Handbuch, Il, pl. 134/15.
1 34 J. Mellaart, in AS, XIII, 1963, IJL Vlllb.
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este proiectată radiar la exteriorul cupei de tip R6ssen de la Eberstadt
(Hessen) (fig. 16/4) 1 35• Cariatida chincită de la Luka-Vrublevetkaia (fig.
1 5/3) a aparţinut desigur tot unui suport de tip tripolian cu patru figurine
şi poate reprezenta de a.semeni zeiţa supremă în dispoziţie crucială.
Interpretarea Horei de la Frumuşica ( fig. 1 5/ 1 ) devine dificilă prin
sugestia puternică a unui grup de "şase femei înlănţuite în dans". Ca
temă plastică şi semnificaţie, vasul-suport cucutenian de la Frumuşica
trebuie totuşi integrat vaselor tripoliene cu suportul antropomorfizat
prin cariatide dorsale ( fig. 14/1 ) . Pe de o parte, gruparea celor şase cari
atide la Frumuşica se poate explica la fel cu grupul de patru cariatide
de pe suporturile de la Luka-Vrubleveţkaia, deoarece numărul direcţiilor
spaţiale diferă in reprezentările cosmologice1 30 şi deci poate fi redat
deopotrivă prin motive cruciforme sau rozete cu braţe multiple (fig.
1 7/6). In adevăr, pe cerami ca pictată Samarra (fig. 1 7/4) 1 37 zeiţa în pi 
cioare este repetată de "şase ori". Chiar cariatidele de pe suporturile
Cucuteni A de la Truşeşti ( fig. 1 5/2) sînt modelate fără braţe, ca la su
porturile tripoliene, şi nu pot sugera o scenă de dans. Forma schematică
a suportului de la Drăguşeni (fig. 1 4/5) prezintă şi torţile verticale deri
vate din braţele înălţate ale cariatidelor de pe suporturile tripoliene ( fig.
1 2/1 ) şi pot indica că figurinele suportului de la Frumuşica au fost con
cepute la fel cu braţele înălţate, nu "înlănţuite în horă". Pe de altă parte,
cariatidele de la Luk.a-Vrubleveţkaia pot fi redate in poziţie "chindtă "
(fig. 1 5/3) , iar cele de la Grenovka sînt modelate în formă de "torso re
dus la regiunea gluteală" ( fig. 1 4/2) . Aceste atitudini tematice exclud
interpretarea grupului de cariatide pe suporturile tripoliene ca scene
de dans. Ca temă plastică, grupul de şase cariatide pe suportul de la Fru
muşica poate reda de asemeni "divinităţi calipige", indiferent dacă le
identificăm cu "zeiţa" multiplicată în funcţie de direcţiile spaţiale, ca pe
suporturile tripoliene, sau le considerăm ca reprezentarea dorsală a unui
şi,r de " strămoaşe", pri,n analogie cu li.maginile chincHe grupate sau în
lănţuite !?e ceramica neo-eneolitică europeană şi orientală (fig. 1 6/1-3) .
Pe ceramica orientală sint însă pictate "scene de dans" autentice,
cu imagini feminine înlănţuite şi asodate cu mzete ca simboluri cosmo
logice, la Ceşme-Ali (fig. 1 7/5) 138 sau Sialk III 1 39 în Iran şi la Tepe-Kha
zineh ( fig . 17/6) 1 40 în Elam. Reprezentarea din faţă a imaginilor pictate
poate fi o proiectare de perspectivă a ceramistului oriental, în timp ce
modelarea sculpturală a figurinelor de la Frumuşica redă perspectiva
135

H. Quitta, in Varia Praehistorica, p. 78-9, fig. 18/16 ; 19}3.

1 3G R.

137

Berthelot, op. cit., p. 20.

H. MU.ller-Karpe, Handbuch, Il, pl. 62 f5
138 VI. Popovitch, Une civilisation egeo-orientale sur le moyen Dauube, in RA.

1 39

140

1 965, II, p. 24 ,fig. 15.

H. MU.ller-Karpe, Handbuch, I I , pl. 3.02 /5-6, 16, 18, 22.
G. Contenau, Manuel, 1, fig. 223 stinga,
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reală a grupului de femei prinse în horă. Insă asocierea şirurilor de dan
satoare cu motive cosmologice, în legătură cu regiunile spaţiului şi di
viziunile timpului, arată că pe ceramica orientală nu poate fi vorba de
reprezentări profane, ci de "dansuri rituale" executate cu ocazia cere
moniilor magica-religioase. Nimic nu împiedică introducerea unei teme
noi de conţinut în tema plastică a suporturilor antropomorfe cucuteni
ene. Grupul de cariatide al "Horei de la Frumuşica" poate avea semni
ficaţia unei scene de dans ceremonia! confirmată prin descoperirea
recentă a unei scene de "dans ritual " pe fragmentul de ceramică Cucu
teni-Tripolie tîrzie de la Brînzeni-Ţiganca. 140his,
Adaptarea divinităţii calipige la funcţia utilitară de toartă sau su
port la vasele neo-eneolitice nu este incompatibilă cu caracterul sacru
al reprezentării. Pentru funcţia domestică a divinităţii neolitice, para
lelele cele mai directe le găsim în culturile matriarhale etnografice. In
Oceania şi Africa, imaginile strămoşilor divinizaţi servesc ca toartă la
vasele uzuale sau ca suport la piesele de mobilier casnic. Scaunele con
goleze sculptate în lemn sînt susţinute de perechi de strămoşi în pi
cioare 14 1 sau de cariatide îngenunchiate şi cu braţele înălţate ( fig.
lB/2) 142•
Sensul reprezentării divinitilţii vd.zute "din spate" în plastica deco
rativă neo-eneolitică este acelaşi ca în tema Afroditei calipige din statuario. greacă : căutarea unei modalităţi pentru expresia funcţiei simbolice
sau reale a divinităţii feminine. In sculptura a ntică, :zeiţa greacă a iu 
birii este adorată pentru graţia frumuseţii ei desăvîrşite . Divinitatea fe
minină în religia şi arta societtiţilor agricole neolitice din Europa şi
Orient este înainte de toate zeiţa generatoare a vieţii cosmice şi umane.
Funcţiile genezice ale divinităţii fertilităţii şi fecundităţii sînt simboli
zate prin atitudinile tematice ale figurinelor şi imaginilor, definite in
plastica statuară şi decorativă prin poziţia chincită a picioarelor, gestul
braţelor apăsate pe sîni şi adipozitatea morfologică a coapselor şi a regi
unii gluteale. Tema "zeiţei calipige" constituie o modalitate de repre
zentare a caracterelor simbolice ale divinitătii neolitice a fertilităţii, spe 
cifică plasticii decorative carpato-balcanice.
tr.Ob.is

V. 1. Markevici, ltogi rabat moldavskoi neoliticeskoi ekspediţii, in Archeolo
ghiceskie otkrytija 1970 goda, Moscova, 1971, p. 357-358, fig. de la p. 357

dreapta.
141 L. Frobenius, op. cit., pl. 126.
H 2 Ibidem, pl. 125.

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

REPREZENTARtUln

FEM·IN.IN� DCRSAL!

LES R.BPR1!SENTATION F:2MININES DORSALES SUR LA CERAMIQUE
NEO-ENEOLITHIQUE CARPATO-BALKANIQUE

RESUME
On peut donner le nom de la deesse Aphrodite kallipygos de la sculpture et
.de la litterature grecque au theme de la ·representatwn .dorsale de la divinite femi
nine dans la plastique statuaire .(fig. 1/1.....-4: ; 2/1-2) et surtout dans la plastique . de
corative sur la ceramique neo-eneolithique
.Du polnt de vue artistlque, les deux modalltâs de tepJesentation de la dlvinlt.e
callipyge sur la cera miq ue carpato-balkanique et d anub ienne , en ronde-bosse et •en
5/1 1 U./2. ;
rellel, ont une fonctlon tectonique et decorative (fig. 2/3 ; 3/1 ; 4/2-3 .;
14j1-2 ; 15j1-3) ou s eul em ent une fonction decorative (fig 5/3 ; 10/1 ; 1 1/1).
Du point de vue thematique, la norme .dorsale" de la :r epresentation &'integre
aux atutudes consacrees de la divinite feminine vue "de face" dans .le decor plasU�ue
de la ceramiq ue (fig. 5/4-5 ; 7/1-4 ; 9/1 2 ; 10,12 ; 12/1, 3 ; 13/2 1 1 6/5) Alnsi, ;l.e
theme pur de la "divinite calllpyge" (fig. 10/1 ) synthetise l'attitude de la "divinlte ac 
croupie" (fig. 4/2, 5 f3, 15,13) ou de la "d1vinite ţortant le vase sur la tl!te" (fig. 11/1-2).
Les figurines cucuteniennes de grandes dimensions et ont vraiment la tl!te en for
me de coupe (fig. 14/6--8) et les figurines danutfennes finissent en .coupe .(fig. .6/!1;>·
Comme fonction tectonique, la fi gurin & feminine vue de dos est appllquee .colllJl.lo l
anse sur la ceramlque Veselinovo (fig. 3/1-2), Vlnca-Turdaş (fig. 4/2), Precucuteni
(fig. 5/1 ), Marita (fig. 4/3) et Cucuteni A2 (fig. 2/3), comme proeminence sur la cera
mique Cucuteni A2 (fig. 1 1/2), ou comme cariatide poun. les vases â support anthropo
morph e de la ceramique Cucuteni-Tripolie (fig. 14/1-2 ; 15 /1-3). La schematisation
des supports anthropomorphes praduit les supports ajoures â ouvertures multiples (fig.
14/4-5) ou pourvus d'une paire d'anses au sommet (fig. 1 4/3).
Comme fonction decorative, les images vues de dos sont appliquees en relief sur
la ceramique Precucuteni (fig. 1 0/ 1 ) et Cucuteni (fig. 1 1 /1 ) et sur la dramique lineatr.e
:lanubienne (flg. 5/3). Les images du decor ceramique reproduisent l e canon de stylisa
tion dans la plastique Veselinovo (f:g. 3 /3), Butmir (fig. 4/1), precucutenienne (fig. 5/2 ;
1 0/3) et cucutenienne (fig. 14/6---8 ).
Les representations feminines de face" en position accroupie sur la ceramlque
"
•

.
·

"

-

.

egeenne (fig. 1 6/2, 5), carpato-balkanique ( fig. 5/4-5 ; 7/1-3 ; 9/1-2) et danubienn�
(fig. 16-3) ont des analogies dans la plastique monumentale (fig. 17/1 · 1 8/1.) et sur la
ceramique peinte (fig. 1 6/1 ) de l'Orient ou dans l'art des cultures 'matiiarcales dP
l'Afrique (fig. 1 8/2), l'Oceanie (fig. 1 8/4) et l'Amerique (fig. 1 8/3). Sur la cerdmique
carpato-balkanique et danubienne les images teminines accroupies apparaissent "seu
les" (fig. 8/1 ; 9/1) ou g roupees "en file" (fig. 16/3), comme sur la ceramique egeenne
(fig. 16/2) et orientale ( fig. 1 6/ 1 ) ou dans les peintures murales melanesiennes (fig.
'18/4). Les images feminines reJJresentees de face dans l'attitude debout et les bras leves
sur la ceramique carpato-balkanique (fig. 1 0/2) .et danublenne (fig. '1/4) ont aussi des
analogies dans la plastique statuaire (fig. 12/4; 13/1.).
Le se ns des representations feminines dans le decor plastique de la ceramique

apparait clairement, d'une part, dans la plastique statuaire carpato.. danubienne et,
d'autre part, dans l'art de l'Orient antique et des cultures matriarcales. La. figurine aux
mains agrandies de Moravie ( fig. 1 3 / 1 ) ou la statuette accroupie de Truşeşti (fig. 8/4)
representent la grande deesse neolithique dans l'attitude de .la .deese . egeenne les bras
leve s ou dans la rositfon accroupie de la deesse anatolienne de Catal-Hiiyflk (fig. 18/1)
et de la deesse azteque Tlazolteotl (fig. 1 8/3). 'L'image â tcte zoomorphe . sur la cera
mique de Turdaş (fig. 7 /2) d roi t etre rapprochee de la .figurine aux sa bots d'animal de
Kubenino (fig. 8/3) et des figurines a t�te zoo morph e de la ţlastique · balkanique de

Vinca et de la plastique mesopotamienne d'El 'Obeid. 'De meme, la deesse neolithique
carpato-balkanique reproduit l'hypostase de la d:eesse anatolienne generatrice ou nourhttp://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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ricere d'animaux (fig. 8/1 ; 17 /1). Dane, les images feminines figurees isolement sur la
ceramique carpato-balkanique et danubienne, presentees de face ou de dos en posi
tion accroupie ou debout et aux bras leves, peuvent representer la "grande deesse"
neolithique. Au contraire, on doit interpreter les images cnchainees sur la ceramique
carpato-danubienne (fig. 16 /3), eg een ne (fig. 16/2) ou orientale (fig. 16/1) comme des
aie ules divinisees par le culte des ancetres, par analogie avec les aieules des peintures
mel an esien nes (fig. 18/4) et de la sculptu re africaine (fi g. 18 /2).
Les cariatides sur les supports de la ceramique Cucuteni-Tripolie, representees
debou t (fig� 14/1) ou redu ites a la region gluteale (fig. 14/2), sant grou pees par "quatre",
comme la dl:vinite feminine en disposition cruciforme sur la ceramique peinte orientale
(fig. 17/3). Les eariati des accroupies des vases-suport sont aussi groupees par quatre
(fig. 1 5/3), en analogie avec les images cruciales dans la peinture murale de Catal
Hii.yiik VI (fig. 1 7/2) et dans le .decor incise sur la ceramique danubienne (fig. 1 6/4).
En echange, le groupe de six cariatides du support de Frumuşica (fig. 1 5/ 1 ) peut aussi
etre interprete par rapport avec les directions de l'espace et les divisions du temps (fig.
17/4), n].ais son nom de Hora de la Frumuşica (La ronde de Frumuşica) suggere l'in
troduction thematique d'une ,.scene de danse ceremoniale", par l!.nalogie avec la ronde
des femmes sur la ceramique peinte orientale (fig. 1 7/5-6).
Par l'introduction de la norme dorsale dans les attitudes de · la divinite feminine
sur la ceramique carpato-balkanique et danubienne, le theme plastique de la deesse
callipyge devient une modalite pour representer les caracteres symboliques de la di
viilite neolithique de la fertilite et de la fecondite.

LEGENDE DES FIGURES
Fig. 1 . - 1-2, Hacilar VI (Anatolie), plastique neolithique tard ive ; 3, Karanovo 1
(Bulgarie), plastique Starcevo I I ; 4, Miskolc-Fiitohâz (Hongrle), plastique
Biikk.
Fi9. 2. - 1, Truşeşti ( Moldavie), plastique Cucuteni A2 ; 2, Nea Nikomedeia ( Mace
doine), r l astiq ue n eolithique an cienne ; :J, D ră guş eni-Ostrov (Moldav ie) ,
ceramique Cucuteni A2.
Fig. 3. - 1 , Graf lgnatievo (Bulgari�:>), cerami q u P V<�selinovo ; 2-3, Jasa-tepe 1
(Plovdiv), ceramique et rlasti q ue Veselinovo I .
Fig� 4 . - 1, Butmir (Bosnie), plastique Butmir I I ; 2 , Jablanica (Serbie), ceramique
Vi nca-Turd aş ; 3, Gorni Passarel (Bulgarie), ceramique Maritsa (Kara
novo V Goumelnitsa Al) ; 4, Karanovo III, ceramique Veselinovo I I .
Fig. 5. - 1-2, Izvoare I (Moldav•:e), ceramique et plastique Precucuteni III ; 3, Bar
leben (Saxc), ceramique lineaire ancienne ; 4-5, Turdaş (Transylvanie),
ceramique Vinca-Turdaş.
Fig. 6. - 1 , Kothen-Geuz (Saxe), ceramique lineaire recente ; 2, Izvoare Il, cerarnique
Cucuteni A2 ; 3-4, Obrez-Beletinci (Voivodine), ceramique Vinca-Plocnik ;
5,Luka-Vrubleveckaja (Podolie), ceramique Tripolie A (Precucuteni III) ;
6, Dodeşti (Moldavie), ceramique Stoicani-Alden i (Goumelnitsa Al-Proto
cucuteni) ; 7, Komin (Moravie), plastique danubienne lineaire.
Fig. 7. - f, Sarvas (Slavonie), ceramique Starcevo-Criş ; 2, Turdaş, ceramique Vinca
Turdaş ; 3, Birlăleşti-Foişor (Moldavie), ceramique Cucuteni A2 ; 4, Baviere,
ceramique lineaire.
Fig. 8.
1 , Kopâncs (Hongrie), ceramique Criş ; 2, Birmenitz (Saxe), plastique danu
bienne pointillee ; 3, Kubenino (Onega), plastique de la culture a ceramique
decoree au peigne et aux fosses ; 4, Truşeşti, plastique Cucuteni A2.
1, Azmaska Mogila III ( Stara Zagora), ceramique Maritsa ; 2, Hrtkovci-Go
Fig. 9.
molava (Voivodine), ceramique V inca-Turdaş.
-

-
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Fig. 1 0. - 1, Traian (Moldavie}, ceramique Precucuteni III ; 2, Turdaş, ceramique
Vinca-Turdaş ; 3, Luka-Vrubleveckaja, plastique Tripolie A.
Fig. 1 1 . - Ceramique Cucuteni A2 de BirllHeşti-Foişor ( 1 ) et de Truşeşti (2).
Fig. 12. - 1, Luka-Vrubleveckaja, ci>ramique Tripolie A ; 2, Khotnitsa (Bulgarie},
ceramique Goumelnitsa A2 ; 3, Căscioarele (Muntenie}, ceramique Goumel
nitsa A2 ; 4 ,Rousse (Bulgarie}, plastique Goumelnitsa A2.
Fig. 13. - 1, Stepanovice (Moravie), plastique Strelice ; 2, Truşeşti, ceramique Cucu
ten! A2.
Fig. 14. - 1, 4, Luka-Vrubleveckaja, ceramique Tripolie A ; 2, Grlmovka (Podolie},
ceramique Tripolie A ; 3, Frumuşica (Moldavie}, ceramique Cucuteni A2 ;
5, Drăguşeni-Ostrov, ceramique Cucuteni A2 ; 6--a, Truşeşti, plastique Cu
cuteni A2.
Fig. 1 5. - 1 , Frumuşica, ceramique Cucuteni A2 ; 2, Truşeşti, ceramique Cucuteni A2 ;
3, Luka-Vrubleveckaja, ceramique Tripolie A.
Fig. 16. - 1 , Tall-i-Bakun A (lran}, ceramique peinte chalcolithique ; 2, Argissa-Ma
gula (Thessalie), ceramique Protosesklo; 3, Prague-Podbaba (Boheme), cera
ceramique Hossen,
mi que pointilli>e ancienne ; 4, Eberstadt (Hesse),
groupe Eberstadt ; 5, Nea Nfkomedeia, ceramique neolithique ancienne.

P'.g . 1 7. - 1 -2, Catal-Hiiyiik (Anatolie}, plastique et

peinture murale neolithique
ancienne ; 3--4, Samarra (Mesopotamie}, ceramique peinte chalcolithique ;
5, Tcheshme-Ali (Iran}, ceramlquc peinte Siyalk II ; 6, Tepe-Khazineh (Elam},
ceramique peinte Suse 1 bis.
Fig. 18. - 1, Catal-Hiiyiik VII, plastique peinte murale neolithique ; 2, Congo, sculp
ture en bois urua ; 3, calendrier azteque du Codex Borbonicu.s (X VI• s.) ; 4,
Nouveau-Mecklenbourg (Melanesie}, peinture murale (bongas).
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BEPREZENTAIU ANTROPOMORFE. IN DECORUL PICTAT

CUCUTENIAN DE

LA

GHELAIEŞTI (JUD. NEAMŢ}

de $T EP AN Cii! COŞ

R.eprezentări!le antro.pomo.Efe pe cet'amica Cl!llJM tlor neo-eneal.itke
din Moldo:v-a, formează ta g.en.ere, 'Wll deeot p.lastie- sau transpus in incizie
şi foarte rar pktatl. ACi:es\& din urmă,. c::unoscut ptna acum numai pe ce�
rami� ele stil Cw::ute-nl A-B d� la 'Frakm-Dealul FlrlUJnlJ()r'<,. şi-a îmbogăţit
repertoriu} pri11 deSCO'J!)eriJiea. p.� eare- o preze:nta:m.
In săp&turile din anJă. 1969 şi 19'0· efectua'e hl statiunea cucvteni
ană de pe dealul Ne.oleia (satul Ghel�ieşti, tom. l&irgăoam,. }ud. Neamţ),
au fost descoperite un v a s ,şi două fragmente cer:amice de stil Cucutem
A-B , in al cărcx decax sînt incluse siluete antropornorfe pictate.
Descoperirea.. a cestora in z on a sutx:arpatică a Moldo.veL şi în €:On
textul ceramic Cucuten.i. A-B apatţj.Il.Î:lild grupelor stilisti.:e Y şi 6 aso
E 3, impun unele obser
ciate cu. ceramica de stil Cucute-ni: Bl grupa
vaţii şi studierea l oii separată prin problemele ce le ridică. ca temii. ma
gk ă�rel igioasă şi decorativă, cit şi a legăturilor cu reprezentlirile tema
tice. simila.re. din cultUiiile oeolitice uterioare sau din faze· poste·rioare.
Pe podln.a. de Lutuială a lo.cruinţei nr. 3, in partea op usă vetrei şi in
vecină.tatea tLD.ld pahar de np· Cucutelli :S decorat cu :reprezentări zoo
m orfe i.n. stilul grupei E 4, in campania de săpă.turi din a:nul 1969, a.
fo st găsită sfărîmată, o a.mforă bitronconică de proportii mij-locii, cu. gura
t

Pentru analiza stllistidi şi, compozi�n.al! a decorului antropom.orf pe cena

mica neoliticului moldovenesc cf. A. Niţu, Reprezentdri umane pe ceramJca Criş
şi liniari! dtn M·oldova, in SCIV, 19, 1968, 3, p. 387-392 ; idem, Reprezentlfri an
tropomorle tn decorul' plastic ai· cera.I1Ucil âe stit Cucuteni A, tn .SCIV, 18, 1007.
4, p. 552 şi urm. ; idem, Noi fieoscopetird de· rep.��ezent4rt ant·ropfrmorle· 1n relief
pe ceramica Cucuteni A, In Carpica, IV, 1 97 1 , sub tipar ; H. Dumitrescu, An
tropomorfnU! izobraienia na sosudah iz Traian, in Dacia, NS., IV, 1960,. p. 31-52.
2 H. Dumitrescu, Şantierul arheolog_ic· Traian, in Sf:N, t-2, 1954·, p. 43-44, fig.
5 ; idem, l:n Dac.ia, NS, IV, 1 960, p. 31' ş_i urm.
3 A. Nitu. Şt. Cucoş, D. Monah, Gheldieştl (Piatra Neamt) I. Sdpdturlle din 1969
1n aşezarea cuculenland "NedeJa•, tn .MemAntiq, III, 1·97 1 , sub tipar.
4 Ibidem, fig. 5!1 ; 11;2.

Memoria .Antiquit8tis, II, 1970
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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lărgită şi buza uşor evazată, torţi masive pe curbura umărului5 şi şase
tortiţe verticale la baza gîtului, dispuse la distanţe aproximativ egale
(fig. 1 ; 2).
Vasul este modelat din pastă de calitate bună şi arsă omogen, aco
perit la supraf.aţă cu o feţui,ală fină de culoare brună-gălbuie pe care s-a
aplicat decorul dispus în două zone. O zonă pe gît şi alta pe umăr, deli
mitate prin două benzi umplute cu �uloare albă şi mărgini.te de linii ori
zontale negre, groase la baza zone i decorativ e de pe umăr şi subţiri sub
torţile de la .b aza gîtului.
Vasul prezintă pe gît o zonă decorată liber cu motive cordiforme
compuse din linii negre şi interspaţii umplute cu culoare albă, în stilul
subgrupei Y f6 • In zona umărului, decorul se compune din două metope
sep,ar.aJte pnin spaţii intermediare. Metopele sînt împărţite în cîmpuri
romboidale sau unghiulare de linii groase dispuse în X, umplute cu rom
buri sau unghiuri imbricate trasate prin linii subţiri de culoare neagră.
Registrele intermetopice sînt umplute cu culoare albă, mărginite de
benzi negre late de 0,007 m şi au forma dreptunghiulară cu laturile scur
te neegale. Inălţimea spaţiului intermetopic este de 0, 1 67 m şi respectiv
de 0, 178 m, late sus de 0,051 şi 0,054 m, iar jos de 0,070 m şi 0,075 m, for
mind o ramă in care sînt dispuse deasupra torţilor de pe curbura umă
rului, cîte o siluetă feminină stilizată, pictată cu linii negre pe fond alb
(fig. 2).
Corpul reprezentărilor antropomorfe se compune din două triun
ghiuri egale, cu virfurile opuse şi unite, trasate cu linii negre. Capul
acestora este tratat schematic şi fără detalii anatomice, printr-o pată de
culoare neagră de formă lenticulară şi de dimensiuni mici, disproporţio
nat in raport cu mărimea corpului. Gîtul şi picioarele sînt trasate prin
linii subţiri, iar mîinile lipsesc, umerii î mbucîndu-se în laturile verticale
ale cadrului intermetopic. Picioarele au labele intoarse lateral spre ex
terior, ceea ce indică poziţia statică a siluetelor văzute din faţă. In tri
unghiurile care formează corpul reprezentărilor umane, sint circumscr�
se două şi respectiv trei unghiuri cu vîrfurile îndreptate spre talie, mo
tive frecvent intilnite in pictura plasticii cucuteniene7•
Remarcăm că forma de X cu capetele închise de benzi orizontale
a triunghiurilor care compun corpul siluetelor umane, este similar cu
motivul principal al metopelor şi apropiate ca grosime. De asemenea,
subliniem simetria dispunerii reprezentărilor antropomorfe şi înălţimea
lor foarte apropiată de O, 106 m şi respectiv 0, 1 09 m.
5
a

7

Schmidt, Cucuteni, Berlin-Leipzig, 1932 p. 27, pl. form. B /10 ; VI. Dumi
trescu, in Dacia, IX-X, 1941-1944, pl. XIV(3.
H. Schmidt, op. cit., p. 33, 35, pl. 15f9.
Ibidem, pl. 34/1a, 1b ; N. Berlescu, Plastica cucuteniană din vechile colectii
ale Muzeului de istorie a Moldovei, in AM, 11-111, 1964, Fl. V/1 1-13.
H.

.
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Decorul geometric şi figurat este pictat cu culoare neagră de nu
anţă şocolatie pe feţuiala pastei de nuanţă brună-gălbuie. Tehnica pic
turii, motivul geometric şi adăugarea secundară a culorii albe în benzile
limitelor zonale şi în registrele interrnetopice sînt caracteristice cerami
cii de stil Cucuteni A-B, subgrupa 8 28•
Tot în cadrul săpăturilor din anul 1 969, în locuinţa nr. 2, a fost 9ă
sit un fragment ceramic din umărul unei amfore de forma celei descrise
mai sus . Fragmentul" (fig. 3/1 ) , păstrează o parte dintr-o metopă · deco
r·ată în benzi liniare negre direct pe feţuiala pastei de culoare gi:Hbuie,
in motive probabil unghiulare sau romboidale şi o parte din spaţiul in
termetopic in formă de scut oval umplut cu culoare albă ·şi decorat cu 6
imagine antropomorfă pictată în stilul celor descrise anterior.
Silueta feminină de pe acest fragment prezintă unele mici detalii
deosebite ca redare . . Capul de formă rotundă uşor turtită şi umplut cu
culoare neagră şocolatie, are dimensiuni mai mari, proporţionale cu res
tul reprezentării. Linia gîtului este trasată gros şi întretaie linia umeri
lor care, se îmbucă in limitele marginale ale scutului de înrămare. Din
punctele de intersecţie a liniei umerilor cu linia de contur a scutului sînt
trasate braţele lăsate in jos arcuite spre exterior şi lipsite de digitaţie.
Decorul geometric în benzi negre pictate pe feţuiala pastei şi cu
loarea albă secundară care acoperă scutul, încadrează stilistic fragmen
tul, ceramicii Cucuteni A-B, subgruP'a � 2 similar cu vasul des-cris şi
cu amfora fragmentară de la Traian ·(fi9. 5/1 )o.
O ultimă reprezentare antropomorfă pictată pe ceramica de la Ghe
lăieşti se păstrează parţial pe un fragment ceramic descoperit in cadrul
săpăturilor din anul 1 970, în apropierea locuinţei nr. 8, în solul care că
păcuia groapa nr. 4, la capătul de N al şanţului II. Fragmentul (fig. 3/2),
face parte din gîtul unui crater, probabil de dimensiuni mari, rupt in
toate părţile şi păstrînd o mică parte din baza gîtului. Banda , umplută
cu culoare albă păstrată la limita gîtului, arată că vasul a fost ornamen
tat în zone decorative . Zona gîtului din care s-a păstrat fragmentul, pre
zintă un decor din linii negre pictate oblic . pe feţuiala de culoare roşie
cărămizie care acoperă suprafaţa pastei, în metope şi spaţii intermeto
pice in formă de scut oval. Scutul este trasat prin două benzi late de cu 
loare neagră-şocolatie, iar spaţiul dintre ele este umplut cu culoare al
bă. Interiorul spaţiului intermetopic păstrează feţuiala pastei pe care a
fost pictată cu linii negre silueta antropomorfă, probabil în acelaşi stil şi
compoziţie ca cele descrise mai sus. Din reprezentarea antropomorfă pic
tată (fig. 3/2} se mai păstrează parte din linia de jos a vestmîntului şi pi
cioarele care, sînt mai lungi ca la celelalte siluete şi au labele una uşor
oblică spre exterior şi cealaltă întoarsă lateral. Dispoziţia picioarelor
·

8 H. Schmidt, op. cu., p. 37-38, pl. 20j3.
9 H. Dumitrescu, op. cit., p. 34, fig. 2,
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indică aceiaşi poziţie de JJepaus cu un picior incordat şi altul' relaxat, cît
şL reprezentare a frontală a imaginii umane.
Decorul liniar pe feţuia-la pastei şi cu alb secundar încadrează frag-

mentul în subgrupa 8 2 a ceramicii de stil Cucuteni A-B. Asupra zonei
decorative de pe umărul craterului căruia îi aparţine fraiDnentul, nu se
pot face precizări.

Reprezentăril'e umane pictate· pe ceramica de la Ghelăieşti apărute
in· conrtext a11heologi!c Cucu1:eni Bt şi, pe forn1e cexamice diveTse îşi găsesc

analogH tematice, c:om:p.o:ziţionale şi stilistice cu imaginile antropomorfe
ind:z* pe· ceramica lini.'8I'ă central-europeană1 0 şi cu siluetele umane
oidlate pe ceramica Cucuteni A-B2 de la Traian-Dealul F1ntlnilor11
•

...

Decorul antropomorf pe ceramica· neolitică bandată constituie teme
de teh
nica. decorului şi de r.olul magic-religios căruia au fost destinate.

ql modalităţi stilistice şi compoziţionale diferite, condiţionate

ln <mlturHe neoliticull!li timpuriu, decorul antropomorf comportă
trăsă.tul'i ale plasticii tlustrînd adaptarea acesteia la funcţiile decorative
şi de utiUzare ale ceramicii, fiind redat in basorelief sau transpus în teh
nica fnciziei.

Intre decerul antropem.orf plastic şi cel incizat sau pictat există
fără indoială, o analogie şi continuitate tematică şi compoziţională.
Aceasta este reflectată de poziţia generală a reprezentărilor umane şi
ăe unel'e particularităţi individuale ale unei teme sau alteia ca redarea
braţelor, picioarelor, capului sau forma corpului. De asemenea, repre
zentările antropomorfe comportă o particularitate prin modalităţile di
ferite de integrare în ansamblul motivelor decorative caracteristice cul
turilor neo-eneolitice.

Excluzînd reprezentările antropomorfe in poziţie chincită12, sau
cele dersale cum este exemplarul de la. Traian, aparţinînd culturii Precu
c;uteni13 şi limitindu-ne numai la imaginile umane figurate în plan, vă
zute din faţă: şi in picioare, subliniem prezenţa unor ti.puri diferite, avînd
ca fa<::tor genetic decorul plastic.
1 0 H. MU.ller-Karpe, BandJ;uch der Vorgeschichte, Munchen, 1968, p. 325, 500, p�.
�22jB 6-7 ; N. Ka·licz, Agyag. 1stenek (Heredit'as), Budapesta, 1970, p. 34, 75;

fig. 28 ; 29.

U H. Dumitrescu, op. cit., p. 31 şi urm.
12 A. Nitu, ReprezenUfri antropomorle Jn decorul plastic al ceramicii de stil Cu
culeni. A, iru SCN, 18, 1 967, 4, p. 552, ftg. lfl-2' ; 2/1 ; idem, ReprezentdTJ
umane pe <ler amica Criş şi liniarlf din Moldova, ln SClV, 19, 1968, 3, ţ. 387, fig.

13

1 ; idem, Noi descoperiri antropomorle pe ceramica Cucutem A, in Carpica, IV,
1971, sub tipar.
H.

Dumitrescu, Şantierul Traian, In S CN, IV, 1 953, 1-2, p. 57, fig. 12.
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umane

filiforme redate in relief,. v:e:rtkale, cu braţele ridicate lateral şi indoite
f.ie ambele in sns, fie \ID. lnaţ indoit în sus şi altul in j os . Picioarele sint
drepte sau unul uşor îndoit de· l'a: �enunchi şi celălalt drept ca şi cum re
greutate

preaeJil.otarea; Wlllii.Ră s-a:r spmji.n.i pe 1m singu� piei.M cru întreaga·
a cGr:pului, stind �n poziţie de ·rerpa!UIS .cu un pidor re1axat 1 4•

Acei.aşi pmziţie frontală se continuă în figurarea temei antropo
morfe in plan, pe ceramicra liniau:t de la· Dunărea superioară şi mijlocie.
Astfel, pe vasele depuse deasupra scheletelor chircite şi cu ocru, din
necropoia aparţinînd culturii ceramicH liniare de la Sonder.shau.sen (Ee·
lu&t-Turingia)15 sfnt reprezentate· siluete umane clepsidroforme16 incor
porate tectonic compozitiei decorative incizate (fig. 6/1-2) . Acestea re
dau imagini feminine tm.brăcate. Bustul are forma rombică alungită, iar
partea LnfeJi.ioară se compune dintr-un triunghi al căr-ui virf ascutit se
uneşte cu unghiul de jos ai rombului formînd talia siluetei. Unghiul su
periGlr al bustuluf, prelungit 11niar pe verticală şi intretăiat de segmente
scwte (i)ri>zontale constitiuie gitlul şi capul -imaginid- Bretele ridkate s-imt tra
tate liniar şf intretăiate de linii scurte orizontale ( fig. 6/2) , sau cu una ş-i
respectiv două Iinii verticale in j"os (fig. 6/ 1 ) .. Picioarele sînt fie unite
formînd o linie verticală cu o bază orizontală scurtă şi cu cîte un seg.
menrt orizontal în dreptul genunchilor ( fig . 6/2) , fie prin două linii verti
cale şi paralele cu o bază orizontală ( fig. 6/1 ) . Intre imaginile acestea şi
reprezentările pictate pe ceramica Cucuteni AB de la Traian şi GheUf
ieşt'i, cu toată distanţa în spaţiu şi timp, există o analogie dată de pozi
ţia frontală, in picioare şi forma corpului care, sugerează vestimentaţia
in formă d'e rochie san de fustă Iar9ă.
Din aceiaşi serie tipologică face parte descoperirea întimplătoare
d'e la Szeleveny-Vadas (Ungariaj11. Pe un vas patrulater apartinind g ru 
pei culturale Szakdlhdt dezvoltată pe bam ceramicii liniare, se află in
cizată o imagine antropomorfă frontală. Silueta feminină (fig. 4a) are
corpul format din două triunghiuri cu vîrfurile unite în dreptul taliei.
Bustul se compune dintr-un triunghi simplu de dimensiuni mai mari ca
cel inferior in care sînt incizate trei linii verticale paralele. Gitul este
fo�mat de o linie incizată, iar eapul de un cerc de dimensiuni mici. Mîi
nile îndoite in unghi şi ridicate, au palmele la care se observă cîte cinci
deqete, deschise şi intoarse sp·re interior. Reprezentarea antropomo·rfă se
află plasată in mij l<!lcul unui decor vegetal, P'r obabil o "pădure sacră"
,_

1� 1. Kutzian, The Koros Culture, in DlssPann, ser. II, nr. 23, Budapesta, t 944, pl.
XLI/1 ; XLIX/2 ; Ch. Lazarovici, Cultura Starcevo-Cctş in Banat, in AMN, VI,

1 969,

p.

18, fig. 1 2/1 , 3.

15 H.Miiller-Karpe, op. cit., p. 325; 503, pl. 222'jB 6�7.

Folosim terminologi!ll in,trodusi'i de H. Dumitrescu In analiza reprezenti'irilor
pictate cu corpul format din doui'i triunghiuri, considerînd ca fiind cea mai ni
merit!! pentru definirea. tipoll'>gici'i· a acestora.
17 N. Kalicz, op. cit., p. 34, 75, fig. 28 ; 29' ; .
16
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cu arborii ramificaţi prin linii şi frunzişul din mici cercuri incizate. Acest
decor vegetal ocupă şi intreaga latură opusă a vasului (fig. 4b) . Această
reprezentare umană în formă de clepsidră, constituie prototipul siluete
lor antropomorfe pictate pe ceramica cucuteniană.
Reprezentările umane clepsidroforme incizate pe ceramica liniară
de la Dunărea superioară şi mijlocie şi conexiunile acesteia cu eera
mica liniară cu "capete de note" din Moldova, explică difuzaiea şi con
tinuarea figurării temei antropomorfe în spaţiul culturii Cucuteni.
Pe un fragment ceramic de la Traian-Dealul Viei aparţinînd cultu
rii Precucuteni 18, sînt reprezentate în tehnica inciziei adinci, trei imagini
antropomorfe, stilizate, văzute în plan, din faţă şi in picioare. Dispuse in
interspaţiile de formă rombică generate de decorul precucutenian com
pus din benzi liniare sau unghiulare incizate. două siluete au braţele
ridicate lateral şi îndoite în sus, iar a treia cu braţele îndoite in j os.
Capul,corpul şi picioarele, reduse la linii simple incizate amintesc tra
tarea stilistică a imaginilor chincite incizate pe ceramica Criş şi liniară
central-europeană 19 • Reprezentările umane de la Traian-Dealul V iei ma,
nifestă stilistic tehnica caracteristică ceramicii precucuteniene şi convie 
ţuiesc cu decorul antropomorf plastic c are, se continuă pe ceramica
Cucu teni A20•
Seria tipologică şi tematică a decorului antropomorf figurat in
plan, vehiculată de culturile Criş şi liniară, transmisă ceramicii precu
:uteniene reapare pe ceramica Cucuteni A-B şi B prin reprezentări pic
tate de tip filiform şi clepsidroform.
Decorul antropomorf pe ceramica Cucuteni A-B din Moldov·a com
portă. tipul clepsidroform transpus in pictură cunoscut pînă acum din
staţiunile neolitice de la Traian21 şi Ghelăieşti. Acesta este reprezentat
de siluete feminine îmbrăcate, similare cu cele de pe ceramica liniară,
dar cu bratele lăsate în jos sau lipsite de braţe ca pe amfora de la
Ghelăieşti ( fig. 1 ; 2) .
�
Adlaprtarea imagimi umane la ceramka pidată Cucuteni A-B şi B
manifestă acelaşi schematism şi geometrism accentuat, dar şi un caracter
naturalist şi particularităţi generate de tehnica · transpunerii de corului
antropomorf în pictură şi de includerea acestuia în tectonica seriilor
stilistice decorative. Viziunea frontală a siluetelor pictate indică în une
le cazuri mişcarea, --'- ca şi cum reprezentarea feminină ar fi în mers cum sînt pe ceramica de la Traian (fig . 5/3-4), sau în poziţie statică, de
IB

H. Dumitrescu, Şantie rul arheologic Traian în SCIV, V, 1 953, 1-2, p. 62, pl.
III/1 1 .
19 H. Quitta, Zur Deutung und Herkunlt der bandkeramischen .,Krotendarstellun
gen " , în Varia Praehistorica, Leipzig, 1 957, p. 60, 7 1 , 8 1 , fiq. 1 7/4-5 ; pl. 6/2.
20 M. Petrescu-Dimbovita, Şantierul arheologic Truşeşti, in SCN, V, 1 953,
1 -2,
p. 13, fig. 4 ; A. Ni tu, în SCIV, 18, 1 967, 4, p. 552, fig. 1/1-2 ; 2/1 .
2 1 H. Dumitrescu, î n Dacia, NS, IV, 1960, p. 3 1 ş i urm.
,

·
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repaus ca la Ghelăieşti (fig. 2 ; 3/1-2). In toate cazurile pe ceramica de

la Traian şi Ghelăieşti, imaginile sînt înrămate de limitele spaţiului in

termetopic în formă de scut oval sau dreptunghiular. Plasarea imagini
lor feminine în scut pare să nu fie întîmplătoare constituind o regulă ge
nerală pe ceramica Cucuteni A-B şi avînd probabil o semnificaţie ma
gică-religioasă înc;ă greu de definit22• Excluzînd semnificaţia înrămării,
relevăm că prezenţa spaţiilor intermetopice în formă de scut constituie
un mijloc posibil de introducere a siluetelor feminine pictate în tectonica
:lecorului cerarnicii Cucuteni A-B, transmis apoi ca tradiţie decorului
antropomorf pictat pe ceramica Cucuteni B. Analiza seriilor decorative
a grupelor şi subgrupelor stilistice în care sînt incluse siluete umane,
arată că atît Ia Traian23, cît şi în celelalte staţiuni Cucuteni A-B:�A,. există
numeroase vase a căror decor prezintă metope separate cu spaţii inter
metopice în formă de scut oval sau dreptunghiular. Astfel, decorul an
tropomorf pictat este introdus în spaţiile intermetopice a grupelor stilis
tice (3 (fig. 5/2), y 2 (fig. 5/3-4), � 2 (fig. 5/ 1 ) la Traian25 şi � 2
la Ghelăieşti. De asemenea, decorul antropomorf pictat este prezent pînă
acum numai pe anumite forme ceramice, cu predilecţie pe amfore şi cra
tere, aşezat totdeauna în interspaţiile metopice de pe umărul acestora.
O singură excepţie face reprezentarea fragmentară de la Ghelăieşti (fig .
3/2) , dispusă pe gîtul înalt al unui crater decorat în metope separate de
spaţii intermetopice de forma scutului oval.
In ce priveşte unele mici detalii de redare şi diversitatea acestora,
ţin mai mult de indeminarea artistului neolitic. Astfel, unele reprezen
tări a'U mîinile disproportionate şi fără digitaţie, drepte şi lăsate în jos
ca cele de la Traian (fig. 5/1 ) , sau cu mîinile arcuite lipsite de digitaţie
(fig. 3/1 ) şi unele lipsite de mîini ca la Ghelăieşti (fig. 1 ; 2). De aseme
nea, unele reprezentări sînt compuse din triunghiuri opuse haşurate
oblic ( fig. 5/1 , 3), altele cu un unghi circumscris sus şi haşuri oblice jos
(fig. 5/2) , sau cu unghiuri circumscrise sus şi jos, dispuse opus ( fig. 2 ;
3/1 ) şi în sfîrşit, lipsite de alt decor ( fig. 5/4) . O particularitate de deta
liu este şi forma c apului în pată de culoare de formă lenticulară sau
disc şi la unele exemplare (fig . 5/4) partial încorporat benzii de contur
a cadrului intermetopic. Aceste detalii nu constituie elemente esenţiale
care să modifice compoziţia tematică generală sau semnificaţia magică
religioasă cărora au fost destinate imaginile pictate.
Continuat pe ceramica Cucuteni B (Tripolie C 1), decorul antro
pomorf pictat comportă un repertoriu mai larg, prezintă ambele tipuri Rîbakov, Kosmogonia i milo loghiia zemledelţev eneolila, în SA, 2, 1 965 ,
p. 2 1 .
23 VI. Dumitrescu, i n Dacia, IX-X, 1941-1944, p l . XII/21, 23.
24 H. Schmidt, np. cit., pl. 15/7 ; 16/7 ; 1 7 /10 ; M. Petrescu-Dimbovita, Cucu
teni, Bucureşti, 1966, pl. 36.
25 H. Dumitrescu, In Dacia, NS, IV, 1960, p. 32 şi urm, fig. 5.

22 B. A.
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filiform şi clepsidroform, intrucitva diferi-t stilistic Astfel, tipul filifonn
avind ca prototip reprezentările incizate pe· ceramioa precucutenia.Dă şi
Cucuteni A, reapare pe ceramica Cucuteni B de la J.ukovţîze. SiJueta
umană trasată schematic, cu corpul, gitul, braţele şi picioare!� reduse
la linii simple, este pictată pe un fragment din umărul unei amfore, i.n
interspaţiile motivelor decorative serpentiforme fără a fi iurămată. Mii
nile lăsate in jos au palmele cu cite trei degete ca şi la reprezentările
clepsidroforme pictate pe ceramica tripoliană27•
Seria tipologică a reprezentărilor umane clepsidroforme pe eera
mica Cucuteni B comportă tratarea în pictură caracteristică grupei sti
listice e:
Astfel, nu numai capul, dar şi corpul şi pic:ioarele sint um
plute cu culoare neagră-şocolatie. Una din reprezentări este cea cunos
cută de la Petreni28• Imaginea umană pictată pe umărul unui vas piriform
cu prag, se compune din două busturi de formă triunghiulară cu vîrfu
rile in j os, dispuse pe verticală, avînd capul de formă circulară, iar pi
cioarele groase şi s eparate se termină fără indicarea limitei lor inferi
oare. Busturile sînt fl.ancate de două perechi de braţe lungi trasate liniar
in motivul scării,la care palmele deschise prezintă cite cinci degete. Si
lueta nu este inrămată, constituind un decor liber şi o apariţie singu
lară intre celelalte reprezentări pictate pe ceramica Cucuteni B . Deşi
această reprezentare prin forma triunghiulară a busturilor si circulară a
capului, are analogii cu siluetele pictate de la Traian şi Ghelăieşti, ea se
apropie mai mult de plastică constituind o transpunere a acesteia in pic
tură. De asemenea, reprezentarea de la Petreni redă divinitatea mascu
lină lipsită de vestimentaţie29• Referitor la această reprezentare, in li
teratura de specialitate s-au emis diverse ipoteze asupra cărora nu con
siderăm necesar să revenim30• Totuşi subliniem că cele mai multe au
apreciat reprezentarea ca fiind un cuplu uman. Insă tot atît de bine ea
poate reprezenta viziunea artistului neolitic a unui şir orizontal trans
pus pe v erticală, pentru care pledează existenta �:: e lor patru mîini dis
puse pe aceiaşi direcţie, busturile suprapuse şi de aici imposibilitatea
redării capuluit.siluetei inferioare prin pată de culoare.
Seria tipologică a reprezentărilor umane clepsidroforme pe eera
mica Cucuteni B se continuă cu imaginile pictate de la R1jişciev31• De
•

26 B. A. Rîbakov, in SA,
�7 Ibidem p, 1 8 şi urm .
,

2, 1 965, p. 20, fig. 34/l.

28 M. Marin, Il motivo antropomorfo di Petreni e il suo significato, in Annali
de la Facolta di Lett ere e Filosofia del universita di Bari, II, 1955 ; B. A. Ri
bacov op. cit p. 22-24, fig. 36.
29 Ibidem ; H. Dumitrescu, op. cit., p. 40.
,

.•

30 M. Marin, op. cit. : B. A. Ribakov, op. cit., p. 22-24 ; H. Dumitrescu, op. cit.

,

p. 40 ; N. Zaharia, Doud vase pictate din grupul Horodlşlea-PolteştJ desc operite
1n raionul laşi, in AM, II-III, 1964, p. 44 1.
3 1 T. � · Passek , Tripilski kultu�a, 1940, p. 6�, fig. 41 ; H. Dumitrescu, op. cit p.
4 1 , f1g. 5 ; B. A. Rtbakov, op. ctl., p. 20-21 , hg.34/2 ; 35.
·

.,
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-ei:ci ;Jr411Vlin .d@Ui fragmente .cer.amiae din umărul unor amfore decorate
in stiind grupei .t: • Pe un fragment se .păstrează o siluetă întreagă iar
1IJ'e alttul numai p8II\Ji al fiind nrpt pe înălţimea imaginii pictate . Ambele
imagini au capul de formă circulară, corpul compus din două triunghiuri
iCU w�rfurile unite in dreptul taliei, iar picioarele trasate plin, par îm
brăcate intr-un pantalon. La silueta fragmentară umerii sînt accentuat
ascuţiji şi ridicaţi ca un fel de spini pe verticală, iar braţele uşor Mcuite
'Sint lăsate in j os. Mîinile prezintă în ambele cazuri cîte trei degete. Par
tea :inferioară .a ·siluetelor prin forma groasă a picioarelor le apropie mai
mult de plastică şi de reprezentrea umană masculină. Şi aceste imagini
sînt dispuse în centrul unui scut de formă ov.ală ca la Traian şi Gheld
ieşti cu care prezintă analogii foarte apropiate.
O reprezentare similară se află pictată pe o amforă •de la Luka Vru 
ble v-eţkaicr2. Amfora are .patru .zone decorative, una pe gît, alta pe umăr
şi două pe partea inferioară. Reprezentarea umană încadrată in scut
oval · este pictată .în zona decorativă de pe umăr. Cadrul în formă de scut
oval •care introduce decorul antropomorf în decorul amforelor de la
RUişciev ·şi Luka Vrubleveţkaia, derivă din motivul "elipselor cu lan
genle " frecvent pe amforele tripoliene şi craterele şipeniţiene33• Prin dis
pariţia tangentelor liniare oblice, elipsa simplificată la un contur liniar
capătă fo.rma de scut oval, iar spaţiul metopic este acoperit cu motivul
.liniar al pilniilor devenit motiv principal.
O apariţie singulară a decorului antropomorf pictat este repre
zentarea de pe fragmentul ceramic de la Koşilovţe:v. aparţinînd cerami
cii Cucuteni B . Silueta are capul în forma unui disc p arţial umplut cu
culoare neagră, ceea ce pare o încercare de redare a părului şi separa
rea lui de ovalul feţii, în maniera schematismului caracteristic decorului
geometric cucutenian. �corpul depsidroform este schiţat printr-o linie
neagră, iar braţele au o poziţie diferită de a celorlalte reprezentări uma
ne amintite. Un braţ este ridicat deasupra capului şi cu degetele răsfi
rate, iar celălalt arcuit şi lăsat în j os este mult prelungit. Picioarele nu
sint trasate, iar partea inferioară a vestmîntului se termină cu un mo
tiv liniar care dă impresia unor franjuri. Pe pieptul imaginii se află un
unghi ou vîrful în j os, probabil redînd o amuletă ca şi la Traian ( fig.
5/2). Poziţia braţelor şi franj urii răsfiraţi .Ia limita inferioară a vestmin
tului în formă de fustă largă constituie după H. Dumitrescu şi B. A. Ri
bakov, elementele formale care indică executarea unui dans ritual35•
32 B. A. Rtbakov, oP. clt., fig. 34/4.
33 T. B. Passek, Le ceramfque t ripdliene, pl. IX/14 ; XXIII/5---8 ;

O.

Kandyba,

Schipenftz Kunsl und Geriite eines neolit hischen Dorles (Biicher zur U r-und
Priihgeschichte, 5), Viena, 1 937, fig. 34-35.
34 H. Durnitrescu, op, cit., p. 42, fig. 5/5 şi nota 24 ; B.A. Rîbakov, op. cit., p. 24,
•

.

'fig. 37/3.

35 Ibidem.
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Intradevăr, poziţia gener,a'lă încordată, bustul uşor adus spre spate, ca
pul care pare întors în profil prin tr,atarea parţială cu culoare neagră,
dau imaginea unor mişcări de dans, probabil în jurul unui baston pe
care se sprijină silueta.
Forma de clepsidră a corpului şi circulară a capului şi îndeosebi
schematismul tratării liniare apropie silueta d e la Koşilovţe de cele de la
Traian şi Ghelăieşti în care îşi găsesc prototipul, dar fiecare din ele au
fost destinate unor practici rituale diferite. O analogie o constituie şi
înrămarea în scut, dar şi prin acesta, reprezentarea de la Koşilovţe pre
zintă o particularitate singulară. Scutul se compune din două semiarcuri
unite în unghi la partea superioară şi închise jos de o bandă orizontală,
t11asate în motivul scării prin haşurare similară cu braţele duble ale re:..
l()re7Jentărid de la Petreni·
Din perioada finală a fazei Cucuteni B provine reprezentarea an
tropomorfă de la Bilce Zlote36 care, constituie de asemenea o apariţie
singulară. Imaginea umană este grav,ată în puncte pe o amuletă din os
reprezentînd capul unui taur. Silueta are corpul în forma clepsidrei,
braţele ridicate şi picioarele unite în unghi. In triunghiul format de baza
inferioară· a· vestmîntului şi linia piCioarelor unite se află circumscris un
unghi cu vîrful în j os. Prin braţele arcuite şi linia picioarelor unite, si
lueta pare atîrnată de coarda punctată pe fruntea şi coarnele taurului.
Asocierea reprezentării umane la o reprezentare zoomorfă indică sinte
tizarea semnificaţiei acestora şi complexitatea rolului siluetelor antro
pomorfe frontale figurate în plan.
Tema decorului antropomorf figurat in plan pe ceramica grupului
cultural Horodiştea-Folteşti constituie o continuare de pe ceramica Cu
cuteni B şi comportă acelaşi stil geometrizat, fiind reprezentată prin
imaginile feminine pictate pe vasul de la BăltenP7• Imaginile umane
feminine aşezate în interspaţiile motivelor compuse din benzi liniare
pictate oblic, cu tot schematismul, au un caracter naturalist mai accen
tuat. Capul in formă de disc uşor aplecat în faţă, corpul în forma clepsi
drei, iar picioarele deşi neclare fiind şterse, indică totuşi unul îndoit
şi adus inainte, cît şi br�ţul arcuit şi sprijinit în şold, reliefează pieptul
şi dau impresia că silueta este văzută di'n. profil. De asemenea, elemen
tele formale ale poziţiei apropie imaginile de la Bălteni de cea de la
Koşilovţe indicînd mişcările unui dans ritual.
Stilistic aceste reprezentări îşi găsesc analogii atît la Traian şi
Ghelăieşti prin tipul clepsidroform, cît îndeosebi cu reprezentările de la
Rîjişciev şi Luka Vrubleveţkaia prin umplerea întregii forme, a capului
şi corpului, cu culoare neagră-şocolatie. Această manieră stilistică este
36 H.

Dumitrescu, op. cit., fig. 6 ; B. A. Rîbakov, op. cit., p. 24, fig. 38/2.

37 N. Zaharia, ari. Cii., p. 439, fig. 1 .
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transmisă ceramicii Horodiştea-Folteşti de stilul

cuteni B .

e
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al ceramicii Cu-

In seria tipologică a reprezentărilor clepsidroforme amintim silu
eta umană gravată pe stella de piatră de la Usatovo, găsită într-un cur
gan cu morminte apartinind aceleiaşi culturP8• Această reprezentare
are corespondenţe stilistice cu cele pictate de la Traian şi Ghelăieşti
•

.

Pătruns din mediul culturilor orientale prin fondul seskloid şi
transmis prin filiera culturii Criş, decorul antropomorf frontal şi figu
rat îri plan, continuă o temă a divini tăţii şi se înscrie în tehnica manie
ristă caracteristică culturilor neo-eneolitice cu ceramică . bandată. Ur
mărirea deriv,aţiei acestuia dovedeşte o continuitate a temelor cu carac
ter magic-religios în întreg neoliticul şi retransmis ceramicii grupului
cultural Horodiştea-Folteşti-Usatovo, ceea ce explică reapariţia inde
pendentă şi decalată in timp şi spaţiu atît tematică cît şi compoziţională
a reprezentărilor umane .
Complexitatea tematică a reprezentărilor antropomorfe frontale,
reiese din poziţia generală a acestora şi din maniera stilistică, iar sem
nificaţi,a fiecăreia este dată de utilizarea vaselor cu atribute antropo
morfe, identificată prin locul · descoperirii. In acest fel se observă rolul
divers al reprezentărilor uman·e frontale, figurate în plan pe ceramica
bandată. Astfel, unele reprezentări feminine indică un dans ritual, pro
babil cu caracter agricol. Alte reprezentări apar însă pe vase sau pe
stelle destinate a insoti inventarul funerar, ca în necropola de la Son
dershausen39 apartinind ceramicii liniare, sau mult mai tîrziu ca cele
pictate pe vasele neolitice din Extremul Orient cu care ar avea legături
;Jenetice cele de pe ceramica Cucuteni A-&4<l şi in sfîrşit în cultura Usa
tovou. De asemenea, relevăm faptul că în faza Cucuteni B alături de
reprezentările antropomorfe feminine se găsesc reprezentări masculine
cu aceiaşi semnificaţie complexă şi diversificată.
Definirea unor tipuri şi a semnificatiei reprezent ărilor redate in
plan din faţă şi in picioare, incizate sau pictate pe ceramica neo-eneoli
tică, comportă corelarea lor cu reprezentările umane din decorul plastic
şi al plastici i propriuzise. Astfel, siluetele umane cu braţele ridicate
lateral şi îndoite in sus reflectă poziţia reprezentărilor antropomorfe din
decorul plastic pe cer amic a Criş şi Vinca-Turdaş42 cît şi a figurinelor
38 Ibidem, p. 441 , nota 7, cu trimitere la Narisi staradavnoi

istorii Ukrainskoi
Kiev, 1 957, p. 7 1 . .
39 H. Muller-Karpe, op. cit., p. 325, 503 pl. 222jB 6-7.
40 H. Dumitrescu, Şantierul arheologic Traian, in SCN, V, 1954, 1-2, p. 43-44 şi
notele 50-51.
4 1 N. Zaharia, ari. cit., p. 441 şi not 1 7.
42 1. Kutzian, op. cit., pl. XLI/1 ; M. Roşka, Die sammlung Zsofia van Torma
Cluj, 1941, pl. CXLI/6-7, 16.
S.S.R.,
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.fragmentare de Ja Stoiccrni .aparţimînd culturii ·Gumel�43• Acestea, ilils
trează poziţia divinităţii care nu este incompatibilă cu redarea reprezen
.t!rilor umane în deam:ul plastic, incizat sau :pictat pe :ceramioa ban·
dată44•
Revenind la reprezentările pictate pe ceramioa Cucuteni A-B de :la
Traian şi Ghelăieş.ti, subliniem că prin poziţia lor cu braţele pe ,Ungă
corp, constituie elemente ale unei semnificaţii greu de definit datorită
numărului redus al descoperirilor, cît şi a lipsei unui context de cult.
Totuşi, oorobol'area acestora cu repre7Jentă!I'i. simil.are din deoorul plasti'C
şi plastică ne duc la ipoteza, · cu serioase rezerve, a unui cult al strămo
şilor. Astfel reprezentări umane în poziţie similară apar in decorul plas
tic pe ceramica Vinca-Turdaş45 ca şi in .plastica neolitic&, .reflectînd po
.zi:tia divinităţii, tr.ansmisă cultului s;.trămoşilor in decorul ceramicii .pic
tarfle dli.n perioadele Cucuteni A-B şi B.
Dublul caracter al reprezentărilor antropernorfe pictate pe cer-a
mica de la Traian şi Ghelăieşti, de artă decorativă şi de cult, argumen
tează valoarea acestora in complexul aspectelor culturii Cucuteni.

llEPRl!SENTATIONS ANfl'IROPOMORPHES DANS LE DtCOR PEINT CUCUTENIENNE
DF. GHl!lA.IEŞTI (Df!PARTEMENT DE NEAMŢ)

R E. S U M E
Parmi les fouilles des annees 1969 et 1970 dans l'etablissement Cucutenienne .Ne
deia-Ghelăieşti, corn. Bîrgăoani, d e p. Neamţ, on a decouvert une amphore el deux

fragments ceramlques peir.ts dans le style de la sousgroupe
8 2, avec des silhouettes
'humaines peintes dans les in t er st i c es metapiques de forme rectengulaiFe (fig. 1 ; 2), ou
de bouclier ovale ( fi g. 3/1-2). Ces representations enrichissent le repertoil'e des ima
ges antropomorphes peintes sur la .. ceramique .cuauteni A-B · connues depuis Traian
Dealul FinUnilor (fig. 5).

Les representations humaines peintes ont le corps en forme de la clepsydre il
deux triangles opposes, la tet e lenticulaireo ·ou circulaire representee par une tache
de cotileur, d epourvu d e bras (fig. 1 ; 2), ou les bras baisses legerement courbes
el
pri-ves de doigte (fig. 3/1 ) .
Les silhouettes humaines frontales figure es dans ·le plen consti tuerrt des themes
decoratifs el de com.positions differente!;, . conditionnees par la t echn iq ue du decor et
par le role magique auguel elles ont ete destinees.
43 M. Petrescu-Dimboviţa, ·Cetăţuia de la Stoicarii , in Materiale, 1, 1953, fig.
'

4 1 /5--6 . Aceiaşi pozi ţie a divinităţii cu lua tele ridicate est� redată prin pies·a
de cult de l a Truşeşti şi chiar :prin vasele antropomorfe a ·Căror torti Iormează
bratele ridicate. CL M. P etr e scu - D î m b ov i ţa, Die wichtfgste Ergebnisse der ar
chiiologischen A u sg ra b u ngen Jn der neoli t hischen Siedlung van ·rruşeşti (Moi
dau), în PZ, XLI, 1963, p. 180, Hg. 9 ; Fr. S chacher meyr, Die âllesten 'Kul l uren
Griechenlands, Stuttgart, 1955, pl . X/2-3.
�� A. Nitu, Reprezentări feminine dorsale pe o c era mic a neo-eneolitică caJpato-bal
canicd, 'in prezentul volum.
45 M. Roşk a, op. cit., pl. CXLI/2, 9, 1 5.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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Ainsi, elles peuvent etre poursmvtes sur l'entier neolithique ayant la forme de
clepsydre ou lineaire. Sur la ceramique lineaire du Danube superieur sont connues
les representations ex!stantes sur les vases sant connues les representation existantes
sur les vases de necropole de Sondershau!en (Erfurt-Thuringen) (fig. 6/1-2), et dans
le Danube moyen les representations sur le vase quadrilatere de Szeleveny-Vadas
(Hongrie) appartenant au groupe culturel Szakdlhdt (fig. 4a, b).
Vehicule par les cultures Criş et lineaires, le theme du decor anthropomorphe
apparaît en forme de type lineaire sur la ceramique precucutenienne de Traian-Dea
lul Viei, et le type en forme de clepsydre reapparaît transpose en peinture sur la
ceramique Cucuteni A-B de Traian et Ghelăieşti et sur la ceramique Cucuteni B de
Rljişciev, Luka Vrubleveţkaia, Petreni, Koşilovţe. De meme, a la fin de la phase Cu- 
cuteni B apparaît gr,ave en points sur une amulette d'os representant la tete d'un
taureau a Bilce-Zlote.
Contenu sur la ceram'.que du groupe culturel Horodiştea-Folteşti le decor an
thropomorphe de forme clepsydre apparait en peinture sur le vase de Bălteni et
grave sur pierre sur la stella de Usatovo.
La presence du decor anthropomorphe frontal, reproduit en plan, releve diffe·
rents types - de forme clepsydre et en forme de ligne et des themes avec une sig
nification diverse donnee par la posilion de chaque silhouette et par le role de
l'utilisation de vases a attributs differents anthropomorphes.
Ainsi, certaines representation humaines frontales incisees ou peintes, indiquent
'Jar leurs positions une danse rituelle â caractere agricole, cependant d'autres appa
raissent sur des vases destines a suivre l'inventaire funeraire comme celles de la
necropole de Sondershausen, ou celles de sur les vases neolithiques de !'Extreme
Orient et dans la culture Osatovo.
Les representations peintes sur la ceramique Cucutent A·B de Traian et de Ghe
lăieşti trouvees sur des amphores et des crateres peintes dans les styles � (fig. 5/2),
y
(fig. 5j3-4), 8 2 (fig. 1 ; 2 ; 3/1-2 ; 5/1) et introduites dans la tectonique du
decor peint par un cadre rectangulaire ou ovale, ont un caractere rituel constituant la
divinisation des ancetres.
LEGENDE DES FIGURES
Fig. 1. - Amţhore it decor anthropomorphe de Ghelăieşti-Neda·a.
Fig. 2. - Decor deploye de l'amphor a decor anthropomorphe de Ghelăieşti-Nedeia.
Fig. 3. - Representations anthropomorphes sur la cel1amique Cucuteni A-8 de Ghelăieşti-Nedeia : 1, fragment d'amphore ; 2, fragment de cou d'un cratere.
Fig. 4. - Vase quadrilatere a decor anthropomorphe incise de la culture de cera
mique lineaire ,de Szeleveny-Vad as (Hongrie).
Fig. 5. - Representations anthropomorphes peintes sur la ceramique Cucuteni A-B
de Traian-Dealul Hnlinilor (d'apres H. Dumitrescu) : 1-2,4, sur amphores ;
3, sur cratere.
Fig. 6. - Represcntations anthropomorphes sur la ceramique lineaire de la necro
pole de Sondershausen (d'apres H. MU.ller-Karpe).
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ARCIIXOLOGISCHE FORSCHUNGEN UND HISTORISCHE
BETRACHTUNGEN VBER DAS 7. BIS 5. JH.
IM DONAU-KARPATENRAUM*
von ALEXANDRU VULPE

Vorliegender Beitrag besteht aus zwei Teilen. In dem ersten bin kh
bestrebt, so objektiv und umfassend als m15glich , den gegenwărtigen ar
chăologischen Forschungsstand darzulegen. lch beschrănke mich dabei
h auptsăchlich darauf, die Schliisselfragen herauszugreifen, um diese ein
gehender zu erl5rtern. Im zweiten T•eil beabsichtige ich, diesen Fund
stoff im Lichte der spărlichen schriftlichen Quellen zu betrachten. An·
gesichts dessen, dass es sich hier um ein zu sammenfassendes Studium
handelt, werde ich nicht allzu sehr auf alle die van der Archăologie
aufgeworfenen Fragen eingehen, sondern mich auf die bereits aus der
Literatur bekannten beziehen.

DIE BASARABI-KULTUR

*

Es wird allgemein erachtet, dass die Zeitdauer dieser Kultur
die mittlere Hallstattzeit in Rumănien darstellt.l Bei dem Versuch,
den Begriff Basarabi-Kultur năher zu bestimmen, entstehen jedoch ver
schiedene Schwierigkeiten. Eigentlich bedeutet hier der Begriff «Kul
tur» nichts weiter, als das Verbreitungsgebiet einer neuen Mode,
die Keramik zu einem gegebenen Augenblick - wahrscheinlich am
Ausgang des 8. Jh. - zu verzieren. Es h andelt sich dabei um die Ver
breitung in einem sehr weiten Gebiet der Gefăssverzierung mit weisser
Inkrustierung, d.ie durch Eindriicken, Kerbschnitt - und Ritzmuster dar*

Dieser Aufsatz sei meinem Vater, Prof. Radu Vulpe, gelegentlich seines 70
Geburtstages gewidmet.
1 In dem 1965 verfassten (nachher in Dacia, NS, IX, 1966, S. 105 ff. erschienenen)
Aufsatz, Zur mittleren Hallstattzeit in Rumănien (die Basarabi-Kultur), habe
ich das erste Mal versucht, was man unter dem Begriff «Basarabi-Kultur»
versteht, zusammenfassend darzustellen Cim folgenden : Basarabi-Kultur . . .) .
_
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gestellt ist . In dem auf der Karte (Abb. 1 ) eingezeichneten Gebiet hat
diese Machart zu einem verhaltnismassig einheitlichen Motivenschatz
geflihrt, der seine eigenen Merkmale besitz t (die Klassifikation der Mus
ter, die hauptsachlich geometrische, spiralenartige oder spiralen-maan
derartige Motive enthalten, wurde in oben angeflihrter Arbeit vorge
nommen)· 2 Diese neue Mode bringt aber keine neuen Gefassfonnen mit
sich, sondern im Gegenteil, die alten Formen - die in der vorausgehen
den Periode mit Kanneliiren verziert waren, - bestehen weiter und die
Gefasse werden im neuen Dekorationsverfahren verziert. Dabei versch
windet die Kanneliirenverzierung keineswegs, sondern besteht zu
sammen mit der neuen Mode weiter. Ausserdem erfahrt die Machart der
Keramik, hauptsachlich die der schwarzpolierten aus der vorausgehen
den Periode, keinerlei Anderung3• Es ist sogar anzunehmen, dass hinter
dieser auffalligen Einheitlichkeit der Verzierung vom Typus Basarabi,
verschiedene regionale Erscheinungen bestehen konnen, die wegen Man
gel an Information noch nicht ausfindig gemacht werden konnten. Diese
werden sich besser verfolgen lassen, wenn Bestattungssitten und
brauche dieser Periode griindlicher bekannt sein werden. Es ist dabei
nicht ausgeschlossen, dass auch gewisse Gefassformen davon betroffen
werden ( wie z. B. die Fussschalen, die bisher nur in Verbiţa und Basarabi
gefunden wurden, eine lokale Kulturgruppe aus Siidwestoltenien
vertreten konnten).
Aus diesen Erwagungen folgt, dass flir dieser Zeitspanne einer unun
terbrochenen kulturellen Entwicklung, die Benennung "Kultur>' nicht die
angemessenste ist. Aus diesem Grunde wurden auch verschiedene Ver
suche g ema cht, wie z . B. die obigen Bezeichnungen durch «Kulturkomplex
Basarabi»4 oder «Kulturgrupp e Basarabi» zu ersetzen . M . E. diirfte die
Bezeichn!lng «Basarabi Phanomen» sich am b esten eignen, denn die obi
gen Ausflihrungen wider�piegeln nicht die kulturelle und ethnische Ein
heitlichkeit an sich, sondern bloss einen Augenblick (eine Etappe) aus
dem Entwicklungsverlauf einer derartigen ethnisch-kulturellen Einheit.
Man soll jedoch den eingebiirgerten Begriff «Basarabi-Kultur» aus kon
ventionellen Griinden beibehalten. Diese Etappe ist es eben, die einem
bestimmten Typus von ethnologisch-historischem Charakter entspricht ;
u. zw. die rasche Verbreitung auf weitem Gebiet einer neuen Mode, die
die Forderung neuer Kulturschopfungen im betreffenden Mileu bewirkt.
Quellenlage. Es sind im allgemeinen sehr wenig Fundstellen der
Basarabi-Kultur erforscht worden. Die einzige bisherige stratigraphische
2 Ebda, S. 107.
3 Ebda,

' So, in Basarabi-Kultur . . . sowie bei D. Berciu, Zorile istoriei in Carpaţi şi la
Dunăre (im folgenden : Zorile
}, 1966, S. 236.
. • .
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Beobachtung wurde in Popeşti (Jud. Ilfov ; Fundstelle Nucet) vorge
nommen. Sie wurde in einer anderen Arbeit analysiert5• Hier wurden
zwei IBasarabi-Niveaus erschlossen, die eine Schicht mit schwarzer,
kannelO.renverzierter, als Vor-Basarabi bezeichneter Keramik Uberlager
ten, die wahrscheinlich der eigentlkhen Basa-r abi-Kultur vorausging.
Ebenfalls in Popeşti (Fundstelle Novaci) wurde ein basarabizeitlicher
WohnhO.gel durchforscht6 und ebenfalls hier stiess man auf eine an
Fundgut sehr reichhaltige Grube, die den reprasentativsten geschlos
senen Fund enthalt, fUr das was wir unter Basarabi-Kultur7 verstehen·
Obwohl seither standig neue Basarabi-Siedlungen bestimmt wurden8,
ergaben die Forschungen nichts von Bedeutung. Ebenfalls als geschlos
sener Fund ist das Gefassdepot zu betrachten, das in Alba-Iulia ( Stadt
viertel Lumea Nouă) 9 zutallig zutage gekommen ist und das unter ande
ren auch G efăsse mit Basarabi-Verzierung enthalt.
JO.ngere Forschungen haben in der Măgura-H6hle neben Vidin
eine an Basarabi-Gut reichhaltige Fundschicht ergeben. Einige Forscher
sind der Meinung, dass es sich um einen Fund handelt , der W·eihe
zwecken diente und dass die Wandmalereien aus dieser H6hle in eben
diese:lbe Zeit anzusetzen sind 10•
Durch di-e Ver6ffentlichung der HO.gelnekropole aus der namenge
benden O rtschaft Basarabi (Jud. Dolj) 1 1 sind neue' Erkenntnisse iiber die
Basarabi-Kultur bekanntgegeben worden. Auch in den Graberfeldern von
5 Literatur bei A. Vulpe, Basarabi-Kultur . . .
6 A. Vulpe, Materiale, VIII, 1962, S. 359. Neuerdings wurde ein solcher Wohn
hiigel in Ulceni, Jud. Teleorman, von E. Moscalu. durchforscht. Seiner freund
lichen Mitteilung nach, sollte hier die Basarabi-Kultur eine Vor-Basarabi
Schicht ii berla,gern.
7 A. Vulpe u. Valentina Veselovschi-Buşilă (SCIV, 18, 1967, S. 101) und A. Vulpe
(Basarabi-Kultur . . . S. 1 10). Desgleichen D. Berciu (Zorile . . . S. 240) fiihrt
eine solche Grube aus Verbiţa an, die er als eine rituelle Grube bezeichnet.
Bemerkenswert ist, dass dieselbe «Grube» von Berciu, im vorlăufigen Aus
grabungsbericht («Materiale» , VI, 1959, S. 87) als zerstorter «ritueller Herd»
angegeben wurde, in dessen Umkreis rituell zerschlagene Gefăsse angeordnet
waren. Meiner Me· nung nach ist es nicht moglich, den rituellen oder laischen
Charakter dieser Gruben iiberzeugend zu bestimmen.
·
fi Besonders diejenige von Hunedoara (Hiigel Sînpetru), wo Kol!ege A. Bogdan
eine verhăltnismăssig grosse Anzahl von typischen Basarabi-Scherben gesam
melt hat.
9 Das Material liegt unveroffentlicht im Museum Alba-Iulia, Inv. Nr. 4658-4664.
10 Freundliche Mitteilung von Ko!lege B. Hănsel, der
mir auch einige Zeich
nungen zeigte.
11 VI. Dumjtrescu, Dacia, NS, XII, 1968, S, 177 ff.
·
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Eşelniţa 1 2 und Izvorul-Birzei1 3 (beide in Jud. Mehedinti) sind Brand 
graber aufgedeck t worden, die Basarabi-K eramik enthalten .

Bestattungsritus. Es wird angenommen, dass fO.r die Basarabi-Kultur
die Einascherung der typische Bestattungsritus ist. Die in Eşelniţa, Iz·
vorul-Bîrzei und Sofronjevo14 neuerclings aufgedeckten Graber bestati
gen diese Meinung . Das Graberfeld von Basarabi bildet j edoch eine Aus
nahme. v. Dumitrescu hat anhand zahlreicher Unterlagen versucht, den
Beweis zu erstatten, dass das namengebende Graberf.eld gar nicht zur
B'asarab't-Kultur gehOrt, sondern vom. gleichen Typus ist wie das von
· Balta-Verde1 5 1 clie typischen Basarabi-Gefasse in Basarabi waren ebenso
wie die ahnlichen Gefasse aus dem HUgel 20 in Balta-Verde durch Ein
fuhr oder durch Einfluss aus dem benachbarten Milieu zu rechtfertigen.
In Balta-Verde gibt es unter insgesamt 18 Tongefassen nur zwei Basarabi
Exemplare ( 4 % ) 1 in Basarabi tragen von 38 Gefassen 9 Exemplare
( cliazu auch 3 Kannelierte Tassen) die fUr die Basarabi-Kultur typi
sche Verzierung (25 % ). Wenn ausserdem noch darauf hingewiesen
wird, dass die ausladenden Schusseln, sogar clie unverzierten, im Ver
breitungsgebie1 der Basarabi-Kultur haufig anzutreffen sind, in Balta
Verde und in den dazugehOrigen Graberfeldern aher entschieden fehlen,
so ergibt sich, dass die Gefâssformen der beiden Graberfelder vonein
ander stark verschieden sind. Augenblicklich ist es noch s·chwierig, ei
nen Standpunkt dartiber zu vertreten, ob dieser Sachverhalt sich auf die
ethnische Zuweisung der FriedhOfe auswirkt oder nicht, so dass die Wahl
der Hypothesen offen steht. Noch begntige ich mich in Ubereinstim mung
mit V. Dumitresc u festzustell en, dass sowohl der Bestattung sritus und
das Ritual, als auch der Fundbest and an Metallge genstănde n in den bei
den Graberfeldern fast gleich ist16•
Zeitstellung. Es ist bisher nichts. Neues zu verzeichnen, das den im
Jahre 1965 gemachten Vorschlag, den Beginn der Basarabi-Kultur an den
Ausgang des 8.Jh. a nzusetzen, geăndert hatte. AUerdings ist z.Z. sowohl
die absolurte Datierung als auch dire Periodisierung der Basarabi-Kultur
12 Ausgrabunj;!en von M. Nica, S. Morintz und E. Moscalu. Da die Ergebnisse

noch unveroffentlicht sind, kann ich nicht niiher darauf eingehen. Man hat etwa
20 Hiigel ausgegraben, die ausschliesslich Brandgriiber lieferten, wovon nur
(r'nige der Basarabi-Kultur zuzuschreiben sind. In derselben Ge.gend kamen
gelegentlich der Ausgrabungen in Insula-Banului und Moldova-Veche, auch
einzelne Basarabi-Scherhen zutage,
13 Nachgrabung von Viorica Perian durchgefi1hrt, die mir freundlicherweise die
F.rgebnisse mitgeteilt hat.
H R. Nikolov, Izvestiia-Institut, 28, 1965, S. 1 66 und Abb. 4-8. Das BasarabiMaterial ist nicht abgebildet. Dass aher dort :mch Basarabi-Gefiisse vorkamen
1 wurde mir von B. Hanse) bestatigt, der sie im Vraca-Museum untersucht hat :

5

a.a.O., S. 259,

iB Ehd.n.
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nO'Ch sehr umstăndlich 17 • Die G11abfunde eus Siidwestoltenien dienen viel
eher dazu, den Ausgang dieser Kultur zu erOrtern. Die Grăber von Basa
r.abi kOnnen zeitlich mit j enen aus dem Grăberfeld von Balta-Verde
paralletisie.r t werden. Obwohl ich V. Dumitrescu in seiner Annahme eines
frUheren Datums fiir die Balta-Verde-Gruppe gern folge ( besonders fiir
Hiigelgrab 12 mit den Brillenfibeln18) , liegt es auf der Hand, dass der
zeitliche Abstand nicht gross sein kann, denn anhand der zahlreichen
Metallgegenstănde ( Waffen und Schmuckl die gefunden wurden, konnte
ermittelt werden, dass die beiden Grăberfelder im grossen und ganzen
gleichzeitig sind. Im Vergleich zu meinem vor nkh t allz.u . langer Zeit
noch vertretenen Standpunkt1 9 , lăsst sich nun folgendes besser umreis
sen : der Horizont der Friedh.Ofe von Balta-Verde und Basarabi ist ălter
als der Anfang der Grăberfelder vnm Typus Ferigile. Fiir den vermut
lichen teilweisen Parallelism U: s zwischen dem Spătabschnitt des Gră
berfeldes von Balta-Verde und d em Friihabschnitt dessen von Ferigile,
konnte bisher keinerlei Beweis erhoben werden. Die Tatsache hingegen,
dass im Fundbestand von Basarabi Grabbeigaben auftret e n, die in Fe
rigile nie vorkommen ( ich beziehe mkh dabei hauptsăchlich auf die Fi
beln vom Typus Vac;e, auf die Glasinac-Eisenfibeln mit dem Fuss in
Form eines bOotischen Schildes) , kOnnte auch in dem Sinne ausgelegt
werden, dass diese beiden Grăberfelder - Basarabi ·und Balta-Verde alles in allem vor dasjenige von Ferigile anzusetze � sind . Andererselts
17 In Zorile , . . , S. 243, vertritt D. Berciu eine ELnteilung, der (von ihm als «Fund

verband" bezeichneten) Basarabi-Kultur in drei Etappen : 1 (etwa BOQ-750),
die mit ihren Anfllngen die von ihm als Ha II bezeichnete Stufe berfihrt ;
in diese Stufe reiht Berciu die •a J:OZZO» Graberfelder von Blejeşti und
Balta-Verde und die Grube mit Gefăssen von Alba-Iulia ; Il (etwa 750-700),
rlle veranschaulicht wird durch die Funde von Ciurelu (Bukarest), Pc>ana
(Jud. Qalaţi) und Şoldăneşti (am Mittellauf des Dnestres) ; III (etwa 700-650)
bloss a1 1f Siidoltenien konzentricrt (Grăberfeld von Basarabi). Bedauerlicher
weise kann ich dieser Periodisiprung nicht zustimmen, denn ihr Verfasser
rechtfertigt sie durch keinerlei Beweise (gesc hlossene Fundverbande, strati
graphische Beobachtungen, datierbare Gegenstande usw.). Wenn es jedoch einen
Reweis,grund gabe, dass das Grllberteld •a pozzo» von Balta-Verde (Fund
stellc Gura Blnhniţei) von dem Dumitrescu (n.a.O., S. 233) bezweifelt, dass es
der Basurabi-Kultur iiberhaupt angehore (da eigentlich der Fundstoff unverof
fentlicht ist, meine ich keine andere Losung zu haben, als den von D. Berciu
gemachten Behaurtungen glauben zu schenken, wie z.B. in Zorile . . . , a.a.O. )
alter ist als das Hugelgrllberfeld von Balta-Verde und damit als das von
Basarabi, so wilsste ich keinen Grund, der die Dauer des Ietzteren auf die Zeit
zwischen 700 und 650 einschrilnkt. Desgleichen aher beweist D. Berciu in
keiner Weise auf welcher Grundlage er diese absoluten chronologischen
Daten stiitzt. In grossen ZUgen stimme ich der Kritik bei, die V. Dumitrescu
an diesem Schema ubt (a.a.O. S. 234).
tB Ebda, S. 257.
t9 A. Vulpe, Necropola hallstattiand de la Ferigile, Monografie arheologică, 1967
(fortan FerigiZe . . ) S. 94.
.
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nahm ich an - und weiter unten soll darauf noch zur1lck zu kommen sein
- dass die Basarabi-Kultur der Entwicklung der Ferigile-Gruppe zu
grunde liegt ; es diirfte a,lso m6glich sein, dass auch das Graberfeld von
Basarabi in diese Kulturgruppe m1lndet. Ich glaube aher dass gegen
wartig
noch nicht bewiesen werden kann, dass die Basarabi-Kultur in
Siidwestoltenien bis spat ins 6. Jh. hingedauert hat, d.h . bis die FerigileGruppe auftral
'Ober die Datierung der obenerwahnten Graberfelder von Basarabi,
lassen skh jedoch gewisse Beobachtungen anfiihren. Der ringartige An
hangar aus dem H1lgel 7 ( Grab 4) von Basarabi20 ist auch in einem H1l
gelb�andgrab von Sofronjevo (Kr. Vraca, Bulgarien) zusammen ebenfalls
mit Basarabi-Keramik21 anzutreffen ( Abb. 2/4) . Aus demselben Grab
stammen zwei Rosettenkn6fpe ( Abb. 2/3 ; sowie die bronzene Glasinac-11
Fibel, 2/2 und der Giirtelanhanger ( ? ) , 2/1 )22 , die auch in einem Grab des
Graberfeldes von Ceausica ( Mazedonien) zusammen mit Bdllenfibeln ge 
funden wurden23, Ich habe diese Analogien mit Absicht herausgestellt,
denn die Pr1lfung des Verbreitungsgebietes einer kleinen in T'l'eibarbeit
verzierten Goldplatte, die in einem H1lgelgrab in Izvorul-Bîrzei neben
Turnu-Severin ( Abb. 2/5) 2' zuHHliţ r zutag'e kam, weist gleichfalls gen
Siiden, letzten Endes nach Ceausica hin, Anlasslich der Nachgrabungen
in Izvorul-Bîrzei, kam auch Basarabi-Keramik zum Vorschein25• Es ist
also zu vermuten,. dass auch das Goldplattchen aus Grabern gleichen
Alters stammt. Die analogen Exemplare von Ceausica26 ahneln in Form,
Ausmass und Verzierung dem Exemplar von ,Jzvorul-Bîrzei . Verschieden
20 V. Dumitrescu, a.a.O., S. 217, Abb. 23/6.
21 B. Nikolov, a.a.O., S. 166, Abb. 7 (vgl. Anm. 14). Dcr Typ ist im betreffenden
Gebifilt ziemlich stark verbreitet. Hier wcrden nur I3eispiele angefiihrt : Vlasko
Selo (Vraca-Gebiet) ; in einem Hilgelgrab fand man 40 Stiick (R. Popnv,
lzvestiia-Institut, 2, 1923-1924, S. 121 und Abb. 43/i). - Vidin (NW-I3ulga
r·en) ; der Fund besteht aus 42 Stiick (Ders., Godisnik, Sofia-Museum, 1921,
S. 161, Abb. 150). - Szeged-Othalom (80-Ungarn) ; 3 zufălligerweise gefundene
Exemplare (S. Gallus und T. Horvilth, U n peuple cavalier prescythique en
Hongrie, DissPan, Ser. Il, 9, 1939, S. 104, Taf. 48/9-11). Vgl. 1. Nestor, WPZ 21 ,
1 934 , S. 123 f., Abb. 2/17.
22 B. Nikolov, a.a.O., Abb. 7/v und i ,
23 S. Casson, Macedonia, Thrace and Illyria, 1926, S. 145 und Abb. 50.
24 Von C. S. Nicolaescu-Plopşor wiedergewonnen, der mir das Stiick r,nbot, um
es zu veroffentlichen. Es wird in der Zweigstelle der Akademie in Craiova
aufbcwahrt. Das Stiick wurde unter der Aufsicht von G. Popilian gczcichnet.
25 Vgl. oben Anm. . 13.
26 R. Casson, a.a.O., Abb. 53. In einer jiingeren Zeit (6. bis 5. Jh.) kommen solche
DPr.;enstande in fii.rstlichen Grabern, siidlich der Donau vor. Sie sind aber
von grosserem Ausmass (etwa doppelt so gross als das hicr behandelte Gold
plăttchen) und wurden als Pectorale angegeben (I3. Filow, W. Welkow }/f.
Mikov, Grabhiigelnekropole bei Duvanlij in Sildbulgarien, 1934, s. 194) .
'
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ist nur die Anordnung der mit denselhen Motiven und im selhen Ver
fahren ausgeftirten Verzierung. Leider ist das Graherfeld van Ceausica
nicht r;ehr scharf datiert. V.R. d'A. Deshorough datiert die Funde van
Ceausica anhand eines protogeometrischen Skyphos in das 8. Jh27• Spater
aher, in einem Kapitel tiher die Chronologie der Eisenzeit Mazedoniens,
zeigt â erselhe Verfasser ganz eindeutig, anhand der griechischen Einfuhrkeram ik, wie unsicher die Chronolog ie dieser Gegend in den
Jahrhunderten 1 0 his 7 ist28• Die ohenerwahnten Analoglen erweisen
aher das hohe Alter der Basarahi-Funde aus Oltenien, die allenfalls aus
der Zeit vor dem 6. Jh. stammen.
Ftir die zeitliche Bestimmung des Ausklanges der Basarabi-Kultur
kann das Graherfeld von E ş elniţa herangezogen werden, das auch in
der folgenden Periode andauert. Die jilngstens abgeschlossenen Gra
bungen und ihre noch ganzlich unedierten Ergehnisse hindern mich
daran, naher auf diesen Fund einzugehen.
27 Protogeomet ric Pottery, 1952, S. 191.
28 Ders., The last Mycenaeans and their successors, 1964, S. 139. Es ist die
Einseitigkeit der griechischen Einfuhrware in Mazedonien zu bemerken. Nach
dem die Gefiisse mit protogeometrischer Verzierung aufkommen, die haurt
sllchlich in Vergina belegt sind, wird keine andere Ware mehr angetroffen,
als die protokorinthische vom Ausgang des 7.Jh. Aufgrund der proto
geometrischen Keram'k (meistens ist diese nicht eingeflihrt, sondern ein
ortliches Erzeugnis) datiert Desborough (a.a.O., S. 266) das Grăberfeld von
Vergina mit dem Beginn des 9.Jh. Er meint, dass die Tasse mit Scheiben
knopfen, die in Vergina so hllufig ist und in Ceausica volli. g fehlt, fiir d.ie
erste eine zeitliche Prioritll.t angibt. Dieser Standpunkt ist beachtenswert. Es
ist dennoch merkwlirdig, dass das Inventar der Metallgegenstănde dieser
beiden Grăberfelder llhnlich ist, obwohl in Vergina auch einige !litere Fund
stiicke aufkommen (wie z.R. ein Eisenschwert mit Zungengriff, das schwerlich
nach dem 9.Jh. angesetzt werden konnte). Andernorts (Basarabi-Kultur . . .
S. 120, Anm. 56, s.a. die Kritik der viei zu unprăzisen Datierung von M. Andro
nikos und F. Petza ; klirzlich sind die Grabungsergebnisse von Verg�na endgul
tig veroffentlicht worden : M. Andronikos, Vergina 1, 1969) datierte ich Ver
gina aufgrund der Bronzefunde (hauptsllchlich aufgrund der Brlllenfibeln) m
das 9.bis 8.Jh., vorwiegend :n das 8.Jh. Es ist also glaubwUrdig, fiir Ceausica,
das B.bis 7.Jh. als Datum anzunehmen. Aus dieser ganzen Diskussion fnlgt
.nber eine Tatsache : wie unsicher die Anhaltspunkte fiir die Zeitstellung
dP.r beziiglichen Zeitspanne sind. Es ist keine Arbeit veroffentlicht worden,
die die Funde aus Mazedonien erschopfend analysiert und zwar nach allen
kritischen Erfordernissen der modernen archăologischen Forschunr,. Es gibt
noch viei unveroffentlichtes archăolog'sches Fundgut. Die Darstellung einiger
Funde aus dem Gebiet des Ochrid-Sees von V. Lahtov (Problem trebeniske
kulture. 1966) ist unzuli!nglich und die zitierten Literaturnachweise sehr oft
unzugănglich. Die Arbeit van 1. Mikulcic, Pelagdnia, 1966, i.st viei zu allşe
mein gehalten und besteht gerade auf die Schliisselfunde nicht. Mazedomen
ist dennoch der sicherstc und direkteste Weg fiir eine Verbindung zu der
chro::ologisch gut bestimmten griech'.schen Kultur.
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Verbreitung. Aus Abb. 1 ist zu entnehmen, das die neuen Basarabi
Funde, die auf die vor f11nf Jahren verOffentlichte Verbreitungskarte
hinzugef11gt wurden, die bereits bekannten Zonen anhaufen, wodurch sie
rlas ebenfalls zu der Zeit bestimmte Verbreitungsgebiet bestatigen 29•
29 Auf der Verbreitungskarte (Abb. 1) habe ich bloss diejenigen Fundorte
nummeriert. dif: mir in den letzten fiinf Jahren zur Kenntnis kamen. Die
Nummerierung . .beginnt mit Nr. 63. FUr die Fundorte Nr. 1-62 ist d'.e bereits
publizierte Verbreitungskarte (Basarabi-Kultur . . . , S. 125), Abb. 1 1 sowie die
Fundliste zu S. 131, Anm. 104) zu benutzen. Hier die Liste dP.r neuen BasarabiFunde : - 63, Dalj (Jugosla.wi-an), siehe Wl·ter Arum. 31. - 64, Sarengrad ( Jugo
; Brandgriiberfeld von V. Durnitrescu (a.a.O., S. 240, Abb. 39/1) nach
slawilen)
'
Frau Vinski-Gasparini angefiihrt ; es ist mir unbekannt, in welchem Masse die
Elemente der Basarabi-Kultur dort vertreten sind. - 65, Vukovar (Jugosla
wien) ; V. Dumitrescu (a.ă.O., S. 242) flihrt drei Basarabi-Gefllsse an, davon
eines mit einem Gefllss aus Vinjuleţ (Basarabi-Kultur . . ., Abb, 1/6) nahe
verwandt se�: ; unveroffentlicht, im Museum Beograd. - 66, Vasica. - 67,
Gomolava. - 68, Mislogin (ail�e i·n SeT\bil!n. im umteren iBecken der Sa.wP.). rAls
l. Frlihgeschichte die Si:ed'lumg
ildh gelegantlidl des 8. Kong.oos5e5 fiir Vor- 'llld
Gomol•II!Va �icihtigt hab e, koonte ich kein ty.pi.Sdles BaS&I'IBibi-Ma.teri•al sehen.
Oi.e Verzâerung der Gefăss e in Gomolia.va unoteorsaheidet sich gruru:llslltzolich voo
dianjen.igen deil' BaiS•artt.bi-KulltUII'. M. E. ist die v0111 den serbisch€11 Aichllologen
vorgesoha.ag oo e BeillJennung "Bcxsut-�uJli.uir•, v Olllig gerecbtifenl!igt. Wenn iiber
i:lan.Jlpt BBSanaJbi-Scherben voll'kommen, cLarnn wiirde m.am eine Zeitglelichheit mit
di ooer
Krulotur
ennehme111
diirten).
Erst
nach
de:r FertigsteUung
des Manuskriptes wurde mir der Aufsatz von N. Tasic O.ber die Bosut
Grurpe (Balcanica, 2, 1971) bekannt. Er entspricht den vorliegenden Gedan
ken. - 69, Mosorin (Wojwodina), Siedlungsfund (M. Rasajki und M. Sulman,
�AD�Novisad. 2, 1953, S. 140, Abb. V/10). - 70, Zecovi-Prijedor (Bosnien) ;
em e1 !1- zelner Scherbe innerhalb einer vermutlich alteren Siedlung (B. Covic,
.
Glasmk-Sara}evo, 20, 1965, S. 95 und Taf. 1 /3). - 70a, Batainica (Serbien) ;
Basarabi-Scherben im Museum Zemum. - 71, Saraorci (Serbien) ; Sied
lungsfund (0. Garasanin, Starinar 9-10, 1959, S. 196, Abb. 5 /A und 0). -72,
Sofronjevo (NW-Bulgarien) ; vgl. oben Anm. 14. - 73, Gornea, Jud. Car-aş
Severin ; SiP.dlung · (Material im Mu!;eum RP.şiţa : freundliche Mitteilung
L Uzum). - 7 4 . Visag, Jud. Car-aş-Severin ; Siedlung ; unveroffentlichtes
Material !iegt im Museum Lugoj ;
iiber die Ausgrabungen in Visag
siehe 1. Stratan, Materiale, VII, 1961, S. 1 63. - 75, Hunedoara (Hiigel
Sinpetru), Jud. Hunedoara ; befestigte Ansiedlung von A. Bogdan durchge
forscht. - 76, Cipău, Jud. Mureş ; Siedlungsfund (N. Vlassa, A ctaMN-C!uj , 2,
1965, S. 28, Abb. 7/4). - 77, Sîncrăieni, Jud. Harghita ; Siedlungsfund (Material
im Museum Miercurea-Ciuc ; freundliche M:tteilung S. Morintz). - 78, Rotbat:.
Jud. Braşov, ei n Scherbe im Museum Braşov. - 79, Roşiorit-de-Vede, Jud.
_
Teleor�a� ; S1edlung
(�elandebegehung M. Babeş). - 80,
Jud.
�eh�dmţ� ; Grllberfeld (s1ehe oben Anm. 12). - 81 , Insula-BanuluEşelniţa,
i, Jud. Mehe
dmtl ; Emz �lf�nd (freu ;?- dliche Mitteilung S. Morintz. - 81a, Izvorul-Bfrz
ii,
Jud. Mehedmţ1, GrabhugelnekropolP. (siehe oben Anm. 13). - 82, Lăceni,
Jud. Teleorman, Wohnhiigel von E. Moscalu ausgegraben (siehe oben S. 1 17).
8�. O r:beasca, Jud. Teleorman ; Siedlung (Ausgrabungen E. Moscalu). A4, C? Ztenzţa, Jud. Ilfov ; Siedlungsfund (Ausgrabungen S. Morintz). - 85,
Căscwar� le, Jud. Ilfov ; Siedlungsfund (C. Moisil in BCMI, 1910, S. 121, Abb. 0.).
- 811, Ţzgăn.Pşti, Jud. Galaţi ;
Siedlungsfund (Material im Museum Tecuci).
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Besonders sei dabei erwăhnt, dass sich die Basarabi-Fundorte im Banat
und am serbischen Abschnitt der Donau wesentlich vermehrt haben . Die
von V. Dumitrescu diesbez1.igli ch erwăhnten Funde aus Serbien, bestii.
tig·en eigentlich die berelts friiher gemachten Behauptunge n und ich sehe
p.icht in wieweit dadurch die Verbreitung ( und damit auch die
Entstehung 1) dieser Kultur in der westlichen Hălfte der Balkanhalbinsel30
gerechtfertigt wăre. Es ist bemerkenswert, dass im Banat die Basarabi
Kultur eigenartige ZUge aufweist, die im Ubrigen Bereich dieser Kultur
seltener vorkommen. Es handelt sich um mit k�einen Strichen gefl.illte
Kannel1.iren sowie um eingeritzte schraffierte Dreiecke, die auf Gefăssen
aus dem Brandgrăberfeld von Kasapske-Livade, bei Vrsac dargestellt
sind308• Die Funde von Sopron und Frogg sowie derjenige von Dalj (am
3
Rande des Verbreitungsgebietes der Basarabi-Kultur gelegen) 1, beweisen
c.�edrungen
Westen
nach
-Kultur
Basarabi
der
e
vielleich t, dass Element
ganzen
dieser
in
ist
Formen
gischen
archăolo
der
Umlauf
sind. Der
Periode ăusserst intensiv. Dasselbe gilt auch fUr die Metallgegenstănde
(besonders Schmuck und Pferdeges-c hirr)32•
- 87, Orlovka (SW-Ukraine) ; Siedlung (1. D. Golovko, R.. D. Bondar und
A. G. Zaginailo, in Kratkie-Soobscenia-Odessa, 1965, S. 68-80).
30 V. Dumitrescu, a.a.O., S. 23.Q.
30o Das material liegt unveroffentlicht im Mus. Novisad. Eingeritzte schraf
fierte Dreiecke kommen auch in Gomolava vor.
3 1 In der vor fiinf Jahren veroffentlichten Verbreitungskarte
hahe ich die
.
Basarab1-Funde van Dalj, an der Slawonischen Donau (V. Hoffil ler, CVAYougoslavie 2. Za,e:rc>b, Musee National, fasc. 2. Dalj, Taf. 30/6) ausgelassen.
Es ist aber zu bemerken, dass von den vielen Gefassen, die gelegentlich
rler Ausgrabungen in d�r Dalj-Nekropole zutage kamen, hloss vier ader fiinf
�erkmale d�r 13asarabJ-Kultur tragen, was eher auf eine Beriihrung mit
d�escr Kultur hinweist. D'cscn Fund in den Bcreich der Basarabi-Kultur
einzuordnen, mu�s demnach nusgeschlossen bleiben.
32 Es scheint mir n icht iibc:-zcugend zu sein, das Eindringen fremdlandis cher
Elemente, - die sogar als illyrische, auf der Suche nach Eisen sich befindende
Stamme betrachtet werden - bloss aufgrund einiger Bronze - und Eisen
depots zu beweisen (der sogenannte Depothorizont Bâlvăneşti-Vinţ mit insge
s�mt 1 8 Depots, d ie am M\�reş-Tal und im Banat konzentriert sind), wie
.
d1es M. Rusu vorn1mmt
(Dacza, NS, VII, 1963, S. 202). Methodo!ogisch scheint
es mir nicht moglich derartige Theorien aufzustellen. M. Rusu nimmt diesen
Der-othorizont (dessen :r.eitliche und formekundlirhe E;nheit noch zu beweisen
ist) als Voraussetzung fiir seinen rasch gezogenen Schluss, dass «es nicht
unmog!ich ist, dass die Trager der Basarabi-Kultur Illyrier gewesen seien».
obwohl er andernorts (a.a.O.. S. 202, Anm. 68) unter den ersten ist, die au_
das sehr weite Verbreitungsgeb'et der Basarahi-Kultur hinweisen (das vie!
weiter ist als das Verbreitungsgebiet der betreffenden Depots). Derse!be
Verfasser behauptet, dass der in der Hallstattzeit C vorwiegende Bestattungs
ritus die Korperbestattung ist. Es ist aber bekannt, wie Iiickenhaft die Angaben
iiber den Bestattungsritus sind. Man kann n:'.cht wissen, was fi.ir O ber
raschungen einem diesbeziiglich noch bevorstehen 1
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Aus der Verbreitungskarte (Abb . 1 ) ist noch zu entnehmen, dass
die Basarabi-Funde am Oberlauf des MurE!jŞ hăufiger geworden sind und
auch am Oberlauf des Olt auftreten. Von gewissem Interesse sind auch
die Basarabi-Funde aus den siidlich vom Balkangebirge, in der Năhe
von Stara Zagora oder Plovdiv gelegenen Siedlungen. Es steht aber
zu erwarten, dass kiinftige Ausgrabungen die Beziehungen klăren, die
zwischen den Bas.arabi-Elementen und den den ălteren Kulturen von
Babadag33 oder Insula-Banului34 angeh6renden Elementen bestehen, fer
ner ob nicht etwa die Elemente aus Psenikovo, Ceatalka oder Raskopa
nica, die gegenwărtig als Basarabi-Elemente betrachtet werden, eigentlich
einen verwandten Kulturaspekt derstellen, der sich auf den Grundlagen
der beiden ălteren obenerwăhnten Kulturen entwkkelt hat.
-

.

-:

En ts tehung der Basorabi-Ku ltur. Wie bereits erwăhnt, wurden in

letzter Zeit keine neuen Angaben ver6ffentlicht, deren Ergebnisse im
Stande waren, die im Jahre 1 965 dargelegte Theorie verăndern zu
k6nnen. kh begniige mich damit, hier bloss gegen diejenigen Hypothe
sen Stellung zu ergreifen, die seither vorgeschlagen wurden.
Zu Beginn dieses Kapitels babe ich die Bestimmung des Begriffes
«Basarabi-Kultur» von der Verbreitung eines gewissen Dekorations
stils auf einem Formenrepertoir keramischer Gefăsse, das ein bestimmtes
Entwicklungsstadium einer langdauerenden kulturellen Entwicklung
darstellt abhăngig gem3.cht. Es steht also die Antwort auf zwei Fragen
aus : wo und wie entsteht der neue Musterbestand und welche sind
die kultur·historischen Beweggriinde zur Ănderung der Dekorations
mode ? Auf diP.se beiden Fragen muss getrennt geantwortet werden.
Bekanntl i c:h habe ich vor fllnf Jah·ren anhand von verschiedenen
Beispielen die Meinung vertreten, dass durch die Ănderung der Mode
Ziermuster lebendig wurden, die aus der bronzezeitlichen Oberlieferung
stammten und auf Holzgegenstănden ader Webereien ( also vergăngli
rhem Werkstoff) diese ganze Zeit uberdauerten. Der Synkretismus der
Kulturelemente der mittleren Bronzezeit, der im Donau-Karpatenraum auf
den Ausgang der Bronzezeit folgte, bewirkte. dass der Motivschatz der
Kulturen van Wietenberg, Gîrla-Mare und Tei vermischt, nun als einhei
tlicher Aspekt in der Bas·arab'i -Kulrtur hervorgeht348• Der Anstoss zur
Ănderung der Mode soli sehr wahrscheinlich aus dem Osten gekommen
33 Fur die Babada�-Kultur siehc S. Morintz (Dacia, NS, VIII, 1964, S. 101 ff.).
34 Fiir diese Gruppe siehe unten S. 1 27.
3r.a K. Hor�d� vertrctet die Meinung dass die Ă hnlichkeiten zwischen den
bronzeze1thchen Kulturen und der Basarabi-Kultur auf ein Zusammentreffen
der ycrzierungsart bcruhen (K. Horedt und C. Seraphin, Die priihistorische
AnSledlung auf de"!' Wietenberg bei Sighişoara-Schiissburg, Bonn, 1971, S. 9 f.)
oder als unabhâng1ge Kulturelle Kongruenzerscheinungen gedeutet werden
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sein, wo bereits aus d.er vorangehenden Etappe die weissinkrustierte
Keramik bekannt ist.35 D. Berciu, dem das Manuskript meiner 1 965
veroffentlichten Arbeit bekannt war,36 stimmt obigen Ausfiihrungen,
allerdings ni·cht sehr entschieden, zu. V. Dumitrescu bemuht sich neuer
dings Beweismaterial anzufiihren, um den westlichen ( bzw. illyrischen)
Ursprung der Motivistik der Basar.abi-Kultur zu belegen. 37 Ausser den
fundstellen, in denen Basarabi-Gegenstănde zutage kamen und die
westlich vom eigentlichen Verbreitungsgebiet der Kultur liegen ( ich
habe sie auf die Verbreitungskarte Abb . 1 eingetragen) , werden auch
aronzegegenstănde angefuhrt, in deren Verzierung Ba�rabi-Motive zu
c.rkennen wăren. Eigentlich ist das einzige Stuck, dessen Verzierung
auffallend derjenigen der Basarabi-Kultur ăhnlich sieht, ein Halsring aus
Zivaljevic ( Bosnien) , der in eine ăltere Zeit datiert ist.38 Daher die
Meinung, dass die Basarabi-Motivistik im Westen der Balkanhalbinsel
entstanden und entweder als fremde ethnische ( illyrische) oder als
Kulturelemente in den Donau-Karpatenraum eingedrungen ist.39
Meines Er.achtens liegt die Schwăche der Beweisfilhrung von
V. Dumitrescu darin, dass er Elemente auswăhlt, die den Bestand der
Basarabi-Kultur bilden, alleine aber im oben angefiihrten Sinne fur diese
Kultur nicht aussagefăhig sind. lch glaube aber auch derjenige zu sein,
der die Bedeutung der Basa·rabi-Elemente von Frogg zu stark iibertrieben
hat.40 Das einzige Element dieses Grăberfeldes aus Kărnten, das denjenigen aus dem rumănischen Gebiet ăhnlich ist, ist der Dolch mit
T-artigem Griff. Eventuell konnten die beiden Fussschalen aus demselben
Grăberfeld auf westliche Vorlagen fiir die Gestaltung ne•r Fussschalen in
der oltenischen Variante der B asar·abi-Kultur hinwdsen. Die S-Ver
kettungen und Spiralen sind Elemente, die sowohl in Frogg als auch i n
Sopron ( in der Karte, Abb. 1 , unter Fragezeichen angegeben) durch die
Verzierung i n den Nachbargebieten gerechtfertigt sind, in denen derar35 Basarabi-Kultur . . S. 127.
36 Zorile . . S. 241 und 238, Anm. 7 ; Ders., Romania be fore Rurebista. 1968
(das eigentlich eine verkilrzte Ausgabe des rumi!nischen Zorile . . . darstellt).
Man soli nicht verstehen. dass Berc:fu die Idee von mir iibernommen hat.
Er vertritt schon lange die BodensUlndigkei,t der Basarabi-Kultur, obwohl cr
slch umst!lndlich llussert, ohne eine befriedigende Erklarung zu geben (Vorle
sungen an der Universiti!t Bukarest).
37 a.a.O., S. 232.
3B A. Benac und B. Covic. Glasinac, 1. Taf. :12/3 ; V. Dumitrescu, a.a.O., S. 240
und Abb. 28/3.
39 Ebda, S. 247.
.�O Basarabi-Kultur . . . , S, 126 und Abb. 9/3-6.
.
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tige Motive gut vertreten sind ( Este, Nesactium usw.).41 Ebenso kann die
lnkrustationstechnik mit weisser Farbe dtUch die Beziehungen zu Mittel
europa erklărt werden. Ln Anbetracht dessen aber, dass das Repertoir
der Motive aus allen diesen Gebieten eigentlich doch beschrănkt ist
konnen immer w.i eder zufăllige Obereinstirnmungen vorkommen. Es ist
elne AuJgabe zu priifen, was tatsăchlich in die Basarabi-Kultur aufge
nommen werden kann, ganz besonders wenn man dabei bedenkt, dasş
die Entfernung zurn typischen Verbreitungsgebiet gross ist. Ich wurde
mich nicht getrauen zu behaupten, dass ein Basarabi-Element vorhanden
ist, ohne mkh ueerzeugt zu haben, dass Ziermuster, Gefăssform und was am wichtigsten ist - Anordnung des betreffenden Motivs auf dem
Gefăss aufeinander abgestimmt sind. Die Basarabi-Keramik aus Rumănien
ist nun ziernlich gut bekannt und man weiss, dass das Verhăltnis
zwischen diesen drei wesentlichen Elernenten genau festgelegt ist,
wodurch die Merkmale dieser Kultur leicht erkannt werden konnen. In
Anbetracht dieses Sachverhaltes besteht rn.E. kein Grund, den Ursprung
der Basarabi-Verzierung im Westen des Verbreitungsgebietes der Kultur
zu suchen und noch weniger glaube ich, dass die Ansicht entsteheD
konnte, wonach ethnische Elemente in dem von Dumitrescu gemein
ten Sinne vom Westen gegen den Osten wanderten.42
Auf di e Frage nach dem Ursprung der Mode, die die Ănderung
des Dekors bewirkte, w.ird nach meinem Ermessen nie eine zufrieden5tellende Antwort gegeben werden konnen. Ich habe auf ăstliche
Elemente zurUckgegriffen (Kultur von Babadag und Cernyiless) weil sie
4 1 Um bloss einige Beispiele aufzuzăhlen vgl, N. Aaberg, Bronzezeitliche und
friiheisenzeitliche Chronologie, I, 1939, Abb. 57Bj2 (Este) und Abb. 595 (Nesazio)
Es ist erw!lhnenswert. dass B. Hlinsel, um die Marmorstelen von Razlog
(Kreis 8lagoevgrad, Bulgarien) zu datieren (Germania, 47, 1969, S. 62, Abb. 1, 2),
die mit Spiralranken verziert sind, Analogien ebenfalls aus Itak"en anfiihrt
(Novilara, S. Nicola in Valmanente und Nesazio) und zu dem Schluss gelangt,
dass die bulgarischen Denkmăler sp!ltestens in das 7.Jh. zu datieren sind,
\venn nicht sogar friiher, an den Ausgang der Bronzezeit (a.a.O., S. 69). Es sei
herausgestellt, dass Hănsel nicht nur das Spiralmuster verfolgte, sondern das
Kahnmuster auf diesen Stelen. lch glaube, dass der deutsche Forscher vollig
recht hat, dass seine Beweisfllhrung jedoch stichhalt'ger gewesen w!lre, wenn
sie haupts!lchLich auf dem Musterbestand des Halkanraumes in dieser Zeit
spanne, d. h. genau der hier bezuglichen Periode, beruht hiitte. Nach dem
Stil der Verzierung auf den Stelen von Razlog zu urteilen, w!lre ich eher dazu
geneigt, sie in die Schlussphase der Bronzezeit einzuweisen ich denke dabei
an die Analogien in der Keramik der letzten drei Phasen der Tei-KultuP ; z.B.A.
Vulpe und V. Veselovschi-Buşilă, a.a.O., Abb. 12 ader etwa aus der gleichen
Zeit in Mazedonien, W. A. Heurtley, Prehistoric Macedonia, 1939, Abb. 72/g
auf S. 206 und Abb. 374). Eine sp!l.tere Datierung der Stelen in Razlog bis
It\ die mittlere Hallstattzeit miteinbezieht die Fortdauer des Spiralmusters
ll'l dieser ganzen Zeit. was meiner Voraussetzung vollt g entsprkht.
d Der auf diesem Feld M. Rusu folgt, Uber die Hypothese Rusus vgl. oben
S. 123, Anm. 32.
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dem hier besprochenen Gebiet am nachsten lagen. Ganz gewiss kann
man auch einen aus dem Westen gekommenen Anstoss vermuten, j edoch
ist dieser wegen der zu:r Zeit noch sehr sparlichen Forschungsergebnisse
1.iber die Zwischengebiete ( Serbien, Ungarn) noch schwer zu vertreten.
Zusammenfassend meine ich, dass die Verbreitungskarte Abb. 1
sehr aufschlussreich ist : die Basarabi-Kultur ist fur ein weites Gebiet
im Donau-Karpatenraum spezifisch ; die LOsung der an ihre Genesis
und Entwicklung bedungenen Fragen muss in diesem Raum gesucht
werden.
Die neusten Funde, die auf der Insula-Banului genannten Insel
( jud_. Mehedinti) gemacht wurden, unterstiitzen diese Behauptung. Hier
wurde eine W ohnschicht nachgewiesen, die viel Keramik enthielt ; diese
war sowohl mit Kanneliiren verziert als auch mit Motiven, die mit
weissinkrustierten Eindriicken erzielt wMen.43 Von den Ziermustern
:;ind besonders die S-Buchstaben zu erwahnen, die entweder einzeln
ader_ als Spiralranken dargestellt sind. Andere Muster, wie z.B. die
(mit einem Tongerat, das torquesartige Spuren hinterlasst) eingepragten
Zickzacklinien, an deren Winkeln konzentdsche Kreise eingedriickt sind,
stellt eine Verzierung dar, die an die Babadag-Kultur erinnert.
Die betreff.ende Wohnschicht ist von S . M o�intz und von P. Roman
in die Vor-Basarabi-Etappe angesetzt worden. Sowohl die Analyse der
Kerarnik als auch die einigen wenigen zutage gebrachten Metallgegen
stande, rechtfertigen diese Datierung. Die Kulturgruppe auf der Insula
Banului beweist, wie die bronzezeitlichen Elemente - im vorliegenden
F1all besonders aus der Girla-Mare-Kultur - in der friihen Hallstattzeit
andauerten und auf diese Weise an die Basarabi-Kultur 1.iberliefert
wurden. Die Bedeutung der auf der Insula-Banului gemachten Funde ist
damit aher noch keineswegs erschOpft. Sie erschlossen einen sehr weiten
Kulturkreis, der vodaufig das ganze Gebiet an der unteren Donau
umfasst, in dem durch Impression erwirkte Verzierungen im Laufe der
frOhhallstattzeitlichen Vor-Basarabi-Kultur vorkommen.44 Einige dieser
Ornamente wurden friiher der Basarabi-Kultur an und fiir sich zuge
wiesen, da derZteit die stratigraphischen Fundverhaltnisse noch nicht
bekannt waren. Dadurch, dass anhand der Forschungsergebnisse von
der Insula-Banului diese Funde zeitlich besser bestimmt werden kOnnen,
sah ich mich dazu veranlasst, von der im Jahre 1 965 verOffentlichten
Verbreitungskarte die Fundorte Dolni Lom ( Nr. 29) und Enisala ( Nr. 37) 45
zu streichen.
43 S. Morintz und P. Roman, in SCIV, 20 1969, S. 393.
� Ebda, S. 417 und Vcrbreitungskarte zu Abb. 1. Ware mit elngepr!lgter Ver
zierung wurde neuerdings stratigraphisch als vorbasarabizeitlich in Lăceni
festgestellt (vgl, obcn Anm. 6). Das wllre ein weitercr Beweis ftir meine
HyQOthese.
C5 Basarabi-Kultur . , S. 131, Anm. 104 und Abb. 1 1 .
.
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unn6tig in die Lănge zu ziehen, werde ich auf diej enigen Stellen, fUr
die ich

nichts neues hinzuzufligen habe,

Quellenlage.

Allgemei11 betrachtet,

nicht

mehr

zutlickkommen .

ist die Zeitspanne vom 6.bis

5.Jh. vom archăologischen Standpunkt wesentlich besser b ekannt, als
die vorausgehende. Dennoch sind die
ăusserst

ungleich.

Gewisse

Gebiete,

zonal gegliederten Kenntnisse
wie z.B.

die

Vorkarpaten

detr

Walachei, das Ober - und das Mittelbecken des Mureş, sind verhalt
nismăssig gut bekannt ;
oder

Slidsiebenblirge n,

a:ndere Gebiete wie z.B. der Norden Rumăniens
sind

noch

vollig

unerforscht ;

schliesslich

beginnt man erst j etzt die Moldau zu untersuchen Wld auch liber die
im inneren Teil der Dobrudscha, d.h. die in der Năhe der griechischen
Stădt e gelegenen Gebiete, besitzen wir sehr wenig Kenntnisse.
Die

heute bekannten

Hrforschung

Tatsachen beruhen

hauptsăchlich

auf der

von Friedhofen und Einzelgrabern ( einige Kulturgruppen

ausschliesslich auf dieser Grundlage bekannt ) , ferner auf der
Siedlungen, die sich meistens als
Untersuchung von befestigten
�ufluchtsstatte erwiesen und nicht intensiv besiedelt waren ; als Bei
:;piel seien rlie Gruppe· aus der Moldau und die aus dem zentralen
1�eil von Oltenien angefiihrt. Bedauerlicherweis e sind fiir die Gruppen,
werden, die Bestattungsar ten und die
erortert
die im folgenden
Weise bekannt. Wenn man von den
gleicher
in
ni:cht
pen
Besiedlungsty
sind

Zufluchtsstătten absieht, so sind die Besiedlungstypen mit den spăr
lichen Ausnahmen einiger Wohngruben praktisch unbekannt.

Es k6nnte auf diese QuellenLage zurlickzufiihren sein, aber auch
auf rlen realen Sachverhalt, dass die ganze Zeitspanne des 6.bis S.Jh.
als ein Mosaik von zonal begrenzten Kulturgruppen erscheint, die ihre
eigenen Kennzeic hen tragen, die nicht immer von allen Standpunkten
betrachtet verwandt sind, obwohl behaupte t werden kann, dass in
allgemeinen Zligen eine kulturelle Einheit im gr6ssten Teil des Donau
Karpatenraum es zu vermuten ist.

J?ie Ferigile- G_�up'?e

is � in d en Bergen und Senken der Vorkarpaten
.
o � ten � ens ( h auptsachl ch I
�
!J- VIlcea) und Muntenie ns gut vertreten.
.
Kurz
Ich
1
967)
(
ersch1en
eme
Monograp
hie liber diese Gruppe,'7 so
�
.
_
dass 1ch h1er
nur auf Fragen emgehen mochte, die unklar blieben oder
seither aufkamen .

In letzter Zeit wurde der grosste Teil ( soweit es das Gelănde
gestattete) des Hligelbrandgr aberfeldes von Tigveni ( Jud. Argeş) aus47 Vgl. oben Anm. 46.
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gegraben. Die Ergebnisse werden bald verOffentlicht sein.,iS Es wurden
1 2 Tumuli ausgegraben, die insgesamrt 42 Bestattungen enthielten. Die
Anzahl der Grebhtlgel muss ursprtlnglich viel gn5sser gewesen sein
(vermutlich um das Dreifache) ; ein Teil ist von den Landarbeiten
:zerstOrt worden, einige blieben nnzugănglich. Das Fundgut gehOrt aus
schliesslich den Phasen Ferigile II und Hl an. Es wurden nur ganz
wenige ( insgesamt 3 Stiick) scheibenfOrmige HenkelknOpfe gefunden,
die das Hauptmerkmal der Ferigile 1-Phase da:rstellen ( vgl. Abb.
:V10, 14). Dieses Element spricht daftlr, dass in Tigveni die Ferigile
1-Phase fehlt. Es kann sich nicht um ein lokales Merkmal handeln, denn
schon 1 0 km weiter Ostlkh, in Curtea de Argeş, brachte man aus
einem Grăberfeld hauptsăchlich Ferigile 1-Gut zutage.49 Diese Beobach
tung ist ftlr die Zeitstellung der Ferigile-Gruppe, auf die ich weiter
unten noch zurtlckkommen werde, von g.rosser Bedeutung.
Ebenfalls in Tigveni konnte die Entwicklung der Ferigile III-Phase
sehr gut verfolgt werden. Eine Gefăssform (Abb , 5/1 ) , die in Ferigile50
,�.aum angetrofen wurde, ist in Tigveni �ut vertreten und gut datiert.
Der Fundbestand des Hiigels, in dem dieses Gefăss vorkommt ( Abb. 5), ·
bezieht sich auf einen der seltenen Fălle senkrechter Stratigraphie, die
in Ferigile-Grăberfeldern anzutreffen sind. Im vorliegenden Falle
handelt es sich um den Grabhtlgel 5, der ein Ferigile III-Grab enthălt,
das teilweise den Grabhiigel 6 iiberlagert, in dem typische Ferigile
II-Keramik zutage kam. Das Gefăss, das in Abb . 5/1 abgebildet ist, ist
auch im dem Grăberfeld bei Podul-lui-Lazăr, im Lotru-Tal, neben
Brezoi,51 vertreten. Dieses Br.a ndgrăberfeld mit flachen (?) Grăbern,
gehOrt folglich in die Ferigile III-Phase .Eine Gruppe von zwei derar
tigen Gefăssen wurde in Ocniţa (Jud. Vîlcea) zufăllig gefunden ; sie
gehOrten wahrscheinlich auch zu einem Grab. fi2
Ein weiterer aussagefăhiger Fund, der im selben Verband in
Tigveni gemacht wurde, besteht aus einer Trense mit genietetem
Mnndstiick, einem Akinakes und einigen Scherben von scheiben
ged:rrehter Ker,amik . Das betreffende Grab ist etwas vor die fe.rigile
4e

Siehe den vorlllufigen Bericht iiber die ersten Ausgrabungen bei A. Vulpe
und Eugenia Popescu Studii şi comunlcări, l>t'teşti, 1, 1968, S. 23. Der
vollstandige Bericht der Ausgrabungen wird in Dacia, NS, XVI, 1972,
erscheinen.
'9 Ausgr�bungen �on 1. Nania und E. Popescu unter der Leitung des Verfas5 scrs . �1e Ergebmsse wurden teilweis in Ferigile
(ţ.assfm) erwahnt.
0
�
.
Fengzle . . , S .12, Abb. 3/1. Veremzelter Grabverband in der Năhe des
Flachgraberfeldes.
5 1 Ausgrabungen P. Purcărescu. Das Material liegt im Museum Rlmnicu-Vilcea.
Anhand der ersten Ergebnisse ( 1 964) nahm ich i«'rtiimlicherweise an (Basarabi
Kultur . . , S. 124, Anm. 72), dass ctese Gr!iber der fr'il.hen HallBtattzeit
angehoren.
62 Unveroffentlicht in der Privatsammlung des Pfarrers G.
Petre in Govora.
.
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III-Phase anzusetzen. Entgegen den Behauptungen, die aufgrund der
Untersuchung des Graberfeldes von Ferigile53 gemacht wurden, ist aus
diesem Sachverhalt zu schliessen, dass diese Eisengegenstănde in der
betrefenden Zeitspanne lănger im Umlauf waren.
Bevor ich năher auf die Zeitste'l lung der Ferigile-Gruppe eingehe,
seien die zahlreichen Funde erwăhnt, die ki.irzlich im Gebiet von Vîlcea
durch die Forschungen des Pfarrers G. Petre aus Govora gemacht
wurden. Erwahnenswert ist ein reiches Grab (?) aus Bistriţa, dessen
Bestattungsbrauch wahrscheinlich demj enigen ăhnlich ist, der in der
Flachgrabemekropole zu Ferigile zutage kam.54 Bistriţa liegt etwa 5 km
nOrdHch von Ferigile . Von den verschiedenen Arten van Gefăssen ist
ein grosses zu erwăhnen, da.s drei zylindrische MundOffnungen auf
weist, deren Saum wahrscheinlich ausladen ist. Ebenflalls aus diesem
keramischen Verband stammt auch eine ausladende Schi.issel, die mit
schrăgen Kanneli.iren auf der Innenseite des Randes und mit spirali
schen Kanneli.iren gegen den Gefassboden zu verziert ist ( in Ferigile
als Typ IDd l , mit Verzierung 2 + 5a im Verfahren oc bezeichnet ( wie
in Abb. 3 /2). Der Verglekh mit Ferigile ergibt, dass der Fund von
Bistriţa im gleichen Horizont wie das Flachgraberfeld van Ferigile
liegt, das pamlle'l zu dem Endabschnitt und in Fortsetzung der zweite.n
Phase des Hi.igelgrăberfeldes angenonune n wurde, d.h. etwa um dte
Mitte des 5.Jh.
Ein anderes Grăberfeld wurde aus Gătejeşti ( Gem. Govora) gemel
det. Das Fundgut darunter KrO.ge mit O.berstăndigem Henkel wie in
Ferigile ( Abb, 4/18), davon einer an der T�pferscheibe gearbeitet sowie
ein kesselfOrmiges Gefăss, ( wie Abb. 4/19), weist eindeutig auf
die Fe:rigile III-Phase hin. Andere Fundstellen, wahrscheinlich eben
falls Grăber, wurden bei Kloster Govora, in Te,iu�Ş ( Gem. Buneşti) und
in Ocniţa gemeldet ; Wohnsiedlungen in Budeşti, Bîrseşti-Vîlcea und
Orleşti (bei Drăgăşa.ni).f•5
In Budureasca ( Jud . Prahova) sind meinen Informationen gemass
sowohl eine Siedlung als auch ein Graberfeld vom Typus Ferigile
vorhanden!16 Einzelheiten sind mir nicht bekannt.

Die Zeitstellung der Ferigile-Gruppe. Bekanntlich beruht die Perio
disierung der Ferigile-Gruppe auf der horizontalen Stratigraphie des
Grăberfeldes von Ferigile. Auf die Gefahr hin, einiges zu wiederholen,
5�

.

Ferigile . . , S. 61 und 67.
Ebda. S. 75 und. Taf. 28. Das Fundgut befindet sich in Govora und wird
von G. Petre verăffentlicht.
55 Ein Teil wurde in Materiale, IX, 1970, S. 467 verăffentlicht der Fund von

:;4

56

'

'

Gătejeşti in SCIV, 22, 1971, 4, S. 557.
Ausgrabungen V. Teodorescu. Ich habe das Material nicht gesehen. Ăltere
F'unde aus Budureasca wurden in Fertgile . , S. 45 erwlihnt.
.
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glaube ich hier etwas deutlicher sein zu miissen, denn man k<>nnte
verftlhrt sein die dort angefUhrte Periodisierung als endgO.ltig zu betrach 
ten, und folglich die Ausfiihrungen in dem diesbeziiglichen Kapitel der
Monographie O.ber Ferigile nicht ganz richtig zu verstehen.
Die Abfolge der ersten zwei Phasen (bzw. vier Unterphasen), so
wie ich diese vorg•eschlagen hatte : IA - "' IIB (von Norden nach
SO.den) ist keine objektive Tatsache.
Die Entwkklung kann auch riicklaufend gelesen werden
( Il B- > I A), bzw. von SO.den nach Norden, wenn geniigend beweis
kraftige Anhalte dies vertreten k<>nnen.57 Ich habe mich fiir die erste
Altemative erklart, weil ich die BeweisfUhrung in diesem Sinne als
aufschlussreicher finde. Hier se.ien die wichtigsten Belege fiir die Perio
disierung im Sinne 1 A - > II B ( bzw. N --- > S) erneut aufgefiihrt.
1. Am Nordrand des Graberfeldes wurden die meisten Funde
gehoben, die Verbindugen zur nordpontischen (bzw. skythischen) Chro
nologie gestatten, wie z.B. Akinakes und Trensen ; die Trensen, deren
Knebel P-ferdekopfartige Enden haben, und der ringf<>rmige Anhanger
( Abb. 3/6.7) wurden in einem Grabe bei Curtea-de-Argeş gefunden, des
sen Fundbestand identisch war, wie der aus den Grabern am Nordrand
des Graberfeldes von FerigiJe. Diese Funde sind vornehmlich in die
zweite Halfte des 6.Jh. zu datier'en ( so z.B. die Trensenknebel mit
Pferdekopf aus Histri·a und T1ariverde, die in einem Fundzusammenhang
mit griechischer schwarzfigurige·r Keramik aus der Mitte und der zwei
ten Halfte des 6.Jh. entdeckt wurden) .58 Das gleiche kann auch O.ber
di·e Akinakes-Typen ausgesagt werden (Abb. 3/1-4) , deren Gegen5tiicke im Norden des Schwarzen Meeres besonders in der zweiten
Halfte des 6.Jh. zu finden sind.59
2. Die Exemplare, die Analogien mit dem Graberfeld von Gogoşu
gestatten, liegen hauptsachlich in der siidlichen Halfte des Graber
feldes von Ferigile, aber auch im zentralen teil (bzw. Unterphasen 1 B
nnd II A). Ich beziehe mich dabei auf die Glasinac 11-Fibel (mit der
Fussplatte in der Form eines b<>otischen Schildes) , ganz b esonders auf
das Exemplar mit achteckigem Durchschnitt des Bogens ( Abb. 4/2 1 ).
In Gogoşu kommt dieser Typ zusammen mit Fibeln vom Typus Donja
Dolina (mit rechteckiger Fussplatte, Abb. 7/2 , 3) vor, der in Jugoslawien
( bzw. in Kacanj mit rotfiguriger Keramik) in die zweite Halfte des 5.Jh.
Ferigile . . . , S. BB f.
58 D. Berciu, in PZ, 41, 1963, S. 190. Zum selben Schluss gelangte auch
M. Pilrducz Acta-Arch-Budapest, 17, 1965, S. 149}.
59 Ausset· dem in Ferigile . . . , S. 58 gesagten, ist auch die wichtige Arbeit von
A. 1. Meliukova (Vooruzenie Skifov, 1964, S. 46) zu beachten. Fur die Trenscn
am mittleren Lauf des Dneprs siehe besonders V. A. Illinska (Arheologia-Kiev,

�7 Vgl, auch

13, 196 1 ,

S.

:JB).
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anzusetzen ist.6o Sollte man fUr den betreffenden Typus ein fri.iheres
Datieren annehmen wollen, so verbietet es der bisher gewonnene
Fundstoff die Grenze des 5.Jh. hOchstens den Ausgang des 6.Jh. zu
tibersch re'iten.voa Ein weiteres Fibelexemplar m.it achteckig em Durch
schnitt des Bugeles, wurde im Grabh1igel 7 in Tigveni, zusammen mit
Ferigile II-Keramik gefunden, was den obenerwahnten Fundzusam
menhang von Ferigile bestatigt.
:>. Das Verhaltnis der Unterphasen II A - > II B in Ferigile ist
formenkundlich ahnlich mit der Abfolge der Phasen 1 - > II von
Gogoşu ( vgl. Abb. 4/8--- 1 0, 13 mit Abb. 8). Erwahnenswert ist, dass
i.n der Gogoşu 1-Phase ein scheibengedrehtes Gefass belegt ist
(Abb. 7 /8).61
4. Der typologische Obergang von der Keramik aus dem Siidrand
des Graberfelds (Phase II) zur Keramik aus dem sicheren Schlus
sabschnitt der Phase III ohne Vermittlung der Phase 1, kOnnte
in den Graberfeldern in Nordostbulgarien, Dobrina und Ravrua, belegt
werden ( bzw. Dobrina
Ferigile II - > Ravna = Ferigile Ill) ( Vgl.
Abb. 4 mit 6). 62
5. Die innere Typologie des Graberfeldes von Ferigile scheint
eher auf die Entwicklung 1 A - > II B als auf die entgegengesetzte
hinzuweisen. Falss gesicherte Beweise von auswarts erbracht werden,
kOnnte das unter Punkt 5 angefO.hrte Kriterium auch in umgekehrtem
Sinne erklart werden.
Zu den bisherigen Ausfi.ihrungen Iassen sich anhand neuer For�
schungsergebnisse zwei Argumente hinzufi.igen : 1 ) In Tigveni wurde
nur das Verhaltnis Ferigile li - > III ohne Vermittlung der Phase 1
=

60 Feriaile . . ., S. 90 und Abb. 33 ; fUr Kacan.i vgl. Z. Mm·ic (Glasnik-Sarajevo,
14, 1959, S. 87). Auch iJ"''l f!rahf11nde von Atenica (Serbien) kam eine silberne
Fibel, der Form nach ăhnlich denen nus Kacan j, zutar:e. Dns Vorh<mdensein
im selhen Grabbestand einer f!riechischen Oinochoe veranlasste M. Djunknic
und B. Jovanovic (Arch. Yugoslavica, 6, 1965, S. 1) das Hauptgrab des zweiten
Grabhugels von Atenrca zwischen das Ende des 6. und den Beginn des 5.Jh.
7.11 datieren, wns auch meiner Ansicht entspricht.
60a Der neuerdings veroffentlichte
Fund von Novi-Pazar in Si.idwestserbieo
(D. Mano-Zisi u.L.B. Popovic, Novi Pazar, 1969) tragt einiges zu der Zeit
stellung der Donja-Dolina-Fibel n bei. Zwei Schwarzfigurengefasse (ein Kylix
und eine Olpe) stammen aus dem RH!':!Zehend�>n 6.Jh. ; der Kylix ist eher
am Anfang des 5.Jh. zu setzen. Derselben Periode sind auch die Rronze
gefăsse zuzuschreiben. Die Zeitstellung df's ganzen F\:ndes rt•nd um 500, wie
f'S die Verfasser annehmen (Ebda, S. 129) scheint vollig begrundet zu sein.
Die Verfasser meinen, dass die Grablegung der Beifunde etwa in den achtzi
ger bis in den S<'chziger Jahren des 5.Jh. stattfand. So wlire die Zeit der
Herstellung der silbernen und goldenen Exemţlare der Donja-Dolina-Fibeln
aus Novi Pazar rund um 500 als hochstwahrscheinlich anzunehmen .
61 D. Berciu und Eug. Comşa, in Materiale, IT, 1956, S. 417, Abb. 140 und 141/6.
62 Siehe weiter unten.
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Ilaichgewiesen. Diese ist als so1che im Graberfeld von Curtea-de-Argeş
vorhanden, so dass sie in der betreffenden geographischen Zone kei
nesfalls fehlt. 2) Oberal wo spatere Friedhofe gefunden wurden (4.Jh.) ,
weisen die archaischen Elemente aus diesen Graberfeldern ( ich beziehe
mich auf einige Typen van handgearbeiteter Keramik, wie die
bauchigen Gefasse, Tlassen mit kleinem zylindr,i schem Henkelknopf
- ahnlich eines K 1 A T O S - gefases Abb. 4/13) auf Beziehungen
zur Ferigile n- und nicht zur Feriglle 1-Phase. Das Graberfeld von
Zimnicea ( dessen Anfang in das 4.Jh. datiert wird) ist diesbezuglich
interessant, denn daraus stammt eine Schussel mit kanneliertem Mund
saum (Typ 1 B in Ferigile).63 Dies Gefass ( Abb. 4/4, 1 4) ist fUr die
Ferigile 11-Phase typisch und in der Phase III ist d erglekhen nie zutage
gekommen.
Nachsteher.d seien die Beweisgrunde fUr eine Periodisierung des
> 1 A
Graberfeldes van Ferigile im entgegengesetzten Sinn ( Il B
bzw. S - > N) angefiihrt.64
1 . Die meisten typolog:i schen Elemente, die es gestatten eine
Beziehung zur Basarabi-Kultur aufzustellen, befanden sich in der sudli
chen Halfte (bzw. Ferigile LI) des Graberfeldes. Dabei beziehe kh mich
hauptsachlich auf die Reliefverzierung auf den Schusseln und Krugen
(Abb. 4/3,7), auf den Typus der Topfgefasse (Abb. 4/8) und auf die
SchOsseln mit fazettiertem �and ( Abb. 4/1 1 ) ( die in Ferigile sehr sel
ten sind) . 65
2. Die Kn6pfe des kreuzf6rmigen Pferdegeschirrs ( Abb. 4/1 ) das
fnrmenkundlkh betrachtet eine jungere Etappe darstellt als das Pferde 
geschirr von Balta-Verde, wurden in dem der Unterphase H A angehO
renden Grabhilgel 27 von Ferigile gefunden.
3. In Duvanlij , bei Basova-M ogila ( am Ausgang des S.Jb.: datiert) ,
wurde einc eisernc Schwertsc heide gefunden, die ihrer Form und ihrer
· verzierun g entsprech end analog ist mit dcn Exemplaren aus dem Nord 
abschnitt van FerigiJe (Abb. 3/1 1 ) . 66
-

6� Im Grabbestand sind noch ein Amphoren-Gefl!!ss und zwei «thrakische»
·

Fibeln, die Alexandrina Alexandrescu (die auch die Funde von Zimnicea
veroffentlichen wird) dazu veranlassten, das betreffende Grab an das Ende
des 4.Jh. zu datieren.
D�ese B:weisfiihrung wurde auch in Fer�gile
S. 88 geaussert.
:
.
_
DJe s.chus.sel aus dem :r:ugel
29, �er SJCh
lm sud1ichen
Bereich der Nekropole
befand, ermnert am mcJsten an d1e Form der Basarabi-Schiisseln (Ferigile . . . ,
.
S. 39, Taf. 13!14). Be1 dem Versuch, die Entwicklung der Ferigile-Gruppe aus
der Basarab1-Kultur abzuleiten, habe ich Gefăsse aus der Phase Ferigile II
als �e.ispiele angefiihrt (Basarabi-Kultur . . . , S. 124 und Abb. 9/1, 2 z u S. 122).
66 Fengzle . . . , S ll!'i und Taf. 19/7, 8. Fiir Duvanlij siehe B. Filow, I. Welkov,
W. Mikow, Die Grabhiigelnekropole bei Duvarnlij in Siidbulgarien, 1934, S. 74,
Abb. P4,

:�

.

.•.
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4. Die Trensen mit genietetem Mundstt.ick ( Abb. 3/5), die im
Becken des Mittellaufes der Donau stark verbreitet sind, sind im allge
meinen in das S.Jb. datiert. lcb beziebe micb dabei auf des Grăberfeld
von Cbotin ( Slowakei), wo sie zusammen mit scheibengedrehter Kera
mik vorkommen.67 In Ferigile fand man sie im Nordabscbnitt, zusam·
men mit dem Akinakes, aber aucb im zentralen Teil des Grăberfeldes.
Neuerdings f,and man sie aucb in Tigveni, in Begleitung von scbeiben
gedrebter Keramik.,also năber gegen Ferigile III zu. lcb bin der Mei
nung, dass dieser Beweisgrund an und fiir sich nicbt allzu bedeutend
ist, denn es kann sofort eingewendet werden, dass der betreffende
lirensentypus lănger gedauert bat. In diesem Sinne wi.irde das Exem
plar mit Pferdekopfknebeln, wie weiter oben erwăbnt, im 6. Jb am
Anfang der Reihe liegen.68 Der b etreffende Typ entwickelte sicb im
Laufe des S.Jb.
Beim Vergleicb der beiden Gruppen von aufgefiihrten Beweisen,
5ebe ich micb von neuem veranlasst, der ersten davon zuzustimmen,
das heisst derjenigen aus dem J·ahre 1 967, u.zw. umso m ebr, als die
neuen Forscbungen nicbts weiteres erbracbt baben, was diesen Stand
punkt ăndern wi.irde.
lcb babe auf diese Frage bestanden, denn die sebr enge Periodi
sierung des Grăberfeldes von Ferigile ist bisber die einzig e konkrete
Basis, um die Cbronologie des 6.his S.Jb. im donaulăndiscben Karpaten
raum eingebend zu besprechen.69 Die Folgen dieser Periodisierung babe
icb sehr genau er�rtert und :in der 1 967 verOffentlicbten syncbroniscben
T·afel veranschaulicbt. 70 Die gr�sste Scbwierigkeit, die Peri adi sierung
.

67 M. Dusek

(Thrakische Grăberfeldt:!r der Hallstattzeit in Chotin, 1966, S. 29)
datiert �·e als im 5.Jh, beginnend und bis in das 3.Jh. fortdauernd. Man
muss abcr betonen, dass die Zeitstellung des GraberfPldes von Chotin im
4.-3.Jh. so wie sie Dusek aufgrund von zwei Latime-Fibeln vorgeschla.ll,el"
hat, zu t.ief anmutet. Anhand der allgemeinen Analogien mit den Funden aus
dcr Theiss-Ebene, meine ich, dass wenigstens jenc Grabcr, wo Trcnsen zutage
gefordert wurden, in das 5.Jh. gehi:iren.
68 M. Pltrducz (a.<l.O., S. 149) und in Szkitalwrunk es kronol6giai helyzcUmek
kerdesehez, in Kiilănlenyomat az anttk tanulmanyok, 1966, 15/1, S. 135) begeht
jedes Mal den Fehler, die Trensen von Ferigile einem anderen Typus als
demjenigen von Szentes-Vekerzug zuzuschreibcn. Ich will hervorheben, dass
sie demselben Typus gehoren, u.zw. demjenigen mit an den Knehel genie
tetem Mundstuk. Was die Zeltstellung dieser Trensen anbe!an·gt, gelangt
Părducz anhand einer reichen Beweisfiihrung zu dem Schluss, das sie
jedenfalls in der zweiten Hlilfte des 6.Jh. erscheinen, was auch meiner
Meinung entspricht. Der betreffende Trensen-TYJ:US, auch ohne den Pfer
dekopfendungen der Knebel, also die gewi:ihnliche, einfache Variante, zwingt
dazu, keine sţ iitere Datierung anzunehmen. Vgl. auch den Grabzusammen
hang in Atenica (M. Djunknic und B. Jovanovic, a.a.O.).
69 Vgl. auch S. Foltiny, in Archaeology, Jan. 1970, S. 57.
70 Ferigile
S. 9 und Abb. 34 zu S. 99.
• • .,
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des Hfigelgrăberfeldes von Ferigile zu IOsen, bzw. die Richtung ihrer
Entwkklung zu bestimmen, liegt in de.r verhăltnismăssig kurzen Dauer,
die dieses Grăberfeld hat (etwa 1 00-1 50 Jahre) . In dieser kurzen Zeit
entwickelte sich di e Keramik formenkundlich nicht stark genug, um
es zu ermOglichen, die Typen durch entferntere Analogien einwandfrei
zu beurteilen. Wenn auch in Ferigile ein gew!sser Typ ( z.B. der Aki
nakes) in einem genau abgesteckten Horizont auftritt, bzw. Phase 1 A,
so heisst das nicht, dass alle Akinakes gleichen Typs des gesamten
donaulăndischen Karpaetnraums aus genau der gleichen Zeit stammen.
lch ftlhrte weiter oben die Trensen mit genietetem Mundstiick als
Beispiel an. Als der•artiges Beispiel kOnnten auch noch andere Gegen
stănde herangezogen werden. Aus diesem Grunde gibt es keine ande
ren LOsungen als entweder mOglichst viele Grăberfelder aus dieser
Zeit in den benachbarten Gehieten durchzugraben, um die horizontalen
Stratigraphien untereinander vergleichen zu kOnnen, ader eine Situa
tion ausfindig zu machen, in der die Stratigraphie vertikal ist. Bis diese
LOsungen gefunden werden, hleiht einem aher nichts anders iibrig, als
so oft ein neuer Fund mit analogen Funden aus Ferigile verglichen
wird, den Sachverhalt nach heiden mOglichen Richtungen hin zu
heurteilen.
Es wăre noch hinzuzuftlgen, dass bei. der Lesung des Hiigelgrăber
feldes von Ferigile im entgegengesetzten Sinne (hzw. II B .. 1 A - > III)
die sogenannte «skythische» Gruppe am Mureş in das S.Jh., das Gră
berfeld von Gogoşu in das 6.Jh. und die Flachgrăbernekropole in
Ferigile mit den einbegriffenen Typen vor das dortige Hiigelgrăhedeld
datiert werden mi.issen. Der Vorteil eine·r derartigen LOsung wăre, dass
die Genesis der Ferigile-Gruppe aus der Basarahi-Kultur hesser ver
treten wăre. Die T·răger der Basarabi-Kultur aus der Donauehene hătten
sich folgLich in die Vorkarpaten zuriickgezogen und die Ferigile-Gruppe
hervorgebracht. Im entqeqenqesetzten Fall mUsste fiir die Basarahi
Elemehte, die in Ferigile II offensichtlkher slnd nach einer anderen
Erklărung geforscht werden. Die im Jahre 1967 gegebene Erklărung ist
zwar plausihel, aher nicht zufriedenstellend.7 1
Bis neuer Fundstoff an den Tag kommt, der den heiden Alterna
tiven ein Ende setzt, wiederhole ich ahermals meine Meinung, dass
die Beweisfiihrung ftlr die Periodisierung des Grăberfeldes von Ferigile
in Richtung N - .. S ihre GUltigkeit beibehălt, wenn nicht sogar
crhărtet. Die 1 967 vorqeschlagenen Absolutwerte seien erneut ange
fuhrt : fiir den Beginn der Phase 1 A etwa 550 ; fli·r die Pbase III (hzw.
III B) etwa 400 ader sogar noch spăter ( das ganze 4.Jh.). Die iihrigen
-

•

71 Ebda,

S

.101,
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Unterphasen miissen dem Entwicklungsschema in diese Zeitspanne
eingegli·edert werden.72 Andere Daten sind nicht festgelegt ( eventuell
noch die Mitte des S.Jh. fiir den Ausgang der Phas e

II (?).

Der Forschungsstand in Nordwestoltenien und in den Banater
Bergen. Das Fundgut, das bel den vor lăngerer Zeit durchgefllhrten

Ausgrabungsarbeiten in den HO.gelgrăberfeldern mit Brandbestattung
von Teleşti und Drăgoeşti an den Tag kam, liess die Vermutung auf
kommen, dass sich in der GorH?enk.e eine Kulturgruppe befindet, die
mit derjenigen von Ferigile eng verwandt ist.7 3 Neuere Entdeckungen
von typischen Ferigile-Funden im Banat werfen aber die Frage auf, ob
die Ferigile-Gruppe nicht etwa ganz Nordoltenien umfasst hat und
am:h bis j enseits der Berge in das Banat verbreitet war. Ich beziehe
mich hauptsăchlich auf unverOffentlichten
Fundstoff, der aus der
befestigten Siedlunq von Remetea-Pogănici stammt. 74 Im Depot des
Museums von Lugoj kOnnte ich mehrere Năpfe sehe n und nachzeichnen
( vom Typus 1 B, Ferigile, wie Abb. 4/4) so wie einen scheibenfOrmigen
Knopf ( oc 4 in Ferigile). Das Ub�ige Fundgut, ausladende SchUsseln
mit Reliefverzierung, bauchige kannelO.renverzierte Tassen, Topfgefăsse
I Typ VI A l , Ferigile, wie Abb. 4/8) scheinen auf eine n Fundzusa.m
menhang hinzuweisen, der fUr Ferigile II typisch ist. Wenn zu diesen
Beobachtungen auch noch die lăngere Zeit zuriickliegende Entdeckung
eines Brandgrabes in Brebu 75 hinzugefUgt wird, so wird die Vermu
tung, dass die Ferigile-GTUppe auch im Banat existiert bat, noch
glaubwiirdiger.
An dieser Stelle sei
crwahnt, da ss das kO.rzlich erforschte Graberfeld im Lotru-Tal, das
dasein der Ferigile-Grupp e und ihrer Trager auch jenseits ( nOrdlich) der
SUdkarpaten, in dem intramontanen Raum, beweist. Das Brandgrab von
Rlandiana ( j ud. Hunedoara)76 konnte diesbezO.glich auch einen Hinweis
darstellen. Im Haţeger Land, in der Gegend um Sibiu, auf dem Foga
rascher Abschnitt des Altflusses, bis hi nein ins Burzenland, gibt

Die Ferigile-Gruppe in Siidsiebenbiirgen.

Î2

So auch in Ferigile . . ., S. 91. ; die absoJuten Zeitangaben der Untcrphasen
haben demnach einen bedingten Charakter.
7J A. Vulpe, in Dacia, NS, IV, 1 960, S . .1 9ti ; Ders., Ferigile
, S. 93, anhand
des von D. Berciu ( Ar he o log ia p;-eistorică a OUeniei, 1939, S. 173 ff.) publi
zierten Materials.
7� Ausgrabungen V. Dumitrescu und 1. Stratan. 1. Stratan (Materiale, VII, 1961,
S. 165) bildet bloss einen Teil des Materials von Remetea-Pogănici ab.
75 V. Leahu, in SCIV, 16, 1965, S. 159.
76 K. Horedt, in Dacia, NS, X, 1966, S. 282, Abb. 22. Dagegen sind die Grab
funde aus Simeria (M. Roska, Dolgnzatok-Cluj, 4, .1 9 1 3, S. 23) und Deva
(0. Floca, Sargetia, 1, 1937, S. 58) Leichenbestattunr,en. Sie bilden wahr
schf'inlich eine gesonderte Gruppe ab. Ich W11rde sie e · nstweilen nicht der
Gruppe am oberen Lauf des Mureş zuschreiben,
• . .
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es keine gesicherte Spur aus dieser Zeit . Die Brandgrăber, die im
Burzenland zufăllig aufgedeckt wurden, stammen aus einem spăteren
Abschnitt und k�nnen h�chstens darauf deuten, dass hier eine ăltere
Tradition auf Ferigile III-Unterlage weitergefO.hrt wird.77 Da im Laufe
der Geschichte das Leben auf den beiden Seiten der SO.dkarpaten ver
hăltnismăssig oft gemeinsame Formen der Sachkultur aufgewiesen hat,
wăre es gar nicht verwunderiich, wenn die Ferigile-Gruppe auch auf
dem Nordabhang anzutreffen wăre. Die zah:.reichen Zusammenhănge,
die zwischen der Ferigile-Gruppe und der Gruppe am Mureşlauf
bestehen, wăren dei"art besser erklărt ( s.w.u).
:

Mit der Ferigile-Gruppe nahverwandte Gruppen Die B1rseşti
Gruppe. Die kOrzlich erfolgte Veroffentlichung der Grabungsergeb

nisse aus dem Flachgrăberfeld mit Rrandbestattung von Slobozia
Oneşti (jud. Bacău)78 beweist. dass die spăte Entwicklung der
Bîrseşti-Gruppe in derselben Weise stattgefunden hat, wie die der
Ferigile-Gruppe. Die Slobozia-Phase innerhalb der Bîrseşti-Gruppe ist
gleichzeitig mit Fel'igile III . In beiden Gruppen sind die EinflO.sse, die
von der unteren Donau kommen, offensichtlich. Die Bestattung in einem
rechteckigen, manchmal mit Steinfliesen ausgelegtem Grab, wie sie an
der unteren Donau hăufig ist, erstreckt sich anscheinend in das Verbrei
tungsgebiet der Bîrseşti - und Ferigile-Gruppen .
Andererseits vermehrt das Urneng.rab von Recea ( jud. Bacău) 79
mit seiner Deckelurne ( bauchiges Gefăss mit ausladender SchO.ssel
bedeckt) die Anzahl der Grăber dieses Typs innerhalb der Bîrseşti
Gruppe. Im Jahre 1 967 nahm ich an, dass derartige Grăber, die . in
l3îrseşti i.n den HO.gelgrăbern immer in sekundarer Lage vorkommen,
einen Horizont vertreten, der mit Ferigile Il gleichzeitig ist (bzw.
Bîrseşti II
Ferigile 1!).80 Das Verbreitungsgebiet der Bîrseşti-Gruppe
ist gegenwărtig genauer a:bgezeichnet, weil sich in der letzten Zeit eine
selbstăndige moldauische Gruppe umreissen liess ( s.w.u.) . Es kommt
derart die Vermutung auf, dass die Gruppe der Brandgrăber Birseşti vom
Trotuş-Becken sich nicht weiter nordwărts erstreckt und auch nicht bis
=

77 D er FUnd van Braş ov- Barto lomPu (Ferigile . . . , S .98) sowie derjcnige van

Hărman, Jud. Braşov (I. H. Crişan, ActaMN-Cluj, 1, 1!JE:4, S. 102 und Abb. 8).
Carpica; 1, 1968, S. 67.
7!l Ebrl.a, S. 73. Ein li hn l ic her Grabtyp konnte auch flir die zersti.irten Graber
van Pădureni, Jud. Vrancea (S. Morintz und G. Bichir, in Materiale, VJ,
1959, S. 488) angenommen werden.
BO Ferigile
S. 93. Ftir die Zeitstcllung der Phase Bîrseşti 1 in der zweiten
Halfte des 6.Jh. spricht auch die an dcr Drchschcibc gefcrtigtc ausladendc
Schiissel, die ebenfalls in Birseşti sowie in Sarinasuf, Jud. Tulcea (hier
wurden zwar mehrere Exemplare festgestellt) zutage kam. (In Sarinasuf
fanden in letzter Zeit von P. Alexandrescu durchgefUhrte Ausgrabungen statt).

78 C. Buzdugan, in

• . .,

·
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in die zentr.ale Hochebene der Moldau reicht. Der Mittelpunkt des
Verbreitugsgebiets der Bîrseşti-Gruppe liegt im Vrancea-Land und im
Vorgebirge in der Gegend des Karpatenknies. Es ist noch nicht fest
gelegt, wie weit diese Gruppe bis in die Ebene und in die Dobrudscha
vorstosst.81

Die Gruppe Dobrina-Ravna ist nach den Graberfeldern in Nordost
bulgarien bezeichnet, die eine zeitliche stufenabfolge aufweisen (bzw.
Dobrina - ,. Ravna I - ,. Ravna II). Die Verhaltnisse dieser Abfolge zur
Ferigile-Gruppe sind vor Iangerer Zeit erOrtert worden.82 Bekanntlich
ist ja bis zur Zeit das Hugelgraberfeld mit Brandbestattung von
Dobrina der einzige Fundverband g,rOsseren Ausmasses an der unteren
Donau, in dem altere Funde als das 4.Jh. ans Licht gefOrdert wurden.
Lasst man einige Hinzelgraber unbeachtet, die eben weil sie einzeln
vorkommen, keine Diskussionsunterlage darstellen kOnnen, so ergiot
sich, dass alle anderen Graberfelder sich in denselben Horizont einrei
hen, den man Satu Nou-Zimnicea, Bugeac u.s.w. benennen kOnnte und
der fruhestens mit Beginn des Ausgangs des S.Jh. datiert werden kann.
Nur die Graberfelder von Dobrina83 und Ravna84 lassen fUr die inte
ressierende Zeitspanne eine Entwicklung genauer erkennen und aus
diesem Grunde sei naher auf sie eingegangen.
Gepflegt wird auschliesslich Br.andbestattung. Sowohl in Dobrina
als auch in Ravna sind die Grabaufschuttungen sehr klein . In ihrem
Gefiige ist sehr oft die Steinverpackung zu erkennen. Der in Dobrina
vorherrschende Grabtypus ist die Deckelurne ( Bestattungstypus 2 von
Ferigile). Grabhugel 12 bildet e1n e Ausnahme, denn er enthalt das
Grab eines Kriegers mit den Grabbeigaben auf der Erde (Bestattungs
typus l a von Feriqile). In Ravna qibt es 5owohl Deckelurnen ( Bestat
tun9"styous 2a und 2b von Ferigile). als auch die Bestattung in ein
rechteckiqes Grab, meistens mit Steinsetzung (dem Typus .3 von Feri
gile ahnlich).
Der Fundstoff aus dem Graberfeld von Dobrina ist sehr einheit
lich. Es herrscht das bauchige Gefass vor (das als Urne dient) , mit
hohem Hals und leicht 'ausladendem Rand (Typ V Al und V A2, in Feri
gile) (Abb. 6/3, 7). AussP.Tdem befinden sich hier norh SchUsseln mit
einqezogenem Mundsaum (I A3, in Ferillile) , kleine Tassen mit War
zenhenkel ( wie Abb. 4/1 3) und bauchige Schalen (Abb. 6/5). In diesem
81

Der Fund (Grabfund ?) von Piatra-Frecăţei, Jud . . Tulcea, gehort hochstwahr
s�heinlich dem Typus Birseşti an und ist vielsagend fiir die VorstellunJZ des
noch unerforschten Kultur-Aspekts der derzeitlichen inneren Dobrudscha
(vg l. Feriglre . . . . S. 43).
82 Ferigile . . . .S. 91 und 95 ; vgl. oben S.
83 M. Mircev, in Bulletin du Musee National ă Varrta, 1, 1965, S. 33.
84 Ders., in Izvestiia-Institut, 25, 1962. S. 97.
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Fundzusammenhang befinden sich auch eine Bronzefibel mit dreiecki
ger Fussplatte ( Abb. 6/1 O) und Eisenmesserchen. Das Grab des Kriegers
aus dem Grabhtigel 1 2 enthielt cine zweischneidige Axt, eine Speer
spitze unde eine Trense, alle aus- Eisen ( Abb. 6/B). Ăusserst wichtig
ist der Grabhllgel 5 mit seinen drei Grăbern, davon das in der
Mitte gelegene ( Gr. 1 ) ein bauchiges Gefass vom gewOhnlichen Typus
enthielt (Abb. 6/3). Gr.2 aber, das slldlich van Gr. 1 , aber auch gegen
die Mitte des Grabhtigels zu gelegen ist ( aus der Beschreibung ist nicht
eindeutig zu entnehmen, ob es sich um ein Nebengrab handelt oder
ob Gr. 1 und Gr.2 ein Doppelgrab bilden) , enthălt als Urne eine grie
chische Oinochoe mit weissem Oberzug und Spuren rotbrauner Far
benbănder. Aus demselben Grab stammt auch noch eine Tasse ( die
der scheibengedrehten Schale aus Gogoşu ăhnlich ist ; vgl. w.u.) und
eine scheibengedrehte Schllssel ( Abb. 6/A). Einen Sonderfall stellt der
Grabhllgel 23 dar, der van der einheitlichen Gruppe der Hllgelgrăber
aus dem eingentlichen Grăberfeld etwas abseits liegt. Zu dem Fund
bestand dieses Htigelgrabs gehOrt ein kraterfOrmiger, an der Topfer
scheibe gedrehter Napf, zwei griechische Lekythoi, zwei eiserne Mes
serchen und ftinf Fibeln vom thrakischen Typus ( Abb. 6/C).
Der Fundbestand des Graberfeldes van Ravna ist nicht einheitlich.
Die Grăber mit einfacher Urne ( 2-5, 8, 9, 1 2, 1 6, 27-35, 40-42) haben
einen Grabbestand, der in vielen Beziehungen verschieden ist van dem
Jler anderen Steinkistengrăbern. In der ersten Grăbergruppe ( Ravna I)
kommen no-ch bauchige Gefăsse (besonders vom Typus V B Ferigile)
vor (Abb. 6/2 1 ) . kleine Tassen mit zylindrischem . Knopfhenkel ( wie
Abb. 4/1 3) , Topfgefăsse (Typ V l D Ferigile), Schiisseln mit aus dem
[v:fundsaum ausgezogenen Noppen ( wie Abb . 4/1 6) ; die einzige Fibel
ist ein hybridisches thrakisches Exemplar mit Armbrustbugel und
Scheibenfussplatte (Abb. G /23).
Die Steinkistengrăber des Ravna 11-Horizonts besitzen reichhaltige
Grabbeigaben, darunter die scheibengedrehte Keramik vorherrscht.
Mehrere Male kommt das kraterformige Gefăss vor, ( Abb . 6/25), das
durch eine gewisse handgearbeitete Napfart nachgeahmt wird , der
Krug mit llberstăndigem Henkel, scheibengedrehte Schllsseln usw. Van
den Metallgegenstănden ist eine Fibel mit dreieckigem Fuss van
gewisser Bedeutung (Abb.6/24) und ein kurzes Antennenschwert ( Grabhllgel 37}, das aber vermutlich kein Akinakes ist ( es fehlt das Heft). In
den Grăbe!"'l vom Typ Havr:a Jl sind hăufig Webespindeln anzutreffen,
ebenso wie im Flachgraberfriedhof van Ferigile und in einigen Grăbern
van Tigveni.
Obwohl die Typen der Fundbestande der beiden Horizonte in
Ravna sich einander durchdringen - was auf eine nicht zu grosse
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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zeitliche Entfernung hindeutet ( in Ravna sind die Grăbertypen in der
Ebene des Graberfeldes vermischt, so dass eine horizontale Stratigraphie
UlllTlăglich 1st) - e nthalten sie dennoch gentigend Elemente, um zwei
Phasen zu b estimmen. Ravna 1 ist offensichtlich ălter als Ravna 1.! . Die
Verbindung zwischen Dobrina und Ravna II stellt Ravna 1 dar, dazu
wahrscheinlkh auch der einzelne Grabhtigel 23 von Dobrina hinzuge·
zahlt weru€n muss.
F1lr die absolute Zeitbestimmung sind als aussagefăhige Elemente
nur Grabh1lgel 5 und Grabhtigel 23 von Dobrina vorhanden. Die Datie
rung der Oinochoe aus Grabhtigel 5 ist ziemlich genau : 6.Jh.ss
A.ndererseits wiirde die Tasse aus demselben Grab eber auf das 5.Jh '
hinweisen.80 Die Lekythos-Gefiisse aus Gr,abhiigel 23 gehăren einem
Typus an, der hauptsachlich im 4.Jh. angetroffen wurde. Wenn fiir
Grabhtigel 23 in Dobrina ein Datum um etwa 400 annehmbar ist, so
diirfte man fiir Ravna II das 4. und fiir Dobrina das 5.Jh. vorschlagen.
Wenn man fiir Dobrina das 6.Jh. annehmen wOrde (anhand der obener
wahnten Oinochoe), so hiesse es im betreffenden Gebiet einen Hiatus
von 75-1 00 Jahren anzunehmen, was nicht glaubwOrdig wăre . lch neige
;!eshalb eher dazu zu vermuten, dass das Grab 2 aus Grabhiigel 5 in
Dobrina in das 5.Jh. zu datieren ist ( wahrscheinlich etwa in dessen
Mitte), die betreffende Oinochoe aber ein Luxusgegenstand ist, der nach
mehreren Generationen in den Grabbestand gelangte. 81
Es taucht nun die Frage auf nach dem ft.ir das 6.Jh. in diesem
Gebiet spezifis·c hen Horizont. Den einzigen Hinweis kănnte das einzclne
Korpergrab ( gestreckte Lage, NW-SO-Ausrichtung) aus dem Grabhiigel
von CaTevbrod ( ehem Endze) neben Surnen81:1 geben. Die Keramik ist
der von Ciurelu ( s.w.u.) sehr ăhnlich. Die dreikantigen Pfeilspitzen lnit
Tiille, weisen auf den Anfang des 6. Jh . ·als terminus a quo. Dieses
Datum scheint annehmbar zu sein, denn andere Funde aus dem gleichen
Grab, wie die rautenfărmigen Pfeilspitzen ( die meisten) und die Bronze
trensen, sind Typen. die eher in das 7.Jh. datierbar sind. 89
85

Die Datierung wurde anhand von Fotografien von P. Alexandrescu unter
nommen, der sich besonders auf die Lage in Histria stii.tzte.
86 Die Zeitstellung wurde anhand der Typologie gleichfalls von P. Alexan
drescu, aber weniger kategorisch angegeben. Derartige Gef!!ssformen kommen
in Histria im 5.Jh. vor (V. Z,'rra, Materiale, 9, 1970, S. 216, Abb. 29).
87 Diese M1hdichkeit kann durch den Grabbestand aus Gr. 6 von Brăiliţa
veranschaulicht werden (vgl. unten S. 147).
88 R. Popov, Izvestiia-Institut, 6. 1930-1931 . S. 96. Sekund!!res Grab in einem
Hiigel, der Bestattungen aus der Dbergangsperiode vom Neolithikum zu der .
Bronzezeit enthielt.
89 Fiir die Typolog'. e der Pfeilspitzen siehe A. I. Meliukova, a.a.O., S. 14 ;
fiir die Trensen sind, als nilchste Analogien, die Exemplare aus dem Hiigel
Nr. 376 von Smela , am mittleren Dnepr, anzufiihren (P. D. Liberov, in
Voprosy sktfo-sarmackoi arheologîi, 1952, Tabelle I/7).
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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Wie bereits erwahnt, gibt es an der unteren Donau keine anderen
Graberfelder, die dem von Dobrina gleich sind. Einzelgraber sind in der
Monographie im Jahre 1 96790 angefiihrt. Alle li:egen an der Donau und
sind letzten Endes mit den Brandgrabern van Gogoşu ( Gogoşu II ;
s.w.u.S. 1 48) in Verbindung.
Der Sachverhalt wird deutlicher, was d.ie Graberfelder vom Typ
Ravna anbetrifft. Die Analogien sind zahlreich. Zitiert sei zuerst das
Crăberfeld von Zimnicea, dessen Beginn wahrscheinlich mit Ravna II
parallel verlauft. ln Zimnicea aher sind zahlreiche altere Elemente vom
Typus Ferigile II anzutreffen, wie z.B. das obenang�fiihrte Grab ( s.S. 135).
[ch bin aher nicht in der Lage behaupten zu konnen, dass dies einen
alteren Horizont mi.teinbegreifen konnte.91
Andere Graberfelder, die hauptsachlich mit Ravna II parallelisiert
werden kănnen ( einige sind sogar alter ader dauern Hinger, bis in das
3.Jh.) sind die in Satu-Nou, Beilic und Bugeac (jud. Constanta), Murighiol,
Teliţa und Enisala ( jud. Tulcea ) , Semerdjevo, Kulevca, Drumevo, Brani
cevo (NO-Bulgarien) usw.92 Davon sind die beiden Grilberfelder von
Bugeac besonders wichtig, denn hier finden sich Analogien fiir Ravna I
und Il, obwohl das Schwergewicht der bei den Friedhofe in das
4.Jh. fant.
Der Fundstoff des 6.-5.Jh. im Innenland der Dobrudscha
beschran.k.t sich eigentlich auf einig e Zufallsfunde, wie die Grăber von
Piatra Frecătei, Petro.ş.ani (jud. Constanta) und Cernavoda ( letztere
gehoren eher in den Ravna I Horizont) , welche eine lokale Gruppe
bestătigen, aher nicht ausreichen, um sie zu bestimmen,il:J
90
91

• . .,

Ferigile
S. 95.
A. Alexandrescu (freundlid.e Mitteilung) datiert den Anfang der Siedlung
sowie denjenigen des Grllberfeldes ·innerhalb des 4.Jh.
92 Von M. Irimia studiert und angefllhrt (Pontice, 1, 1968, S. 193). Man konnte
auch die Brandgrllber von Tuluceşti, Jud. Galaţi (1. T. Dragomir, RevMuz, 6,
1969, S. 164) und Enisala, Jud. Tulcea (Ausgrabungen G. Simion) hinzufugen.
93 Piatra-Frecăţei : vgl. oben Anm. 81 ; Petroşani : N. Hartuche, In Pontica, 4,
1971, S. 259, Abb. 1/3 ; Cernavoda : D. Berciu, in Materiale, IV, 1957, 281, Es
ist enttăuschend, wie wenig Daten uber die autochthone Kultur innerhalb
oder in der unmittelbaren Nllhe der griechischen Stădte aus der Dobrudscha
geliefert wurden. Die Abteilung des 6.bis 4.Jh. der Hugelnekropole von
Histria, die meist Griiber von ortsansll.ssigen Fiirsten zutage forderte, zwar
vielsagend was den Grabritus betrifft, hat jedoch o.usschliesslich griechische
Keramik geliefert (P. Alexandrescu, Necropola r:umulară. Săpături 1 955-1961 ,
in Histria, II, 1966, S. 133). Verhăltnisml!ssig zahlreiche, jedoch in Minderheit
im Vergleich zu der griechischen Keramik aus dem Zusammenhang, si.nd die
autochthonen Gefll.ssfragmente von Sarinasuf und Jurilofca (beide im Jud.
Tulcea) sowie Tariverde (Jud. Constanta), alle in der Nâhe der Stadt Histria.
In Histria selbst fand man handgearbeitete Keramik in allen Schichten.
Bemerkenswert ist aber, dass d(ese Keramik erwartungsgeml!ss meist rohe,
stypische Ware darstellt. Sie hilft wenig, die Zeitsteliung der binnenllindihttp://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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Die Lage in der Donau-Ebene weist ein eigenartiges Bild auf.
C>bwohl die archaologisch en Gelandebegehungen (hauptsachlich im j ud.
Ilfov), allgemein sehr intensiv waren, sind die Funde aus dieser Zeit
sehr diirftig. !ch habe den Eindruck, dass nach der intensiven Besiedlung
der Basarabi-Periode, die Donau-Ebene ganz einfach nur ein Durchzugs
oder Weidegeland e war. In Oltenien ist die Lage von derjenigen in der
Walachei etwas verschieden.
In der Walachei ist der einzige Fund, der einer ălteren Zeit zuge
wiesen werden kOnnte, und zwar, dem 6.-S.Jh. oder eventueU einer
noch frtlheren Zeit, das Brandgre.b von Ciurelu.94 Der Mangel an
charakteristischer Verzierung verhindert mich, es zuverlassig der
Basatabi-Kultur zuzuweisen, obwohl der Bestattungsbrauch ( Brandreste
auf der Erde zerstreut ; Gefasse mit dem Mund auf dem Boden) in dieser
Periode angetroffen wurde (in Şoldăneşti).95 Der B estattungsbrauch ist
aher kein zuverlassiges Datierungskriterium. Dadurch, dass ein ahnlicher
Bestattungsbrauch auch in den Grabhtlgeln von Bîrseşti belegt ist, ist
die Zeitspanne, in die das Grab von Ciurelu eingereiht werden kann,
verhaltnismassig weit.96 Die anderen sparlichen Funde aus der Donau
Ebene sind ebenfalls Einzelfunde. Erst im 4.Jh. treten irnrner rnehr
Grab- und Siedlungsfunde zutage. Letztere sind sehr ărrnlich ( einige
einzelhne Wohngruben i.n Alexandria ; eine Grube und eine zeit·

·

schen Gruppen pr!iziser zu fassen. Die «feine" Ware dieser Ansiedlungen
ist ausschliesslich griechisch (fiir Tariverde : R. Vulpe, SCIV, 5, 1954, S. 100 ;
G, 1955, S, 543 ; D. Berciu, Materiale, IV, 1957, S. 77 ; ftir die archaische
Schicht in Histria : Suzana Dimitriu, in Histria, Il, 1966, S. 54 und Taf.
65-68 · innerhalb der autochthonen Keramik unterscheidet die Verfasserin
eine Gruppe nordpontischer Formen, die besonders durch Gef!i51>e mit
eingezogenem Hals und ausladendem Munds�um . charakteris(ert sind (Ebd�,
Taf. 67) ; vgl. auch V. A. Illinska, Arheologta-Ktev, 20, 1966, S. 58 ; Mar1a
Coja La ceramique autohtone d'Histria au.:r Ve-Iers.av.n.e., in Actes du

pre rr:.ier Congres International des etudes balkaniques et sudest europeenJnes,

Sofia, 1970, II, S. 335, legt eine Entwicklung der autochthonen Keramik von
Histria in geschlossenen Funden vor, die sich durch das Fehlen der nord
pontischen Elemente im 5.Jh. und deren Wiederauftauchen in der ersten
H!ilfte des 4.Jh. bemerkbar macht (ebda, Abb. 2. 19-15).
94 D.V. Rosetti, in PMMB, 2, 1935, S. 53, Abb. 5-1 1 ; van D. Berciu (Zorile . . . ,
S. 241) der Basarabi-Kultur zugeschrieben, u.zw. deren zweiter Phase :
75o:-700.
95 A. 1. Meliukova, in MIA, 64, 1958, S. 57. Einige Formen, besonders das grosse
bauchige Gef!iss (ebda, Abb. 20/1, 2) erinnern an ct"e aus Carevbrod (siehe
oben Anm. 88).
!J6 So auch in Ferigile . . ., S. 95 gefolgt auch von V. Dumitrescu (Dada, NS,
XII, 1968, S. 234).
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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weilige Besiedlung in Bălăneşti, eine Zufluchtsstătte in Albeşti, jud.
Teleorman, usw.).97
Die zahlreichen GrabhUgel, die der eintOnigen Bărăgan-Landschaft
ein wenig Abwechslung verleihen, sind meistens unerforscht . Ăltere
�unde98 sowie jtlngere - fast alle Zufallsfunde - bezeugen, dass
Oberraschungen in dieser Rkhtung zu erwarten sind. Verhăltnismăssig
jUngere Funde, die der hier erOrterten Periode zugesprochen werden
k.Onnen, sind die Grăber von Ploie'Şti und von Gurbăneşti. Die ersten
sind Brandgrăbe·r und kh wies sie an anderer Stelle der Ferigile-Gruppe
zu.99 In einem GrabhUgel bei Gurbăneşti ( jud. Ialomiţa) 100 gibt es ein
sekundăres Skelettgrab, aus dessen Beigabenbestand ein zoomorphisch
verziertes Goldplăttchen ( hOchstwahrscheinlich von einem Gorytos) und
einige dreikantige Pfeilspitzen mit Dom und TUlle zu erwăhnen sind.
Der Typus der Pfeilspitzen weist auf das 6 . Jh, als terminus a quo. Die
Goldplatte scheint im Stil der skythischen Kunst ausgeftihrt zu sein. 101
D er Bestattungsritus kOnnte ein weiterer Hinweis sein, dass der Vestor
bene kein Orstbewohner war.102 Mehr Iăsst sich nicht sagen.
S. 251 ; Materiale, VII,
1961, S. 209 und in Dacia, NS, III, 1959, S. 179 ; fur Bălăneşti : Eugenia
Popescu in Studii şi Comunicări, Muzeul Piteşti, 1, 1968, S. 57 ; fur Albeşti :
E. Moscalu in Materiale, X, (Hs) ; andere Funde dieser Art sind von
D. Berciu in Dacia, NS, V, 1961, S. 163 angefilhrt. Bekanntlich ist das
Kriterium fUr die DatiErung der Alexandria-Funde die Glasinac I-Fibel (mit
dreieckigem Fuss). Wie bereits ausgefuhrt (Ferigile . . , S. 69) ist diese sehr
weitUiufig, Im Donau-Karpatenraum ist sie sowohl im 6.Jh. (Tariverde) als
auch im 4.Jh. (Ravna) belegt ; sie kommt in Ferigile I II-Grlibern vor, in
Ferigile und in Tigven•'. Die Alexandria-Bălăneşti·Keramik, die ihre Analogien
in d en illteren Niveaus von Zimnicea besitzt, scheint folglich in das 4.Jh.
zu datieren. Ich glaube aber, dass der Alexandria-Horizont auch mit dem
Schema Ferigile verglichen werden muss, wo er in das Feri,l?]le III-Niveau
eingewiesen wird. In Zukunft sollen eventuelle chronologische Unterschiede
innerhalb der Alexandria-Funde erkannt werden, die zur Zeit als noch nicht
genau datiert betrachtet werden o�:onnen.
98 V. Pârvan, Getica, 1926, S, 8 ff. ; I. Nestor, in 22BerRGK, 1933, S. 148 f.
99 Das Material, darunter auch zwei Akinakes, ist unveroffentlicht geblieben ;
vgl. Ferigile . . . , S. 93.
100 D. V, Rosetti, in Materiale, VI, 1959, S. 795 und Abb, 5, 6.
101 D. Berciu (Arta traco-geticli, 1969, S. 96) betrachtet das goldene Plilttchen
als ţersischen Einfluss und datiert es in die erste Halfte des 4.Jh.
1 02 Zu erwilhnen ist, dass in der Donau-Ebene und in der Dobrudscha einzelne
Leichengraber, meist )n Hockerlage, vorkommen, die aber untereinander
keine Verbindung zu haben scheinen, So das vereinzelte Grab von Celei,
Stadt Corabia, Jud. Olt (D. Tudor, E. Bujor, Ana Matrosenko, Materiale, VII,
1961, S. 483, Abb. 7) sowie zwei Bestattungen innerhalb der getischen Burg
2.-l.Jh.v.u.Z.) VO!l Popeşti, Jud. Ilfov, deren stratigraphische Lage lediglich
beweist, dass sie jii.nger als die mittelhallstattzeitliche Basarabi-Schicht und
iilter als d� �eto-dalsi:>che Schicht slnd. Sie konnten folgUch aUch � der

97 FUr Alexandria : C. Preda, In Materiale, VI, 1959,

.
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Im 4.Jh. vermehren sich auch di-e Funde van Bestattungsgegen
.;;Uinden. Erwahnt seien die reichen Graber von Mihăileşti (jud. Ilfov) ,
Peretu, Fînt1nele . (jud. Teleorman) . 1 03 Ebenf,alls j etzt beginnt auch die
Bliltezeit der Siedlungen an der Donau, davon Zimnicea (jud. Teleorman) .
am starksten durchforscht wurde.104 Die eigentliche Ebene bleibt aher
schwach besiedelt, nur mit einigen Gr,abhilgeln bestreut.i06
Zur Vervollstandigung des Bildes seien auch die Funde neben
Brăila erwahnt, obwohl sie sich eber auf das 4.Jh . beziehen. Hier wurde
in Chiscani ein Flachgraberfeld mit Korperbestattung gefunden, das als
wichtigere Beigaben einen Akinakes ( spater Typus, nach dem S.Jh. ? )
enthalt, ein Firnisgefass, einen grauen Kantharos, eine thassische
Amphora und zwei handgefertigte T'opfgetasse, die Fonn und Machart
nach im nordpontischen Raum zu Hause sind. 100 Die G efasse griechi
scher Mac.hart datieren den Fund in das 4.Jh. ( ohne Moglichkeit
naherer Bestimmungen}. Die zwei handgefertigten Topfgefasse und der
Bestattungsritus sprechen filr eine Gruppe, die im betreffenden Raum
fremd ist.
Diese Hypothese scheint umso mehr annehmbar zu sein, als in
der unmittelbaren Nahe ein Brandgraberfeld Liegt, und zwar, in Brăiliţa
(die Entfemung zwischen den beiden Funden betragt etwa 1 0 km}. Der
formenschatz aus dem Brandgraberfeld ist der, der in den Graberfeldem
hier, besprochenen Periode gehoren. Solche Bestattungen wurden auch in
Tariverde bestătigt (R. Vulpe, SCIV, 5, 1954, S. 103, Abb. 25), im 3,.Jh. datiert
und in Histria (D. Tudor, Materiale, IV, 1957, S. 35 ; er setzt das Grab r.n
das 3.bis 2.Jh. an ; es besteht aber die Moglichkeit, das Grab stratigraphisch
ab dem 5.Jh. zu datieren). Aus derselben Zeit stammen sehr wahrscheinlich
die etwa 10 Skelettgraber in gestreckter Lage, die hie und da im Gebiet der
Siedlung und det" Nekropole· van ZJmnicea zutage gefordert wurden. Das
iirmliche Grabinve:ntar gestattet keine strenge Zeitstellung. In einem dieser
Graber wurde eine eiserne Glasinac 11-Fibel gefunden (freundliche Mitteilung
von A. Alexandrescu ; vgl. auch SCIV, 1, 1950, S. 94).
103 Mihăileşti : N. Constantiniu und. V. Leahu, in SCIV, 19, 1968, S. 195. Peretu :
zufălligerweise 1970 gefunden. Der Fund enthalt einen Helm, zahlreiche sil
berne Gefll.sse, sowie eiserne Schienen van einem Kampfwagen. Das Material
wird van E. Moscalu veroffentlicht. Fintinele : C. Mateescu und M. Babcş,
in SCIV, 19, 1968, S. 283. Derselben Periode sollte man wahrscheinlich auch
die in Pîrjoaia. Jud. Ialomiţa, gefundcne Stanze zuschreiben, mit der man
ein zoomorphes Motiv darzustellen vermochte (V. Culică, · SCIV, 18, 1967,
s. 677).
tOt, Die Ausgrabungen wurden unter der Ln'tung van 1. Nestor angefangen
(Studii, 2. 1949, S. 1 16) und in letzter Zeit van A. Alexandrescu fortgeftihrt.
!05 Man soli nicht vergessen, dass die grosse Menge der tausenden von HiigelD
aus der Donau-Ebene hochstwahrscheinlich der Dbergangsperiode vom Neoli
thikum zur Bronzezeit gehore.n.
W6 Eine vorlaufige Veroffentlichung dieser Funde bei N. {larţuche und F. Ata
nasiu, Brăiliţa, 1968, S. 52 und Taf. 67-73.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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von Ravna, Murighiol, Teliţa, Bugeac usw. 1.iblich war. 107 Eine thassische
Amphora datiert diesen Friedhof ebenfalls in das 4.-J.Jh. ( ohne
Mt5glichkeit naherer Bestimmungen). Sehr wichtig ist eine griechische
Oinochoe, die mit dunkelbraunen B.!l.ndern auf hellem Grund
verziert
ist ( ich hatte das Gefass allerdings nicht in der Hand und Beschreibung
und Abbildu:ng sind unzulanglich) . Anhand des vert5ffent'lichten Fotos
datiert P. Alex·andrescu dieses Gefass ( mit dem von obigen Betra·ch
tungen aufgezwungenen Vorberhalt) in das 6.Jh. - Anfang S.Jh. Obzwar
sich dieses Grab in e twa 1 00 m Entfernung von den anderen Grabern
befand, lasst sich annehmen, dass es zu derselben Gruppe geht5rt. Wir ·
hatten derart einen Beweis, dass einige griechische Luxusgefasse auch
1 00 Jahre nach ihrer Herstellung bei den Ortsbewohnern Ln Verwahrung
gewesen sein kt5nnten und erst viei spater in die Graber gelangten. Sie
sind an sich kein sicheres Datierungskriterium.
Bedauerlicherweise ist es z.Z. unmt5glich, die Beziehungen zwi
schen diesen beiden Graberfeldern ( Chiscani und Brăiliţa) zu bestimmen .
Die Leiter der Ausgrabungen vertreten die Meinung, dass das Graber
feld von Chiscani etwa mit dem Jahr 340, mit dem Vorstoss der Skythen
des Ateas in Verbindung sei. 1°8 Derartig genaue Zeitste·Uungen lassen
:;ich aber archaologisch nicht ermi tteln. Die Frage bleibt offen und
gehort eigentlich auch nicht unbedingt zu dem hier erorterten Thema.
Die Lage in Oltenien ist von aer in der Walachei verschieden.
Wenn zwar die Ebene um Romanaţi das Schicksal der walachischeit
Ebene teilte, so scheint doch das hiigelige Waldgebiet im Olteţ-Becken
und dasjenige am Mittellauf des Jiu rnindestens einigermassen besiedelt
gewesen zu sein. Es sind namlich in diesem ganzen Gebiet zahlreiche
Festungen belegt, die meistens der Zuflucht dienten, einen befestigten
Wall und einen Wallkern aus gebrannten Ziegeln hatten, Kein einzi(ger
dieser Burgwalle wurde j edoch bisher systematisch durchforscht . In
mehreren wurden aber Probegrabun gen vorgenommen (z.B. in Coţofenii
din- Dos,t09 Bucovăţ, 1 10 beide im jud. Dolj und in Mărgăriteşti, jud.
Olt1 1 1), Das zutage gefOrderte Fundgut ist aber noch nicht reichhaltig genug,
um den Besiedlungsanfang angeben zu konnen. Die Datierung dieser
107 Ebda, S. 31, Taf. 61, 62.
108 Ebd a , S. 57.
109 C. Schuchhnrdt, ;n Schumacher-Festschrift, Mninz, 1930, S. 104.
1 10 .� lo�ia Mncovei, in Materiale, V, 1959, S. 351. Dort auch eine Liste von
ahnhchen Funde� au� dem mitt�eren Ji -Becken. Die Burg von Bucovăţ
�
.
(Fundstelle .. ta .Jtdovzt. ..) ordnet s1c� m
eu�e Reihe von mehreren solchen
.
.
Fest'! ngen em, d1e auf dcr hnken Se1te des J u, gegenuber von Craiova, nahe
.
vonemander em
wahres Verteidigungssystem bilden. Neuerdings (1968) wurd
v�n O . . TorOJ:'U in der grosst�n dieser Festungen Grabungen durchgeftih��
V1ele ��e�er �urgwl!l�e aus M �tteloltenien weisen ein kontinuierliches Lel1en
auf, b s m d1e klassJsche get1sch-dakische Epoche hinein.
111 Probegrab'u ng Van D. Nic'ola·e�c·u-P!o'p'Şor untl Wanda
Wolski.
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Burgwalle aufgrund der Typo·l ogie des Schutzwalls ist nichtssagend,
denn der betreffende Befestigungstyp erscheint bereits in der mittleren
HallstattzeitH2 und war rnehrere Jahrhunderte lang in Gebrauch. Aus
sagefahigere Anhalte zur Datierung sind bloss der griechische rotfigurige Scherben, den Schuchhardt an der Oberflache der Burg von
Coţofeni fand Ulild das kiirzlich zutage gefiirderte Fundgut aus
Mărgăriteşti. Der Schuchhardt-Scherben datiert etwa urn 420 und
beweist das Dasein der Sied1ung mit Beginn des 4.Jb.U3 Der Fund von
Mărgăriteşti errnOglicht, eine Reihe von Analogien mit den Formen der
Ferigile III-Phase nachzuweisen, was gleichfalls die Frage des Beginns
dieser Burgwalle am Ausgang des S.Jh. aufwirft. 114

Die Gura-Padinei-Gruppe wird von einigen Hiigelgrabern mit
Brandbestattung vertreten, die auf dem Ufergelande im SUden der Ebene
von Romanaţi belegt wurden. Ich erwahnte sie wiederholt.U5 Wichtig
ist, dass diese Funde eine Besiedlung bezeugen, die parallel mit Ferigile
Il und III oder mit dem Graberfeld von Gogoşu lauft.
Die Balta V erde-Gogoşu-Gruppe1 16

wurde schon weiter oben
erwahnt. Das Graberfeld von Balta Verde ( Leichenbestattung in HUgel
grabern) gehort in die vorangehende Periode ( siehe w.o.S. 1 1 8) . Es
handelt sich hier bloss um das Graberfeld von Gogoşu ( GrabhUgel
Gogoşu 1 ; sekundare Brandgraber in diesen
mit KOrpergrabern
Hiigeln = Gogoşu Il). Die Zeitstellung der Stufe Gogoşu 1 ( siehe w.o.S. 1 33
Parallelismus mit Ferigile J B und Il) hangt von den Fibeltypen
ab ( darunter sich zwe i Kahnfibeln, Fibeln vom Donja-Dolina-Typ
und Glasinac 1 und 11-Fibeln befinden ; Abb. 7/1-6) , von der schei
bengedrehten T·asse Abb. 7/8 und von der Beziehung zu dem Grab erlcld
=

112 A. Vulpe,

Basarabi-Kultur . . , S. 106.
Schuchhardt, a.a.O., vgl. auch 1. Nestor, in 22BerRGK, 1933, S. 157 f.
114 Das Material wurde mir freundlicherweise von den Entdeckern gezeigt (siehe
oben Anm. 1 1 1).
1 1 5 Dacia, NS, IV, 1960, S. 196 ; Ferigile , S. 95 und passim. Der Fund von
Gura-Padinei wurde von D. Berciu (O colecţie de antichităţi din Jud. Roma
naţi, 1935, S. 10 und Arheologia preistorică a Olteniei, 1949, S. 169) verof
fentlicht.
116 Die Erstpublikation bei D. Berciu und E. Comşa, in Materiale, II, 1956,
S. 320. .Siehe die BesFrechung dieser Funde bei A. Vulpe (SCIV, 13, 1962,
S. 307 und Ferigile . . , S. 89 f. und 94) und wiederholt bei D. Berciu (ZDTile . . .,
:s. 243 ff.j.
.

113 C.

.

.

.

.
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von Balta-Verde, dessen Fortsetzung die Gogoşu-Nekropole ist.117
Hinskhtlich de,r ersten beiden Punkte habe ich nichts weiter zu sagen
als oben ( S. 1 33) oder frO.her schon ausgeftlhrt : es gibt noch nicht genO
gend Beweise, um das Datum der Fibeltypen frO.her zu verlegen als
den Ausgang des 6.Jh. und hauptsăchlkh 5.Jh.118 Die Zeitgleicheit zwi
schen Balta-Verde und dem Grăberfeld von Basarab i und deren relativ
chronologische Eingliederung vor Ferigile 1 (in der absoluten Zeittafel
in das 7.Jh.) lăsst zwischen Balta-Verde und Gogoşu 1 eine LO.cke offen,
die mit parallel zu Ferigile 1 laufenden Funden zu fOllen wăre, und die
heute g.anz einf:ach nicht gerechtfertigt werden kann. Diese fast ein
ganzes Jahrhundert dauernde LO.cke, die in der Abfolge der FriedhC>fe
von Balta-Verde und Gogoşu 1 keine Erklărung findet, ist ein Hinweis
daftlr, dass unsere relative Zeitstellung irgendwo einen ltiss hat. Dieser
kC>nnte beseitig t werden, entweder wenn die Abfolge der ersten beiden
Fel'igile-Phasen umgekehrt wird oder wenn die Grăberfelder von
Basarabi und Balta-Verde in das 6.Jh. verle·gt werden (u.zw. m.indestens
in dessen erste Hălfte) . Diese beiden LC>sungen sind aher nkht zuver
lăssig vertretbar, so dass die Frage lediglich offen bleibt.
Die Phase Goqoşu II năhert sich in vielen Beziehungen an Ferigile
II (Abb. 8 und Abb. 4A).119 Die Ănderung des Bestattungsrituals, die
in der letzten Phase im Grăberfeld van Gogoşu stattfindet, habe ich
de·r AufWsung dieser Kulturtrăger in die C>rtliche Umwelt zugewiesen
und der Wiederherstellung der kulturellen Einheit, nachdem im 7.Jh.
eine fremde Gruppe eingedrungen war ( die Balta Verde-Gruppe).

Die Gruppe am Eisernen Tor an der Donau wird hauptsăchlich durch
d'ie Grabhtlgel m'itt Brandgrăbern von Eşelniţa gekennzeichnet, die
obzwar sie in der Basarabi-Periode ihren Anfang nehmen (s.w.o.S. 1 1 8)
hauptsăchlich in der darauffolgenden Zeit zur BIO.te gelangen.
_Obwohl diese Gruppe mit der Ferigile-Gruppe zeitgleich ist, unter
scheiden sich beide Gruppen. In Eşelniţa sah ich ausladende, mit
schrăggesetzten KannelO.ren verzierte SchO.sseln ( Verzierung 2 von
F>erigile) . Die. Kollegen, die di-e Ausgrabungen bei Eşelniţa120 vorge11 7 Obwahl man keine strenge harizantale Stratigraphie bestimmen konnte (viele

Hiigel sind nach nicht ausgegraben warden), kann man dach behaupten,
dass aus der Menge der Hilgel, die zwischen den Dorfern Balta-Verde und
Gogaşu liegen, die !!ltesten (darunter auch der Grabhugel van Balta-Verde)
sich in der sildwestlichen Abteilung der Nekrapole befinden. Die Entwicklung
des Grllberfeldes wllre demnach van SW aus !Jegen NO gerichtet (die Stelle
«La Marminţi» wiirde die mittlere Abteilun g, d'e Hilgel van Gagaşu, die
jiingere bilden). Vgl. die tapagraphische Skizze bei D. Berciu und E. Comşa,
a.a.O., S. 320, Abb, 1 zu S. 260.
us Ferigile . . ,
S. 88.
H9 Ebda, S. 95.
120 Siehe aben Anm. 12 (S. Marintz und E. Moşcalu),
.
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nommen haben, teilten mir aber mit, dass sie keinen einzigen fUr die
Phase Ferigile 1 typischen scheibenfOrmigen Henkelknopf gefunden
haben. In Eselnita fand man auch an der Drehscheibe gefertigte Kera
mik. Bis zur VerOffentlichung des Grabnngsberichtes sind jedwede Spe
kulationen UberflUssig.

Die Vraca-Gruppe. In Nordwest-Bulgarien ist eine Reihe spat
hallstattzeitlicher Funde bekannt geworden, meistens Grabfunde, die in
letzter Zeit eine einheitliche Gruppe anzugeben scheinen, die ich als
Vraoa-Gruppe bezeichne, u.zw. nach dem Gebiet, in dem die meisten
dieser Funde zutage gefOrdert wurden. Unter dieser Kultur-Benennung
meine ich den ganzen nordbalkanischen Teil Nordwest-Bulgariens, vom
Osâm-Becken westwarts. In Anbetracht dessen, dass in dieser Zone
nirqends systematisch geforscht wurde, und die meisten Funde Zufalls
funde sind, ist mein Systematisierungsversuch provisorisch.
Es sei von Anfang an auf zweierlei Fundarten hingewiesen : HU.gel
�raber, deren Bestattungsbr·auch an die Balta-Verde-Gogoşu-Gruppe
erinnert und HU.gelbran dgraber ; letztere sind den vier Brandgrab ern von
Gura Padinei analog ( s.w.o.S. 1 48).
In Anbetracht dessen, dass die beiden Graberarten sich in dem
selben Raum befinden, drangt sich die Frage auf, ob es sich um eine
chronologische Differenzierung oder um birituelle Graberfelder handelt.
Bedauerlicherw eise zwingt uns der Mangel der systematischen For
schungen im Hypothesenbereich zu tasten. Die einzigen gesicherten
Bestattungsgrăber sind die van Malka Breznica, wo van V. Mikovt2t
Ausgrabungen durchgefUhrt wurden. In diesem Graberfeld fand man
aber auch Brandgrăber. Ăhnlich s-cheinen die Lagen in Alexandrovo,
Nadezda und Vlasko-Selo122 zu sein. Andererseits scheinen die ver
schiedenen neueren van B . Nikolov verOffentlichten Funde ausschlies
slich aus HU.gelbrandgrabern zu stammen.123 Die Analyse des Fund
inventa·rs ist nicht aufschlussreich. Die KOrpergrăber van Malka
Breznica scheinen mit denen von Balta-Verde analog zu sein, wăhrend
der Fundbestand der meisten Graber auf Analogien mit Ferigile r und
besonders II hinweist. Es konnte also die Hypothese aufgestellt werden,
dass der Kllllturkreis cler KOrpergraber alter ist und von dem der Brand 
graber gefolgt wird. 1 24 Eventuell kOnnte man fUr eine Etappe auch
Biritualismus annehmen.
121 Izvesttia-Institut, 6, 1930-1931,
122 R. Popov, in Izvestiia-Institut ,
l23

S.

153.
2, 1923-1924, S. 99 und 1 17.
163.

124 D as Brandgrab (genauer : die Knochen sind halbgebrannt) van Sofronjevo
rvestiia-Institut, 26, 1965, S.

ist zweifelsohne das lilteste der ganzen Grurpe, und wurde (vgl. oben S. 1 1 6)
der Basarabi-Kultur zugeordnet (vgl. auch B. Nikolov, a.a.O., S, 166).
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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Dadurch dass die meisten Funde zufăllig gehoben wurden, ist die
Keramik aus den Grăbern de-r Vraca-Zone sehr wenig bekannt. Aus
dem kurzen Grabungsbericht \'on V. Mikov ist nur zu entnehrnen, dass
die Grăber von Malka Breznic a wenig Keramik enthielten.· Es wurden
und
SchUsseln mit eingezogenem Mundsaum gefunden, bauchi ge Tassen
l
Henke
em
ezogen
hochg
mit
Tasse
eine
grosse bauchige Gefăsse. Es sei
dem
aus
plar
Exem
einem
die
nt,
erwăh
Rand
und mit ausladendem
GrabhUgel 20 von F�rigile (Phase II B) sehr stark ăhrilich ist, das ich
auch in Dobrina (Abb. 6/6, 8) 125 ·angetroffen habe. Im be�reffende�. G�biet
fand man auch scheibengedrehte Keramik ( Krug �1t Uberstand1gem
Henkel, kesselartige Schiissel wie Abb. 4/19, Kantharm) .
Die Metallfunde be.stehen aus Waffen und Schmuckgegenstănden,
wobei letztere sehr nahe der ·Balta-Verde-Gogqşu-Gruppe und der west
balk•anischen Welt sind. In Devene fand man ein zweischneidiges Anten
nenschwert,126 Weil das herzf�rmige Heft fehlt kann man das Schwert
nicht in die Akinakes-Reihe einglied�n, sondem es muss als Sondertyp
betrachtet werden (Analogien in OrUkler in SUdostbulgarien und i·n
Ravna 127) . Die Speerspitzen sind denen von Gogoşu und Ferigile ăhnlich.
Ein TrensenbruchstUck mit tordiertem MundsUick ( in Sofronjevo gefun
den) ist von besonderem lnteresse, denn es ist das einzige dieser Art
in Bulgarien und analog zu dem Exemplar aus den HUgeln 4 1 und 69
in FerigUe. Dem Fundzusammenhang nach geh�rt es aber in die
Basarab i-Periode. t28
Im Vraca-Gebiet sind alle Fibeltypen von Balta-Verde und Gogoşu
vertreten, ausserd�m f.and man auch einige thrakische Fibeln. Ein
Sonderexemplar ist die Fibel von Krivodol, deren Korper aus zwei in
lireibarbeH verzierten Scheiben besteht und die an die Exemplare aus
dem Glasina'c Gebiet erinnert. Ein ăhnliches Exemplar fand man auch
ln Ferigile, HUgel 44.129
Im restlichen Teil des Vraca Gebiets rneldete man bronzene und
eiserne Armreifen, die denen von Gogoşu ăhnlich sind, durchbrochene
GUrtelbeschlăge, wie die aus Ferigile, «Saltaleone» und tordierte Hals
ringe wie in Balta-Verde. Es se i dareuf hingewiesen, dass in einer spă
teren Zeit (besonders 4.Jh.) in der Vraca Zone viele wertvolle Gegen-

125 V. Mikov, a a.O ., S. 1 59 Abb. 140 (Nadezda)

;
Ferigile . . ., Taf. 13/ 1 1 ;
M. Mircev, In Izvestiia-Varna, 1, 1965, Taf. 6/2 1 , 23 usw. (Dobrina).
126 8. Nikolov, a.a.O., S. 171, Abb. 11.
127 V. Velkov, Izvestiia-lnstitut, 5, 1928-1939, S. 48, Abb. 67 ( Orukler) ; M. Mircev,
a.a.O., Taf. 30/1 (Ravna). Aus derselben Gruppe ist wahrsche�inlich auch
das . Exemplar von Goznica (neben Lovec ; gehort also in das Verbreitungs
gebiet der Vraca-Gruppe) ; vgl. R. Popov, Izvestiia-Jnstitut, 5, 1928-1929,
S. 277. Abb. 138/6 und 143.
128 B. Nikolov. a.a. O.. S. 167, Abb. ·i/g.
129 Feriaile . . S. 71 und Taf. 23/1 : vgl. B. Nikolov ,a.a.O., S. 171 und Abb. 1 2/6,
.

..
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stande, Bronzegefasse ( Becher und Kro.ge), reichverzierte Gtlrtelbe
schlage gefunden wurden und neuerdings ein reichhaltiger Silberschatz
mit ahnlichen Gegenstanden . wie in Agi ghiol.
Es folgt aus diesen Ausftlhrungen, dass die V raoa-Gruppe Elemente
enthalt, die die Datierung in ein Zeitintervall gestattet, dass aus der
Zeit der Basarabi-Kultur ( 7.Jh.) bis mindestens in das 4.Jh. einschliesslich
dauert. Eine innere Periodisierung dieser Entdeckungen, kann im Augen
blick noch nicht durchgeftlhrt werden.

Die Gruppe am Mittel- und Oberlauf des Mureş 130 die haupt
sachlich durch flache Kl>rpergraber vertreten ist, wurde wiederholt
besprochen. 1 31 Zu den Einzel- und Zufallsfunden kamen neuerdings
di·e verl>ffentlkhten Forschungsergebnisse von Ciumbrud ( j ud. Alba)1 32
und Cristeşti ( j ud. Mureş)P� Es sind heute tlber 30 Fundstellen, die
Uber 1 00 Kl>rpergraber enthalten. Ausser diesen Funden sind in der
gleichen Zone auch Flachgraber mit Brandbestattung134 und GrabhUgel
( wahrscheinlich sowohl mit Brand- als auch mit Kl>rperbest,attung)
belegt.
bekannt.135
Ober letztere ist im allgemeinen
sehr wenig
Es ist hier anzutuhren, dass irn allgemeinen sehr wenige Entdeckungen
systematisch durchforscht wurden ( und wenn, so verhaltnismassig
beschrankt).
Die Gruppe der Flachgraber mit Kl>rperbest.attung ( im weiteren
Ciumbrud-Typ genannt) - die weitaus am besten bekannt ist - weist
einen sehr einheitlichen Charakter auf : Skelette in gestreckter Rtlcken
lage, fast immer in NW-SO-Richtung136 ; die Gruben sind rechteckig,
1 30 Man ko.,nte annf'hmen.
f'Înf'r an deren
Anm. 76).

die Skeletterllber von Simeria und Deva seien
vielleicht einer selbstllndi gen Gruppe zuzuschre'ben (vgl. oben

die wlchtigen, mit rPiC"hPr LiterAtnr VPrsPhPnen Werke
M. Roska, Der Bestand der sk�1thischen Altertiimer Siebenhiirctens.
;., ESA. 9. H l�7. S. 167 : I. H. Crişan, in Din activit at ea stiintifică a Muzeului
Raional Mediaş, 3, 1955-1956, S. 5� : D Prs . , in Omarliu lui C. Daicovtciu,
R•1karPst, 1960. S. 1 1 7 : Ders., in Dacia, NS, IX, H l65. S. 1 33 ; A. Vulţe,
Ferinile . . .. S. 59, 97 f. und passim. JinmPr wierler kommen n P t l P F1 1nde in
dif's Pr 7.on". vor, SÎPhe z.R. dPn Grabfund von Gădălin. Jud. Cluj (V. Wol
lmann, SCIV, 2 1 , 1970, S. 245 ff.).
f32 �. F"'"�'TI"7i. i n Al"tnMN-rluj. 2, 1 965. S. 77 : 3 , 1!lf:6 R 49 : 4. 1 967, S. 1 9 ;
6, 1969, S. 47 ; 8, 197 1 , S. 1 1 . Die ffmf Teile sfellen einen einheitlichf'n RPricht
rlar. dPs!':en chronologische Betrachtungen und historische Schliisse im fQnften
Teile erortert Gind.
133 1. H. Crişan, in Din activitatP.a ştiintifkă a Mt1zeului MP.rlias. ::1. 1955-1956,
S. R:J f. ; A. Zrinvi. in Studii şi Materiale, Tirgu Mures. 1. 19fl5. S, 27 ;
N. Vlassa, in A ctaMN-Clu j, 2, 1965, S, 19.
t:H 1. H. Crişan. in Dacia, NS, IX, 1965, S. 133.
1 35 N. Vlassa, in ActaMN-Cluj, 2, 1965, S. 28 ergănzt mit mii.ndlichen Mitteilungen.
Derzeitige Hugel sind vermutlich diejenigen von Cipău und Cimpia-Turzii.
136 Die Ausnahmen wurden von S. Ferenczi im ZWI3"ten 'l'ell &einer Arbeit
(ActaMN-Cluj, 3, 1965, S. 51) erortert.

t3t F:s �"iPn hif'r n11r

angPfiihrt
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we�ig tief ; die Graberfelder sind von kleinen Gruppierungen von
�rabern dargeste llt ( 1 7 in Ciumbrud) ; die Grăber liegen in betrăcht
hcher Entfernung voneina.nder, manchma l zwei bis drei zusammen der
keramisc he Bestand liegt meistens auf der rechten Seite des K6rper � die
vyane� au� der li� en ; d1e Ausnahmen von diesem Bestattungsb �uch
smd Ziemhch genng an der Zahl. Die Grebbeigaben sind armlich und
verhăltnismăssig einheitlich . Die Keramik ist hauptsachlich durch drei
Formen vertreten : das bauchige Gefăss, die kleine Tasse mit O.ber
stăndigem Henkel und die Schiissel mit eingezogenem Munds,aum
( Variante I A von Ferigile) . �n Abb. 9 sind sowohl diese Formen
veranschaulicht, als auch eini'ge Ausnahmen ; in einem Fall wurde
ein scheibengedrehtes Gefăss gemelde t ( Krug mit hochgezogenem
Henkel) .137 Der metallene Fundbestand besteht aus Akinakes eisernen
Hammer-Ăxten, selten Speerspitzen, hăufig Pfeilspitzen und Schmuck
gegenstănden ( teilweise auf Abb. 9 abgebildet) . Es ist hier nicht der Fali,
auf diese in der Litellatur gena.u beschriebene Grăbergruppe einzugehen.
Zeitstellung. Bei der Datierung der Ciumbrud-Grăber sWsst man
auf grosse Schwierigkeiten. Es muss dabei auf folgende Faktoren RO.ck
skht genommen werden : 1 . die innere Periodisierung des Ciumbrud
Typs ; 2. der Zusammenhang dieses T'YPS mit den Grăbern eines anderen
Typs a.us der gleichen Zone ; 3. die Eingliederung des Ciumbrud-Typs
in das relative Zeitschema der Ferigile-Gruppe ; 4. absolute Datierung
durch Bezugnahme auf den nordpontischen Raum oder durch Ver
mittlung der Ferigile-Gruppe. Ich beabsichtige, auf diese Punkte năher
einzugehen, denn die Datierungskriterien der neueren Literatur sind
trotz sehr genauer Ausdrucksweise im Grunde genommen ăusserst
umstăndiich.
Wie weiter oben erwăhnt, ist der Ciumbrud-Typ h&hst einheit
lich. Es ist also anzunehmen, dass die typenkundliche Einheit einer zeit
lich verhăltnismăssig kurzen Entwicklung entsprkht. Es ist vorderha.nd
praktisch unmOglich, eine innere Periodisierung dieser Gruppe festzu
stellen. Interessant ist ein Vorschlag, den V. Vasiliev fUr die Typologie
der Pfeile machte, obwohl diese eber eine Frage der absoluten Datierung
ist. Dreikantige Pfeilspitzen ohne. Tiillen, findet man z.B. nur in den
Grăbern von Batoş ( Gr. 1 ) und Cornlod ; folglich wOrden diese Funde
eine jOngere Phase vertreten.138
Der Zusamrnenhang des Ciumbrud-Typs mit den Grăbern von einem
anderen Typus, i st unsicher. Es ist zwar wahrscheinlich ; dass die paar
Brandgrăber aus den FriedhOfen von Teiuş139 und Ciumbrud140 mit den
·

137 In Tîrgu-Mureş (1. Kovăcs, Dolgozatok-C!uj, 6, 1915, 5.266,
138 V. Vasiliev, in ActaMN-Cluj, 3, 1966, S. 411.
139 K. Horedt, in Materiale, 1, 1953, S. 812.
1.., S.

Ferenczi, a.a.O., 2, 1965, S. 104.
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KOrpergrabern aus den gleichen FriedhOfen gleichzeitig sind und derartig
auf einen seht geringen Prozentsatz von Biritualismus deuten. Aber
eigentlich besitzen wir nicht einmal diesen Beweis der Zeitgleichheit.
Die Behauptung, die S. Ferenczi macht, dass die SchO.ssel mit dem 'ausla
denden Mundsaum 'atts dem einzeJnen Br,a ndg11ab von Ciumbrud einem
alt·en Typus angehOre, entbehrt jedweden Beweises.141 Dieser Typus wird
z.B. dn Ferigile in allen drei Phasen angetroffen und stammt aus der
Basar•abi-Kultur. Desglekhen kann die Datierung der Brandgraber von
Vioara-de-S us, jud. Alba, C1uj und lernurt:, jud. Mureş, keineswegs sicher
vertretbar sein. Auf Grund der Veroffentlichungen sowie anhand des im
Clujer Museum einqesehenen Fundstoffes, wO.rde ich es nlcht wagen,
eine genauere Datierung dieser Brandgraber anzugeben, sondern hOch
stens eine ungefahre, in das 6.bis 4.Jh. Obzwar der Cium.brud-Typ sehr
einheitliches Fundgut aufwei�t und gewiss eine besti�mte Etappe inner
halb dieser uber zwei Jahrhunderte dauernde n Periode vertritt, kOnnten
die Brandgrab�. sowohl formenkundlich a!ls auch vom rirtJuellen Stand
punkt aus betrachtet, eine grosser e Mannigfalti'gkeit bieten und demnach
mehreren Zeitabschruitten entsprechen. H2 Vorderhand nehme ich mit der
Meinung vorlieb, dass die Zeitgleichheit mit gemeinschaftlicher Besied
Iung seitens der beiden Ritentrager so wie diese sich 1. H. Crişan vor
stellt, zwar keineswegs bewiesen, jedoch nicht unmOglich ist.U3
Bemerkenswert sind die Funde in Cipău, jud. Mureş. wo zufallig
auch Gegenstănde alter als die hier erOrterte Periode zutage kommen.144
Eben�alls hier werden Hiigelgraber belegt die sowohl KOrper - als
auch Brandgrăber enthaUen kOnnen. Welches nun der Verhaltnis dieser
besonderen Typen mit dem desglekhen dort anwesenden Ciumbrud
Typ ist , bleibt fraglich. Man wO.rde gerne wissen, welchem Grabertyp
jene Funde zuzuschreiben sind, die · von denen des Ciumbrud-Typs
verschieden sind.
141

Die chronologischen Betrachtungen iiber die Ciumbrud-Nekropole sind im
fiinften Teil erărtert (a.a.0.25).
1"2 .Jeder der s�eben Br ndgr�bfund � , dic J. H. Crişan
CDacia, NS, IX, 1965 ,
�
S. 1_34) anfuhrte, we�.sen 1hr.e e1gene Charakteristika auf. Das Grabritual
_
r-c!1emt mcht da�selbe in Tirgu-Mureş und Chendul-Mare einerseits, und
U10ara ande�erse1ts gew�sen zu sein. Ich habe den Eindruck, es kănnten
auch w�senthc�e typologJsch:, Unterschiede innerhalb dieser Funde (in dem
.
Masse, m dem Ich das unveroffenthchte
Material einsehen konnte) festgestellt
Werden.

�on _ N. V�assa

H3 'Ebda, S. 138.

1 "4

(Apulum, 4, 1961, S. 19 und Abb, 2, 3) gesammelt. Diese
als chronologisch liltere Funde betrachtet, wurden bereits u.a.
v�n S. Gallus und T. Horvath (Un peuple cavalier pr�scythique en Hongrie,
DlssPann, Ser. Il, 9, 1939, S. 50) und J. Harmatta (Le probleme cimmerten in
'
AE, 1946-1948, 6. 116) besprochen.
.
n chtJgerweJse
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Die Zusam.menhănge der Ciumbrud-Grăber mit der Ferigile-Gruppe.
kOnnten zur relativen Datierung des Oiumbrud-Typs beitragen, Als
Anhalt liegen die Akinakes und der ringfOrmige Anhăngeru5 vor ( ich
beziehe mich nur auf diese beiden Elemente, weil sie unter demselben
Fundzusammenhang - Phase 1 - in de·r Ferigile-Gruppe vorkommen 1
anderer Fundstoff wie Ăxte, Speerspitzen, Fibeln usw. sind in Ferigile
fiir mehrere Phasen gemeinsam) . Den Oiumbrud-Typ mit Ferigile 1 zu
parallelisieren, ist sehr glaubwQrdig . Die restlichen Grabfunde , vor
nehmlich die Keramik, widersprechen dieser Gleichheit nicht. Es sei
auch noch erwăhnt, dass die Ke·ramik aus den Ciumbrud-Grăbern ver
hăltnismăssig unspezifisch ist, weshalb keine eingehenderen Vergleiche
mit ferigileH6 angestellt werden konnen. Die Analogien, die einige
Getasse in Cipău mit der Ferigile II-Phase aufweisen, sind eher ein
Beweisgrund dafiir, dass es in Cipău mehrere Phasen gibt, deren Zusam
menhang mit dem Ciumbrud-Typ, wie weiter oben bereits erwăhnt,
undeutlich bleibt .
Zur absoluten Datierung des Ciumbrud-Typsf47 kann man bloss
die Typologie der Akinakes und die . der Pfeilspitzen148 heranziehen.
H5 S. Ferenczi (a.a.O., 6, 1969, .S. 52) nennt sie uroscttenfi:irmiger Beschlag" und

nimmt anhand einer unsicheren Beobachtung in. Simeria an, man hiitte sie auf
der s�:rne getragen. Vielleicht wurde das vollsti!.ndigere Stiick von Blatnicza
(SW-Ungcrn) cinleuchtend wirken (8. Gal!us und T. Horvăth, a.a.O., Taf.
26/19). So hăttcn derartige Sti.icke als Anhănger fiir einen komplizierteren
Tand ged;ent haben, der auf der Brust getragen wurde (vgl. ăhnliche
Ex�mplare in Hallstatt : ebda, Taf. 33). In .dicsem Falle, bei den im Donau
Karpatenraum gefundenen Exemplar, hătte man einen Schmuck von vergăng
lichen Stoff angeh!lngt: Es ist freilich bloss eine Hypothese.
I"G In Fcrigilc . . . , S. !)7 versuchte ich, diese ganze Ciumbrud-Gruppe mit Feri
r,ile 1. A bis II l3 zu parallelisieren. 0Pm obPn gesagten nach, wiirde aber
der C.umbrud-Typ einem kiirzercn Zcitabschnitt innerhalb des Ferj(:ile
Schemas entsprechen.
1<.'1 Es sei hier gPl;agt, dass viele Forscher, darunter V. Pârvan, M. Rostowzew,
M. Roska. r. Daicovi'ciu, 1. H. Crişan, in der Beweisfiihrung fi.ir die Zeit
stellung dPr nm Mureş Bestatteten auch einen geschichtlichcn Beweis
anfiihren. Sie nehmen an, dass in Anbetracht dessen, dass diese Gruppe
ostlicher Herkunft, bzw. skythisch ist, ':hre Niederlassung um das Jahr 600
( + cine Zeitsp·a nne) :mgesetzt werden muss, cin Datum, zu dem die vermutliche skythische Wanderung stattgefunden haben soli. Dieser Beweisgrund
kann in einer archăologischen Analyse nicht ausschlaggebend sein so lange
nicht mit Gewissheit vertreten werden kann (wenn das jemals de� Fall sein
sollte 1), dass diejenigen, die ihre Toten am Mureş bestatteten, dem Orte
fremd sind und zwar zu demselben Volk gehoren, das mit Bestimmtheit als
skythisch betrachtet wird (auch deren genauen Nachweis stosst bekanntlich
noch auf unziihlige Schwierigkeiten).
1"8 Eventuell auch die der Spier,el ; vgl. K. Horedt, in Dacia, NS, IV, 1!l30,
S. ·4!11 ; M. Pilrducz, in Swfatovit, 23, 1 960, S. 523 ; Ders., in Antik Tanulma
nyok (Studia Antiqua}, 15, 1, ·1968, 5. 136. S. Ferenczi, (a.a.O., 6, 1969, S. 47)
betrachtet den zufallsweise iri Ciumbrud zutage gebrachten Spiegel als typolo·
·
·
gisch !llter.
,
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Die ersten weisen Analogien mit den Gegenstănden auf, die im Norden
des Schwarzen Meeres, vorwiegend in die zweite Hălfte des 6.Jh.
datiert sind. Ich wiederhole hier die Betrachtungen nicht, die ich bei
der . absoluten Datierung der Ferigile-Gruppe angestellt habe.H9 Ich
erwăhne, dass die meisten Akinakes im Donau-Karpatenraum, einschlies
slich aller die in Ciumbrud-Grăbern gefunden wurden, chronologisch
einheitlich sind und im nordpontischen Gebiet Analogien im 6. hăch
stens 5 .Jh. haben. Wie Ferenczi und Vasiliev bemerkten, sind die
Pfeilspitzen alle vom alten Typ mit zwei oder drei Kanten und immer
mit Tiille und erscheinen in den nordpontischen Grăbern des 6.Jh.150
Der ffir das 5.Jh. spezifische Pfeiltyp ist nur zweimal in Zusammenhang
mit den Ciumbrud-Grăbern ( in Ratoş, in Gr. 1 und in Comlod, vgl.w.o.)
erwăhnt. Darauf zuriickkommend, dass der Ciumbrud-Typ nicht lange
gedauert hat, so bezieht si<::h folglich die glaubwO.rdigste absolute
Datierung auf die zweite Hălfte des 6.Jh, und auf den Anfang des S.Jh.,
etwa zwischen 550 und 450. Es bleibt dem Leser O.berlassen abzuscha
tzen, in wieweit die beiden obenerwăhnten Elemente gesicherte Datie
rungskriterien abgeben kănnen. Meinerseits habe ich gewisse Vorbe
halte in diesem Sinne, sehe aber vorderhand keinen besseren Ausweg.
Wird nun diesQ Datierung im Lichte der Periodisierung der
Ferigile-Gruppe betrachtet, so Uisst sich feststellen, dass die fo.r Ferigile 1
vorgeschlagene Datierung ( 550-nach 500) mit der des Ciumbrud-Typs
iibereinstimmt. Die Frage der relativen Abfolge bzw. der Entwicklung
des HO.gelgrăberfeldes von Ferigile ( 1 A - > II B oder entgegengesetzt)
bleibt offen. Es ist bemerkenswert, dass fo.r den Fall einer umgekehrten
Lesung die Ferigile 1-Phase herabgesetzt werden muss und zugleich
damit auch die Zeitstellung des Ciumbrud-Typs, und zwar, frO.hestens
in die erste Hălfte des 5.Jh., genauer gesagt, gegen die Mitte dieses
JahJ:hunderts zu.
Es ist folglich ersichtlich, wie unstabil eigentlich die Daten fo.r
eine objektive und eine kritische Einschătzung der Zeitstellung der
Gruppe am Oberlauf des Mureş ist . Mann kann die Datierung des
Ciumbrud-Typs anhand von Kriterien wie die Form der bauchigen
Gefăsse (so bei Crişan 151 und Ferenczi) oder anhand der Glasinac
l�P Siehe oben S. 133 und Ferigile . . . , 8.58.

150 Vgl. P. D. Liberov, in
1 51

Voprosy skifo- .�armatckoi arheologii, 1952, S. 132 und
Taf. 1 ; A. 1 . Meliukova, Vooruzente skifov, 1964, S. 9.
Eigentlich gleichfalls auf der Chronologie der Fibeln beruhend (1. H. Crişan,
Ceramica geto-dacicli, S. 37). Anhand der Typologie der .grossen urnenartigen
Gefl!sse (ebda , S. 41) gliedert Crişan die uskyth:schenn Grl!ber in zwei zeit
liche Gruppen ein. Um diese Behauptung unterstiitzen zu ki:innen, sieht er
sich gezwungen, wiederum auf die hauptsl!chlichen Bewei.se der Chronologie
der Ciumbrud-Grl!ber zuriîckzukommen, und zwar, auf die Akinakes (zu
denen er auch die kreuzformigen Beschll!ge hinzufugt), was uns auf den
Startpunkt zuruckbringt u.zw. auf den Fibeln (ebda, S. 42).
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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IJ-Fibeln ( so Crişan) 152 nicht akzeptieren. Die Fibel, deren Fussende
die Form eines bOotischen Schildes hat ( Glasinac Il) erscheint tatsăch 
lich im 7.Jh., 153 ist aber in Ferigile (auch in Gogoşu beSJtătigte
Tatsache) in allen Unterphasen des Hiigelgrăberfeldes anwesend. Dies
gilt . umso mehr fur das Exemplar von Tirgu-Mureş, das repariert ist
und von dem also angenommen werden kann, dass es lang gedauert hat.
Aus diesem Grunde ist die Glasinac 11-Fibel ( besonders die am Mureş
vertretenen Typen) kein genaues Datierungskriteriurn, sondern man
kann sie wann immer in die Zeitspanne zwischen 600 und 450 ansetzen.

Die Vekerzug-Gruppe ist von dem Grăberfeld van Szentes-Veker
zug und von denen vertreten, die diesem ăhnlich sind,154 wavan das
von Tapioszele1 55 jungstens verOffentlicht wurde. Auf dem Gebiet van
R uni ănien sind keine Vekerzug--FriedhOfe gefunden warden. 156
. Zu den im Jahre 1 967 gemachten Ăusserungen, habe ich nichts
weiter hinzuzufiigen. 157 Blass der Fund von Artfmd, Gemeinde Hajdti
Bihar, in unmittelbarer Năhe van der rumănischen Grenze, veranlasst
dazu, eine Reihe van Einzelheiten zu bestimmen . Bekanntlich wurden
in Artfmd im Laufe mehrerer Etappen und ganz zufăllig ( in einer Sand
grube) mehrere Grabfunde zutage gefOrdert, davan der letzte ( 1 953) fii r
die Chranalogie des Donau-Karpatenraumes von besonderer Bed eutung
152 In Dacia, NS, IX, 1965, S. 138 und Ceramica geto-daciclf, S. 38.
1�3 Ferigile . . , S. 69.
15� Ebda, S. 21 mit der in Anm. 28 angefuhrten Literatur Cbesonders M. Pitrducz,
Le cimetiere hallstattien de Szentes-Vekerzug, in ActaArch-Budapest, 2, 1952,
S. 14l ; 4, 1954, S. 25 ; 6, 1955, S. 1. Neuerdings befasste sich Pitrducz wieder
mit der Vekerzug-Gruppe (ActaArch-Budapest, 17, 1 965, S. 1 37) (die Graher
von Artitnd) ; 18, 1966, S. 35 (die Nekropole von TitFi6szele) und in Antik
Tanulmdnyok, 15, 1968, S. 135 (besonders die Chronologie).
155 . M. Părducz, in ActaArch-Budapest, 18, 1966, S. 35.
156 Es sai hier erwAhnt, dass in NW-Rumănien eine Reihe von Brandgrllber
feldern festegestellt wurden, die einstweilen zeitlich nicht fixiert sind, die
aber eine Tradition aus der hierbehandelten Periode offensichtlich aufwei
sen. Es ist der Fall der Grllber von Curtuiuşeni (Z. Nitnasi, in Studii şi
Comuniclfri, Satu Mare, 1, 1969, S. B5) und Ciumeşti (1. H. Crilşan, Materiale
dacice din necropola şi aşezarea de la Ciumeşti, Baia-Mare, 1966), beide in
jud. Satu-Mare. Da die Graber aus Ciumeşti innerhalb einer kel tischen
Nekropole zutage kamen, ist efne gewisse Ze:itgleichheit, mindestens mit dem
Anfang dieser Nekropole, annehmbar (u.zw. Ende des 3.Jh. nach V. Zirra,
Un cimitir celtic fn NV-ul Romdniei, 1967, S. 1 14 ; Beginn des 3.Jh. ader
sogar fri.iher, nach 1. H. Crişan, Ceramica geto-daciclf, 1969, S. 100 f.). Immer
wieder hat man autochthone Keramik inncrhalb keltischer Gr1lberfelder
bestimmt.
Die Frage ist, ob diese aautochthonen" Funde nicht etwa einen
'
alteren Horizont d,Qrstellen konnen.
157 Ferigile . . . , 5. 97.
.
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ist . 158 Der im Jahre 1 953 gemachte Fund besteht unter anderem aus
einer Hydria, die um das Jahr 570 oder sogar etwas frtiher, in Sparta
gefertigt wurde, einem Kesselchen mit kreuzfOrmigen Attachen, Teil
sti.icken von Pferdegeschirr, darunter ein Trensenbruchsti.ick mit genie
tetem MundstUck, ungeschmUckten Zierscheiben, Hammerăxten und
eisernen Lanzenspitzen, Schildbuckel, zwei Armreifen mit konischen
Enden und Goldperlen, sowie einem aus getriebenem Goldblech gear � ·
beiteten Diadem. Dem Bericht der Finder gemăss, soUen alle diese
Funde aus einem Korpergrab stammen. '
Bedauerlicherweise wi.rd uber die Einheitlichkeit des Fundes von
Artand ( 1953) immer Ungewissheit herrschen. Die ălteren, ebenfalls
zufălligen Funde aus Artand, stammen aus voneinander sehr verschie
denen Zeitabschnitten und es kann niemarid eine Gewăhr daftir leisten,
dass sich das im Jahre 1 953 aufgedeckte «Grab» nicht in derselben Lage
befindet. Zweitens ist die griechische Hydria, die das sichere Datierungs
element darstellt, ein Luxusgegenstand, der erst nach mehreren Genera 
tionen in den Bbden gelangt sein konnte. Wenn das vermutliche Grab,
wie Parducz meint, - und kein Grund ist vorhanden ihm nicht zu
folgen - in die zweite Hălfte des 6.Jh. zu datieren ist, so bestătigt die
Trense mit genietetem Mundstuck die frUhe Zeitstellung des Anfangs
dieses Trensentypus. Dies ist aber kein Hindernis, dass der betreffende
Typ auch im Laufe des ganzen 5.Jh. ( s.w.o.S. 1 36) fortdauert. Abschlies
.
send sei gesagt dass der Fund von Artand chronologisch ke inen vcr
trauenswi.irdigen fixen Punkt darstellt.
·

·

Die Moldauer-Gruppe. Dieser Teil Rumăniens war bis vor kurzer
Zeit archăologisch wenig belegt. Neuerdings aber kamen Zufallsfunde
auf und es wurden systematische Forschungen vorgenommen, die das
Bild vollig geăndert haben. In der mittleren und in der Nordmoldau
wurden einige Zufluchtsstătten entdeckt ( bis zur Zeit i.iber zehn an
der Zahl) , die einen Erdwall, der manchmal auch mit Stein gepflastert
ist, aufweisen und die eingehend�n Untersuchungen unterzogen wurden.
Es ist dies der Fall der Burg. von Stănceşti ( j ud. Botoşani) und Cotnari
( jud. laşi) . In denen von Mojna und Arsura · ( jud . Vaslui) wurden bloss
158

Von M. Părducz veroffentlicht (ActaArch-Budapest, 17, 1965, S. 137), der bei
dieser Gelegenheit, ein ins Einzelne gehendes Studium iiber jede dort vertre
tene Fundgruppe macht. Die i!lteren (vor 1953) zutage gefărderten Funde
beziehen sich offensichtlich auf die vorhergehende Per:ode (mittlere Hallstatt
zeit). Bemerkenswert sind einige rosettenformige Knopfe (ebda, Taf. 22/4, 6 ;
23/1), die einem in naheliegender Form in der Basarabi-Kultur, bzw. In
SofronjeV'o (vgl. oben S. 121 Anm. 14) begegnen . . Auch die durchlâcherten
Scheid� w'eisen auf denselben Horizont (Ebda, Taf. 22/8) .
·
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Probegrabungen vorg.enommen. 159 Gleichzeitig mit diesen Funden,
erschienen zufăllig an mehreren Fundstellen einzelne Flachgrăber mit·
Kc5rperbestattung, deren Ritual und Auşrichtung (je nachdem in wieweit
die Fundumstănde es gestattet�n, diese Einzelheiten zu beobachten),
manchmal denen des Ciumbrud-Typs am Oberlauf des Mureş gleichen.
Diese Grăber enthielten wenig Keramik. Der Bestand der Metallgegen
stănde ist aher dem am Oberlauf des Mureş· ăhnlkh.16o

Die Zeitstellung der Festungen in der M oldau ist nicht einheitlich.

Im ăltesten Niveau von Stănceşti erschienen Bruchstiicke von Amphoren ·
aus . Chios, die ab der zweiten Halfte des 6.Jh. datierbar sind. In der
:
A. Florescu und S. Raţă ; eine kurze Obersicht, in Studii #
Materiale, Suceava, 1, 1969, S. 9. Mojna : A. Florescu und G. Melinte, in
SCIV, 19, 1968, S. 129. Cotnari : Ausgrabungen A. Florescu ; unveroffentlicht.
Arsura : Silvia Teodor, in Materiale, X, (im Druck).
160 Oie meisten sind noch nicht veroffentlicht. Ausser den Grabern von Cimbala
und Trestiana, die weiter unten eingehender erfasst werden (Anm. 166 und
169). sollen hier dl·.e Skelettgrilber von Huşi (C. Vasiliu, in AArch, 9-10,
1933-1934, S. 18) und Vaslui (A. Andronic, I. Ioniţă und F. Banu, in
Materiale, VIII, 1962, S. ·795) erwll.hnt werden. In Huşi war die Leiche in
gestreckter Lage, etwa NS, gelegt. Der Grabfund bestand u.a. aus dreikan
tigen tiillenlosen Pfeilspitzen, die ins 5.Jh. zu setzen sind, dem unteren
Tetl einer Chios-Amphora, angeblich aus oem :Ende des :J.Jl1. und einem
dreiflii.geligen (propellerartigen) bronzenen Anhilnger.
Man mu&S annehmen, dass die meisten Akinakes aus Griibern stammen.
Da au.f deren Oberflll.che keine Brandspuren festgestellt' wurden, stammen diese
Akinakes vermutlich aus Ş kelettgrilbern. Hier eine provi�orische Fundliste.
- Văratec, Jud. Neamţ (V. Mihăilescu-Birliba, SCIV, 20, 1 969 , S. 329). - Petri
cani, Jud. Neamţ (unveroffentlicht im Mus. Pr'atra Neamţ)_ - Agapia, Jud.
Neamţ ; stammt
aus einem Skelettgrab (V. Mihăilescu-Birliba und 1 . Untaru,
'
in Memoria Antiquita tis, 3, 1971, S. 441 ff. ; dort auch typologisch-chronolo
gische Betrachtungen und Verbreitungsangaben ii.ber die Akinakes in dcr
Moldau)..
Ghindănani, Jud .. Neamţ (1. Mitrea, SCJV, 20, 1 969, S. 453).
- Rădeni, Jud. Bacău ; stammt aus einem Skelettgrab in gestreckter Lage
NW-SO ausgerichtet (1. Mitrea, in Studii şi cercetări ştiinţifice, Institutul
pedagogi c-Bacău, 1970, p. 211). - Năneşti, Jud.. Bacău (1. Mitrea, SCIV, 22,
1971, S. 491 ff..). - Cristineşti und Hilişeu-Horia, beide in Jud. Botoşani ; der
von Hilişeu-Horia stammt aus einem Skelettgrab (V. Perian, in RevMuz, 6,
1969; S. 83 und Abb. 1-3). - Mi-nzliteşti, Jud. Vaslui ; Leicheograb in
gestreckter Lage, vermutlich N-S ausgerichtet ; zum selben Fund gehohren
auch drei Pfeilspitzen (V. Palade und· Nicoleta Ciucă, SCIV, 23, 1972, Abb.
2 }1---4 , S. 286).
Buciumenl, Jud. Gailla:ţi (,UIv
Il er6�ferutl!kht iim Mus. TecUJCi).
- Suseni, Gem. Bacani, Jud. . Vaslui (V. Palade und N. Ciucă, a.a.O.,
Abb. 2/5). A. Lilszl6 teilte mir mit, er. babe von drei. Akinakes aus der
Ostmoldau Kenntnis genommen, davon einer, in Cozia, Jud. Iaşi, aus einem
Skelettgrab stammt. Fii gt man zu dieser Liste auch die schon lll.ngst bekannten
Akinakes�Funde hinzu (Ferigile . . . , S .. 59, Anm. 114), so gewinnt man ein
eindrucksvolles Bild van der Bedeutung und Verbreitung dieser Waffenart
in der Moldau. Von diesen ll.lteren Funden sammt mindestens das Stuck
von Comarna, jud. Iaşi, sicherl!'ch aus einem Skelettgrab (A. Niţu, in Materiale,
I, 1953, s. 8 f.).

159 Stănceşti

-

-
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dritten Schicht fand man Amphoren aus Thasos Wld Sinope aus dem
4.bis 3.Jh. Die Besiedlung scheint bis in das 3.Jh. einschliessllch gedauert
zu haben. 16 1 Die K eramik weist vor allem weniger typische Formen
van groben handgearbeiteten Gefăssen auf, sa dass es schwer ist, auf
den reichen Formenschatz der Nachbargruppen bezug zu nehmen ( die
podolische-, Kustanovke-, ader die Birseşti-Gruppe). Tatsăchlich lst
festzustellen, dass die Keramik in den Siedlungen ein an sich eintOni
geres und atypischeres Formen- und Verzierungsregister aufweist, als
die Keramik aus den Grăbern, wo manchmal auch ganz sonderbare
Exemplare zum Vorschein kommen. Die Festung von Cotnari, deren
Erdwall mit Holz- und Steinverstărkung eine sehr komplizierte Auf
bautechnik erkennen Iăsst, wird mit Beginn des S.Jh. datiert. Der
Schwerpunkt liegt im 4.Jh. Die Festung van Moj na scheint die j iingste
zu sein : aus dem 4.bis G.Jb. l62
Alle diese Festungen sind Zufluchtsstătten einer Bev<Hkerung, die
meist anderen Ortes lebte. Ober die nichtbefestigten Siedlungen ist
mir fast nichts bekannt. 163 Interessant ist ausserdem clie Tatsache, class
cliese Burgen in cler Molclau keine gesonclerte Erscheinung sincl. Sie
gehOren zur grossen Reihe der hallstattzeitlichen Burgwălle, clie in ganz
Rumănien belegt sincl. Aus cler gleichen Zeit stammen auch die Burgen
aus Teleorman uncl Oltenia ( s.w.o.S. 1 47), cleren Schutzwall aus geb
ranntem Lehm ist. W ahrscheinlich gehOren einige van clen vi elen noch
unclatierten Festungen aus clem Mureşbecken zu dieser Zeit.l64 Sie sincl
aber im allgemeinen ein aufschlussreiches Dokument, anhand dessen
161

A. Florescu und S. Raţă, in Studii şi Materiale, Suceava, 1, 1969, S. 9.

162 Siehe oben Anm. 159.
163 Die van N. Zaharia, M. Petrescu-Dimboviţa und Em. Zaharia (Aşezări din

Moldova, 1970, S. 49 ff.) fiir die spiite Hallstattzeit angefiihrten Siedlungsfunde
beziehen sich meistens zu der Periode des 4. und 3.Jh. Da die chronologiscne
Zuweisung nur auf ein von Gelăndebegehungen stammendes, meist atypisches
Material beruht, soli die Bestimmung der ftir den Zeitabschnitt des 6.-5.Jh.
in Frage kommenden Siedlungen, dahingestellt bleiben. Dieser Periode konnte
man eventtiell die Ansiedlung van Şiviţa, Jud. Galaţi zuschreiben (B. Brudiu,
RevMuz, 5, 19 68 S. 344), wo zufiilligerweise auch eine zweischneidige eiserne
Axt gefunden wurde. Das Exemplar ist durchaus diinn und weist auch sich
stark verbreitende Schneidenendungen auf. M. E. kann es nicht mit den
Ferigile-Ăxten vergleichen werden, wie es Brudiu datiert (e bda, S. 344). Die
Funktion dieser Axt als Waffe muss iiberhaupt in Frage gestellt sein. Als
Vergleichsstiicke fiihre ich zwei neben Kazanlâk, in Mittelbulgarien gefundene
Ăxte, gleichfalls aus Eisen an, die ich im Museum Sofia zeichnen konnte
(lnv. Nr. 6'15).
164 "Ober die Burgwiille au
' s Siebenbijr@"en vgL S. Ferenczi, in Apulvm, 5, 1964,
s. 1 15.
,
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man sich ein Bild 1lber die Lebensweise der damaligen VOlkerschaften
machen kann.16.�

Die Zeitstellung der Grober aus der Moldau ist schwieriger, denn
es ist nicht bekannt, welche davon einen einheitlichen Horizont darstellt.
Es steht zu erwarten, dass mehrere Phasen vorhanden sind. Die Korper
bestattung in Flachgrăbern und in gestreckter Lage, ist allenfalls bisher
am hăufigsten anzutreffen. In der Ausstattung des Grabes von Cimbala
(jud. Bacău) 166 sind zwei Elemente aufgetreten, die eine Verbindung
zu Ciumbrud herstellen : das Halsbandchen ( Abb . 1 0/1 vgl. mit Abb.
9/3) und die dreifltigeligen «Anhăngern aus Bronze (Abb. 1 0/3-5).
Ersteres ist auch in Ferigile, in der Unterphase I B anzutreffen. 1 67 Die
dreifltigeligen Anhănger konnten van lăngerer Dauer sein ; sie sind
in Satu-Nou und Cernavoda belegt. 168 Letztere Funde konnen nicht in
die erste Hălfte des S.Jh. datiert werden. Das betreffende Exemplar
h ătte also sehr wahrscheinlich eine lăngere Dauer. Das absolute Datum
des Grabes van Cimbala hăngt also van den obenerwăhnten Funden ab.
Das zweite ftir die Zeitstellung wichtige Grab lst das zu Trestiana,
jud. Vaslui, das ausnahmsweise bei Ausgrabungen gefunden wurde,
die ftir einen ălteren Fund vorgenommen wurden.169 Zu dem Fundbe
stand gehoren zwei Glasinac-Fibeln ( Abb . 1 1 ) . Die Dat.i erung dieses
Typs liegt in einer weiten Zeitspanne, dennoch findet man die Variante
von T·restiana auch in den Unterphasen 1 B von Ferigile sowie
in der Phase Gogoşu 1 ( Abb. 3/8 und Abb. 7/4) . 170 Ihre Anwesenheit
in Cipău ( in einem Ciumbrud-Grab) 1 71 bestătigt die relative Datierung
van rrestiana .
Die Akinakes sind hauptsăchlich vom alten Typ ( nach A. 1. Meliu
kova in das 6.bis zum Beginn des S.Jh. zu datieren172). Die Pfeilspitzen,
165 Die neuerdings erfolgte Entdeckung eines bronzenen Kessels, in Dingeni,
jud. Botoşani (S. Raţă, ArchMold, 4, 1966, S. 351) vermehrte die Anzahl
d ieser Funde in Ostrum!lnien (vgl. auch A. Niţu, Mat eriale, 1, 1953, S. 9).
Diese Kessel sprechen rur riie wanderne Lebensweise ihrP.r Besitzer, die viel
leicht vorwiegend Viezucht trieben, was ein Hinweis fiir die Vorstellung
liber die damalige BevOikerung wilre.
166 V. Căpitanu, in Carplca, 1, 1968, S. 69 und Abb. 1.
167 Im Hiigel 105, Gr. 1 (Ferigile . . , Taf. 26/23).
168 D. Berciu, in MaterialP, IV, 1957, S. 295. Ausser dem Grab von Huşi (vgl.
oben Anm. 160) kam ein derartiger Gegenstand im Funde von Poieneşti, jud.
Vaslui (der Grabcharakter ist nicht gesichert) vor (C. Cihodaru, AArch, 13-14,
1937-1938, S. 55). Siehe dort auch ein urnenartiges bauchiges Gefilss, wie
jene aus Ciumbrud , eine Pfeilspitze, bronzene Kn1ipfe, 2 Armbander und
ein Fibelfragment aus Bronzedraht, das urspri.inglich wom()glich etne thrakische Fibel dargestellt hat.
169 Eugenia Păpuşoi, in Carpica, 2, 1969, S. 87.
170 Ferigile . . . , S. 69 und �. mit. Abb. 33.
171 N. Vlassa, in Apulum, 4, 1961, S. 27, Abb. 6/2 (Gr. 4).
172 Vooruzenie skifov, S. 46.
.
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die zusammen mit den Akinakes gefunden wurden, sind van alten Typ,
mit Tillle. Wenn dieser Fundstaff aussagefăhig ist, sa haben wir es mit
derselben Periade zu tun, wie die der Gruppe am Oberlauf des Mureş .
Ich meine, dass sich sawahl farmen.kundlich als auch zeitlich betrachtet,
eine starke Annăhe-rung zwischen den Grăbern der maldauischen und
der Ciumbrud-Gruppe abzeichnet.
Die Vermehrung der Akinakes-Funde in der Maldau ( 1 967 kannte
ich blass 9 Stilck zăhlen ; j etzt sind mir 23 Exemplare b ekannt)
gestattete V. Mihăilescu-Bîrliba drei typalagische Gruppen festzustel
len, u.zw. mit waagerechter Knaufstange, mit Antennenknauf und
sagenannte Mischfarmen172a). Die Verbreitung dieser Funde weist auf
eine Hăufung der Akinakes der ersten Gruppe jewelis in der Umgebung
van Tîrgu-Neamţ und im Bîrlad-Becken hin, wăhrend die der zweiten
Gruppe meist im sildlichen Teil der Maldau zu treffen sind . Es fehlen
Grtinde einen zeitlichen Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen
anzunehmen ( man kOnnte hOchsens die dritte Gruppe als eine jilngere
betrachten, - Ende des S.Jh. oder sagar j ilnger) . lch bestehe darauf
weiter zu glauben, dass die ersten beiden Gruppen, ăhnlich wie bei
Ferigile, zeitgleich sind. Die farmenkundlichen Unterschiede wider
spiegeln eher einen Kulturellen, wenn nicht sagar einen ethni
schen Unterschied 1 721>. Fur die maldauische Gruppe typisch sind
die Akinakes mit geradem Stangenknauf ; diejenigen mit Antennen
knauf sind in der Năhe und innerhalb des Verbreitungsgebietes der
Gruppe Bîrseşti zahlreicher.
Bemerkenswert ist m.E. die Deutung van V. Mihăilescu-Bîrliba
liber die Verbreitung der Akinakes der ersten Gruppe, u.z.w. die
Annahme eines Verbindungsweges Ober die Ostkarpaten ( bzw. zwischen
dem oberen Mureş-Becken und der Mittelmoldau) durch den Prisăcani
Tulgheş Pass 172 c) . Dieser Weg wilrde die· vielen Annăherungen zwi
schen der Ciumbrud-Gruppe und der moldauischen Kul1turgruppe erhel
len und erklăren.

Die Gruppe aus Podolien, die hauptsăchlich van Htlgelgrăbern mit
KOrper- aher auch mit Brandgrăbern ( eine neuere Phase ?) vertreten
ist, wurde im Verhăltnis zum restlichen Donau-Karpatenraum, im Jahre
1 967 erOrtert.173 Ich erhalte meine Meinung aufrecht, dass das wichtige
1 72a Memoria Antiquitatis, 3, 1971, S. 448 f., Abb. 3.
1 72b Ich kann V. Mihăilescu-Bîrliba nicht beistimmcn wenn er von «Skythi

schen» Einfallswegen spricht. Der Akinakes beweist an sich weder die Anwe
senheit der Skythen noch ist er ein chronologischer Beweis fiir einen Wan
derungsweg einer ostlichen Bevolkerung. Er bcwE'ist lediglich, dass gemein
same Kulturelemente sich von Osten her iiber die Moldau nach Siebenbiirgen
hinstreckten.
t72c Ebda, S. 450 ff., Abb. 4.
173 Ferigi le . ., S. 98 und rassim.
.
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Grab von Kruglik ein einheitlicher Fund ist und mit den Grabern aus
der mittleren Zone des Grăberfeldes von Ferigile in Zusammenhang
gebracht werden kann ( folglich, nach welcher Richtung immer die
Lesung i n Ferigile auch erfolgt, liegt das vermutliche Datum fi.ir Kruglik
um 500).174

Die Kustanovice-Gruppe erwahne ich hier, bloss um das Bild zu
erganzen. Zu den bereits gemachten Ausfi.ihrungen babe ich nichts
hinzuzufi.igen. 1 75 Aufgrund von Bestattungsritus, Ritual und Keramik
hat diese Gruppe grosse Ăhnlichkeiten im Verbreitungsgebiet der
Fertqile - Gruppe.

Allgemeinziige der Periode des 6 und S.Jh. Im Verqlekh zur kultu
rellen Einheitlichkeit der Basarabi-Stufe, ist das Bild der nachstfolgen
den Zeit wesentlich verschieden. Es erweckt geradezu den Eindruck
eines durch einen kraftigen Hieb zerspaltenen Monoliths. Die Donau
Ebene wurde verlassen. Die Vorkarpaten aus Oltenien und der Wala
chei hingegen, die in de:r Basarabi-Periode unbesiedelt waren, sind jetzt
dicht bevălkert. Im Gebiet am Oberlauf des Mureş taucht eine Gruppe
auf, die allem Anschein nach in dem vorausgehenden ărtlichen Milieu
fremd war. Dagegen bemerkt man aber in der Transkarpatenukraine
( Kustanovice-Gruppe) Zusammenhănge mit der Ferig.Ue-Gruppe, die im
Bestattungsritus und in der Keramik zum Ausdruck kommen. Noch kann
aber nicht in Erfahrung gebracht werden, wie stark auch in der Moldau
die Lage. von der vorausgehenden abweicht. Ober die Basarabi-Kultur
in der Moldau ist viel zu wenig bekannt. Das Basarabi-Grab in Şoldă
neşti, am Dnestr, ist aher ein Brandgrab.1 76 Spăter stăsst man fast
ausschliesslich auf Kărperbestattung. Soll dies ein Hinweis auf eine
radikale Ănderung in der Zusammenstellung der Sach- und geistigen
Kultur zu Beginn des 6.Jh . in der M oldau sein ? Jedwede diesbezO.gliche
Antwort ist verfrO.ht.
·

m

Ober diesen wichtigen Fund siehe die Besprcchung bei G. 1. Smirnova, in
AR, 11, 196!i, S. 79 ; A. Vulpe, FerigUe . . . , S. 90 ; gegen clt'e Zeitstellung
von Smirnova nahm D. Dusek (AR, 18, 1966, S. 54) Stellung, dem ich nur in
der Kritik der von Smirnava aufgestellten verg!eichenden Zeitstel!ung cler
Funde von Kruglik mit Mediaş folge ; siehe auch die m.E. gerechtfertigte
Antwort Smirnovas (AR, 19, 1967, S. �23) : die von Dusek fiir Kruglik vorge
schlagene Zeitstellung (4..Jh.) sei viei zu t'ef.
175 Ferigile . . ., S. 79 ; vgl. auch Irina Lengyel, in Falia Archaeologic:a, 12,
1960, 13. 61.
t 76 Es gilt heute als bewiesen, dass die F'lachnekropole in Hockerlage von
Stoican..i, jud. Galaţi als vorbasarabizeitlich zu betrachten ist und etwa zeit
gleich m t dem frtihhallstattzeitlichen Kulturaspekt von Bradu, jud. Bacău
(A. Vulpe, Basarabi-Kultur . . . , S. 1 1 9 : dort auch die Beweisfiihrung fiir
diese Behauptung) und Cozia, jud. laşi (A. LliszlO, in Memoria Antiquitatis, 1,
1969, S. 319) ist. Dieser Horizont entsprilche d er mitt!eren Phase d er Babadag
Kultur.
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Woher kam nun der Sr:hla�, der die Einheit der vorangehenden
Zeit zertrilmmerte ? Sicherlich versetzte ihn ein Reitervolk, dass das
Leben in der grossen Donauebene zur Unmllglichkeit mach te. Die mannig
faltigen kulturellen Einflilsse zeigen, dass die Strămung aus dem Osten
kam. Zu den bereits frilher gezogenen Schlilssen, filgen sich j etzt noch
eintige hinzu. Das stabile Dasein einerr fremden Gruppe in der
Donauebene, kann im 6. bis S.Jh. nicht bewiesen werden, obwohl die
Gefahr von Seiten eines Reitervolkes offensichtlich anzunehmen ist.
Die Gruppe, die von den am Oberlauf des MureiŞ angehăuften Ciumbrud
Grăbern vertreten ist, ist sehr wahrscheinlich dem llrtlkhen Milieu
fremd. Die Zusammenhănge dieser Gruppe mit der Moldau, lassen das
Dasein fremder Elemente auch in der Moldau vermuten.
Gegen den Ausgang des S.Jh. zu und im 4.Jh. stellt sich die kul
turelle Einheit des donaulăndischen Karpatenraumes ( zumindest in sei
ner sildlichen Hălfte) wieder her. Entlang der Donau lăsst sich eine
intensive Besiedlung feststellen. Die Donauebene ist zeitweilig besiedelt
( die intensive Besiedlung findet erst im 2.Jh . statt). Die T1a tsache, dass
in den intrakarpatischen Senken des Mureş und des Olt Brandgrăber
vorhanden sind, kllnnte den Beweis darstellen, dass die fremdlăndischen
Elemente im lokalen Milieu i.mtergingen.

Allgemeine Betrachtungen iiber die Chron o logie des 6. und S.Jh.
Eine innere ins Einzelne gehende und gut harmonisierte Periodisierung
des gesamten donaulăndischen Karpatenraume s ist noch nicht mOglich.
Die zuverlăssi�ste relative Chronologie i st in der Reihenfolge der
Phasen in den Ferig:ile-Grăberfeldern vertreten. Auch hier kommt die
Ungewissheit von der Lesung der Entwicklungsrichtung der ersten zwei
Phasen in Ferigile. Die zeitlichen Anhaltspunkte filr die absolute
Datierung sind noch nic�t ausreichend und unanfechtbar.
Der Zusammenhang zur vorausgehenden P eriode ist zeitlich gesehen
nicht deutlich, obwohl viele der untersuchten Gruppen von ihrer gene
tischen Verbindung mit der B'asarabi-Kultur ieugen (besonders Ferigile
und die verwandten Gruppen). Die erste Hălfte des 6.Jh. bleibt, sagen
wir, unbemllbelt. •Ich bin davon ilberzeugt, dass diese Tatsache nicht
so sehr auf den Mangel an Belegen zurilckzufilhren ist, als viel eher
auf die Unmllglichkeit, diese einwandfrei chronologisch zu schlichten.
Die im Jahre 1 967 verllffentlichte Zeittafel, vertritt den hier dargelegten
Standpunkt ; die weiter oben angesteHten Betrachtungen filhren nur
zu geringen Korrekturen. Falls die innere Periodisierung der Ferlgile
Gruppe, ,in, Emtgegenset�ţ�r Richtun � �u lesen sein ":ird, wird die Zeit
tafei durth Neuordnung der Daten Ie1cht zu lesen sem.
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Zweck des letzten Abschnittes der Arbeit ist es, zwischen den
Zeilen der sparlichen schriftlichen Nachrichten, etwas uber die Gescheh
nisse zu lesen, die durch die weiter oben gemachte archaologische
Darstellung beriihrt wurden. Die konkreten Daten sollen hier nicht nach
denen der schriftlichen Quellen angeordnet werden, sondern die lnter
pretation der letzteren soll anhand der archaologischen Schliisse bereichert werden.
Es liegt auf der Hand. dass wir in der allgemeinen Ungewissheit.
die sich infolge der archaologischen Betrachtungen bemerkbar macht,
gezwungen sind, dennoch eine einheitliche Richtlinie zu wahlen, wobei
in Zweifelsfallen immer noch die MOglichkeit besteht, eine LOsung der
anderen vorzuziehen . Aus diesem Grunde ware es sehr leicht mOglich,
dass die Bereicherung der archaologischen Kenntnisse gegen diej enigen
Voraussetzungen spricht, die hier nicht angenommen wurden. Wenn
ich also bisher bemiiht war, ein mOglichst sachliches Bild der
Quellenlage zu bieten, so muss folgerichtig der Abschluss dieses Auf
satzes die Pragung der personlichen Meinung tragen (hier dient die
Landkarte Abb. 1 2 ) .
D i e Hauptquelle ist bei Herodot, der die meisten Nachrichten
iiber den Donau-Karpatenraum zusammengetragen hat, und zwar, ent
weder anlasslich seiner Besuche in den nordpontischen griechischen
Stadten ( sehr wahrscheinlich auch in Olbia und Tyras) oder von den
Griechen aus dem Hellespont.178 Die Bewertung der von Herodot iiber
mittelten Information wurde von den verschiedenen Historikern mehr
--

177 Dieser Teil hat den Gegenstand einer Mitteilung

an das Archliologische
Institut, Bukarest, im Mai 1966 und das Referat fiir die im November
1967 zur Dissertation vorgelegte Doktorarbeit gebildet. Die hier ausgefuhrten
Hauptgedanken habe ich anllisslich der . Hundertjahresfeier der Grundung der
Rumlinischen Akademie (September 1966) in einer Mitteilung kurz zusammen
gefasst ; desr;lcichen, in Ferigile . . . , S. 101 und �in Actes du VIle Congres
Intl!rnational des Scie'nces Prehistoriques et Protohistoriques, Prag, 1966,

1i8

II.

Fiir die Schatzung der Glaubwurdigkeit Herodots, t tit besonderer Bezugnahme
auf die pontischen Gebiete, siehe M. Rostowzew, Skythien und der Bosporus,
1931, und im allgemeinen F. Jakoby, in RE, Suppl. 1-2, Sp. 247 : Ph. Le'grand,
Herodote ,,Les Belles Lettres", 1932 ; vgl. auch weitere Literatur bei den oben
angefi.ihrten Werken und bei Adelina Piatkowski, Studiu introductiv la tradu
cerea fn romtlnli a lui Herodot, Bukarest, 1961 S. LXXXI-LXXXVII und
S, XCIX-CIII.
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oder weniger geschatzt, wobei sie immer dem archaologischen Material
gegeniibergestellt wurde.179
Die zahlreichen Theorien, die liber die Geschichte des 7.bis zum S.Jh .
im donaulandischen Karpatenraum aufgestellt wurden, lassen sich eie
gentlkh in zwei Richtungen einteilen, und zwar, in eine ăltere, die man
Pârvan-Rostowzew benennen k6nnte und die die Geschehen dieser Zeit
durch das Eindringen von skythischen Stammen erklart ; diese hătten
in Siebenbiirgen und im ungarischen Alfold gegeniiber der ortsbe
wohnenden thrakischen Bev6lkerung eine vorherrschende Rolle gespielt.
Die andere,jiingere Theorie ist der ersten v6llig entgegengesetzt und
betrachtet die spathallstattzeitliche Kultur als einer artsansăssigen
Bevolkerung . eigen, die in gr6sserem ader kleinerem Masse in direkter
ader indirekter Weise blass skythische EinHiisse erlitt. Die erste Thea
rie wird auch heute v an manchen Fachleuten verteidigt.180 M. E . liegt
die Schwăche der Skythen-Thearien in den Deutungen, die auf unzu
langlichem archaalagischem, in Einzel-ader Zufallsfunden ans Licht
gefordertem Fundstaff beruhen. An den Stellen bei Heradat, die nicht
deutlich genug sind, wird die Infarmation ergănzt und dabei archăola
gisches Material hera ngez agen , das schlechthin als skythisch ange
sehen wird.
Die zweite Theorie, die zum ersten Male von A. 1. M eliukova 181
aufgestellt wurde und die von einigen rumanischen 1A2 und slawaki
schen183 Forschern angenommen wurde, beschrănkt sich m.M. nach zu
sehr auf arch a alogis c he Belege. Auch die schriftlichen Quellen werden
archa alogis c h noch ungeklarten Lagen v6llig untergeardnet. Diese
Reaktian gegen die Meinungen von Pârvan-Rastowzew war selbstver
stiindlich infolge der starken Verm eh run g dieses aber dach noch viei
zu vereinzelten ader aus zu alten Ausgrabungen stammenden Fundgutes.
1 79

Fur den Donau-Karpatenraum, V. Pârvan, Getica, 1927, S. 2 ff. ; Ders., Dacia :
An Outline of the Carpatho-Danubian Countries, 1928 (vgl. auch die rumil.
nische Ubersetzung, V, Aufl. 1972) ; I. Nestor, in 22BerlcGK, 1933, S. 141 ff.
(dort auch die i!.ltere Literatur) ; C. Daicoviciu, La Transylvanie dans l'Anti
quitee, 1938, S. 16 ; D. PoFescu, Sriţii şi Trn.nslivania. Starea cercetărilor
arheologice, in Transilvania, 75/3-4, 1943 ; Ders., in SCJV, 9, 1958, S. 9 ; Dcrs.,
in Dacia, NS , VI, 1962, S. 443 ; I. H. Crişan, Ceramica daco-getică S. 21 ff. ;
und besonders S. Ferenczi, der fUnfte Teil seiner Arbeit uber Ciumbrud
ActaMN-C!uj, B, 1971, 25 ff.
180 Besonders M. Părducz, a.a.O., oben in Anm. 154, 155, 158 ; ferner I. H. Crişan,
S. Ferenczi (vgl. oben Anm. 179) und T. Sulimirski , in Bericht ii ber den
·v Internationalen Kongress fur Vor- und Friihgegeschicht e , Hamburg, 1958,
1961, s. 793(
181 SA, 22, 1955, S. 246 ; neuerdings w·.eder in Drevnie frakiisy v severnom
pricernomorie, 1969, S. 61 ff.
182 Besonders bei D. Popescu, a.a.O. (von 1958 und 1962) ; D. Berciu, in SCIV,
11, 1960, S. 270 ; ders., in Dacia, NS , V, 1961, S. 173 ; ders., Zorile . . . , S. 257.
183 M. Dusek, in SlovArh, 9, 1961, S. 155 ; ders., in ArhMold, 2-3, 1964, S. 273.
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Alle beide Richtungen k�nnen heute iiberholt sein, denn die
Zunahme der archaologischen Dokumentation gestattet einen neuen
Vergleich mit den Texten und in vielen Beziehungen verschiedene
Ansichten.
Der vorherrschende ethnische Charakter der VOlkerschaften im
Karpaten- und Balkanraum im 6. bis S.Jh . ist dem von Herodot geschil
derten Bild gemass der thrakische ( auf die fremdlandischen, illy
rischen oder skythischen Elemente werde ich noch zuriickkommen) .
Der oben erwahnte genetische Zusammenhang ( Basarabi-Kultur - spat
hallstattzeitliche Gruppen) kann nur auf den thrakischen Charakter
auch der V�lkerschaften aus der mittleren Hallstattzeit in diesem Raum
hinweisen. Die Kontinuitat und der thrakische Ursprung der friih
hallstattzeitlichen Stamme hangt von dem Masse ab, in dem die
Basarabi-Kultur ihren Vorgangern verpflichtet ist. Diese Frage babe ich
in einem besonderen Aufsatz er�rtert,18� in dem ich eben getrachtet
babe, die kulturelle und ethnische Abhangigkeit der Basarabi-Kultur
von der friihen Hallstattzeit zu beweisen .
Und jetzt einige ins Einzelne g ehende Bemerkungen iiber den
ethnischen Charakter der verschiedenen Gruppen, die oben archaolo
gisch bestimmt wurden.
Gemass der Obereinstimmung zwischen Herodot IV, 93,
·

flpLv 8t &.n�rca8«t

t1ti. 'tOV

'' lO'Tpov , npw""out; a:tpi�t rE't' OC �

(bevor er an den Ister gelangte, besiegte e-r zuerst die Geten . . . )
Thuk., II, 96, 1 , . . .

und

l�EL't'CX. 't ou.; UKt.p(3avn Atf.LO" fi't'IXI; r;'IXL oacx «n..: j.Ltp'r) iv-ro� �ou
"'lcpuu no't'etp.ou :rtpot; ao. >..a.aa cr v j.LCi.AAOV 't �\1 t O U Euf;�tvou 1t0v'&OU
'J('IX"C �K7J't'O ...

•

( . . . die Geten, die man antrifft, wenn man das Haemus-Gebirge Uber
schreitet und die anderen diesseits des Ister niedergelassenen V�lker
schaften, besonders in der Nachbarschaft des Pontus Euxinus) beziehen
skh ( die Dobrina-Ravna-Gruppen mit allen dazugeh�renden Funden in
Nordostbulgarien und in der Dobrudscha) , ganz unwiederruflich auf die
Geten, aher auch auf die anderen Volkerschaften aus diesem Gebiet, wie
Thukydides zweimal in demselben Abschnittt erwahnt ( li\ 96, 1 ) Zu
den anderen V�lkerschaften k�nnen die T·ryden geh�ren, aher haupt
sachlich die Krobyden, die scheinbar i n der Nahe der Sltadt Odessos
bis gegen die Grenze zu Dionysopolis zu angesiedelt waren ( vgl. Ps.
Skyin. 746, 751 , 757) oder, etwas genauer, stlchlich der Donau, aber
.

tB� Basarabi-Kultur

.

. , passim.
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weiter westlich von der Lokalisierung des Ps. Skym, (bei Herodot,
IV, 49). So kOnnten die FriedhOfe von Dobrina und Ravna sogar den
Krobyden zugewiesen werden, eine Behauptung, die aber im Augen
blick etwas gewagt scheint, bis nkht das ganze Gebiet genau bekannt
ist. Es muss noch festgestellt werden, in wieweit die Geten mit den
Krobyden verwandtt. waren, oder ob diese nicht sogar einen Haupt
stamm der Geten bildeten, wie sie MO.llenhof bezeichnete. 1 85 Gegen
wărtig scheinen die grossen Ăhnlichkeiten in der Sachkultur des
betreffenden Gebiets zumindest auf eine ethnische Verwandtschaft
hinzuweisen.
Die Behauptung des Thukydides (a. a.O., . . .

'
o� f&TCXI.
�c. 0 1.
1t'CX\IT&'ij L1tlTO"t0�0t'CXL

EL?"L
,
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•

•
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,
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l:KuBow; k«t Oj.L6G tc�u ot.

( . . . Die G eten und die VOlkerschaften aus diesem Gebiet, sind mit den
Skythen benachbart, haben dieselben Waffen und sind alle berittene
Schtltzen) kann auf den ganzen Donau-Karpatenraum angewendet wer
den. Die kiirzlich gemachten Funde, bestătigen dies immer wieder durch
die Trensen und Pfeilspitzen, die alle Gruppen kennzeichnen, mit Aus
nahme der Gruppen von Gogoşu und Vraca ( in letzterer fand man
einige Pfeilspitzen). !86
Die zweite Frage, ist die des Verwandtschaftsgrades zwischen den
Stămmen aus dem Gebiet des Fundverbandes Ferigile-Bîrseşti und den
Geten stldlich der Donau . BerO.r:ksichtigt man in erster Linie die Tat
sache, dass spăter im 2.-l .Jh.v.u.Z. das Gebiet nOrdlich der Donau bis
zu den Karpaten als getisch betrachtet war,1 87 zweitens die durch
gehende Besiedlung im Gebiet der Vorkarpaten sowie den wesentli
chen kulturellen Beitrag der Gruppen von Ferigile und Bîrseşti zur
Entstehung der klassischen getisch-dakischen Kultur,188 und drittens die

Kp6 Bu tOL
Deutsche A ltertumskunde, III, S. 182 und Fluss, in RE s.v.
Dieses Bild erweitert irgendwie das von V. Pârvan geschildcrtc (Gct ica,
S. 139), Wonach nur die eigentlichen Geten gute Reiter waren, cine Mcinung,
die zu der betreffenden Zeit gerechtfertigt war.
187 Es handelt sich in erster Reihe um die Einheit der Geten von den Karpatf'n
bis an die Donau und zweitens um die ethnische Einheit dcr Dnko-Geten im
gesamten Donau-Karpatenraum. Letzteres beweist m.E., dass dcr betrcffende
Raum dem nordt.hrakischen Zweig schon in der HallstattzPit untersta n dcn
hatte, snnst miisste die unglauhwUrdige Meinung angr.nommcn werdcn ,
wonach, wie Dusek meint, die thrakische Bevolkerung vom 7. bis 6.Jh. an
und bis ins 3.Jh. allmăhlich gegen den Norden vorgestosscn ist (a a O . S. 279).
188 Das kontinuierliche Fortbestehen der Sachkultur vom Fei'·gile-Horizont bis
in die klassische getisch-dakische Zeit, ist in diesem Gebiet durch neue
Ausgrabungen hewiesen (Ocniţa und Govora, jud. Vilce<J, Ausgr<Jbungen
D. Berciu ; Cetăţeni, jud. Argeş, Ausgrabungen D. V. Rosetti ; im Gebiet von
Vrancea, Forschungen von S. Morintz, vgl. Materiale, VII, S. 201 ; Mărgăr.:
teşti, jud. Olt, vgl.w.o. Anm. 1 1 1 usw.).
185

186

.
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engen Analogien , besonders im S.bis 4.Jh, zwischen den Ferigile
Bîrseşti-Gruppen und der Gruppe im Siiden der Donau und an der unte
ren Donau, kann man behaupten, dass sich in beiden Zonen VOlker
schaften befanden, die miteinander nahe verwandt waren und wahr
scheinlich den glekhen Namen trugen : die Geten. Herodot und
Thukydides kennen zu ihrer Zeit nur den einen Zweig der Geten an
der unteren Donau, denn die Verbindung zwischen den beiden Zweigen
war, wie weiter unten noch gezeigt werden soll, durch die unbe
siedelte Steppenzone nOrdlich der Donau in dieser Zeit gelockert.
Andererseits waren die Gruppen von Bîrseşti und Ferigile in ihrer
ersten Phase ( zweite Hălfte des 6.Jh.) vom kulturellen Standpunkt năher
an Siebenbiirgen, wăhrend mit Beginn des S.Jh. sie sich immer mehr
der Kultur siidlich der Donau năhern . Diese Tatsachen sowie die
MOglichkeit, archăologisch einen Kulturkreis aufzustellen, der in der
zweiten Hălfte des 6.Jh. Siebenbii-rgen, die 'Jiheissebene und die Vorkar
paten von Oltenien, der Walachei und der Moldau umfasst - den
ich in einer anderen Arbeit den Kulturkreis der Agathyrsen nanntet89
- werfen ein neues Licht auf einen scheinbaren Widerspruch zwischen
Herodot IV, 1 1 9, 1 25 und IV, 48. Diese Meinung beruht nicht nur auf
'
'
• '
�· 'A
a.. •_
Her od o t IV, 48 : . . .
yo.vv
powv M cx' p �c; n: o-r cr rL o c: P E w v . .
&'IC o&
( von den Agathyrsen fliesst der Maris) , der die Agathyrsen auf das
obere Mureşbe cken beschrănkte, sondern auch auf Herodot IV , 1 00 : . . .

ul-i�T) <1v &.n o tJ.i.v l�t pou 1� xa:·nirrt p8t ic; T�v �.u:o C.ya:uxv �E.povTIX.
�1tOK�7JLETClL � l:KvBt.K� vrro rr pil't<.>\1 Ayoc6u po<.Jv , ftCTtX
8t
''

1

Ntupcuv.

.

�

( Vom Ister hinauf, gegen das Binnenland zu ist Skythien zuerst von
den Agathyrsen, dann von den Neuren . . . begrenzt) im Vergleich zu
ai. o pwncc; Kctt 'tout:; 0110\J P OV<;
VI, 125 :

'Ayâ.6\JpO OL

(j)tuy ovtcxt;; uno 1:Ku6 twv.. .

( es handelt sich um die Neuren) .
( Die Agathyrsen sehend, dass die mit ihnen benachbarten Neuren
�ich von den Skythen auf der Flucht befinden . . . ) . Aus die
sen letzteren Texten folgt, dass die Agathyrsen sowohl mit den

189 Ferigile . . , S. 101. Ich habe die Bezeichnung Kulturkreis gewil.hlt, weil sie
_

ohne anderes miteinzubeziehen, einen weiten Begriff aufnehmen kann. Es
handelt sich um die geographische Verbreitung, in der viele E:nfliisse der
nordţontischen Kultur zu verzeichnen sind. Dieser Aufschluss ist erfordcrlich,
um Kollegen 1. H. Crişan (ActaMN-Ciuj, 4, 1.967, S. 439) zu a:;tworten, der
eigentlich in bezug auf diesen Kulturkreis keinen entgegengesetzten Stand
punkt vertritt.
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Neuren als auch mit den Skythen ( Skythien im Sinne von Herodot,
d.h . Stammegemeinschaft mit ethnisch verschiedener Grundlage unter
der Vorherrsch aft der Skythen) benachbart waren. Je nach dem archao
logischen Befund im Gebiet der moldauischen und podolische n Vorkar
paten folgt, dass der Text die Grenze zwischen Agathyrsen und Sky
thien irgendwo in oder Ostlich der Moldau und nordOstlkh von
Muntenien festlegt und zwischen Agathyrse n und Neuren im Norden
wahrsche inlich si.idlich von Podolien. Auf diese Weise mi.isste man
annehmen, dass auch die Bîrseşti-G ruppe zu Skythien gehOrt, was mir
vom archaologi schen Standpunkt aus kaum wahrschein lich scheint . Es
ist glaubwi.ird ig, dass diese Erstreckung der Bezeichnu ng der Agathyrsen
sich auf den Augenblkk bezieht, in dem es im betreffenden Gebiet
Hinweise fiir eine archaologische Einheit gibt, d.h. auf die zweite
Halfte des 6.Jh .
Es sei noch eine Bemerkung hinzugefiigt : die Information Hero
doti aus Olbia enthalt zwei Schichten : eine, die Tatsachen und
Geschehnisse aus der Zeit des Feldzuges des Darius (etwa 5 1 4) umfasst,
die Herodot durch di e ortliche Oberlieferung in Erfahrung gebracht
hat und die andere aus der Zeit seiner Anwesenheit in Olbia selbst
(etwa 450). Zu dieser zweiten Kategorie geht5rt die ethnographische
Beschreibung des Donau-Karpatenraumes. Die geographischen Infor
mationen widerspiegeln zweifelsohne die Lag e aus dem 5.Jh . Daraus
folgt, dass der Text ( aus IV, 48) , der die Ag·athyrsen am Oberlauf des
Mureş erwahnt und der sie beschreibt ( IV, 1 04) , sich auf die Zeit um
450 bezieht. Gleichzeitig beziehen sich die anderen zwei Texte (!V, 1 00
und 1 25) , die das Dasein der Agathyrsen als Nachbam der Skythen ver
treten, auf einen Zustand vom Ausgang des 6.Jh.
Die archaologisch-historischen Data und diese meine Theorie, die
ich auch 1 967 darstellte, besprechend, gelangte S. Ferenczi zu der uner
warteten Folgerung, dass der Text von Herodot IV, 48 sich nicht auf
den Mureş bezieht ( der Fluss Maris sei ein anderer, nicht nachweis
barer Fluss) .190 Die Agathyrsen waren also nur ausserhalb der Kar
paten nachzuweisen (Ferenczi bestimmt sie als zur Bîrseşti- und Ferigile
Gruppe geht5rig). Die Gruppe am Oberlauf des Mureş sollte skythisch
.

190

a.a.O., 30 f. Der Fluss heisst

bei Strabo, VII, 3, 12 :

Marisia bei Jordanes, Getica, 22. Ich wusste nicht warum

bei Herodot sich nicht auf denselben Fluss beziehen sollte. Siehe auch die
deutliche Darlegung bei I. H. Crişan (Ceramica geto-dacică, S. 25) : "Der
zitierte Abschnitt ist deutlich genug und kann nicht anders gedeutet werden"
(bezieht sich auf Herodot IV, 46).
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sein und wahrscheinlich sogar zur skythischen Gruppe am mittleren
Dnepr gehc5ren . Es sei hier betont, dass fiir den Fall liber den Wert
des Textes von Herodot lV, 48 Bedenken bestiinden, unter keinen
Umstanden andere Data angenommen werden kc5nnen, die sehr unge
nau sind und fiir deren Verstandnis umstandliche Deutungen und
ErkHi.rungen notwendig waren. Wenn die Agathyrsen nicht auch am
Mureş sind, wie Herodot behauptet, so miissten wir uns j eder anderen
Lokalisierung fernhalten und skeptis·ch sein, was m.E. unbegriindet ware.
Ein anderer Bewei!"grund, den Ferenczi anfiihrt, is t die Tatsache,
dass die Gruppe am Cberlauf des Mureş archaologisch von der Umwelt
abgesondert ist, wahrend die Agathyrsen unbedingt mit den Skythen
benachbart sind, folglich ausserhalb des Karpatenringes zu setzen sind.
Dieser Beweisgrund, den ich im Jahre 1 967 durch die Idee einer agathyr
sischen Stammesgemeinschaft, bzw. eines ihrakisch-agathyrsischen
Kullturkreises zu erklaren versuchte, kann heute infolge der nahen
Analogien zwis·chen der Lage in der Moldau und der am Mureş umso
besser gedeutet werden . Es kc5nnte mc5glich sein, dass es sich in Mittel
siebenbiirgen sowie in der mittleren Moldau um miteinander sehr nahe
verwandte Gruppen handelt, die sich auf ein und dasselbe Volk
beziehen, und zwar auf die Agathyrsen. Die Bestatigung dieser Situation
wird dem sogenannten Widerspruch be i Herodot ein Ende setzen.
Aus dem Wortlaut des vierten Buches folgt, dass die Agat:hyrsen
zur Zeit des Feldzuges von Darius und gleich nachher, eine bedeutende
politische Macht darstellten. In diesem Sinne sei auf den Konflikt
zwischen Spargapeithes dem Kc5nig der Agathyrsen und Ariapeithes
clem Kc5nig der Skythen verwiesen (He·r. IV, 78) sowie auf den Eingriff
des Spargapeithes in die Abfolge der skythischen Stammeshauptlinge,
der dem oben angefiihrten Text zu entnehmen ist.191 Desgleichen wer
den die Agathyrsen im skythisch-persischen Konflik t zweimal erwahnt
( IV, 1 1 9, 1 25) , und zwar, dass sie kein Bundnis mit den Skythen, denen
sie sogar feindlich gesinnt waren ( IV, 1 25) eingehen wollten.
AU dies begrundet meine Voraussetzung, dass eine Stammesge
meinschaft, die unter der Benennung Agathyrsen bekannt ist, als solche
in den Karpaten bloss in der zweiten Halfte des 6.Jh., bis zu den ersten
Jahrzehnten des 5.Jh. existiert habe. Spater gingen die Agathyrsen
entweder in der autochthonen Masse unter oder sie existierten weiter
bis ins 4.Jh., als sie noch von Aristoteles erwahnt werden (Probl. XIX,
28) . Es ist offensichtlich, dass der Name des Stammes in den spateren
Quellen erhalten geblieben ist, und zwar, wegen seines aus alteren

191

Vgl. auch V. Pârvan, La penetratian hcLUnique

. .

.

m
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Zeiten tibermittelten Rufes und weil er bereits in der griechischen
literarischen Tradition bestand . 192
Ebenfalls in der Mitte des S.Jh., als Herodot sich von den Perin
thern Nachrichten holte, wird nicht erwahnt, dass die Agathyrsen jen
seits des lsters wohnten. Ober die Landschaft nOrdlich der Donau heisst
es : . . . .

� P YJ !Jo O<; x w pl") fp cti v E t«L

co Gaoc. 1<td & net p o t;

(V, 9).

( sich als WO.sten-( �des)land, von einer unendlichen Verbreitung offen
bart) was, zum Unterschied von der seinerzeit von Pâ·r van vertretenen
192

Aus der Unmen_ge der Erwllhnungen der Agathyrsen nach Herodot (siehe
Tomaschek in RE, s.v. Agathyrsoi ; C. Patsch, Die Volkerschaft der Aga
thyrsen, In Beitrăge rur Vo lkerkunde van Siidosteuropa, I, S. 69) lassen sich
drei Kategorien aufstellen. Die erste bezieht sich auf Angaben, die nicht auch
bei Herodot anzutreffen sind und zwar iiber die Beschreibung der Sitten und
Brlluche bei den Agathyrsen (Aristoteles, Problemata, 19, 28 bezieht sich auf
das Singen der Gesetze ; Plinius d.A. IV, 12 (26), 88 und Vergil, Mem., IV,
146 ; Pomponius Mela, II, 2. 10 usw. Tlltowierung). Die zweite Kategorie
bezieht sich auf die geographische Lage der Agathyrsen, im Norden vom
Schwarzen Meer, ohne sie genau festzulegen. Die dritte Kategorie entsţeht
tladurch, dass der Name der Agathyrsen In einigen romlschen Inschriften
jes l.bis 2.Jh. u.Z. aufgekommen ist.
Die erste Kategorie lăsst vermuten, dass es ausser Herodot noch eine
zweite Quelle iiber die Agathyrsen gegeben hat. Diese muss aber auch alt
genug gewesen, um von Aristoteles herangezogen worden zu sein. Vielleicht
ist es Hekataios. In Anbetracht der Genauigkeit, der von dem Stagiriten im
allgemeinen gelieferten Informationen (besonders der grossen Anzahl von
Jnformationen, die er anlllsslich der J: Olitischen Studien gesammelt hatte)
ist es sehr glaubwiirdig, dass die vermeintliche Quelle von erster Hand ist.
Vielleicht stammt aus derselben Quelle auch die Nachricht liber die
Tiltowierung der Agathyrsen.
Die zweite Informationskategorie widerspiegelt m.E. den oft zeltlosen
Charakter der antiken Geschichtsschreibung, die Gewohnheit auf die mytho
logischen oder historischen Geschehen, die die Vllter des Gedichtes und der
Geschichte (im vorliegenden Falle Herodot) r-flegten, nie zu verzichten. Die
Agathyrsen sind immer in obskuren Umstilnden mit den bestehenden und mit
den sagenhaften Volkern im ural-pontischen Raum erwilhnt. So bei Ptolemllus
III, 10 ; Dyonysios (in GGM. Il, S. 120), Z. 310-320. Letzterer setzt die
Agathyrsen in die sagenhaften Ripae-Berge, zusammen mit den Volkern,
die zu seiner Zeit nicht mehr lebten.
Die dritte Kategorie der Abgaben ist sehr gering. Der Name auf den
Inschriften liess die Vermutung aufkommen, dass das Ethnikum dieses Volkes
zur romischen Zeit noch nicht voUig verschwunden war. Jedwede topogra
phische Oberlegung iiber die Herkunft derer, die diesen Namen trugen, ist
aber noch zu gewagt (siehe die Meinungen liber die Lokalisierung bei C. Patsch,
Der Kampf um den Donauraum
, in Beitrăge zur Volkerkunde von Siidost
europa, 5/2, 1937, S. 123 und etwas rezenter A. Bodor, in ActaMN-Cluj, 1, 1964.
. . .
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Meinung, 193 wohl den Tatsachen entspricht. Tatsăchlich ist zu Beginn
des 6.Jh. bis zum S.Jh . einschliesslich, die Rumănische Tiefebene mit
Ausnahme des linken Donauufers selbst fast vOllig unbesiedelt ; bis
etwa um das Jahr 200 ist die Besiedlung sehr sch'lltter. Die ange
s trengten archăologis<:hen Forschungen, die in den le tzten Jahrzehnten
unternommen wurden, haben aus dieser Zeit keine bedeutenden
Besiedlungsspuren hervorqebracht . lch betone qanz besonders, dass
der Ausdruck nicht wllrtlich aufgefasst werden darf, sondern eine
unbesiedelte Steppe bedeutet, die sicherlich in subjektivem Sinne den
Eindruck von t PY\J.LOc; erweckt ;

wahrscheinlich Jagd- und Weide

gelănde der Slămme am linken Ufer des lster. Das Bild kann tibrigens
sehr gut durC'h die Erzăhlung aus der zweiten Hălfte des 4.Jh. bei
Arrianus (Il, 4) ergănzt werden, der van einer Stadt der Geten berkhtet,
die etwa in 5 km Entfernung vom Fluss liegt. Die Strecke zwischen
Donau und Stadt war grOsstenteils mit Weizen bebaut. Hinter der Stadt
lagen die

n

&pY)�tt

( Oden Stellen). Gemeint ist die Niederung

van Romanaţi oder die Burnas-Ebene .
Die Perinther, deren Handelsgebiet ganz augenscheinlich den Ister
nicht O.berschritten hatte, hatten nur ilber die Sigynnen Kunde erhalten,
die sich wahrscheinlich mit dem Handel befassten (Her. V, 9). Ihre sehr
ungefăhre Lokalisierung an die mittlere Donau sowie die Bemerkung,
dass sie unter der Benennung Sigynnae bekannte Eisenlanzen gebrauch
ten und kleine haarige Pferde zO.chteten, veranlassten einige Forscher
dazu ( Sulimirski, 191 Harmatta195) , sie mit der Gruppe an der Theiss
gleichzusetzen ( au<:h in Anbetracht dessen, dass die Pferde aus dem
Grăberfeld von Szentes-Vekerzug Ta·rpane waren) was plausibel wirkt.
Da aber im ganzen illyrisch-westthrakischen Geb:iet eiserne Langspeere
in Gebrauch waren und die in Vekerzug bestimmte Pferderasse das
einzige van Pferden stammende Knochenmaterial ist, das bis zur Zeit
untersucht wurde, kann die Lokalisierung noch . nicht vorgenommen
werden. Gewiss ist aber, dass das S.Jh. eben die Zeit ist, in der die
Kultur der Theiss-Ebene vom sogenannten Kulturkreis der Agathyrsen
herausbricht und mit eigenen ZO.gen eine starke Blilte erHihrt ( Reichtum
an scheibengedrehter Ke-ramik, Glasperlen usw.), was den Nachrichten
entsprechen wO.rde, die Herodot etwa um 450 in der Propontis erhielt.
Ober die Ostliche Herkunft der Sigynnen, siehe w.u.S. 1 8 1 .
193 V. Pârvan, Getica . . , S. 35 ff.
1!Î4 a.a.O., S. 795.
195 I n AE, 94, 1967, S. 13�-:
.
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Die Gleichsetzung der Funde aus NW-Bulgarien - die Vraca
Gruppe - mit dem Stamm der Triballer, scheint zur Zeit auf keine
WidersprO.che zu stossen. Die archaologische Absteckung des Verbrei
tungsgebietes der Vraca-Gruppe scheint einer Reihe von Streitigkeiten
Uber Zentrum, Macht und Ausdehnung der T'liballer ein Ende zu
machen.196 Diese Lokalisierung wird O.brigens von keiner Quelle wider
legt ; h5chstens kOnnte man sagen, dass die antiken Quellen sich
manchmal unprazise ausdriicken . In diesem J etzteren Gedankengang

sei gesagt, dass Herodot IV,49, als er, m:3Lov 'tO T P'�cx).iLK O; erwahnt
das vermutlich an der Morava zu suchen ist, nicht unbedingt auch
meint, die Triballer miissen an diesem Fluss gesiedelt haben ( ohne
noch zu erwahnen, dass der Vater der Geschichte in der Wasser- und
Ortsnamenkunde dieser Landschaft recht wenig bewandert w ar) . Nach
Tthukydides ( Il, 96, 1 ) liegen die Triballer nordlich vom Reich des
Sitalkes, genauer gesagt, nordlkh vom Berge Scombros ( Vitosa ?) und
auf j eden Fall auch auf dem Laufe des Oescus ( Isker). Obwohl es nicht
ausdriicklich erwahnt ist, muss dieser Lauf des Oescus auch der Weg
Alexanders197 gewesen sein. Tatstkhlich ist es auch vom al'Chaolo
gischen Standpunkt nicht moglkh, die getische Festung, die der Make
donenkOnig eroberte, woanders als ostlich von Calafat und westlich
von Giurgiu zu suchen. Das Gebiet Celei-Sucidava scheint das wahr
scheinlichste zu sein. Allenfalls liegt es genau dem Gebiet der Vraca
Gruppe gegeniiber, d.h. dem Land der Triballer. Es ist wahrscheinlich,
dass die Insel, auf die die Triballer fliichteten, eine der zahlrekhen
Inseln gewesen ist, deren Topographie sich im Laufe cler Zeit geandert
hat und die zwischen dem Hauptstrom der Donau und der Seengruppe
in Siidoltenien, hauptsachlich zwischen der Miindung des Jiu und der
des Olt liegen.
Was aher immer noch im Bereich der Vermutungen bleibt, ist
die VolkszugehOrigkeit der Triballer. Die Historiker der Antike trennen
sie v on den Thrakern ( bzw. Thukydides von den Odryssen und Arrianus
von den Siidthrakern) . Dies schliesst aher ihr allgemein thrakisches
Ethnikum nicht aus, was Strabo deutlich erwahnt ( VII, 3, 1 3) sowie
Diodor ( XV, 36) . Sie konnten als ein Nebenstamm der Thraker betrachtet
werden, der skh sicherlich von den Siidthrakern unterscheidet, aher
auch von der Masse der Nordthraker verschieden ist. Wichtig ist die
Mitteilung, die bei Stephan aus Byzanz erhalten blieb

T pt�cx ). A.o �, t6\l o�

, lA).UpLK0\1
und auch aus den "Vogeln" des Aristo
h
einbar
zu
entnehmen
ware ( 1 520, 1 528 usw.). Man k onnte
phanes sc
also annehmen, dass im 5.Jh, die Triballer unter der FU.hrung einer

196

E. Pollaschek, in RE, VI. Sr. 2392 ; dort auch die Literatur.
/ http://cimec.ro
l97 V. Pârvan, Getica,http://www.muzeu-neamt.ro
S. 431.
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illyrischen Schicht stehen,198 die nachtrăglich thrakisch wurde. Diese
Voraussetzung sa.gt umso mehr zu, als die ar.chăologische Analyse
der Vraca -Gruppe fOr die alte Periode ( 6.Jh.) Elemente des spezifisch
illyrischen Rituals aufweist (Kilrperbestattung in gestreckter ROcken
lage, eine Kombination des Bestattungsbrauches, die mit Balta-Verde
analog ist usw.) zusammen mit spezifisch ilrtlichen Elementen, die sehr
eng mit der Ferigile-Gruppe in Verbindung sind. Letztere sind jedoch
Oberwiegend.
In einer frOheren ArbeW99 analysierte ich die Entwicklung der
Balta-Verde-Gogoşu-Gruppe und stellte dabei die Meinung auf, dass
diese Gruooe in dem Augenblick ihres Aufkommens ( 7.Jh.) dem ilrtli
chen Milieu gegenOber fremd ist und mit der Zeit, im S.Jh. in diesem
villlig untergeht. lch glaube bewiesen zu haben, dass es sich um eine
illyrische Gruppe handelt, die im 5. Jh. thrakisch geworden ist.200 Die
Lage in Balta-Verde kilnnte also der Entwkklung der V:raca-Gruppe
ăhnlich sein, wo ebenfalls illyrische Elemente vermutet werden kilnnen.
Obwohl wi r zur Zeit noch im Bereich der Vermutungen schwe
ben, ist es erfreulich dass die paar archăologischen Hinweise die
Hoffnung rechtfertigen, dass sich kOnftig einmal die Lage eben auf
diesem Wege klărt : durch die voUstăndige Durchforschung eini
ger Grăberfelder, anhand ăhnlkher Methoden wie die , die in Ferigile
gebraucht wurden.
Die Balta-Verde-Gogoşu-Gruppe habe ich weiter oben erwăhnt. Es
kann nicht bestritten werden, dass sie fremde Merkmale hat, j edoch sind
die illyrischen Elemente sehr wahrscheinlich. Es ist aber unmilglich sie
innerhalb der Welt der illyrischen Stămme năher zu bestimmen.
Pârvans ăltere Hypothese Ober di:e Wanderung der Autariaten nach
Osten,2° 1 die sich auf einen Abs·chnitt des Appianus ( lst. rom. llliria,
4, 8) begrOndet, bezieht sich auf einen Sachverhalt vom End e des 4.
oder Beginn des 3.Jh. BerOcksichtigrt man auch die sagenhafte HOlle
der betreffenden Nachricht, so kilnnte sie hilchstens den Widerhall
'
ahnlicher Geschehnisse darstellen, die sich vor dem Jahr 600 abge
spielt haben. A/llenfalls muss der Vorstoss der illy.rischen Elemente
In dieses Gebiet dieselben Ursachen gehabt haben, wie der vermutliche
Vorstoss der Illyrer in die Vraca-Gruppe. Die beiden Gruppen machen
jedoch eine verschiedene Entwicklung durch und ich glaube kaum,
198

So bei Pollaschek, a.a.O., Sp. 2 397.

199 I n SCIV, 12, 1962, S. 307.

200

Dagegen D. Berciu und E. Comşa, Materiale, II, 1956, S. 483. Neuerdings
betrachtet Berciu (Zorile . , S. 243 ff.) das Verbreitungsgebiet der Gruppe
Balta-Verde als Kontaktzone zwischen Illyren und Thrakern.
:101 In Dacia, 1 ,1925., S. 35 ff.
.

.
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dass man sie zusammensetzen kann, indem man das Verbreitungsgebiet
der T1r iballer bis nach Siidwestoltenien erstreckt.2°2
Es bleibt noch die Frage der Skythen in dem Donau-Ka,rpatenraum
im 6. und S.Jh. zu erdrtern.
Bei Herodot IV, 99 heisst es stricta sensu, dass Skythien nOrd
lkh der Donaumiindungen liegt. Einer anderen Stelle aber ( IV, 48),
an der er die Fliisse erwahnt, die durch Skythien fliessen, ware zu
entnehmen, dass ein Teil der Donauebene, wenigstens die eigentliche
Bărăgan-Ebene, auch in Skythien liegt. Es wird im folgenden zu bem er
ken sein, dass es weder zwischen diesen beiden Texten, noch zu
dem T•ext des

Buches

V, 9

( iiber

t; p l'j!J. o s

Widerspriiche

gibt. Keines�alls halt sich mehr die Meinung Pârvans, das s gemass
Herodot, im Norden der Donau, in der walachischen Ebene, in Oltenien
und im Banat das Land der Skythen gewesen sei.�03
Der im ersten Teil dieses Aufsatzes dargelegte archaologische
Befund widerlegt endgiiltig eine derartige Deutung, die zu ihrer Zeit
gerechtfertigt war. Auf den ersten Blick ist auch der Text Herodot
( IV, 48) unerkHirlkh : in der wa[achischen Ebene gibt es, wie weiter
oben , ausgefiihrt, keine Spuren, die das Dasein der Skythen beweisen
konnten. Ganz im Gegenteil : hier befand sich ein e unbesiedelte
Steppe, die dem Ausdruck von Herodot

V, 9

E P "'ltL0S

entspricht.

Fur diesen W'i derspruch gibt es zwei Erklarungen : erttweder sind die
Oberlieferungen aus dem vierten Buch, das sich grosstenteils auf den
Besuch der nordpontischen Stadte begrilnde1:, nicht allzu deutHch in
bezu auf die Donauebene ( die ja nicht im Handelsgebiet dieser Stadte

{J

liegPu�) , oder betrechtete man die Steppe des Bărăgans als einen T·eil
von Skythien, weil hier gelegentJlich Streifzilge stattfunden, die ein
Reitervolk vornehmlich durch diese Gebiete unternommen haben wird.
Ich glaube, dass diese zweite Erklarung zur Diskussion am meisten
beitragen kann. Es ist namlich die einzige Art und .Weise, gegenwartig
zu erklaren, warum d�P nordthrakischen StaiiUIJ.e (bzw. die getischen
ader proto-getischen) aus dem 7.Jh . , die dichtbesiedelten Heimat
gebi·ete in der Donauebene verl assen haben, um in der ersten Halfte
des 6.Jh. in dJ.e bewaldeten Vorkarpaten zu fliichten, wo sie gegen
202 S o D. Berciu und E. Comşa (a.a.O., S, 495), die die Triballen als ein thraki

sches Volk betrachten.

203 V. Pârvan, Getica, S. 35 ff.

20�

Es ist erw!lhnenswert, dass die Handelserzeugnisse der Stădte Histria, Tyras,
Olbia, an den Fliissen entlang gegen Nordwesten zu ausgerichtet sind, wll.hrcnd
das Gebiet der Walachei cher im Handelsbcreich von Dionysopolis, Odessos,
Apollonia, Mesembria und in gewissem Masse Callatis lag, Tatsache ist aller
dings, dass diese Beobachtungen hauptsll.chlich fur die spll.tere Zeit gultig · sind
(4.-l.Jh.), w!ihrend fii r die ll.ltere Periode keine Daten vorliegen.
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das Reitervolk, das das Leben in der .Ebene gefah:rdete, sicheren Schutz
fanden. Dieser Zustand, der auch mit dem Auftreten der Skythen im
6.Jh. als Mach t im Donau-Karpatenraum Ubereinstimmt, bewirkte die
Trennung der Geten im Suden der Donau von denen, die sich in den
Vorkarpaten aufhielten. Diese Trennung wird etwa um 550---450 deut
licher, d.h eben in der Zeit als die Macht der Skythen ihren
HOhepunkt erreicht hat. Von der griechischen Stadt Olbia aus betrach
let, muss die Donauebene eine La ndschaft gewesen sein, in die die
Skythen widerstandslos eindringen und Herr im H.aus spielen kOnnten.
Vom Standpunkt der Griechen im Siiden aus betrachtet aber, war diese
Landschaft eine unbesiedelte Steppe, was letzten pndes sowohl mit
den Texten als auch mit der archaologischen Situation Ubereinstimmt.
Vom archaologischen Standpunkt aus betrachtet, sind die Skythen
nirgends in dem hier besprochenen Rau.m be'legt. Es ist dabei
erwahnenswert, dass auch Herodot nie etwas van einer skythischen
Wanderung im donaulandischen Karpatenraum erwăhnt. In seiner Auf
fassung hOrte die Expansion an den Westgrenzen des von ţhm beschrie
benen Skythien ( IV, 1 00) auf. Elemente der skythischen
ultur sind
haruptsăchlich in den Bîrseşti- und Ferigile-Giruppen aug nschein.lich,
in Podolie� in der Moldau und am Mureş. Die meisten dti
r Elemente
befinden sich aber Ostlich der Karpaten. Die ErkHirung dieser Tatsachen
liegt ganz offensichtlich darin, dass dieses Gebiet sehr nahe an der
skythischen Welt liegt. Dieselbe Erklarung gilt auch fUr die Elemente
skythischer Kultur in der Dobrudscha des 6. und 5.Jh. Der Versuch,
das Dasein der Skythen in der Dobrudscha schon seit dem �.Jh. zu
beweisen,scheint mir nicht iiberzeugend.20:; Gesicherte skythiscl\e Ele
mente dringen erst im 4.Jh. in die Dobrudscha. Aus der gleiche� Zeit
stammen auch die Elemente urunittelbar skythischer Sachkultur d.h.
spezifische Keramik. in Korpergrabern) , die in der Gegend von B ăila
entdeckt wurden ( siehe w.o.S. 1 47). Die Besprechung dieser let en
runde iiberschreitet aber den Rahmen vorliegender Arbeit.
1
Von den 1 0 Folgerungen, die Pârvan anhand des Textes v
Herodot zieht,206 unterstiitzt nichts unmittelbar seine Theorie l.iber di
Anwesenheit cler Skythen im donaulăndischen Karpatenraum. Die
Agathyrsen erwahnte ich weiter obcn ( Anm. 1 92). Dass sie von einigen

;

�

205

�

P. Alexandrescu, in SCJV, VII, 1 956, 3-4, S. 319 versucht die Anwesenheit
der Skythen slidlich von der Donau zu beweisen, nach dem Feldzug des
Darius. Diese wllre aus Herodot VI, 40 und Strabo XIII, 1, 22 anzunehmen,
was ohne allerdings unmăglich zu sein, m.E. doch nicht vertreten werden
kann � die betreffendcn Textausziige berichten nichts iiber die Ausgangsstellen
der Streifziige und auch nichts darliber, wie ausgedehnt sie waren.
206 V. Pârvan (Getica
. S. 33) meint : «
Liest man nun Herodot wieder, im
Lichte dieser genauen archliologischen Aussagen . . ·" unter «genaue Aussagen.
versteht V. Pârvan die văllig unzulllngliche Dokumentation seiner Zeit.
.

.

.

. . •
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anrtiken Autoren im skythischen Verbreitungsgebiet angefO.hrt werden,
hat eine ErkHirung (s.vr.o. Anm. 1 92) , bedeutet aber keinesfalls, dass
sie Skythen waren.
Auch der skythische Charakter der Trauser, eine siidthrakische
Bevălkerung, vielleicht aus dem Rhodopi-Gebirge, 207 kann nicht vertei
digt werden. Herodot erwahnt sie ausdriicklich in derselben Kategorie
wie die Geten und die Ortsbewohner nărdlich von den Krestonnen ( V,
3) , d.h. es sind thrakische Vălkerschaften, die einige Ziige haben, die
sie von den anderen Stammen desselben Volkes unterscheiden :
v6p.. O LOL oi: O·<i"t(;)L [ die Thraken ) . rr� p�1t AY)aLO�OL rrchm:t; X P E W \I l (lt

l<'CX.t�

rrctv t cx ,
'

'

'rr)..'�V reTiwv
'

<Ttwvc u w v O LJ<:C o'JtW\1

Kcd T �llVOWV K�Xt 'tW'V

1<'0C"tU1t&p8c KpY)•

( IJle Thraken tragen verschiedene, elen Orten entsprechende
Namen, aber die Sitten sind meistens bei allen gleich, ausser den
Geten, Tr-au �n und denjenigen die nOrdlich von den Krestonnen
liegen). Die jskythische Volkszugehărigkeit der Trauser wird bloss von
Hesychios . �rwahnt, der wahrscheinlich im S.Jh.u.Z. geschrieben bat

j
f

{ t6 yo� LJotu6�K'OV ) .

Stephanos von Byzanz ( 7.Jh.u.Z.) verwechselt
sie mit qen Agathyrsen. Die Glaubwiirdigkeit der Quellen, aus denen
Hesych s und Stephanos von Byzanz ihre Nachrkhten schăpfen, ist
nicht gf! wăhrleistet. Diese Quellen sind allenfalls aus einer spaten Zeit,
denn is tief in die spatromische Zeit hinein, ilbernehmen die Autoren,
die �ich mittelba:r oder unmittelbar auf die Trauser beziehen. den
Ged.t.nken Herodots, ohne auch das mindeste liber deren skythische
V�kszugehorigkeit zu erwahnen.

�

1

/

Y,

'

Es ist aber keiner Stelle zu entnehmen, dass das « alte Skythien»

fpx.a.tT) ţ l<" u fkK-Tj
E.,�tenien und das Banat

wie Pârvan behauptet, ganz Muntenien,
umfasste. Ausser der Tals'a che, dass die von
Ph. Legrand vorgeschlagene Lesart fiir den Abschnitt Herodots IV, 99,
ă.J<'TIX � ""1

LKU6 ll<' �

( Ufer- oder Kiisten-Skythien) mir geeigneter

zu sein scheint, um den Text zu verstehen,20s ist bei Herodot nur das
207 Vgl. E. Oberhummer, in RE, S. 2245.

208

:
Izvoare privind istoria Romdniei, I,
.
vor.
anderer Meinung. Er zieht die Lesart &px«.. ("']

Der Herausgeber der Textesammlung

1964, S.

51 ist
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zu lesen, dass dieser Teil von Skythien gleich hinter dem Ister folgte

( tino '' l cr•pou a:u"t'l') �8 '11 )

und sich g eg en SUden, b is zur Stadt

Carcintis { wahrscheinlich im Westen von E,1.1 pato ria) erstreckte. In bezug
auf die zu Skythien geh6rende Donauebene k6nnte man annehmen,
wie bereits erwahnt, dass skythische Wa nd ersc ha ren sich manchmal
auch in ein unbesiedeltes Land - in die Donausteppe - verschlagen
haben. Allenfalls kann es sich n ur um kurze Einfalle handeln und Sky
thien kann keinesf<alls ins betreffende Ge'biet erstreckt werden.
Da d er skythisc.he Charakter der archaologischen Funde i n

der Donauebene heute nicht bestatigt wird, verschwinden auch die
Ursachen, die Pârv·an veranlasst hatten, dieses weite Gebiet anhand
eines Abschnittes, den er selbst als konfus bezeichnete, als skyth isch
zu betrachten.
Dass die Agathyrsen keine Skythen sind, folgt eindeutig auch
daraus, dass Herodot sie den Skythen immer als eher feindlich gesinnte
politische Einheit gegentiberstellt. Es kann auch nicht behauptet werden ,
dass es thrakisch gewordene Skythen sind. In dem einzigen Text ( IV,
1 04), in dem die Sitten der Agathyrsen beschrieben werden, sind auch
einige Merkmale erwăhnt, die sie von den tibrigen Thrakern ( wie bei
den Trausen, Geten usw. , s.w.o.) unterscheiden, ohne aber zu beweisen,
dass sie ctiese Unterschiede den Skythen năher bringen.
Ober die anderen Volkerschaften aus der Waldsteppe aber, wo
vom archăologischen Standpunkt aus die Unterlage ebenfalls als
nichtskythisch zu betrachten ist ( Neurer, Ackermann-Skythen), meint
Herodot,, sie hatten skythische Brăuche. Diese lnformationen sind ftir
das S.Jh. giiltig, aber die betreffenden Volkerschaften geh6rten auch
im 6.Jh. z u Skythien . Folglich kann behauptet werden, dass nach der
Auffassung von Herodot und nach der der Griechen vom Pontus, die
Herodot gekannt hatte, die Agathyrsen weder Skytheri, noch eine
nichtskythische VO.lkerschaft mit skythischen Brăuchen je gewesen sind,
·

sondern ganz einfach Thraker mit eigenen charakteristika. Die Sage,
dergemăss Agathyrsen und Skythen BrudervOlker warEm {IV, S-1 0) ,
ist nichts anderes als die Oberlieferung einer von deri Hellenen aus
dem Pontus Ubernomm e nen alten M ăr, der Herodot k einen Glauben
5chenkt. Auf die Bedeutung dieser wichtigen Sage sei rioch zurtick
zukommen.
Wenn dennoch die archăologischen Forschungsergebnisse in ih ren
F ol ge ru nge n einem fremdUindischen ethnischen Eindringen ostlicher
Herkunft zugeneigt sind, so kommt in SiebenbUrgen die Frage nach dem
Ursprung und dem Datum, zu dem diese EleQJ.ente eingedrungen sind,
auf. D er archa alogi sche Befund, der du:r'ch die l3estjmmung des Grăber
typs' Ciumbnrd festgeh'al ten is't, UiSst in di e"S'e'!' ţeft keirte gl't>Ss'e Wanhttp://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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derung annehmen. Anhand der archaologischen Unterlagen, ist zu ver
muten, dass diese Wanderung am Ausgang des 7. ader in der ersten
Halfte des 6.Jh. stattgefunden haben kann.
Es ist sehr leicht zu verstehen, dass die Erinnerung an diese
Wanderung zu Herodots Zeit nur noch als Sage bestehen konnte. Da
es wegen der Obereinstimmung mi t der von Herodot beschriebenen
topographischen Lage notwendig ist, d.ie Oruppe der Eindringlinge in
Siebenbtirgen mit den Agathyrsen gleichzusetzen, stehen zwei MOglich
keiten offen, um ihren Ursprung zu erklaren : entweder waren sie
lokaler nordpontischer Herkunft ( folglich kimmerischer oder aus dem
kimmerischen Stammeverband, vielleicht thrakischer Abstammung)
oder sie waren lraner, anderen Volkes als die Skythen. Zur Zeit sind
beide LOsungen annehmbar. Wahrend die erste von jeder historischen
Oberlieferung· absieht und bloss archăologisch zu bestătigen sein muss,
hat die zweite den Vorteil, auch durch die von Herodot tibermittelte
Sage ( IV, 9, 1 0 ) belegt und auch namenkundlich vertreten zu sein
( Spargepeithes, KOnig der Agathyrsen
Spargapeithes , KOnig der Sky
then ein Jahrhundert friiher ; Agathyrsos - Idanthyrsos ; s.a. Sparga
pises, rnasagetischer Hăuptling bei Her. il, 21 1 ) .209
Die drei Oberlieferungen iiber den Ursprung der Skythen ( Herodot
IV, 5-1 2) haben alle einen wahren Kern, der zwei Jahrhunderte
zurO.ckliegende Geschehnisse widerspiegelt. Die erste, die durch
=

( IV, 5-7) eingefO.hrt wird, nnd den
t.Jt; 8t l:1eu61XL I..E'youcn
SOhnen des T�argitaos zukommt, befasst sich mit den Skythen selbst
und ist hier nicht von Belang. Die zweite Obei1lieferung, die mit den

Worten • EH. �'tiO'II 8& o� n OV't OV O Ll<'EO'\I'tC'i ci, DE.. ( x&youcn) eingeftihrt
wird, wonach die Agathyrsen, Skythen und Gelonen die SOhne des
Herak.les einem Wesen halb Weib, halb Schlange sind von wird von
Herodot sehr skeptisch betrachtet. Es ist erwăhnenswert, dass der
Vater der Geschichte, wohl aus Gewissenhaftigkeit, hier eine alte helle
nische Oberlieferung aus dem Pontus anfllhrt, d.ie si'ch auf den Sach
verhalt bezieht, wie er vieilleicht zu Beginn der griechischen Koloni
sation war, auf Gescheh en; die im S.Jh . vOllig bedeutungslos waren.
Die Sage widerspiegelt vielleicht den Fakt, dass in den nordpontischen
Steppen auch andere iranische, von den ortsansassigen Kimmeriern
fremde Stămme, wie z.B. die Skythen, aufgekommen sind. Die dritte
Oberlieferung ( IV, 1 1 -1 2), die einzige, der Herodot Vertrauen entge
genbringt, bezieht sich auf die Eroberung durch die Skythen der van
den Kirnmeriern frO.her beherrschten Gebiete.
Auf diese Weise kann ftir die Wanderung der iranischen VOlker
schaften gegen Westen eine fOr die Verhăltnisse der sippengemeln209

V.

�ârya�,

Getica . : . , 9: a_..ţ '

1

•
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schaftlichen Zeit glaubwO.rdigere Erklărung ,gefunden werden : die Sky
then waren nur eine der aus mehreren. iranischen Stiimmen bestehen:
den Stammgruppen, die sich in ei ner Hingeren Zeitspanne gegen Westen
schoben. Die Tatsache, dass von den sagenha:ften SOhnen des Herakles
Skythes der jO.ngste war, kOnnte bedeuten, dass die Skythen die letzten
und die Agathyrsen die ersten von den Iranern waren, die ln die nord
pontischen Steppen rO.ckten .So hătten wir ein e glaubwO.rdige Vorstel
lung fO.r die Flucht der Agathyrsen vor dem Einf.all der Skythen, die
dann auch in ihrer Feindseligkedt gegen d'ie Skythen im 6.Jh. zum
Ausdruck kam. Bevor die Skythen ihren măchtigen Stiimmeverband
zustande gebracht hatten ( nach 550) , in den sie auch die ortsgebundenen
Stămme einschlossen, wanderten die iranischen (?) Agathyrsen nach
Westen, zur einer Zeit der Wirrn:isse und Absonderungsbestreben der
einzelnen Stămme, die sicherlich auf die ZerstOrung der kimmerischen
Stammesgemeinschaft durch die Skythen gefolgt ist. FO.r den Augen
blick ist diese Erklărung vom historischen Standpunkt aus mOglich.
Dass im Gefolge der Agathyrsen auch noch andere nordpontische oder
iranische VOlkerschaften herangerO.ckt sind ( Sigynnen ?) wăre plausibel,
kann aher nicht hewiesen werden. SobaJ.d sie sich am Oherlauf des
Ml.ll'e ş und in der Moldau niedergelassen hatten, konnten die Aga
thyrsen mehrere lokale Stăm.me um sich vereinen und in der zweiten
Hălfte des 6.Jh. eine Macht aufstellen, die sich der skythischen Expan
sion Widersetzte.
Offensichtlich waren zur Zeit Heredots die Ag.athyrsen dabei, sich
den Thrakern anzupassen. Ende des 5.Jh. heschleunigte sich dieser
Prozess zweifelsohne. Unter den sozilalen Verhăltnissen der Zeit, darf
man sich O.bri9ens die Agathyrsen nicht als Eroberer vorstellen, die
;ich den thrakischen Stărnrnen als herrschende Schicht O.bergeordnet
hahen : eber ist ein einzelner Stamm zu vermuten ( oder eine kleine
Stămmegruppe), die zusammen mit an.deren ( thrakischen oder thrakisch
kimmerischen) Stămmen vor den Skythen flO.chtete. Die Tatsache, dass
sie im Stande waren, unter ihrer FO.hrung mehrere Orstsstărnrne zu
vereinen, bob ihr Ansehen wesentlich, so dass die Agathyrsen in das
Licht der historischen Quellen ro.ckten. lhre Rolle darf aber nicht
O.bertriehen werden und ihr rasc:hes Verschwinden in der nordthra
kischen ( dakisch-getischen) Masse beweist das.
Es erweckt den Anschein, a:ls ob meine Ausftihrungen sich der
These PâlVan-Rostowzew O.ber das Eindringen der Skythen năhern
wO.rde. Dass aher die Skythen durch dlie iranischen vorskythischen
Agathyrsen ersetzt wurden, ist nicht nur eine einfache Wortersetzung.
D81S Eindringen der Ostlichen nichtthrakischen Elemente erhălt eine
vOllig verschiedene TOnung, ist archăologisch viei genauer bestimmt
und gehietsrnăssig stark heschrenkt 1 rneine Anschauung wo.rde die
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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Aussicht auf die Herausbildung einer Widerstandsmacht erMfnen, die,
von der skythischen Expansion begrt.indet, sich dieser widersetzte.
Diese vermutlichen Geschehen haben in der sozialen Entwicklung
der nordthrakischen SUimme dadurch, dass sie die Vereinigung der
Stamme beschleunigte, eine ausschlagg·e bende Rolle gespielt. Ausser
dem beweisen die Verhaltnisse aller dieser SUimmeverbande, in erster
Reihe der Skythen mit dem Persischen Reich selbst, dass jene,
obzwar noch auf gentilischer Ebene, im Vergleich zur persischen Macht
nicht sehr rtickstăndig waren.
Es ist also nato.rlich, dass die eigentlichen Ei llfliisse der skythischen
Kultur im donaulandischen Ka-rpatemaum zur Bli.itezeit ihrer politischen
Macht, etwa um 530-500, zum Ausdruck gekommen sind. Dies wi.irde
schliesslich auch ein historischer Beweis fii r die Datierung der sky
thischen Elemente in di ese Zeit sein.

CERCETARI ARHEOLOGICE ŞI
SEC. VII-V I.E.N. IN

INTERPRETARI

SPAŢIUL

ISTORICE

PRIVIND

CARPATO-DUNA R EAN

'

Lucrarea de faţă va conţine două părţi. In prima parte voi analiza şi sintetiza
rezultatul cercetărilor arheolog:ce, mărginindu-mă să . expun, cit mai cuprinzător
cu putinţă stadiul actual al cercetării şi stăruind mai ales asupra faptelor cheie ale
pr;,blemei. In ţartea a doua voi incerca să privesc aceste date prin lumina sărăcă
cioaselor izvoare scrise, Avind in vedere caracterul de sinteză al studiului nu voi
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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ins;�sta prea mult in analizarea riiferitelor probleme de ordin arheologic, ci voi căuta
ţe clt posibil să mă refer şi să utilizez pe cele deja prezentate in literatura mai
recentă.

CULTURA BASARABI
Se consideră in general că perioada acestei culturi reprezintă Hallstattul mij
România'. In incercarea de defini.re a ceea ce înţelegem sub denu
mirea de "cultura Ba�:;arabi • se ivesc lnsă o serie de dificultăţi. De fapt
" cultura• Basarabi reprezintă difuzarea, la un anumit moment - probabil la sfîr
lociu in

şitul sec. VIII - a unei noi mode de împodobire a ceramicei. Este vorba de răspîn
direa

pe o arie foarte ' intinsă a

tehnicii incrustaţiei cu culoare

albă, asociată

cu impr�mări, incizii şi excizii in ţereţii vaselor. In aria reprezentată pe hartă
(fig. 1), această tehnică a dus la crearea unui patrimoniu de motive ornamentale,

destul de unitar, cu un caracter specific ; motivistica, ce cuprinde mai ales motive
geometrice şi spiraUce sau
citată

spiralo-meandrice,

a fost analizată in lucrarea sus

2. Această no�ă modă nu aduce cu sine şi noi forme ceramice. Dimpotrivă,

vechile forme de yase - decorate in perioada anterioară mai ales cu caneluri continuă să existe,' şi să fie acum împodobite prin noua tehnlcă a decorului. Trebuie
menţionat că ve�oh ea tehnică a canelurilor nu piere, ci continuă paralel cu noua
modă. De asem�nea, in ceea ce priveşte tehnica de fabricaţie, ceramica, mai ales

neagră şi lucioţlsă in perioada anterioară, nu suferă nici o modifl�care a. Est� chiar
de presupus cA sub această fraţantă unitate a decorului de tip Basarabi se pot
ascunde o serie de diferenţieri regionale, care nu au putut fi incă sesizate plnă acum,
din cauza sărăciei cercetărilor. Aceste diferenţiere: vor putea fi mai bine observate
cind se va cunoaşte mai temeinic ritul şi ritualul de inmormintare al acestei perioa
de, dar nu este exclus ca ele să afecteze şi anumite forme ceramice (aşa cum, de
exemplu, vasele cu picior, găsite pînă acum doar la Verbiţa şi Basarabi, ar putea

reflecta Q grupă locală din SV-ul Oltenie').
Ia ă de ce acestui moment dintr-o evoluţie culturală neîntreruptă nu i se
potrivep e prea bine termenul de "cultură ". De aceea s-a şi recurs la diverse expe

j

dicnte /cum ar fi . complexul cultural Basarabi" ' sau " grurul Basarabi". Mi s-ar
părea mai potrivit termenul de . fen omenul BasarabiM, deoarece cele expuse mai

/

11us r�flectă, nu unitatea culturală şi etnică in sine, ci doar un moment (o etapă) din
evoluţia unei asemenea unităţi etnica-culturale. Şi acest moment corespunde unui

nnume tip de fenomen istorica-etnologic : difuzarea rapidă pe o arie întinsă !l unei
1noi mode, ce determină stimularea unor noi crea�ii culturale in mediul respectiv.
Aşa sUnd lucrurile, vom folosi totuşi termenul de cultură Basarabi , care s-a incetă

\tonit deja in literatura de s�eciaHtate.

*

Surse arheologice. S-au cercetat foarte ţ.uţine staţiuni aparţinînd culturii Ba
lll rabi. Singura observaţie de ordin stratigrafic rămîne cea de la Popeşti (punctul
Nucet), jud. Ilfov, analizată in lucrări anterioare s, Amintim că aici a u fost identihttp://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro

'
ALEXANDRU vULPE

184

ficate două niveluri Basarabi, ce suprapuneau un strat cu ceramică neagră, canelată,
pe care o numisem pre-Basarabi şi care ar fi precedat fn mod nemijloa:t cultura
Basarabi propriu-zisă. Tot la Popeşti (punctul Novaci), s-a cercetat o locuire-sălaş
din vremea Basarabi 6 şi tot aici a apărut şi o groapă, foarte bogată in material, care
ne-a oferit complexul inchis cel mai reprezentativ pentru ceea ce considerăm cul

7. De atundi incoace, deşi au fost mereu identificate noii aşezări Ba
cercetările nu au dat nimic important la iveală. Tot ca un complex inchis
trebuie considerat depozitul de vase, rrintre care unele cu decor B11sarabi, desco
perit in mod intimplător la Alba-Iulia (cartierul Lumea-Nouă) 9.
Cercetări recente au dus la identificarea unui strat bogat in material Basarabi,
in pe!itera Măgura de lingă Vidin. Cercetări mai ample sint proiectate acolo. După
părerea unor cercetători, descoperirea pare a avea un caracter sacru şi tot in această
0
vreme ar trebui datate şi picturile de pe pereţii respectivei peşteri 1 .
cu pu
Un pas insemnat in cunoaşterea culturi.i Basarabi a fost făcut odată
Dolj),
(Jud.
Basarabi
la
blicarea recentă a cimitirului tumular de inhumaţie de
fn
(ambele
Birzii13
12
Izvorul
şi
Eşelniţa
la
de
localit,!lte eponimăH. Şi in cimitirele
e, cu ce
jud. Mehed'inţi) au fost date la iveală morminte, de astă dată de incineraţi
tura Basarabi

sarabi

s,

ramică

Basarabi.

�

Rit funerar. Se crede că pentru cultura Basarabi este s cific ritul incine
\
raţiei. Noile morminte descoperite la Eşelniţa, Izvorul Birzei şi SofronievoH con
firmă acest lucru. Necropola de la Basarabi este insă o excerţie. \V. Dumitrescu
incercat să demonstreze cu o bogată argumentare că necropole

a

eponimă nidi nu
aparţine de fapt culturii Basarabi, ci este de acelaşi tip cu cea de la \ Balta-Verde 15 ;
vasele tipice Basarabi de la Basarabi s-ar explica astfel, ca şi in ca � ul vaselor ase

mănătoare din turn. 20 de la Balta-Verde, prin import sau influenţă din mediul in
vecinat. La Balta-Verde s-au găsit două vase Basarabi dlintr-un total de 58 de vase

de lut (deci sub
tă

4 % ) ; la Basarabi, din 38 de vase, 9 plus 3 ceşti cu caneluri poar
(deci aproape 250/o).
Dacă adăugăm la

un decor specific culturii Basarabi

acest fapt că străchinile evazate, ch'ar nedecorate, sint numeroase in aria culturii
Basarabi, lipsesc insă la Balta-Verde şi in cimitirele de acest din urmă

�1,

atunci

configuraţia formelor ceramice din cele două cimitire este destul de contra!'ită. Dacă
acest fapt are sau nu reţercusiuni in judecarea atribuirii etnice a cimitirelor re�pective,
Ne
răminind In libera alegere.
este deocamdată greu de demonstrat, ipotezele
ritul şi ritualul
mulţumim sA constatăm, .tn acord cu V. Dumitrescu, că atit
funerar, cit şi inventarul metalic din cele două cimitire este aproape identic t6.

*

Cronologie. Nu a apărut niC'' un element nou care să modifice datarea propusă
in 1965 pentru inceputul culturii Basarabi - sfîrşitul sec. VIII. In acest sens se
cuvine menţionat că atit datarea absolută cit şi periodi12:area culturii Basarabi sint
deocamdată destul de vagi şi generale !Il.. Descoreririle de caracter funerar din sud

vestul Olteniei ne ajută mai degrabă să discutăm sfirşitul acestei culturi. Mormintele
ele la Basarabd pot fi paralelizate in timp cu cele din necrorola de la Balta-Verde
(Jud. Dolj). Deşi cred că V. Dumitrescu are dreptate cind presupune o dată ceva
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mai veche pentru inceputul grupului Balta-Verde, in funcţie de tum. 12, cu fibulele
ochelari 1 8, este evident că acest decalaj de timp nu poate fi insemnat, cele două
cimitire fiind grosso-modo ::ontemporane, datorită multiplelor descoperiri de tipuri
metalice (arme şi ob'ecte de ţodoabă). Faţă de poziţia pe care am adoptat-o mai
demult 19, un lucru pare a se contura mai bine : orizontul cimitirelor de la Balta
Verde şi Basarabi este mai vechi decit inceputul necropolelor de tip Ferigile. Pre
supusul paralelism parţial dintre sfîrşitul cimitirului Balta-Verde şi inceputul celui
de la Ferigile nu a putut fi pină acum cu nimic demonstrat. Dimpotrivă, faptul că
in inventarul mormintelor de la Basarabi apar obiecte, pe care nu le găsim niciodată
la Ferigile (mă refer in special la fibulele de tip Vace, la fibulele Glasinac II de
fier), ar ţutea fi interpretat şi că aceste două cimi.'re - Basarabi şi Balta-Verde sint, [n ansamblul lor, anterioare celui de la Ferigile. Pe de altă parte consider şi mai jos voi stărui asupra acestui fapt - că cultura Basarabi stă la baza dez
voltării grupului Ferigile ; ar fi ded: verosimil ca şi necropola de la Basarabi să fie
anterioară apariţiei acestui grup culturAL ProblemA deci a persistentei culturii Ba
sarabi in sud-vestul Olteniei, pînă adinc în veacul al VI-lea, cind apare grupul
Ferigile, nu cred că poate fi ueocamdată demonstrată.
Asupra dătărfi cimitirelor Basarabi mai sus discutate sintem astăzi in măsură
să facem unele observaţii. Pandantivul inelar descoperit in tum 7 (M 4) de la Ba
sarabi 20 se găseşte şi intr-un mormint tumular de incineratie de la SofroniPvo
reg. Vraca, Bulgaria (fig. 2/4), asociat tot cu ceramică Basarabi 21 , Din acelaşi mor
mint provin doi butoni in formă de rozetă (fig. 2/3 precum şi ţiesele 2/1, 2) 22, pe
care ii găsim şi intr-unul din mormintele nE'cropolcf de la Ceausica (Macedonia).
la un loc cu fibule-ochelari (Brillenfibeln) 2.1. Am scos in relief aceste analogii
deoarece tot către cunoscuta necropolă macedoneană duc firele dacă urmărim rliS· ·
pindirea unei piese mici ovale, din tAblă de aur, lucrată ,.au repousse", descoperită
întîmplător intr-un turnul de la Izvorul-Birzei, lîngă Turnu-Severin (:f!:g. 2/5) 2'.
Ulterior, efectuindu-se aici săpături de salvare intr-un alt turnul, a fost dată la
iveală şi ceramică Basarabi 25, Putem presupune deci că şi plăcuta de aur provine
din morminte de aceeaşi vîrstă. Piesele analoage de la Ceausica 26 amintesc exem
plarul de lA Izvorul Birzei, ca formă, dimensiuni şi decor. Diferă dl'spozitiA deco
rului realizat insă rrin aceleaşi motive şi in aceeaşi manieră. Din păcate necropola
de }a Ceausica nu este foarte strins datată. In funcţie de un skiphos cu decor proto
geometric V. R. · d'A. Desborough datează descoperirile de la Ceausica in sec. VIII 27.
Ulterior însă, acelaşi autor, intr-un capitol special dedicat cronologfei epocii fieru
lui din Macedonia, pe baza importului ceramic grecesc, ne arată in mod limpede clt
de obscură şi nesigură este datareA descopPririlor din această provincie, In perioada
sec. X-VII 28, Analogiile citate ma� sus însă denotă caracterul vechi al descoperi
rilor Basarabi din Oltenia, in orice caz inainte de sec. V<I.
Importantă pentru delimitarea sfîrşitului culturii Basarabi este necropola de
[a Eşelniţa, care continuă şi in perioada următoare. Săpături�e abia încheiate şi
rezuitatele lor total :inedite mă împiedică a lua in consideraţie această descoperire.
Răspfndirea culturii Basarabi. Cum se vede in fig. 1, noile descoperiri Basa
rabi, adăugate la harta publicată cu cinci ani in urmă, indesesc zonele deja cunos
cute, confirmind prin aceasta aria de răspîndire tot atunci definită 29, De remarcat
este fn prfmul rind lnmulţirea punctelor Basarabi ln Banat şi la Dunărea sîrbească.
In acest sens descoperirile din Serbia citnte dP V. Dumitrescu confirmă de fapt cele
afirmate mai de mult şi nu văd in ce măsură ar putea implica răspîndirea (şi de
aici şi geneza !) acestei culturi in jumătatea de apus a Peninsulei Balcanice ao.
Ar trebui avut ln vedere că materialul Basarabi din Bănat prezintă şi anumite tră
sături specifice, rar intilnite in alte zone ale acestei culturi. Mă refer la canelurile
umplute cu crestături transversale, precum şi la triunghiurile haşurate incise, frechttp://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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vente pe vasele din cimitirul de incineraţie de la Kasapske-Livade, de lingă Vrsac 308•
Descoreririle de la Sopron şi Frogg ca şi cea de la Dalj (aceasta din urmă in mar
"
ginea ariei de răspîndire a culturii Basarabi) 31 , indică cel mult pătrunderea elemen
telor culturale Basarobi spre apus. Fenomenul circulaţiei formelor arheologice este
deosebit de activ in toată această perioadă, cum se observă şi in cazul obiectelor
de metal (mai ales ,podoabe şi piese de harnaşament) 32,

Pe harta de la fig. 1 ma': sint de remarcat indesirea descoperirilor Basarabi
pe Mureşul superior şi aţ" ariţia lor pe Oltul superior. Interesante sint şi descoperi
rile Basarabi din aşezările de la sud de Balcani, de lingă Stara Zagora sau Plovdiv.
Trebuie însă aşteptat ca săţ" ăturile viitoare să desluşească raportul dintre elemen
tele Basarabi şi cele aparţinînd culturilor mai vechi, Babadag 33 sau I nsula Banu
lui 34, ; dacă nu cumva ceea ce considerăm acum ca fiind elemente Basarabi. la
Psenikovo, Ceatalka sau Raskopanica, să fie de fapt un aspect cultural Inrudit, dez
volt!!t [nsă pe temeliile celor două culturi mai vechi susmenţlonate.
. Geneza culturii Basarabi. Trebuie de la inceput spus 'că ln vremea din urmă
nu a).l apărut date materiale noi, susceptibile să modif:ce teoria expusă tn 1965. Mă
mărginesc doar să iau atitudine faţă de ipotezele propuse de atunci lncoace.

La inceputul prezentului caţitol am legat definiţia conceptului de .cultură
Basarabi" de răspîndirea unui anumit stil de decor pe un repertor'u de forme cera
mice, ce reprezintă un anume stadiu de dezvoltare al unei evoluţii culturale lungi.
Sint deci două întrebări ce aşteaptă răspuns : de unde şi cum ia naştere noul
patrimoniu de motive Şi ce fenomen istoric-cultural a prilejuit schimbarea modei
de decor. La aceste două' întrebări trebuie răspuns separat.
Cum se ştie, acum cinci ani am argumentat cu o serie de exemplificări ipoteza
potrivit cărefa, prin schimbarea ·modei de decor, au fost reactivate elemente orna
mentale din traditia erocii bronzului, conservate in tot acest răstimp pe obiecte de
lemn sau re ţesături (deci pe material perisabil). Sincretismul elementelor culturale
ale bronzului mijlociu. care a urmat in spaţiul carpato-dunArean la sfirşitul epocii
bronzulu' şi inceputul celei a fierului, a dus la amestecarea fondului motivistic al
culturilor Wietenberg, Girla Mare şi Tei, care apar acum ca un aspect unitar in
cultura Basarabi. Impulsul !pentru schimbarea modei ar fi venit, cel mai probabil,
dinspre răsărit, unde incă din etapa anterioară cunoaştem ceramică incrustatil. cu
alb 35, Cunoscind in manuscris lucrarea mea din 1965, D . Berciu 36 se ralinză in
termeni ma; vagi, la cele expuse mai sus. Recent, V. Dumitrescu a desfăşurat o
argumentatie bogată pentru a dovedi caracterul apusean (resrectiv iliric) al moti
visticii culturii Basarabi 37 , Pe Iingă punctele cu descoperiri Basarabi aflate Ia V
de aria propriu-zisă a culturii (le-am trecut pe harta din fig. 1) se mai citează şi
o serie de piese de bronz, in al căror decor s-ar recunoaşte motive Basarabi. De
fapt. singura piesă al cărei decor izbeşte prin asemănarea cu cel al culturii Ba
sarabi este un colier-brăţară de la Zivaljevic (din Bosnia), datat intr-o nerioadă mai
veche 38. De aici ideia că decorul Basarabi s-a format in apusul Peninsulei Balcanice
şi a pătruns in spaţiul carpato-dunărean, fie sub formă de elemente etnice străine
(iliri), fie sub formă de elemente culturale 39, ·

După părerea mea, punctul slab al argumentaţiei lui V. Dum1trescu rezidă in
alegerea de elemente care . există in compoziţia culturii Basarabi, dar care. ele sin
gure, nu sint definitorii in accepţia dată mai sus acestei culturi. Cred că sint primul
care am exagerat importanţa elementelor Basarabi de la Frogg 40. Singurul ele
ment din această necropolă din Carint'a care aminteşte de spaţiile noastre este
pumnalul cu minerul in forma literei T. Eventual cele două vase cu picior din
aceeaşi necropolă ar putea sugera o inspiraţie apuseană in creatia cupelor cu picior
din aspectul oltenesc '11 culturii Basarabi. S-urile înlănţuite şi spiralele sint ele
mente care. atit la Frogg, cit şi la Sor.ron (in fig. 1 sint trecute cu semn de Intre
bare), !şi găsesc explicaţia in decorul zonelor inveo'nate, unde asemenea motive
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sint bine reprezentate (Este, Nesazio etc.) 41 , De asemenea, tehnica incrustaţiei cu
alb, din zonele răsăritene ale Austriei. se poate explica uşor prin relaţii cu Europa
centrală. Avind in vedere repertoriul totuşi restrins de moti_ve din toate acest�
zone, coincidenţe pot apărea mereu. Este datoria noastră să discernem ce poate fi
cu adevărat inclus in cultura Basarab!'., mai. ales cind ne aflăm la distante foarte
mari de aria specifică. Nu aş indrăzni să afirm prezenţa unui element Basarabi
fără un acord intre motivul ornamental, forma vasului şi, fapt important, modul
cum este 'dispus motivul respectiv re vas. Cunoaştem des�ul de bine ceraT?ica Ba
sarabi din România şi ştim că raportul di:ntre aceste trei ele�ente es��ţiale est�
bine canonizat, permitind identificarea cu uşurinţ_ă a trăsătunlor .s�eclfice aceste�
culturi. Aş� stind lucrurile, nu văd nici un motiv să căutăm orig;nea decorulu �
Basarabi in apusul ariei ei de răspîndire şi cu atit mai . mult nu cr�� că p �ate fi
măcar formulată ipoteza migraţiei lui de la apus spre răsărit, in termenn mţeleş1 de V.
Dumitrescu 42,
ln ceea ce priveşte originea modei ce a favorizat schimbarea decorului nu
cred că se va putea da vreodată un răspuns satisfăcător. Am recurs la elementele
răsăritene (cultura Babadag şi Cernyiless) deoarece o aveam mai la îndemînă. De
bună seamă că s-ar putea imagina şi un impuls venit de la arus, deocamdată insă
dificil de demonstrat, dat fiind penuria cercetărilor in zonele intermediare (Serbia,
Ungaria).
Pentru a rezuma cele spuse, consider că harta de la fig. 1 grăi'eşte de la sine :
cul:ura Basarabi este specifică unei intinse zone din spaţiul carpato-dunărean ; so
luţia problemelor legate de geneza şi evoluţia ei trebuie căutată in acest spaţiu.
In sprijinul acestei afirmaţii vin recentele descoperiri de pe Insula-Banului
(Jud. Mehedinti), unde s-a identif,. cat o locuire cu ceramica abundentă, decorată
atit cu caneluri, cit şi cu motive imprimate, umplute cu culoare albă 43, Dintre mo
tivele ornamentale semnalăm in special S-urile redate fie izolat, fie inlănţuLte. Alte
motive, cum ar fi liniile impr.•· matc (cu un instrument de lut ce lasă urme asemă
nătoare torques-ului) in zig-zag şi marcate la colţuri cu cercuri concentrice imţri
mate, amintesc decorul culturii Babadag, Locuirea respectivă a fost situată de
S. Morintz · şi P. Roman in perioada pre-Basarab:. Atit analiza ceramicei cit şi pu
ţinele piese metalice apărute in context justifică ac<"astă datare. Grupul cultural
de pe Insula-Banului ne arată cum elemente de tradiţie din epoca 'bronzului - in
cazUl de faţă in special din cultura Girla-Mare - s-au perpPtuat in HFJllstnttul
timpuriu, putind fi astfel transmise culturii Ba!:arabi. Dar importanta descoperirilor
de ţe Insula-Banului nu se limitează la •atit. Ele au permis identificarea unui ori
zont fol'lrte vast, cuprinzind deocl'lmdată toatA zona Dunării de jos, in care orna
me"te l'morimate apar in cursul Hallstattului timpuriu pre-Basarabi 44, Unele dintre
acpstea au fost atribuite in trecut culturii Basarnbi însăşi, n€'cunoscinnu-se con
ditiile stratigrafice în care au apărut. Faptul că, datorită cercetărilor de pe Insula
Banului, aceste descoperiri pot fi mai bine fixate in timp, m-a determinat să scot
de pe harta publicată in 1965 localităţile Doln'i Lom {Nr. 29) şi Enisală (Nr. 37) t.S,
Duni'i nllrerPII rne11, identific'ITC11 acPstui 0rizont Insula- B<t n n l u i este un argu
ment hotAritor in favoarea naşterii din mediul local a culturU Basarab!, prin
r erpetuarea tradiţiilor culturale ale epocii bronzului. Am putea indrAzni să af:r
măm că aceste descoperiri pre-Basarabi sînt un quod erat demonstrandum la teoria
emisă in 1965 şi mentinutA aici. Schimbarea modei decorului odată cu n11şterea
a găsit
culturii Basarab!
. i·n diferent de unde a venit curentul noii mode
un teren şi mai receptiv decit am fi crezut-o cu cinci ani in urmă.
SECOLELE VI-V.

Definirea acestei perioade - numită in general .Hallstattul tirziu" - nu este
atit de uşoară cit pare la prima vedere, Limita super:oară este marcată de evenihttp://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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mentele care au dus la dezmembrarea sau, mai bine spus, transformarea culturii
Basarabi, fapt petrecut cindva la sftrşltul sec. VII sau la Inceputul sec. VI. Limita
inferioară ar fi in funcţie de :inceputul Latlme-ului, deci de Inceputul influenţei gre
ceşti asupra culturilor locale, manifestată !n special prin difuzarea roţii olarului.
Ceramică lucrată cu roata a apărut, in ultimul timp, in tot sţaţiul carpato-dunărean.
Datarea strlnsă a diferitelor apariţii este practic imposibilă in momentul de faţă.
Un lucru !nsă reiese limpede : formele ceramice realizate cu roata se integreazA
armonios in contextul culturii locale ; ele produc poate o oarecare revoluţie In cul
tura materială, nu rerrezintă insă in nici un caz un factor, care să marcheze o
cotitură in procesul de dezvoltare istorică al populaţiilor din spaţiul aici tratat.
De exemplu : faza
Pe asemenea criterii s-a ajuns la exprimări confuze.
Ferigile III este lncă Hallstatt tirziu, deoarece nu conţine declt ceramică lucrată
cu rill n a. Staţiun'ile contemporane de la Bălăneşti şi Alexandria - reprezentind
aceeaşi cultură - aparţin erocii LatEme. Am putea continua cu exemple Carac
terul artificial al liniei de cezură dintre HaUstatt şi Latene este şi mai evi dent,
cind ştim ce realităţi istorice se ascund In spatele culturii unitare de la Dunărea
de jos pină in Carpaţi. Anticipînd asupra ult�mului capitol al acestui studiu. este
locul să spunem că cel puţin această cultură materială unitară este demonstrată a
fi getică şi că intregul spaţiu carpato-dunărean este dominat de elementul nord
tracic, in special geto-dacic. Această afirmaţie nu împiedică cltuşi d� puţin �a
porulaţii de altă origine, cu propriile lor elemente de cultură materială, s4 f1e
de asemenea prezente.
ln cazul de faţă este vorba de cultura geto-dac'ică, care prezintă de fapt două
mari etape de dezvoltare : geto-dacicul 1 (sec. VI-III) ; geto-dacicul Il (sec. I l l e.n.
- 1 e.n.). Perturbaţiile pricinuite de invazia celţilor din sec. III ar constitui limita
dintre cele două etape. Nu mi se pare însă metodic a denumi o cultură materială
cu un concept etnic, chiar dacă raportul este demonstrat.
Propun să se renunţe şi la denumil:'ile improprii de Hallstatt tirziu şi de
Latene pentru spaţiul carrato-dunărean (de aceea am evitat aceşti termeni şi In
titlul lucrării de faţă).
Perioada nouă, de după destrămarea culturii Basarabi, - deci lneep!nd cu
sec. VI
să fie denumită in general a doua epocă a fierului, fiind astfel disociată
de noţiunea de Latene. Pentru etapa sec. VI-V am putea sugera ca potriv.it nu
mele de . perioada Ferigile". Pentru sec. IV-III, un termen stabilit după criterii
nnalo�e ; de exemplu ,.Zimnicea-MurighiolM. Tot aşa, procedindu-se la analizarea
periodizării interne a diferitelor grupe şi descoper.iri locale, vom obţine in cele din
urmă o ţ eriodizare arheologică a celor două mari subimpărţiri ale geto-dacicului.
Momentul apariţiei ceramicii lucrate cu roata rămîne astfel o problemă subsidiară,
ca şi momentul apariţiei oricărei forme de cultură materială.
Este in intenţia mea să prezint aici principalele trăsături ale culturii ma
teriale şi problemele ridicate in stadiul de faţă al cercetArii, pentru perioada
Gec. VI-V.
Intr-o lucrare anterioară, in 196746, am dezbătut aproximativ aceleaşi pro
bleme, deşi privite puţin uni'Jateral (prin prisma necroţolei de la Ferlgile). Pentru
a nu mă repeta şi pentru a nu lungi textul, nu voi mai reveni asupra locurilor la
care nu mai am nimic de adăugat.
.

.

-

Situaţia izvoarelor arheologice. ln ansamblu, perioada sec. VI-V este sen
sibil mai bine cunoscută arheologic decit etapa anterioară. Totuşi, pri":tă zonal,
cunoştinţele noastre sint extrem de inegale. Anumite zone, cum ar fi regiunea sub
carpătică a Munteniei şi Olteniei sau bazinul mijlociu şi superior al Mureşului.
sint relativ bine cercetate ;· altele, cum ar fi N-ul ţării sau S-ul Transilvaniei sint
incă pete complet albe ; in sfirŞi.t, Moldova abia incepe a fi cercetată iar in interio
rul Dobrogei
deci în zona apropiată cetăţilor greceşti - s-au făcut extrem
de puţine cercetări.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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Cunoştinţele noastre se întemeiază în primul rind pe cimitire şi morminte
izolate (unele grupe culturale sint cunoscute doar pe această bază) şi apoi pe ex
refugiu,
in special cetăţi de
plorarea unor aşezări fortificate, ce s-au dovedit
fiind locuite lileintensiv. Este cazul grupului din Moldova şi a celui din Oltenia Centrală.
Trebuie menţionat că, din nefericire, la nici una din grupurile mai jos discutate nu sint
cunoscute deopotrivă de bine ritul de inmormintare şi tipurile de locuire. Acestea
din urmă, dacă facem abstracţie de cetăţile de refugiu, sint practic necunoscute, cu
excepţia unor bordeie izolate, f.ci şi colo.
Poate datorită acestei situaţii a izvoarelor, dar poate şi reflectind o situaţie
reală, intreaga rerioadă a sec. VI-V ne apare ca un mozaic de grupuri culturale,
limitate zonal, cu caracteristici proprii, care nu totdeauna se inrudesc sub toate
punctele de vedere, deşi in linii generale - o putem afirma - se întrezăreşte încă
o un�:tate a culturii materiale, în cea mai mare parte a spaţiului carpato-dunărean.

Grupul Ferigile este bine reprezentat in zona cuprinzind dealurile şi de
r-resiunile subcarpatice ale Olteniei vilcene şi ale Munteniei. A fost de curind tratat
monografie 47 aşa incit aici nu vom dezbate decit problemele ce au rămas neclare
sau s-au ivit de la publicarea monografiei (1967) incoace.
In ultimul ti.mp s-a sărat cea mai mare parte (atit cît a permis-o situaţia de
pe teren) a necropolei tumulare de incineraţie de la Tigveni (Jud. Argeş). Rezul
tatele sint încă in cea mai mare parte inedite 48, S-au săpat 12 tumuli conţinind 42
de morminte. Numărul tumulilor trebuie să fi fost iniţial mult mai mare (bănuim
că de circa trei ori maî mare) ; o parte au fost insă distruşi de lucrările agricole,
clţiva au rămas inaccesibili. Materialele date la iveală aparţin exclusiv fazelor Fe
rigile II şi III, Nu s-au găsit, decit excepţional (in total 3 exemplare), butoni de
toartă cu extremitatea discoidală, caracteristică principală a faze,i Ferigile 1. Cele
trei exemplare sint forme degenerate (trebuie de asemenea remarcat că ele sint
fragmentare, in morminte neapărind niciodată ceştile intregi). Acest element lipsa butonilor discoidali - vorbeşte pentru lipsa la Tigveni a fazei Ferigile 1. Nu
roate fi vorba de o caracteristică locală, deoarece la numai 10 km spre răsărit, la
Curtea de Argeş, s-a săpat o necropolă ce a livrat mai ales material Ferigile 1 49.
Această observaţie este deosebit de importantă în judecarea cronologiei grupului
Ferigile, asupra căreia voi reveni mai jos .
. Tot la Tigveni s-a putut urmări mai bine dezvoltarea fazei Ferigile III. A
apărut o formă de vas (iig. 5/1) abia întîlnită la Ferigile 50, dar care, la Tigveni,
este bine reprezentată şi bine datată. In fig. 5 este vorba de turn. 5, conţinînd un
mormint Ferigile III, care suprapune parţial turn. 6, ce a dat la lumină ceramică
tipică pentru faza Ferlgile II. Vasul din• fig. 5f1 este reprezentat şi in necropola de
la Podul lui Lazăr, pe Valea Lotrului, ling� Brezoi 51, Această necropolă de inci
neraţie In morminte plane ( ? ) aparţine deci fazei Ferigile III. Un grup de două
astfel de vase a fost descoperit întîmplător la Ocniţa (Jud. Vilcea) ; făceau probabil
parte tot dintr-un mormint 62,
O altă importantă observaţie de la Tigveni este descoperirea în acelaŞi context
a unor zăbale cu muştiucul fix, a unui akinakes şi a unor fragmente ceramice lu
crate cu roata. Mormintul respectiv precede cu puţin faza Fen:gile III. Faptul im
ţ lică, contrar celor afirmate in baza studierii necropolei de la Ferigile 53, că aceste
obiecte de fier au durat in zona respectivă mai mult.
Inainte de a trece la problema cronologiei grupului Ferigile, vreau să atrag
atenţia asupra numeroaselor descoperiri ce au apărut in ultima vreme in jud. Vilcea,
latorită sirguincioaselor cercetări de teren ale preotului G. Petre, din Govora 64.
mnalăm astfel un bogat mormint ( ? ) cu un ritual probabil asemănător celui
racticat in necropola plană de la Ferigile, descoperit la Bistriţa, jud. Vilcea, la
ca 5 km N de Ferigile. Intre diversele t•:puri de vase pintecoase şi vase borcan
remarcă un vas mare cu trei guri cilindrrce, a căror margine a fost probabil
azată. Tot din · acest• comţiex ceramic provine· şi ·o ·strachină evazată decorată

�
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cu caneluri oblice re interiorul marginii şi spiralice spre fund (codificată la Ferigile
cu sigla IDb •, decor 2 + 5a in tehnică cx ). In raport cu Ferigile, descoperirea de
la Bistriţa se situează in acelaşi orizont cu necropola plană de la Ferigile, datată pa
ralel cu sfirşitul şi in continuarea fazei a II-a din necropola tumulară, deci pe la
m'.jlocul sec. V. O altă n�cropolă a fost semnalată la Gătejeşti (corn. Govora). Ma
terialul (intre altele căni cu toarta suprainăltată, citeva lucrate cu mina, una insă
lucrată cu roata, precum şi un vas in formă de căzănel) indică clar faza Ferigile III.
Alte descoperiri, probabil tot funerare s-au semnalat la Mînăstirea Govora, la Teiuş .
(corn. Buneşti) şi la Ocniţa. Aşezări au fost identificate la Budeşti, Birseşti-Vilcea
şi Orleşti (lingă Drăgăşani) 65,
Importante sint des.'gur şi descoreririle de la Budureasca (jud. Prahova),
unde, potrivit informaţiilor pe care le dPţi n, s-au identificat atit o aşezare, cit şi o
necropolă de tip Ferigile 56, Nu cunosc alte amănunte.
Cronologia grupului Ferigile. Cum se ştie, periodizarea grupului Ferigile se
sprij ină pe stratigrafia orizontală a cimit:rului de la Ferigile. Constatind că cele
scrise in capitolul respectiv din monografia Ferigile nu au fost totdeauna perfect
inţelese de către unii colegi, care considerau periodizarea de acolo ca un fapt bine
stab(lit, socot necesar a fi mai explicit in rindurile de faţă, chiar cu riscul de a
mă repeta.
Succesiunea rrimelor două faze (respectiv patru subfaze), aşa cum am pro
rus-o, I A - ,. II B (de la nord la sud), nu este un fapt obiectiv. Evoluţ.J;a poate
:li citită şi invers (II B - ,. I A), respectiv de la sud la nord, dacă apar argu
mente suficiente pentru a dovedi acest fapt 57, Am pledat pentru prima alternativă,
deoarece argumentaţia in acest sens mi s-a părut mai puternică, Repet principalele
argumente pentru r eriod)zarea in sensul I A - ,. II B (respectiv N - ,. S) :
1. ln capătul nm·dic al a:mitirului. s-au aflat cele mai numeroase piese ce
_perll}it relaţii cu cronologia nordpontică (respectiv scitică) ca akinakes şi zl!bale;
7.ăbalele cu psalii terminate in capete de cal (fig. 3/6) şi pandantivul inelar de la
Curtea de Argeş (fig. 3/7) au fost găsite intr-un mormint identic ca inventar cu
cele din carătul nordic al cimitirului de la Ferigile. Datarea · acestor piese cădea
cu precădere in a doua jumătate a sec. VI (de exemplu psaliile cu cap de cal de
la Histria şi Tar:verde descoperite in context cu ceramică greacă cu fi guri negre,
de la mijlocul şi a doua jumătate a sec. VI) 58. Acelaşi lucru se poate spune despre
tipurile de akinakes (fig. 3 /1-4), care işi găsesc analogii in N-ul Mării Negre, in
special in perioada celei dP-a doua jumătăţi a sec. VI 59,
2 . . Piesele care �ermit analogii �u necropola de la Gogoşu se situează in spe.
d .al .in JUmătatea sud1că a necropole! de la Ferigile, �ar şi ln zona centrală (res
.
J:ectw subfazele I B şi II A). Mă refer la f1bula
Glasmac II (cu piciorul in formă
de scut beotic), in �pecial la exemplar�! cu secţiunea octogonală a arcului (fig. 4/21).
_
Acest t1 p este asoc1at la Gogoşu cu f1bule je tip Donja-Dolina (cu piciorJJl rectangular, . f1g, 7/� şi . 7/1-:;3), a cllror datar�, in Iugoslavia (respectiv la Kacanj, cu
ceram că cu f1gur1 roşu) cade ln a rloua JUmătate a sec. V oo, Admitind chiar 0 dată
mai timpurie pentru tipul respectiv, datele de pînă acum nu ne permit să ieşim
din sec. V, cel mult sfirşitul sec. VI 60 8• Amintesc că un nou exemplar de fibulă
cu arcul cu secţiune octogonală a fost găsit in turnului 7 de la Tigveni, asociat cu
ceramică Ferigile II, ceea ce confirmă contextul citat ma'i sus la Ferigile.
3. Relaţia subfazelor Ferigile II A - ,. II B este asemănătoare tipologie cu succesiunea fazelor Gogoşu I - ,. II (vezi mai jos p. 196 şi compară fig. 4/B-10, 13, cu fig.
B). Amintim că in faza Gogoşu I este atestat un vas lucrat cu roata (fig. 7/B) 61,
4. Trecerea tlpologică de la ceramica din capătul sudic al cimitirului (faza II),
la ceramica sigur tirzie a fazei a III,.a, fără .. intenne'diul fazei I-a, paţe a rutea
·
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fi argumentatii in relaţia necropolelor d ·: n nord-estul Bulgariei Dobrina şi Ravna
(respectiv ?obri a Ferigile II - ... Ravna - Ferigile III) (fig. 4/6) 62,

� :5. T1polog1a mternă a cimitirului de la Ferigile pare a indica mai degrabă
evoluţia 1 A - ... II B, decit contrarful ei. Bineinţeles, in cazul cind s-ar putea aduce
argumente externe indiscutabile, criteriul de la punctul 5 îşi poate găsi o explicaţie
şi In sensul Invers.
La cele spuse pînă aici, cercetările recente mai permit să se adăuge două ar
gumente : 1) La Tigveni nu s-a identificat decit raportul Ferig·'1e I I - ,.. III, fără
intermediul fazei 1. Aceasta există ca atare în necropola de la Curtea de Argeş, deci
nu poate fi vorba de lipsa ei in zona resţ ectivă. 2) Pretutindeni unde s-au desco
perit cimi1:fre mai tirzii (sec. IV), elementele arhaice din aceste cimitire (mă refer
la unele tipuri ale ceramicei lucrate cu mina, ca vase pintecoase, ceşcuţe cu butoni
mici cilindrici . vase borcan), indică relaţii cu faza Ferigile II şi nu Ferigile 1. Inte
resantă este in acest sens in sped'al necropola de la Zimnicea (datată incepind cu
sec. IV), unde apare chiar un exemplar de strachină cu caneluri pe buză (tip 1 B
in codificarea de la Ferigile) 63. Acest vas este tipic pentru faza Ferigile II şi nu
l-am intnnit niciodată in faza a III-a.
Iată acum argumentele pentru o periodizare in sens invers a cimitrrului de
la Ferigile (II B - ... 1 A ; respectiv de la S spre N) 6(! :
1. Cele mai multe elemente tipologice permiţînd o relaţie cu cultura Basarabi
:>e intilnesc in jumătatea sudică (respectiv Ferigile II) a necropolei. Mă refer in
special la decorul in relief de pe străchini şi căn: (fig. 4/3, 7), la tipul vaselor bor
can (fig. 4/8) şi la străchinile cu faţete (foarte rare la Ferigile, fig. 4/1 1) GS,
2. Butonii de harnaşament cruciformi, care, tipologie, reprezintă o etapă mai
recentă decit cei de la Balta-Verde, s-au găsit [n turn. 27 de la Fer'gile care aparţine
subfazei II A (fig. 4/1).
3. La Duvanlij, in Basova-Mogila (datată la sfirşitul sec. V) s-a găsit o teacă
de fier, care, după formă şi decor, este analoagă cu exemplare din sectorul nordic
de la Ferigile (fig. 3/1 1) G6,
4. Zăbalele cu muştiuc fix (fig. 3/5, 6), mult răspîndite in bazinul Dunării
ml'jlocii, sint in general datate in sec. V. Mă refer la cimitirul de la Chotin (Slova
cia), · unde apar împreună cu ceramică lucrată cu roata 67, La Ferigile ele au fost
găsite in zona nordică la un loc cu akinakes�urile, dar şi in cea centrală. Recent au
arărut şi la Tigveni in asociaţie cu ceramică lucrată la roată, deci spre Ferigile III.
Punctul meu de vedere este că acest argument nu are, in sine, multă importanţă,
deoarece se poate replica uşor că tipul respectiv de zăbală a avut o durată ma:
lungă. ln acest sens exemplarul cu psaliile terminate cu capete de cai s-ar situa
la inceputul seriei, aşa cum am spus mai sus, in sec. VI €8, Tipul respectiv a evo
luat apoi [n tot cursul sec. V.
Punind in cumpănă cele două serii de argumente nu putem decit, şi acum,
să aderăm la prima serie, adică la argumentarea din 1967, cu aUt mal·. virtos cu cît
noile cercetări nu au adus nimic care să imrună schimbarea punctului de vedere
de atunci.
Am insistat asupra acestei probleme, deoarece periodizarea foarte strinsă a
cimitirulu: de la Ferigile reprezintă pînă acum singura bază concretă pentru dis
cutarea in amănunţime a cronologiei sec. VI-V a spaţiului carpato-dunărean 69,
Consecinţele acestei periodizări le-am discutat amplu şi le-am ilustrat in tabelul
sincronie publicat in 1967 70. Dificultatea principală a rezolvării definitive a perio
dizării necropolei tumulare de la Ferigile, respectiv a stabilirii sensului ei de evo
luţie re:zfdă in durata relativ scurtă ţe care această necropolă o reprezintă (cea.
10�1 50 ani). In această perioadă scurtă, ceramica nu a evoluat tipologie suficient
pentru a permite judecarea tipurilor prin analogii mai depărtate. Chiar dacă la
Ferigile un anume tip (de exemplu, ak}nakes-ul) apare intr:-un orizo!l� b:ne deli:
mitat, respectiv faza 1 A, acest fapt nu u1seamnă eli t'dat'e akinak:es-urile de acelaş1
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tip din spaţiul carpato-dunărean provin exact din aceeaşi J;erioadă. A 'f'l!- da� ma�
sus un exemplu cu zăbalele cu muştiuc fix. Acest exemplu ar putea fi extms Şi
la alte obiecte. De aceea nu există alte soluţii decit, sau săparea integrală a cit mai
multor cimitire din această vreme din zon� invecinată, pentru a putea co�para
stratigrafiile orizontale intre ele, sau găsirea unei situaţii cu stra�igrafie y ertLcală.
Pînă atunci va fi necesar, de cite m,: se compară o nouă descoperire cu piese ana
loage de la Ferigile, să se judece prin prisma celor două sensuri rosibile.
Mai rămine de adaus că, in cazul unei citiri in sens invers a ci initlrului de
la Ferig\Je (respect. I I B- ".. 1 A - > III), grupul aşa numit scitic de pe Mureş ar
trebui datat in sec. V, necropola de la Gogoşu in sec. VI iar necropola plană de la Feri
gile, cu tipurile pe care le implică, să preceadă necropola tumulară. Avantajul unei
asemenea citiri ar fi că s-ar putea explica mai bine geneza grupului Ferigile eLin
cultura Basarabi. Purtătorii culturii Basarabi din cîmpia Dunării s-ar fi retras astfel
in zona subcarpatică unde a luat naştere grupul Ferigile. Altminteri trebuie să căutăm
o altă explicaţie pentru elementele Basarabi, care sint mai evidente in faza a II-a
de la Ferigile. Explicaţia dată în 1967 este plauzibilă dar nu satisfăcătoare 71,
.Fină la ivirea unor date care să pună capăt acestei dileme, repet şi
aici convingerea că argumentarea periodizăriLi necropolei de la Ferf.gile in sensul
N SP.re S îşi păstrează, dacă nu chiar işi întăreşte, valabilitatea. Amintim şi aici
valorile absolute propuse in 1967 : pentru inceputul fazei 1 A, cea. 550 ; pentru
faza I I I (respectiv III B) in jur de 400, poate ctiiar mai tirziu (in prima jumătate
a sec: IV). Restul subfazelor trebuie să fie rinduirt:e in acest interval potrivit sche
mei de evoluţie n . Nu avem alte date fixe. Eventual mi jlocul sec. V pentru sfirşitul
razei II ( ? J.
_

Situaţia din NV-ul Olteniei şi din zona deluroasli a Blinatului. Materialul
livrat de săparea mai demult a necropolelor tumulare de incineraţie de la Teleşti
şi Drăgoeşti a dus la presupunerea existenţei, in depresiunea Gorjului, a unui grup
cultural strins inrudit cu Ferigile 73. Descoperirea mai recentă in Bănat a unor
materiale specifice grupului Ferigile pune insă problema dacă nu cumva acest
grup a cuprins tot N-ul Olteniei şi s-a extfns pînă dincolo de munţi, in Bănat.
Mă refer in SJ;ecial la materialul nepublicat din săpăturile din aşezarea fortificată
de la Remetea-Pogănici 74. In depozitul muzeului din Lugoj am putut desena mai
multe fragmente de străchini (de tip I B, la Ferfgile) precum şi un buton discoidal
(după codificarea de la Ferigile, a: 4), Restul materialului" străchini evazate cu
decor in relief, ceşti pintecoase cu caneluri, vase borcan (tip VJA• la Ferigile)
par a indica un complex tip:c pentru faza Ferigile II. Dacă la aceste constatări
adăugăm descoperirea mai demult a unui mormint de incineraţie, la Brebu 75, ipo
teza existenţei grupului Ferigile in Bănat devine şi mai plauzibilă.

Grupul Ferigile in sudul Transilvaniei. Este locul să formulez iroteza extin
derii _grupului Ferigile şi la N de Carpaţii meridionali. Necropola recent cercetata:
de pe valea Lotrului (cf. mai sus nota 51), dovedeşte implicit pătrunderea purtăto
rilor grupului Ferigile in spaţiul intramontan. Mormintul de (ncineraţie de la
Blindiana, jud. Hunedoara76 , ar putea fi lncă un indiciu In acest sens. In Haţeg, in
zona Sibiului, pe cursul făgărăşean al Oltului pînă in ţara Birsei nu avem nici, un
vestigiu sigur din această vreme. Mormintele de incineraţie descoperite [ntlmplător
in ţara Birsei sint tirzii (cel mai devreme sec. IV) şi pot cel mult să reflecte con
tinuarea unei tradiţii mai vechi, de fond Ferigile III 77, Cum viaţa re cele două
versante ale Carpaţilor meridionali a cunoscut în decursul timpului de multe oni
o formă comună de cultură materială, nu ar fi de mirare să descoperim grupul
Ferigile şi pe versantul nordic. S-ar explica astfel mai bine multiplele relaţii dintre
grupul Ferigile şi grupul de pe Mureş (vezi ma··- jos).
.
Grupuri strins înrudite cu grupul Ferigile. Grupul Birseşti. Publicarea recentă
a rezultatelor săpăturilor din necropola plană de inci neraţie de la Slobozia-Oneşti,
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jud. Bacău 78, dovedeşte că evoluţia tirzie a gruţului Birseşti s-a produs in acelaşi
mod ca şi ceu a grupului Ferigile. F'aza Slobozo:a din cadrui grupului Birseşti este
echivalentă cu Ferigile III. In ambele grupuri sint evidente influenţele de la Dunărea
de jos. Tipul de mormint cu groapă rectangulară, uneori căptuşită cu dale de piatră,
frecvent la Dunărea de jos, se generalizează, după cit se vede, şi în aria grupelor
Birseşti ti Ferigile.
Pe de altă parte, mormintul de incineraţie de la Recea, jud. Bacău 70, urnă cu
capac (vas pintecos acoperit cu o strach':nă evazată), îmbogăţeşte repertoriul aces
tui tip de morminte din cadrul grupului Birseşti. Amintim că, in 196 7, J: resupuneam
că asemenea morminte, care la Birseşti apar totdeauna in poziţie secundară in
tumui, reJ:>rezintă un orizont echivalent cu Feri.gile II (respect. Birseşti II - Feri
l}'.le II) 80, - Aria grupului Birseşti se precizează astăzi mai bine datorită conturării
in uţtimul timp a unui grup moldovenesc de sine stătător (vezi mai . jo.s). Astfel se
pare că g_rupul de morminte de incineraţie Birseşti nu se intindea ma1 la nord de
bazinul Trotuşului, nici nu pătrundea in podişul central al Moldovei. C:7nt�ul răs
pindiri!i grupului Birseşti este reprezentat de Ţara Vrancei şi subcarpaţu dm zona
l,
curburii. Rămine de văzut cit se extinde acest grup in cîmpie şi in Dobrogea 8
care
Bulgariei,
NE-ul
din
Grupul Dobrina-Ravna, l-am denumit după cimitirele
prezintă o succesiune cronologică (respec. Dobrina- ,. Ravna I - ,. Ravna Il). !'te�a
ţiile acestei succeSI:uni cu grupul Ferigile au fost discutate mai de mult 82• A�mhm
numai că necropola tumulară de incineraţie de la Dobrina este pînă acum smgurul
comi?lex, de dimensiuni mai mari, de la Dunărea de jos, unde au apărut elemente
mai "vechi decit sec. IV. Lăsînd la o parte unele morminte izolate, care, tocmai
datorită acestui caracter al lor, nu servesc la o discuţie, toate celelalte necropole
se referă la acelaşi orizont, pe care l-am putea num;i Satu-Nou, Zimnicea, Bu
geac, etc. ş i care se datează incepind cu sfîrşitul sec. V, cel mai devreme. Ne
oprim deci asupra necropolelor de la Dobrina83 şi Ravna84 deoarece numai aici
J:Utem observa mai uşor o evoluţie, in perioada care ne interesează.
Ritul estP Pxclusiv incinPraţia. Atit la Dobrina cit şi la Ravna au putut fi
observaţi tumuli de mici dimens�uni. In structura lor se observă de multe ori man
taua· de bolovani. Tipul predominant de mormint de la Dobrina este urna cu
capac (tipul de ritual 2 de la Ferigile). Excepţie face turn. 12 conţinînd un mormint
:le luptător cu inventarul pe sol (tipul de ritual la de la Ferigile). La Ravna se
întîlneşte atit tipul de mormint cu urnă cu capac (variantele 2a şi 2b de la Feri
g:le), cit şi tipul cu groapa rectangulară, căţtuşită de cele mai multe ori cu dale
(tipul 3 de la Ferigile).
Inventarul' necropolei de la Dobrina este foarte unitar. Predomină vasul pin
tecos (avind f� ncţie de urnă) cu gitul inalt . ş� margine� uşor răsfrintă (cod. V A• şi
.
V A•, la Feng1le). In rest semnalăm străchm1 cu margmea arcuită in interior (1 A•
la Ferig'le), ceşcuţe cu buton mic pe toartă şi ceşti pintecoase. In acest context,
apar o fibulă de bronz cu picior triunghiular (fig. 6/10) şi cuţitaşe de fier. Mormin
tul de luptător din turn. 12 conţinea un topor bipen, un virf de lance şi o zăbală
toate de fier (fig. 6/B). Extrem de important este turn. 5 avind 3 morminte, di d
care M• (central) conţinea un vas pintecos de tip obişnuit. M•, însă, situat la S de
M• dar tot sţre centrul tumulului (d':n descriere nu rezultă clar dacă este mormint
secundar, sau M• şi M• reprezintă un mormint dublu) conţinea drept urnă o oinochoe
grecească cu toarta bifidă, cu engobe albă şi cu urme de dungi brun-roşiatice. Din
acelaşi mormint mai provin o ceaşcă (asemănătoare cu cea de la Gogoşu, lucrată
la roată ; cf. mai jos) şi o strachină lucrată la roată (fig. 6/A). O poziţie aparte 0
ocupă turn. 23 situat, pe teren, excentric faţă de grupul unitar de tumuli din ne
cropola propriu z1'să. Din inventarul acestui turnul fac parte o strachină in formă
de crater, lucrată cu roata, două lekythos-uri greceşti, două cuţitaşe de fier şi
cinci fibule de tip tracic (fig. fi/C).
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro

194

ALEXANDRU VULPE

Inventarul necropolei de la Ravna nu este unitar. Mormintele cu urnă simplă
(2-5, 8, 9, 12, 16, 27-35, 40-42) prezintă un inventar in multe ţrivinţe deosebit
de cel al restului mormlntelor cu cutii de piatră. In prima grupă de morminte (o
numim Ravna 1), se întîlnesc incă vase pintecoase (mai ales de tipul V B
Ferigile), ceşcute cu buton mic cilindric, vase borcan (tipul VI D Ferigile), străchini
cu proeminente trase din buză ; singura fibulă este un exemplar hibrtd de fibulă
tracică cu resort arbaletă şi prevăzut cu un disc pe arc (fig. 6/D).
Mormintele orizontului Ravna Il, cu cutie de piatră, se remarcă printr-un
inventar bogat, in care precumpăneşte ceramica lucrată cu roata. De mai multe
ori a,pare vasul in formă de crater (fig. 6/25), imitat ţrintr-un anume tip de stra
chină lucrată cu mina, cana cu toarta suprainălţată, străchini lucrate la roată, etc.
Ca obiecte de metal, importantă este o fibulă cu piciorul triunghiular (fig. 6/24) şi
o spadă scurtă cu antene {turn. 37), care însă nu este sigur de tip akinakes (garda ii
lipseşte). In mormintele de tip Ravna Il se intilnesc frecvent fusaiole, ca şi in
necropola plană de la Ferigile . Şi in unele morminte de la Tigveni.
.
.
Deşi există şi intrepătrunderi intre tipurile inventarelor celor două or1zontun
foarte
apropiere
o
consideraţie
în
luăm
dacă
de la Ravna - lesne de explicat
mare in timp (la Ravna tiţur]e de morminte sint amestecate in planul cimitirului ;
o stratigrafie orizontală nu este posibilă) - acestea conţin suficiente elemente pen
tru a defini două faze. Ravna 1 este evident miu veche decit Ravna II. LegAtura
intre Dobrina şi Ravna II este lnsăşi Ravna I, la care trebuie să alăturăm, pro
babil, turnului izolat Nr. 23 de la Dobrina.
Pentru cronologia absolută avem doar două elemente serioase : turn. 5 şi
turn. 23 de la Dobt· :na. Datarea oinochoe-ei din turn. 5 este destul de precisă :
sec. VI 85, Pe de altă parte ceaşca . din acela�! mormint ar indica mai degrabă
sec. V 86, Lekythos-urile din turn. 23 reprezintă un Hp Intilnit mai ales In sec. IV ;
cu greu pot fi datate mai devreme. Dacă acceptăm pentru turn. 23 de la Dobrina
o dată in jur de 400, atunci ne rămine de proţ.us pentru Ravna II sec. IV şi pentru
Dobrina sec. V. A data Dobrina in sec. VI (pe baza oinochoe-ei sus ţ omenite) ar
insemna acceptarea unui hi.atus de cea. 75-100 ani in zona respectivă, ceea ce nu
pare verosimil. Inclinăm deci a crede că M2 dim. turn. 5 de la Dobrina se datează ln
sec. V (probabil pe la jumătatea lui), oinochol:!-d respectivă fiind un obiect de lux,
ajuns după citeva generaţii in inventarul funerar 87.
Se pune intrebarea, care este orizontul specific sec. VI in această zonă ? Sin
gurul ind'ciu ar putea fi dat de mormintul izolat de inhumaţie (poziţie IntinsA,
orientare NV-SE), din turnului de la Carevbrod (fost Endze), lîngă Sumen 88, Cera
mica este foarte asemănătoare cu cea de la Ciurelu (vezi mai jos). Virfurile de
săgeţi cu trei muchii şi dulie indică inceputul sec. VI ca terminus a quo, dată care
ni se pare verosimilă, deoarece alte piese din acelaşi mormint, cum sint virfurilE'
de săgeţi cu frunza rombică (cele mai numeroase) şi zăbalele de bronz, sint tipuri
databile mai degrabă in sec. VII 89,
Cum am sţus, nu cunoaştem la Dunărea de jos alte necropole analoage cu cea
de la Dobrina. Morminte izolate au fost citate in monografia din 1967 90, Toate sint
pe linia Dunării şi se leagă, in ultimă instanţă, de mormintele de incineraţie de la
Gogoşu (Gogoşu II ; cf. mai jos p. 197).
Situaţia devine ma.i limpede in ceea ce priveşte necropolele de tip Ravna.
Analogiile sint numeroase. Cităm in primul rind necropola de la Zimnicea al cărei
Inceput se paralelizează probabil cu Ravna II. Trebuie însă subliniat că la Zimnicea
se intilnesc numeroase elemente mai vechi, de tip Ferig>]e Il, cum este mormintul
pe care l-am citat mai sus (vezi p. 191). Nu sintem in măsură să afirmăm că acestea
ar putea implica un orizont mai vechi 91 , Alte necroţ ole care pot fi paralelizate
mai ales cu Ravna II (unele sint chiar puţin mai tirzii sau durează mBii mult, pînă
in sec. III) sînt cele de la Satu-Nou, Beilic şi Bugeac (in jud. Constanţa), Murighiol,
Teliţa-t şi Enisală {jud. Tulcea), Semerdjevo, Kule\·ca, Drumevo, Branicevo (toate fn
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NE-ul Bulgariei)92 etc. Dintre acestea ne reţin atenţia in special cele două ne
cropole de la Bugeac, unde găsim analogii pentru Ravna 1 �i II, deşi, este evident,
centrul de greutate al celor două c:mitire cade in sec. IV.
Situaţia sec. VI-V din interiorul Dobrogei se reduce de fapt la citeva des
coperiri [ntimplătoare, cum ar fi mormintele de la Piatra-Frecăţei, Petroşani (jud.
Constanţa) şi Cernavoda (acestea din urmă incadrindu-se mai degrabă in orizontul
Ravna I), care atestă existenţa unei grupe locale, dar nu sint suficiente pentru a
o defin i sa.
Situaţia din cfmpia Dundrii prezintă un aspect destul de ciudat. Deşi cerce
tările arheologice de suprafaţă au fost in general foarte intense, in sţecial in jud.
Ilfov1 descoperirile din această vreme sint extrem de reduse. Avem impresia că,
pur şi simplu, după intensa locuire din perioada Basarabi, cimpia Dunării nu a
fost folosită decit ca zonă de tranzit sau de păşune. Situaţia se prezintă totuşi puţin
diferită in Oltenia faţă de cea din Muntenia.
In Muntenia singura descoperire, care ar putea fi atribuită unei epoci ma·.'.
vechi, sec. VI-V, eventual chiar şi mai vechi, este mormintul de incineraţie de la
Ciure�u 94, Lipsa de decor caracter�tic ne împiedică să-I atr:buim cu siguranţă cul
turii Basarabi, deşi ritualul a fost Intilnit in această ţerioadă (la Şoldăneşti) 9!..
Rituaţul nu este insă un criteriu de datare sigur. Faptul că un ritual asemănător
este atestat şi in tumulii de la BirseşU ne lasă un interval de timp destul de larg
pentru datarea mormîntului de la Ciurelu 96, Celelalte descoperiri au tot un carac
ter izolat. De abia in sec. IV incep să apară din ce in ce mai multe descoperiri fune
rare şi aşezări. Acestea din urmă păstrează totuşi un caracter foarte sărăcăcios
(citeva bordeie izolate la Alexandria ; o groapă şi o locuire sporadică la Bălăneşt·,
o cetate de refugiu la Albeşti, jud. Teleorman etc.) 97,
Numeroşii tumuli ce dau un palid relief monotoniei peisajului de bărăgan,
sint, in cea mai mare parte, necercetaţi. Descoperiri mai vechi 98 şi altele mai
recente, mai toate avind un caracter fortuit, sint grăitoare pentru surprizele ce ni
le ţăstrează. Descoperiri relativ mai recente, ce ar putea fi atribuite perioadei care
ne interesează aici, sint mormintele de la Ploieşti-Triaj şi Gurbăneşti. Primele sint
de incineraţie şi, în altă parte, le-am considerat la periferia ariei grupului Feri
gile on. Intr-un turnul la Gurbăneşti (jud. Ialomiţa) 1 00 a apărut un mormint secun
dar de inhumaţie, din al cărui inventar se remarcă o plăcuţă de aur (provenind
foarte probabil de la un gorytos) cu un decor zoomorf şi citeva vîrfuri de săgeţi
cu trei muchii şi peduncul. Tipul vîrfurilor de săgeţi ne indică sec. VI ca terminus a
quo. Placa de aur ţare a fi i n stilul artei scitice 101 . Ritul inhumaţiei ar putea fi
un al_t indiciu că defunctul nu era localnic 102. Mai mult nu se r,oate spune.
In sec. IV se înmulţesc şi descoperirile cu caracter funerar. Cităm bogatele
morminte de incineraţie de l a Mihăileşti (jud. Ilfov), Perctu, Fîntînele, ambele in
jud. Teleorman 103, Tot acum incep să înflorească şi aşezările de pe linia Dunării,
din care z ·. mnicea (jud. Teleorman) a fost cel mai intens cercetată 104. ctmţia
propriu zisă insă rămine slab locuită, presărată doar cu tumuli 105.
Pentru intregirea tabloului amintim şi descoperirile de lîngă Brăila, deşi
se referă mai degrabă la sec. IV. Aici s-a descoperit, la Chi sca n i , un cimitir plan
de inhumaţie, conţinînd ca piese importante un akinakes (de tiţ tirziu, post sec. V '? ),
un bol grecesc cu firnis negru, un kantharos cenuşiu, o amforă tasiană şi două
\' ase borcan lucrate cu mina de un tip obişnuit in spaţiul nord-pont · c 106. Vasele
&IP. factură grecească datează descoperirea in sec. IV (fără alte precizări posibile).
Cele două vase-borcan lucrate cu mîna şi ritul de inmormintare vorbesc pentru un
�-:ruţ străin de spaţiul nostru.
Pentru această din urmă ipoteză pledează însă şi mai puternic prezenţa, in imediata
npropiere a acestui cimitir de inhumaţie, a unui cimitir de incineraţie, la Brăiliţa
(distanţa intre cele două descoperiri este de cea. 10 km). Repertoriul formelor din
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cimitirul de incineraţie este cel obişnuit în necropolele de tip Ravna, Murighiol,
Tel!iţa, Bugeac, etc. 107. O amforă tasiană datează acest cimitir tot in sec. IV-III
(fără putinţă de precizări). Foarte importantă este o oinochoe grecească decorată
cu dungi brun-cafenii pe fond deschis (nu am avut vasul in mină iar descrierea ca
şi ilustraţia sint i nsuficiente). Pe baza fotografiei publicate, P. Alexandrescu da
tează vasul (cu precauţia imţusă de aceste considerente) in sec. VI - inceputul
sec. V, Trebu-:e subliniat că, deşi acest mormint de incineraţie se afla la 100 m de
celelalte morminte, este verosimil să-I considerăm ca făcînd parte din acelaşi grup.
Am avea astfel o dovadă că unele vase greceşti de lux puteau fi păstrate de către
proprietarii localnici reste 100 de ani de la fabricarea lor, ajungînd in morminte
abia _mult mai tirziu. Ele nu sînt prin ele înşile un criterfu sigur de datare,
Din păcate este deocamdată imposibil să precizăm raportul dintre cele două
cimitire. Autorii săpăturii cred, că cimit'.'rul de la Chiscani ar fi in legătură cu data
de cea. 340, a pătrunderii sciţilor lui Ateas tos. Arheologic însă nu se pot face deter
minări de o astfel de fineţe. Chestiunea rămîne (n susrensie şi , de fapt,. nu inte
resează direct problemele dezbătute in lucrarea de faţă .
. Situaţia din Oltenia se prezintă altfel decit cea din Muntenia. Dacă zona
cîmpiei Romanaţilor face corp comun cu Cîmpia Valahă, zona păduroasă de dealuri
din bazinul Olteţului şi din cel mijlociu al Jiului pare a fi fost cîtuşi de cît locuită.
Numeroase cetăţi, cele ma•i multe avind un caracter de refugiu, cu valul întărit cu
un miez de cărămizi arse, sint atestate rn toată această zonă. Nici una nu a fost
cercetată sistematic. In mai multe s-au efectuate sondaje (aşa la Coţofenii-din-Dost09,
Bucovăţ 110, ambele [n jud. Dolj şi la Mărgăriteşti, jud. Olt t lt), Din păcate, mate
rialu_l scos la iveală nu este încă in măsură să precizeze inceputul locuirii In aceste
cetăţi, Datarea lor, pe baza ti.pologiei valului de apărare, nu are nici o valoare,
deoarece tipul respectiv de fortificaţie apare încă din Hallstattul mijlociu 1 12 şi a
fost tn folosinţă mai multe secole. Indicii mai sigure de datare sint doar fragmentul
r,recesc cu figuri roşii găsit de Schuchhardt la suprafaţa cetăţii de la Coţofeni şi
mater•:alul livrat de recentele săpături de la Mărgăriteşti. Fragmentul Schuchhardt
se datează ln jur de 420 şi dovedeşte existenţa cetăţii lncepînd cu sfîrşitul sec. V 1 1 3.
Materialul de la Mărgăriteşti vădeşte o serie de analogii cu formele din faza
Ferigile III, ceea ce confirmă această datare t H ,

Grupul Gura -Padinei este reprezentat de cîteva :norminte tumulare de inci
neraţie de pe grindurile din S-ul Romanaţilor. Le-am aminFt fn repetate rinduri 11 5 ,
Este important că aceste descoperiri atestă o vieţuire paralelă . cu Ferigile II şi III
�au cu necropola de la Gogoşu. In ce măsură constituie un gru(J independent rămîne
IncA riP văzut.

Grupul Balta Verde - Gogoşu 1 16 a fost deja pomenit mai sus. Necropola de
la Balta Verde (inhumanţi în turnul) aparţine epociii anterioare (cf. mai sus r. 184).
In discuţie intră doar necropola de la Gogoşu (tumuli cu morminte de inhumatie
= Gogoşu 1 ; morminte de indneraţie. secundare in aceşti tumuli = Gogoşu II). Data
rea etapei Gogoşu 1 (vezi mai sus p. 190 ; paralelismul cu Ferigile 1 B şi Il) este in
funcţie de ti'.purile de fi bulă (intre care două exemplare "a navicella", fi bule de
tip Donja-Dolina şi fibule Glasinac I şi Il ; fig 7), de ceaşca lucrată cu roata (fig. 7 /8)
şi de legătura cu necropola de la Balta-Verde, a cărei continuare, este necropola
de la Gogoşu 117, Nu avem nimic de adăugat, în ceea ce priveşte primele două
puncte, la ce am spus mai sus sau mai de demult : nu există înc� suficiente d�vezi
pentru a ridica data tipurilor de fibule (cel mai de vreme sfîrşitul sec. VI ŞI, in
sţecial, sec. V) 118, Paralelismul intre Balta-Verde şi necropola de la Basarabi şi
datarea acestora, pe scara relativă, înainte de Ferigile 1, pe scara absolută, în
cec. VII, lasă un vacuum î ntre Balta-Verde şi Gogoşu 1, ce ar trebui umplut cu
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descoperiri paralele cu Ferigile 1 şi care astăzi, pur şi simplu, nu poate fi explicat.
Exist�nţa acestui gol de aproape un veac şi care nu-şi găseşte expli'caţia [n succesiu
nea cimitirelor de la Balta-Verde şi Gogoşu I, este un indiciu că cronologia noastră
relativă prezintă pe undeva o fisură. Aceasta ar putea fi inchisă, fie prin inversarea
succesiunii p(melor două faze de la Ferigile, fie prin coborirea datării necropo
lelor de la Basarabi şi Balta-Verde in sec. VI (cel puţin in prima lui jumătate).
Ambele soluţii însă nu pot fi temeinic susţinute, aşa incit lăsăm problema in
suspensie.
Faza Gogoşu Il seamănă în multe privinţe cu Ferigile II (comp. fig. 8 şi fig.
4/8-1) 119 dar şi cu o serie de descoperiri izolate de pe linia Dunării oltene, pe care,
mai sus, le-am situat in grupa Gura-Padinii. Modificarea, in ultima fază a necro
polei de la Gogoşu (faza Il), a ritului de înmormîntare, am pus-o pe seama integrării
acestui grup de lnhumanţi tn lumea locală şi a restabilirii unităţii culturale după
pătrunderea, in sec. VII, a unui grup străin (grupul Balta-Verde).
Grupul de la Porţile de Fier ale Dunării este caracterizat in special de tu
mulii, conţinînd morminte de incineraţie, de la Eşelniţa, care deşi incep in perioada
Basarabi (c:f'. mai sus p. 184) se dezvoltă cu precădere in etapa ulterioară. Acest
grup de inc�neranţi se deosebeşte de grupul Ferigile, deşi ii este parţial contem
poran. �m văzut la Eşelniţa străchini evazate, decorate cu caneluri crucişe (deco
rul 2 de la Ferigile). Cei ce au săpat la Eşelniţat20 mi-au comunicat insă că nu
au găsit nici un buton discoidal. ceea ce ar indica faza Ferigile II. La Eşelniţa a
apărut şi ceramica lucrată cu roata. Fină la ţublicarea acestor importante săpături,
orice speculaţii sint de prisos.
Gr:ţLpul Vraca. In NV-ul Bulgariei sint cunoscute o serie de descoperiri d1:n
Hallstatt-ul tirziu, cea mai mare parte cu caracter funerar, care, in ultima vreme,
par a constitui. un grup unitar, pe care propun să'-1 numim grupul Vraca, după
zona cu cele mai frecvente asemenea descoperiri. De fapt sub acPastă denumire
culturală înţelegem intreaga porţiune nord-balcanică din NV-ul Bulgariei, din bazi
nul Osăm-ului spre apus. Avind in vedere că nicăieri in această zonă nu s-au făcut
cercetări s:stematice
descoperirile au, in marea lor majoritate, un caracter
întîmplător - incercarea noastră de sistematizare are desigur un caracter r-rovizoriu.
De ţa inceput trebuie să atragem atenţia asupra a două tipuri de descoperiri :
morminte al căror rit şi ritual amintesc de grupul Balta-Verde - Gogoşu şi mor
minte tumulare de incineraţie, acestea din urmă fiind analoage celor !)atru mor·
minte de incineraţie de la Gura Padinei (vezi mai sus p. 196).
Dat fiind că cele două tipuri de morminte se află in aceeaşi zonă geografică,
se pune intrebarea dacă avem de a face cu o diferenţiere cronologică, sau cu ne
cropole bjrituale. Din păcate lipsa totală a cercetărilor sistematice ne obligă să
rămînem in domen1iul ipotezelor. Este de remarcat faptul că singurele morminte
sigure de inhumatie sint cele de la Malka Breznica, unde s-au făcut sondaje de
către V. Mikov 1 21 , In această necropolă s-au constatat însă şi morminte de bci
n�raţie. Situaţii asemănătoare par a fi cele de la Alexandrovo, Nadezda şi Vlasko
Selo 122. P e de altă parte diversele descoperiri recente ţublicate de B. Nikolov provin
exclusiv din morminte tumularP dP incineraţie 1 23, Analiza inventarului nu este
concludentă. Doar mormintele de inhumaţie de la Malka Breznica par a fi analoage cu
Balta-VerQ.e in timp ce inventarul celor mai multe morminte indică analogii cu
Ferigile I şi mai ales II. S-ar putea deci emite r.poteza că orizontul mormintelor de
inhumaţie este mai vechi, urmat fiind de mormintele de incineraţie 124, Eventual se
·
poate presupune şi o etapă de biritualism.
Datorită caracterului fortuit al celor mai multe descoperiri, ceramica mormin
telor din zona Vraca este foarte puţin cunoscută. Din raportul sumar prezentat
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de V. Mikov privitor la mormintele de la Malka Breznica, rezultă ca acestea erau
sărace in ceramlcă. S-au găsit exemplare de străchini cu marginea arcuită s�re
interior, de ceş1H pintecoase şi vase mari pintecoase. Semnalăm o ceşcuţă cu toarta
suprainăltată şi cu marginile evazate foarte asemănătoare cu un exemplar din tu
.
rnului 20 de la Ferigile (faza II B), dat· pe care l-am intilnit şi la Dobrina (fig. 6/6- 8)1 25
In zona respectivă s-a găsit şi ceramică lucrată cu roata (cană cu toartă suprainăl
ţată, r.trachină-căzănel, un kantharos).
Mateutalul metalic se referă la arme şi podoabe, acestea din urmă foarte
apropiate de grupul Balta-Verde - Gogoşu şi de lumea ilirică. La Devene s-a găsit
corp.il unei spade cu două tăişuri, al cărei miner are măciulia in formă de antene 126,
Lipsa gărzii cor!f"forme nu ne per.mite însă să includem piesa in seria spadelor-aki
nakes, ci o vom considera ca un tip aparte (analogii la Oriikler, in SE-ul . Bulg.a� iei
şi la Ravna 127). Virfurile de lance sint asemănătoare celor de la Gogoşu ŞI Fe�Igtle.
Interesant este un fragment de zăbală cu muştiucul torsionat (găsit la Sofromevo) ,
singura de acest fel din Bulgaria, analogă cu piesa din turn. 41 sau 69 de la FerJ
gile. După context este însă din perioada Basarabi 128,
Fibulele din zona Vraca reproduc toate tipurile de la Balta-Verde şi Gogoşu
şi, in plu�. s-au găsit şi cîteva fibule tracice. Aparte este fibula de la Krivodol, cu
corpul in formă de două discuri decorate "en repousse", care aminteşte de exemţla
rele din zona Gias:·.nac. Un exemrlar analog s-a găsit la Ferigile in turn. 44 120.
In rest, in zona Vraca, s-au semnalat brăţări de bronz şi de fier asemănătoare
celor de la Gogoşu, piese de centură ajurate ca cele de la Ferigile, .,Saltaleone" şi
coliere torsionate ca la Balta-Verde. Trebuie remarcat că într-o perioadă mai tirzie
(mai ales sec. IV), apar în zona Vraca multe piese mai de preţ, vase de bronz (cupe
şi căn i), aplici de curea bogat ornamentate şi foarte rE'CE'nt, un bogat tezaur de ar
r:int conţi nînd piese asemănătoare celor de la Agighiol.
Din cele spuse rezultă că grupul Vraca conţine elemente ce permit o datare
�:uprinzind un interval de timp din vremea cultur<"i Basarabi (sec. VII) pînă cel
puţin in sec. IV inclusiv. O periodizare riguroasă a acestor descoperiri este, in
momentul de faţă, imposibilă.

Grupul din bazinul central şi superior al Mureşului, mai exact din pod."şul
Tirnavelor şi pe Mureş in sus inceţînd de pri n părţile Alba-Iuliei 130, reprezentat
in special prin morminte plane de inhumaţie, a fost in repetate rînduri studiat 13 1 .
P e lîngă citeva descoperiri izolate ş i fortuite, informaţia arheolog.·c ă a fost recent
îmbogăţită prin publicarea rezultatelor săpăturilor de la Ciumbrud (jud. Alba) 1 32 şi
�risteşti (jud. Mureş) 133. Se cunosc astăzi peste 30 de puncte cu descoperiri funerare
conţinînd peste 100 de morminte de inhumaţie. Alături de aceste descoreriri mai
;înt atestate, in aceeaşi zonă, morm!nte plane de incineraţie 13t, şi morminte tumu
'are (probabil atit i l"1 cineraţie cit şi inhumaţie). Dcsrre acestea din urmă se cunosc
foarte puţine date 1 35, Este aici cazul să subliniem că in general foarte puţine des
:operiri au fost cercetate sistematic (chiar şi atunci, pe scară destul de limitată).
Majoritatea descoperirilor au avut un caracter întîmplător.
Grupul morm"ntelor plane de inhumaţie (îl vom numi de aici înainte, de tip
Ciumbrud) - pe departe cel mai bine cunoscut - manifestă un aspect foarte
unitar : schelete in poziţie întinsă, orientate aproape totdeauna cea. NV-SE 136 ;
grorile, rectangulare, sint puţin adinci ; necropolele sînt reprezentate de pilcuri
mici de morminte (17 la Ciumbrud) ; mormintele sint amplasate Ia distanţe apre
ciabile unul de celălalt, uneori grupate 2-3 la un loc ; •inventarul ceramic este in
general dispus pe partea dreaptă a corpului , armele pe stinga ; sint destul de
putine exceptii de Ia această practică rituală. Inventarul acestor morminte este
sărăcăcios şi destul de uniform. Ceramica este reprezentată mai ales prin trei forme :
vasul pîntecos, ceşcuţa cu toartă supraînălţată şi strachina cu marginea arcuită
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;rre interior (varianta I A Feuigile). In fig. 9 sint ilustrate cîteva din aceste forme.
Intr-un caz a fost semnalat un vas lucrat cu roata (cană cu toarta suprainălţată) 137.
Inventarul metalic este alcătuit din akinakes-uri, topoare-ciocan de fier, rar virfuri
de lance, frecvent virfuri de săgeţi şi podoabe (fig. 9). Nu este cazul să mai insist
asupra acestui grup de morminte, care este bine de5cris in l iteratură.

Cronologie. Datarea mormintelor de tip Ciumbrud prezintă mari dificultăţi.
Trebuie ţinut seama de următorii fact0ri : 1. periodizarea internă a tipului Cium
brud ; 2. raportul acestui tip cu mormintele de alt tip din aceeaşi zonă ; 3. incadrarea
tiipului Cirumbrud in scihema perioleliză:rii reiat iv e •a grupu:1ui
Fell1igiJe ; 4 .
da.ta!l"e
absolută, prin raportare la spaţiul nord-pontic sau prin Intermediul grupului Feri
gile. Vom examina in detaliu aceste puncte, deoarece criteriHe de datpre di'n lite
ratura mai recentă, in ciuda unei exprimări foarte precise, sint, in fond, foarte vagi.
Cum am subliniat mai sus, tipul Ciumbrud este foarte unitar. Este deci · vero
simil ca această unitate tipologică să corespundă unei dezvoltări relativ reduse in
timp. Este deocamdată practic imposibil să încercăm o periodizare internă a aces
tui grup. Reţinem o sugestie a lui V. Vasiliev privitor la tipologia săgeţilor, deşi
aceasta este mai degrabă o problemă de datare absolută. Astfel, săgeţi cu trei mu
chii şi fără dulie se intnnesc doar in mormintele de la Batoş (Mt) şi Comlod, aceste
descoperiri reţrezentind deci o fază mai nouă 138.
Raportul tipului Ciumbrud cu mormintele de alt tip este nesigur. Este, fără
doar şi poate, foarte probabil ca cele citeva morminte de incineraţie din cadrul
cimitirelor de la Teiuş 1 39 şi Oiumbrud 140 să fie co�1temporane cu mormintele de
inhumaţie din aceleaşi cimitire ,indicind astfel un procent foarte scăzut de biritua
lism. De fapt nici chiar ::tceastă dovadă de contemporaneitate nu o avem. Afirmatia
că strachina evaz::�tt'i d ' n mormintul de incineratie de la Ciumbrud ar fi un tip
vechi, nu se sprijină pe nimic w. Tipul resoectiv este intilnit, spre exemrlu, in
,2rupul Ferigile, tn toate cele trei faze, ·şi derivă din cultura Basarabi . De asemenea,
dataren mormintelor de incin eratie de la Uioara de Sus. jud. Alba, Cluj şi lernut,
jud. Mureş, nu poate fi deloc orec.' zată. D�n datele publicate cit şi din materialul
pe care l-am văzut in depozitul muzeului din Cluj, nu aş indrăzni să dau o datare
mai precisă acestor morminte de incineraţie, ci doar una vagă, sec. VI-IV. Pe cită
vreme tipul Ciumbrud ne oferă un material foarte unitar şi reprezintă desigur o
anumită etapă a acestei perioade de r este două secole, morm<ntele de incineraţie
ar putea indica o varietl\te mai mare, atit tipolo.e:ică cit şi de ritual şi să provină
din mai multe faze de timp H 2 , Deocamdată ne multumim cu părerea că o contem
poraneitate, implicind o convieţuire a celor două r'turi, aşa cum o vede 1. H. Cri
şan, nu este deloc demonstrată, deşi nu e1;tp imposibilă H3,
O atentie specialA merită descoperirile de la Cipi!.u, jud . Mureş, unde au
ieşit intimolător la iveală şi obiecte mai vechi decit perioada de care ne ocuoăm H4.
Tot aic; sînt semnalate şi morminte tumulare, al diror rit roate fi atit inht'lmaţia
cit şi incineratla. Care este raportul acestor tipuri deosebite cu tipul Ciumbrud, şi
•1 prezent acolo, rAmine problf'matic, datorită caracterului fortuit. al descoperirilor. Ar fi
interesant de ştiut din ce tip de morminte provin materialele diferite de cele intil
nite in cadrul mormintelor de tip Ciumbrud.
Relaţiilf' tipului · de morminte Ciumbrud cu grupul Ferigile ar · putea contribui
la datarea relativă a tipului O'umbrud. Ca element de comparaţie avem akina
kes-urile şi pandantivul inelar H5 (luăm în consideratie doar aceste două elemente
dat fiindcA apar in acelaşi context in grurul Ferigile· ; alte elf'mente, ca topoare,
vfrfuri de lance. fibule, etc. sint comune, la Ferigile mai multor faze). Ambele aceste
elemente apar in grupul FPrigi!f' jn faza J (chiar I A). A paralel'�a prin urmare
tipul Ciumbrud cu Ferigile 1 este foarte plauzibil. Restul materialului de inventar,
tn spetA ceramica, nu se opune acestei egalităţi. Este locul să spunem că rlatorită
<'aracterului destul de atipic al ceramiceE din tipul de morminte Ciumbrud nu se
pot ţace comparaţii mai amănunţite cu Ferigile 146, Analogiile pe c�:�re unele vaşe
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de 1� Cipău le rrezintă cu faza Ferigile II sint mai degrabă un argument că la
Cipă!J există mai multe faze al căror raport cu tipul Ciumbrud rămîne neclar, aşa
cum am spus mai sus.
Pentru datarea absolută a t;.pului Ciumbrud H7 nu ne putem servi decit de
tipologia akinakes-urilor şi de cea a virfurilor de săgeţi HS. Primele prezintă analogii
cu piesele datate in N-ul Mării Negre cu precădere in a doua jumătate a sec. VI. Nu
repet aici consideraţiile pe care le-am făcut privitor la datarea absolută a grupului
Ferigile H9, Amintesc că majoritatea akinakes-urilor din spaţiul carrato-dunărean,
inclu_siv toate cele descoperite ln morminte de tip Ciumbrud, sint unitare din punct
de vedere cronologic şi işi găsesc analogii in spaţiul nord-pontic in sec. VI, cel
mult inceputul sec. V. Virfurile de săgeţi, cum a remarcat Ferenczi şi Vasiliev,
sint toate de tip vechi (cu două sau trei muchii şi totdeauna cu dulie) Şi apar in
mormintele nord-pontice din sec. VI 150, Tipul de săgeată specific sec. V nu este
decit de două ori reprezentat in legătură cu mormintele de tip Ciumbrud (la Batoş,
in M• şi la Comlod ; cf. mai sus). Revenind din nou la ideea că tipul Ciumbrud
nu a dăinuit mult, cea ma:i verosimilă datare absolută se referă deci la a doua
jumătate a sec. VI şi la inceputul sec. V, mai bine srus intre 550 şi 450. Rămîne
la aprecierea fiecăruia cit de sigure criterii de datare pot reprezenta cele două
elemţnte de mai sus. In ce mă priveşte am o serie de reţiner i · în acest sens, dar
deocamdată nu văd altă cale mai bună.
Privind acum această datare prin prisma perfodizării grupului Ferigile con
stat�qt că există un acord intre datarea propusă pentru Ferigile I (550
după 500)
şi cea a tipului Ciumbrud. Este de remarcat că in cazul unei citiri inverse a sen
sului evoluţiei cimitirului tumular de la Ferigile (I A spre II B) - fart posibil dacă des
coperirile viitoare o vor permite - faza Ferigile I va trebui coborîtă şi odată cu ea
şi datarea tipului Ciumbrud, şi anume cel mai devreme in prima jumătate a sec. V,
mai bine spus către mijlocul acestui secol.
Iată deci cit de instabile sint, in fond, datele noastre pentru o judecare obiec
tivă şi critică a cronologiei grupului de pe Mureşul de sus. Nu putem accepta data
rea tipulUI; Ciumbrud pe criterii ca forma vaselor pintecoase 151 sau pe baza fibu
lelor Glasinac II 152. Fibula cu picior in formă de scut beotic (Glasinac Il), apare
intr-adevăr in SP.C. VII 153, dar la Ferf.gilP. (fart confirmat şi la Gogoşu) este pre
zentă in toate subfazele necropolei tumulare, şi se datează prin urmare indiferent
de sensul succesiunii acestora. Acest lucru este valabil cu atit mai virtos pentru
exemplarul de la Tirgu Mureş, care este reparat, deci se poate presupune că a v · e
ţuit mai mult. De aceea, fibula Glasinac II (in special tipurile reprezentate pe Mu
reş) nu reprezintă un crj.teriu precis de datare, ci se pot situa oriunde in intervalul
eca. 600-400.
-

Grupul Vekerzug ilustrat de cimitirul de la Szentes-Vekerzug şi de cele
asemănătoare lui154, din care amintim pe cel de la Tă.pi6szele155 publicat recent.
Pe teritoriul României nu au fost descoperite cimitire de tip Vekerzug t5li,
Nu avem nimic de adăugat la cele afirmate in lucrarea din 1967 157. Doar des
coperirea de la Artand, corn. Hajdu-Bihar, chiar în imediata apropiere a graniţei
cu România, ne îndeamnă la o serie de precizări. Cum se ştie la Artănd au fost
date Ia iveală in decursul mai multor etape şi in mod intimplător (la o carieră de
nisip) o serie de descoperiri cu caracter funerar, d'.ntre care ultima (1953) prezintă
o i�portanţă deosebită pentru cronologia sr-aţiului carpato-dunărean 158, Descope
rirea din 1953 constă intre altele dintr-o hydrie, lucrată la Srarta in jurul anului
570 sau chiar puţin mai devreme, un căzănel cu ataşe cruciforme, piese de harna
şament, intre care un fragment de zăbală cu muştiucul fix, falere neornamentate,
topor-ciocan şi virf de lance de fier, umbo de scut, 2 verigi cu capetele conice şi
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mArgele de aur precum şi o diademă lucrată .au repoussee" din foiţă de aur. Toate
aceste obiecte ar fi fAcut parte, după spusele descoperitorilor, dintr-un mormint de
inhumaţie.
Din păcate asupra descoperirii de la Artimd va plana totdeauna o incertitudine
cu privire la unitatea ei. Celelalte descoperiri, făcute tot in mod intimrlător la
Artilnd, se referă la epoci foarte diferite şi nimeni nu ne poate garanta că "mor
mintul" din 1953 nu se află in aceeaşi situaţie. In al doilea rind hydria grecească,
eare este elementul sigur de datare, este de fapt un obiect de lux, ce putea ajunge
in pămînt după mai multe generaţii. Dacă data presupusului mormint este, aşa
cum crede Părducz şi cum nu avem nici un motiv să nu-l urmăm şi nd', a doua
jumătate a sec. VI, atunci prezenţa zăbalei cu muştiuc fix confirmă datarea tim
purie a inceputului acestei serii de zăbale. Acest fapt nu este un impediment ca
tirul respectiv să continue a exista şi in tot cursul sec. V (vezi mai sus p. 191).
In Incheiere, descoperirea de la Artând nu poate reprezenta un punct fix cronolo
gic, In care să se investească multă Incredere.
Grupul din Moldova. Această parte a RomAniei· reprezenta o pată albă, in
lucrarea din 1967. De atunci incoace au survenit descoperiri lntimplătoare şi cer
cetări sistematice, care au schimbat complet situaţia. In podişul central şi in
N-ul Moldovei au fost identificate o serie de cetăţi de refugiu (pină acum mai mult
de zece), cu val de rămint şi uneori cu piatră, din care unele au fost supuse unor
a.mple i� vesfi' gaţii. Este cazul cetăţilor de la Stănceşti (jud. Botoşani) şi Cotnari
(Jud. Iaş1). Cele de la Mojna şi Arsura (jud. Vaslui) au fost doar sondate 159, Paralel
cu aceste descoperiri, au apărut, in mod intimplător, in mai multe puncte, morminte
izolate de inhumaţie plană, prezentind un ritual şi o orientare (in măsura in care
condiţiile de descoperire au permis observarea acestor detalii) uneori asemănătoare
cu tipul Ciumbrud de pe Mureşul superior. S-a găsit puţină ceram'că in aceste
morminte. Inventarul metalic este însă asemănător cu cel de pe Mureşul superior 160.

Cronologia cetliţilor din Moldova nu este unitară. In cel mai vechi nivel de la
Stăn�şti au apărut şi fragmente de am!ore de Chios databile din a doua jumătate
� sec. VI. In al treilea nivel s-au aflat amfore de Thasos şi Sinope din sec. IV-III.
Aşezarea ţare să fi durat pină in sec. III inclusiv 161. Ceramica prezmtă mai ales
forme mai putin tipice de vase grosolane lucrate cu mina, aşa incit ne este greu
să o raportăm la repertoriul bogat de forme din grupele lnvecinate (grupul podolic,
Kustanovice sau Blrseşti). Experienţa o confirmă : ceramica din aşezări prezintă
o l!amă de forme şi decor mult mai monotonă şi atipică decit cea din morminte,
unde intilnim şi piese excepţionale. Cetatea de la Cotnari, al cărei val de ţămlnt
cu structură de lemn şi piatră vădeşte o tehnică foarte complicată, se datează Ince
pind cu sec. V. Centrul de greutate cade in sec. IV. Cetatea de la Mojna rare a fi
cea mai tirzie : sec. IV-III 162.
Toate aceste cetăţi sint locuri de refugiu ale unei populaţii ce işi ducea viaţa
de toate zi l ele aiurea. Nu cunoaştem aproape nimic despre aşezările nefortf.ficate 1 63,
Trebuie, de asemenea, subliniat că cetăţile din Moldova nu reprezintă un fenomen
izolaţ. Ele se integrează in seria mare a cetăţilor dP pămînt (uneori şi de piatră)
hallstattiene atestate in toată ţara. Din aceeaşi vreme sint şi cetăţile cu val de
pămînt ars din Teleorman şi Oltenia (menţionate mai sus p. 196). Probabil că şi in
bazinul Mureşului unele cetăţi, din multele incă nedatate, aparţin acestei vremi 16'.
Ele sint in orice caz un document sugestiv pentru a ne imagina modul de viaţă al
populaţiilor de atunci 165,
Cronologia mormintelor din Moldova este mai dific;'lă pentru că nu ştim
care din acestea reprezintă un orizont unitar. Sint de aşteptat sA fie mai multe faze. ln
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tot cazul ritul inhumaţiei in morminte plane şi in poziţie întinsă este pinA acum
elementul cel mai constant. ln invePltarul mormintului · de la· Cimbala, jud. Ba
cău 166 găsim două elemente ce permit o legătură cu Ciumbrud : bentiţa-colier şi
.elicele" de bronz (fig. 10). Prima o găsim şi la Ferigile in subfaza I B 1 67, .Elitele"
ar putea să albă o vtiaţA mai lungă ; sint atestnte la Satul-Nou şi CernavodA 168.
Aceste din urmă descoperiri nu pot fi datate in prima jumătate a sec. V. Piesa
respectivă ar avea deci foarte probabil o durată mai mare. Data absolută a mor
mîntului de la Cimbala este in funcţie de descoperirile mai sus pomenite ; nu mai
revenim asupra lor.
Al doilea mormînt, imţortant pentru datare, este cel de la Trestiana, jud.
Vaslui, descoperit, in mod excepţional, in cursul săpăturilor arheologice pentru un
obiectiv ma'. vechi 1 69. Din inventar fac parte două fi bule Glasinac (fig. 11 fl, 2).
Datarea tipului este destul de largă, totuşi varianta de la Trestiana se intilneşte
in subfazele Ferigile 1 B şi II A şi in faza Gogoşu 1 (fig. 3/8 şi fig. 7 J4) 170. Prezenţa
ei şi la Cipău (intr-un mormint de tip Citimbrud) m , fixează datarea relativă de
la Trestiana .
• Akinakes-urile sint mai ales de t.>'p vechi (databile in sec. VI - inceput de V,
după A. 1. Meliukova )tli2. Virfurile de săgeţi, găsite împreună cu akinakes-ur�le, sint
de tipul vechi, cu dulie . In măsura in care aceste date pot avea greutate, ne aflAm
in aceeaşi perioadă cu grupul de ţe Mureşul superior. Cred că se poate deja Intre
vedea o mare apropiere, atît tipologică, cit şi cronologică, intre mormintele din
grupul moldovenesc şi tipul Oumbrud.
lnmulţirea numărului akin:akes-urilor descoperite in Moldova In ultimii ani (in
1967 citam 9 piese ; acum r-utem cita 24 de exemplare), a permis lui V. Mihăilescu
�îrl ! ba. să �istingă trei grupe t(ţ.ologice, - cu bara transversală dreaptă, cu antene
IJ! h1br1de t;2 8 • Cartarea lor arată o concentrare a celor cu bară transversală in
zona Tirgului-Neamţ şi, de asemenea, in bazinul Birladului in timp ce cele cu
antene sînt vădit mai numeroase in S-ul Moldovei. Ne · lipesc elementele care ar
permite şi o distincţie cronologică între primele două grupe (cel mult s-ar putea
presupune că grupa a treia, cele h'.bride ar fi de o dată mai recentă - sftrşitul
sec. V sau chiar mai noi). Stărui mai degrabă să cred că, asemenea situaţiei observate la Ferigile, primele două tipuri sint in linii mari contemporane. Deosebirile
tipologice par a reflecta mai degrabă o deosebire culturală dacă nu chiar etnică1 72b .
Specifice grupului moldovenesc sînt cele cu bară transversală, cele cu antene fiind
mai numeroase in zona şi în apropierea zonei grupului .Birseşti.
Interesantă îmi pare interpretarea dată de V. Mihăilescu-Birliba răspîndirii
akinakes-urilor �i anume deducţia unui drum de legătură între Moldova şi bazinul
superdo:r al Mur�ului, prin pasul Prislicanti-TuJgheş, 172c drum ca;zoe e"plic::i in mare
parte apropierile dintre cele două arii culturale.
·

Grupul din Podolia, rer rezentat mai ales de morminte tumulare de inhumaţie
dar şi de mormi'nte de 'ncineraţie (o fază mai nouă ?) a fost valorificat, in raport
cu restul spaţiului carpato-dunărean, in 1967 173. Ne menţinem părerea că impor
tantul mormint de la Kruglk este o descoperire unitară şi poate fi legat de mor
mintele din zona centrală a necropolei de la Ferigile (deci oricum s-ar citi sensul
e\'oluţiei, data probabilă va fi în jur de 500) m.
Grupul Kustanovice îl arn.!ntesc aici doar pentru a întregi tabloul. Nu pot
adăuga nimic la cele spuse 175. Prin rit, ritual şi ceramică acest gruţ. işi găseşte
analogii aproţiatc în aria Ferigile.
Trăsiituri generale ale perioadei sec. VI-V. In raport cu unitatea culturală

a perioadei Basarabi tabloul înfăţişat de etapa următoare este in sen!l'bil contrast.

Se poate avea impresia unui monolit sfărîmat de o puternică lovitura. Clmpia
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Dunării a fost părăsită. In schimb Subcarpaţii Olteniei şi Munteniei, nelocuiţi in
perioada Basarab', devin dintr-o dată intens populaţi. In bazinul superior al Mu
reşului apare un gruţ după cit se pare străin mediului local anterior. In schimb
tocmai in Ucraina transcarpatică (grupul Kustanovice) şi la Kruglik se observă
legăt_uri, reflectate in ritul de inmormintare şi in ceramică, cu grupul Ferigile. Din
păcate nu putem şti încă in ce măsură şi situaţia dfn Moldova contrastează cu
epoca anterioară. Ştim prea puţine despre cultura Basarabi din Moldova. Mor
mîntul Basarabi de Ia Şoldăneşti, pe Nistru, este însă de incineraţie 176, Mai tirziu
intilnim aproape numai inhumaţia. Să fie acesta un indiciu in sensul une•' schim
bări radicale in compoziţia culturii materiale şi spirituale din Moldova, la inceţutul
sec. VI ? Este prematur de răspuns intr-un fel sau altul .
De unde a venit lovitura care a sfărîmat unitatea epocr precedente ? Desigur
din partea unui popor de călăreţi, care a făcut imposibilă viaţa în marea dmpie
a Dunărjj. Multiplele influenţe culturale arată că curentul venea dinspre răsărit.
Faţă de cele mai de mult afirmate se conturează cîteva incheierl' noi. Nu se poate
demonstra prezenţa stabilă a unui grup străin in Cimţia Dunării în sec. VI-V,
deşi ameninţarea din partea unui popor de călăreţi pare vizibilă. Grupul reprezentat
de tipul de morminte Ciumbrud, concentrat pe Mureşul superior, este foarte pro
babil străin de mediul local. Legăturile acestui grup cu Moldova duc la presupune
rea prezenţei unor elemente străine şi in Moldova.
Către sfirşitul sec. V şi in sec. IV unitatea culturală a spaţiului carpato-du
nărean (cel puţin a jumătăţii sudice ) se încheagă din nou. Pe linia Dunării se
constată o locuire intensă. Cîmpia Dunării devine sporadic populată (locuită intens
va fi abia in sec. Il). Prezenţa unor morminte de incineraţie in bazinele intracar
patice ale Mureşului şi Oltului ar putea dovedi dizolvarea elementelor străine în
mediul local.

O bservaţii generale asupra cronologiei sec. VI-V. O periodizare internă, de
taliată şi bine armonizată a intregului spaţiu carpato-dunărean nu este încă posi
bilă. Singura bază pentru o cronologie relativă este necropola de la Ferigile şi
necropolelc din acest grup. Şi aici incertitudinea este determinată de citirea sen
sului evoluţiei primelor două faze de la Ferigile. Punctele cronologice fixe pentru
datarca absolută nu sint suficiente şi inatacabile. Legătura cu perioada anterioară
nu este clară din punct de vedere cronologic, deşi multe din grupurile analizate
vădesc legătura lor genetică cu cultura Basarabi (in special Ferigile şi grupurile
înrudite). Prima jumătate a sec. VI rămîne, să ?.icem aşa, nemobilată. Sint convins
că acest fapt se datorează, nu atit lipsei de material documentar cît imposibilităţii
de a-1 ordona cronologic. Tabelul sincronie prezentat in 1967 poate fi considerat
că exp�·mă punctul de vedere de aici, discuţiile de mai sus neimr!icind decit mici
corecturi. In cazul cind periodizarea internă a grupului Ferigile ar trebui citită în
sens invers, va fi uşor de modificat tabelul prin reordonarea datelor.
*

INTERPRETARI ISTORICE117
Scopul ultimei rărţli a lucrării este de a desluşi, printre rindurile
puţinelor ştiri scrise, ceva din realităţile şi evenimentele pe care prezen
tarea arheologică făcută mai sus le implică. Nu vom ordona datele materiale
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după cele ale izvoarelor scrise, Qi înţelegerea acestora din urmă trebuie imbogăţită
prin concluziile arheologice.
Este evident că in nesiguranta generală ce se degajă din observaţiile de
ordin arheologic, sintem siliţi să alegem totuşi o anumită linie unitară, preferind,
in caz de incertitudine, o r:: oslibilitate alteia. De aceea îmbogăţirea pe viitor a infor
maţiei arheologice ar putea să incline balanţa spre ipotezele neadoptate aici. Prin
urmare, dacă pină aici ne-am străduit să prezentăm un tablou cit mai obiectiv al
izvoarelor materiale, partea finală va avea, in mod necesar, un caracter de viz'une
personală a situaţiei.
Izvorul principal este Herodot, care a cules cea mai mare parte a ştirilor pri
vind spaţiul carpato-dunărean, fie cu prilejul vizitei in cetăţile greceşti nord
pontice (foarte r:: robab'l chiar In Olbia sau Tyras), fie de la grecii din Helespont 178.
Evaluarea informaţiei transmisă nouă de Herodot a fost mai mult sau mai puţin
apreciată de diferiţi cercetători, încercindu-se mereu o confruntare cu materialele
arheologice 179.
Numeroasele teorii făcute cu privire la istoria sec. VII-V in spaţiul ce ne
preocupă se reduc de fapt la două şcoli de gindire : una ma.i veche, am putea-o
numi Pârvan-Rostowtsew, care explică fenomenele acestei epoci prin migratia către
vest si stabilirea in Transilvania şi ampia Maghiară a unor triburi scitice, care
au avut un rol dominant faţă de populaţia locală tracică ; cealaltă, mai
re
centă, diametral opusă celei dintii, consideră cultura Hallstatt-ului tirziu ca apar
ţinincţ unei r::opulaţii autohtone ce a primit intr-o măsură mai mică sau mai
mare, mai directă sau indirectă, doar influenţele culturii scitice. Prima teorie este
şi astăzi îmbrăţişată de un!i preistoricieni 180. După părerea mea, punctul slab al
teoriilor scitizante constă in interpretă ri bazate pe un material arheologic insufi
cient_, provenit din descoperiri izolate sau intimplAtoare. Acolo unde Herodot nu
este suficient de explio't se suplimentează informaţia, folosindu-se ca bază un ma
terial arheologic considerat fără mult discernămint ca scitic.
A doua teorie, prezentată prima oară de A. 1. Meliukova 181 şi îmbrăţişată de
unii cercetători români 182 şi slovaci 1 8J, păcătuieşte, cred eu, rrin lim;tarea ei
strictă la materialul arheologic şi prin subordonarea uneori totală a textelor faţă
de o situaţie arheologică incă neclară. Această reacţie ·impotriva liniei Pârvan-Ros
towtsew era firească in urma inmulţifl'.i materialelor arheologice, cele mai multe
însă tot cu caracter izolat sau provenite din săpături vechi. Ambele aceste şcoli de
gindire pot fi astăzi depăşite, inmultirea documentaţiei arheologice permiţînd o
nouă confruntare cu textele şi dind o viziune in multe privinţe diferită.
Caracterul etnic dom'nant al populaţiilor din spaţiul carpato-balcanic in
sec. VI-V este, potrivit tabloului înfăţişat de Herodot, nord-tracic (asupra elemen
telor străine, ilirice sau scitice, vom reveni). Relaţia genetică mai sus amintită
(cultura Basarabi - grupurile hallstattiene tîrzi'.), nu roate decit să indice carac
terul tracic şi · al populaţiilor din Hallstattul mijlociu, in acest spaţiu. Continuitatea
şi originea tracică a triburilor din Hallstattul timpuriu este del'endentă de măsura
in care cultura Basarabi este tributară predecesor•]or ei. Această problemă am
discutat-o intr-o lucrare specială 184, in c:1re căutam a demonstra tocmai dependenţa
culturală şi etnică a culturii Basarabi de Hallstattul timpuriu.
Trecind acum la analiza diverselor grupuri din sec. VI-V putem face unele
observaţii asupra caracterului lor etnic. Potrivit concordanţei intre textele Hero
dot IV, 93.
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... (inainte de a ajunge la Istru, birui mai intii pe geţi ... ), cu Tuk, Il, 96, 1, ...
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( ... pe geţi, peste care dai dacă treci munţii Haemus şi toate celelalte
popul�ţii stabilite dincoace de Istru,
mai ales in vecinătatea Pontului Euxin),
grupul Dobrina-Ravna, cu toate descoperirile lui pertinente din NE-ul Bulgariei şi
din Dobrogea, se referă ·indiscutabil la geţi dar şi la celelalte populaţii din acest
ţinut, cum specifică de două ori in acelaşi paragraf Tucidide (Il, 96, 1). Prin cele
lalte populaţii putem inţelege trizii, dar mai ales pe crobizi, care sălăşluiau, pare-se ,
in vecinătatea cetăţii Odessos pînă srre hotarul cu Dionisopolis (in acest sens in
special Ps. Skym. 746, 751 , 757), sau, ceva mai vag, la sud de Dunăre, dar -mai ales
la vest de localizarea lui Ps. Skym (la Herodot, IV, 49). Astfel, cimitirele de la
Dobrina şi Ravna ar putea fi atribuite chiar crobizilor, ceea ce in momentul de
faţă ar fi însă riscant de susţinut, pînă la o mai completă cunoaştere a intregi i
zone. Rămîne să se vadă in ce măsură geţili erau inrudiţi cu crobizii, sau dacă
aceştia din urmă reprezentau chiar un . ,,Hauptstamm der Geten", cum il numea
Miillenhof 1 85. ln momentul de faţă, strinsele afinităţi ce se constată in cultura
materială din zona respectivă par a indica, in orice caz, o inrudire etnică.
In ce priveşte afirmaţia lui Tucidide (1. c., II, 96, 1).
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(Geţii şi populaţiile din acest �mut se învecinează cu sdţii, au aceleaşi arme şi
sint toţi arcali\i călări), ea se poate generaliza la tot spaţiul carpato-dunărean. Des
coperirile recente confirmă mereu aceasta prin zăbale şi virfuri de săgeţi, ce carac
terizează toate grupurile cu excepţia grupurilor Gogoşu şi Vr&ca (in acesta din
urmă s-au găsit citeva virfuri de săgeţi) 1Mo,
A doua chestiune este gradul de inrudire al triburilor din zona complexului
Ferig 'Je-Birse�ti c� geţii de la sud de Dunăre. Ţinînd seama, in primul rind, de
faptul că mai tirziU, in sec. II-I i.e.n., zona de la N de Dunăre pînă in Carţaţi
era considerată getică 187, in al doilea rind de continuitatea de viaţă in zona sub
carpatică şi de contribuţia culturală esenţială a grupurilor Ferilgile şi Birseşti la
formarea culturii geto-dacice cla�fce 1 88, iar in al treilea rind de analogiile strînse,
mai ales din sec. V-IV, intre grupurile Ferigile-Birseşti şi grupul din S-ul Dunării
şi de la Dunărea de jos, putem afirma că in ambele zone se aflau populaţii foarte
înrudite, purtind probabil acelaşi nume : geţii. Herodot şi Tucidide nu cunosc, l a
vremea lor, decit ramura de la Dunărea de jos, deoarece legătura continuă di"ntre
cele două ramuri era, cum vom vedea, vremelnic slăbită prin zona de stepă nelo
cuită de la N de Dunăre.
Pe de altă parte, grururile Birseşti şi Ferigile erau, in prima lor fază (sec. VI,
a doua jumătate), din runct de vedere cultural, mai aproape de Transilvania, in
timp ce, incepind din sec. V, se apropie tot ma'. mult de cultura de la sudul Dunării.
Aceste fapte, precum şi posibilitatea de a defini un cerc cultural cuprinzind Transil
vania, Cîmpia T'.sei şi zona subcarpatică a Olteniei, Munteniei şi Moldovei - pe
care intr-o altă lucrare l-am numit cercul agatirs 189, aruncă o lumină nouă asupra
unei aţarente contradicţii intre pasajele din Herodot IV, 1 19, 125 şi IV, 48. Această'
părere se sprijină nu numai pe Her. IV, 48 ...

:n:ouq.Loc; p[�v . . . )

(.,riul Maris izvorăşte
h �(. 'Aycx6Up awv M� pL�
de la agatirşi"), eare limitează pe agatirşi la bazinul superior al Mureşului, ci şi pe
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... ( � de la Istru in sus, spre interiorul ţării, Sciţia
. .
este mărgm1tă ma1. !ntb. de agatirş1,
apoi de neuri ... ") confruntat cu IV, 125
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văzindu-i pe vecini rNeuriil fugind inspăimintaţi din calea sciţilor ... ).
Dm aceste din urmă două texte rezultă că agatirşii se invecinau şi cu neurii şi cu
sciţii (Sciţia in sensul lui Herodot : adică uniunea de triburi cu fonduri etnice
d:verse, patronată de sciţi). In funcţie de situaţia arheologică din zona subcarpatică
a Moldovei şi Podoliei trebuie interpretat că
graniţa dintre agatirşi şi Sciţia
este undeva in Moldova, iar intre agatirşi şti neuri la nord, foarte probabil in răsă
ritul Podoliei. Altfel ar trebw să acceptăm grupul Birseşti ca făcind parte din
Sciţia şi .grupul podolic să-I identificăm cu sciţii, lucru improbabil din punct de
vedere arheologic. Este verosimil ca această extindere a denumirii de agatirşi să
se refere la momentul cind in zona respectivă există indicii de unitate arheologică,
adică la a doua jumătate a sec. VI.
Se mai poate face o observaţie : informaţia lui Herodot la Olbia conţine
două straturi : unul impănat cu fapte şi anecdote din timpul expediţiei lui Darius
(circa 514 i.e.n.), scoase din tradiţia locală, celălalt din vremea insăşi a prezenţei
lui Herodot la Olbia (circa 450). In această a doua categorie de informaţii vom
încadra cele privitoare la descrierea etnografică a spaţiului carpato-dunărean.
Informaţiile de ordin geografic reflectă desigur de. asemenea in cea mai mare parte si
tuaţia din sec. V. De aici rezultă că textul (din IV, 48) mentionind pe agatirşi pe cursul
superior al Mureşului şi ce1l referitor la desc�erea lor (IV, 104) se referă la epoca
anilor 450. In acelaşi timp celelalte două texte (IV, 100 şi 125), rresupunind prezenţa
agatirşilor in afara Carpaţilor, se referă la o situaţie de la sfirşitul sec. VI.
S. Ferenczi, analizind datele istorica-arheologice şi această teorie, pe care
am expus-o in 1967, ajunge la surprinzătoarea concluzie că textul Herodot IV, 48
nu se referă la Mureş (rîul Maris putînd fi un alt riu neident'ficabi! 190). Agatirşii
ar fi deci extracarpatici (Ferenczi ii identifică in grupele Birseşti şi Ferigile), iar
grupul de pe Mureşul superior este curat scitic, Jnnd probabil o ramură a grupului
scitic de pe Niprul mijlociu. Trebuie în primul rind subliniat că, dacă sintem scep
tici faţă de valoarea textului lui Herodot IV, 48, atunci nu rutem in nic1' un caz
lmbrăţişa alte ipoteze, foarte vagi, pentru a căror înţelegere, se impun răstălmăciri şi
explicaţii alambicate. Dacă agatirşii nu sint şi pe Mureş, cum o spune Herodot,
atunci trebuie să ne abţinem de la orice altă localizare şi să cădem intr-un scepti
c'sm, după părerea mea, neîntemeiat. Un alt argument al lui Ferenczi este că
grupul de pe Mureşul superior este arheologic izolat de mediul înconjurător, in
timp ce agatirşii trebuie necesarmente să se invecineze cu sciţii, deci să fie extra
carpatici. Argumentul acesta, pe care l-am prevenit in � 967 prin id� ia . �.miurui i
tribale agatirse" (a cercului cultural traco-agahrs) roate f1 cu atit mm puţ\;n sus
ţinut astăzi, in urma constatării analogiilor aJ:ropfate dintre .situaţia din � oldova
şi cea de pe Mureş. Este posibil să avem de a face .cu grupun fo11:rt� inr� d1te, care
să implice unul şi acelaşi popor : al agatirşilor. Confirmarea acestei s1tuaţu va pune
definitiv capăt aşa zisei contradicţii din textul lui Herodot.
Din textul cărţii a IV-a rezultă că agatirşii constituiseră în vremea expediţiei
lui Darius o forţă politică mai insemnată. Vezi in acest sens conflictul dintre
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Spargapeithes, regele aga�\rşilor şi Ariapeithes, regele sciţilor (Her. IV, 78) şi inter
venţia lui Spargapeithes !n succesiunea căpeteniilor scitice, rezulUnd din textul mai
sus citat 191 , De asemenea, in conflictul scito-ţ.ersan, agatirşii s!nt !n două rinduri
menţionaţi (IV, 119, 125) ca nevrind să se coalizeze cu sciţii, f�\ndu-le chiar ostili
(IV, 125).
Toate acestea coroborează aserţiunea noastră că o uniune tribală cunoscută
sub numele agatirşilor, a putut exista ca atare in Carpaţi doar in a doua jumătate
a sec. VI, pînă in primele decenii ale sec. V. Ulterior neamul agatirşilor a fost fie
"
inghitit in masa autohtonă, fie a continuat izolat să existe pînă in sec. IV, cind este
incâ menţionat de Ari_stotel (Probl. XIX, 28). Este evident că numele tribului s-a
menţinut in izvoarele mai tirzii datorită reputaţiei din timpuri mai vechi şi prin
faptul că intrase deja in 'tradiţia lit�rară grecească 1 92,
Tot pe la mijlocul sec. V, cind Herodot a cules informaţii de la perinti.eni,
ugatirşii nu sint menţionaţi ca locuind dincolo de Istru. Regiunea de la nord de

Dunăre era considerată (V,.9) ca � P Y')foL O<; X W P'I") rp a.i. v E. tiU l oGo«. Ko: t &7ltt po ;
( ..... se arată a fi pustiu şi de o intindere
nestir_şită•) ceea ce, spre deosebire de părerea exprimată, la vremea lui, de Pârvan193, pu
tem afirma a coresţunde realităţii. Intr-adevăr, Cîmpia română cu excepţia mah:tlui
sting însuşi este aproape lips:tă de urme de locui.r.e, in special la inceputul sec. VI
pină in sec. V inclusiv, şi slab populată pînă in jurul anului 200. Intensele cerce
tări arheologice, efectuate mai ales pe intinderea cîmpiei Bucureştiului, nu au dat
la iveală urme imţ ortante de locuire din această vreme. Accentuez, termenul nu
trebuie inteles ad literam, oi !n sensul unei stepe nelocuite (care dă impresia de

, desigur in sens subiectiv) ; probabil loc de vinat şi păşune al

triburilor de pe malul sting al Istrului. De altfel imaginea poate fi foarte bine fntre
gită de naraţiunea lui Ptolemaios Lagos (in textul lui Arrian, II, 4) unde se vorbeşte
de un oraş al geţilor situat Ia cea. 5 km de fluviu. Porţiunea de la Dunăre Ia oraş
era in cea mai mare parte cultivată cu grîu. In spatele oraşului însă se întindeau
Tot

f PY)J..L II

(locuri pustii). Este vorba de cîmpia Romanaţiiar sau a Burnasului.

La urechile perintie rlilor, a căror piaţă de desfacere nu depăşea in mod evident

'
Istru_l, ajunsese numai vestea despre neamul sigynilor, care prohab'.! se in d eletniceau
cu negoţul (Her. V, 9). Localizarea lor în mod foarte vag la Dunărea mijlocie şi
menţiunea că foloseau lăncii de fier numite sigyne şi creşteau cai mici păroşi, a
făcut ţe unii cercetători (Sulim:rski w�t, Harmata 195) să-i identifice cu grupul de pe
Tisa (tinind seama şi de caii de rasă tarpan din cimitirul de la Szentes-Vekerzug).
Avind in vedere însă că pe toată zona iliro-vest-tracică se foloseau s.uliţe lungi de
fier ş.i că rasa de cai identificată la Vekerzug reprezintă deocamdată singurul ma
terial osteologie equideu cercetat in prezent, locali?=area precisă a acestei populaţii
nu poate fi iocă făcută. Cert este . că sec. V este tocmai perioada in care cultura
:lin Ctmpia Tisei se rupe de cercul cultural agatirs şi cunoaşte o puternică inflorire
culturală cu trăsături originale (abundenta ceramicii lucrate cu roata, mărgele de
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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sticlă, etc.) ceea ce ar corespunde informaţiilor primite de Herodot pe la 450 in
Propontida. (Asupra originii răsăr.itene a sigynilor, vezi mai jos pag. 212).
Atribuirea descoperirilor din NV-ul Bulgariei - grupul Vraca - neamu
lui tri.balilor pare a nu ridica obiecttii in momentul de faţă. Dimpotrivă, delimi
tarea arheologică a ariei de răsr-lndire a grupului Vraca pare a pune capăt uneO:
serii de con!roverse cu privire la centrul şi intinderea puterii triballilor 196, De
altfel, localizarea aceasta nu este contrazisă de nici un 1izvor, cel mult se poate
spune că ştirile antice au uneori un caracter vag. ln acest din urmă sens, Herodot
[V, 49, vorbind de

_n��-�ov'. 'tO Tp,jMc).iLK OV

, care

trebuie căutată,

desigur,

pe

Mora

va, nu implică in mod necesar şi situarea tribalilor
pe acest fluviu
(fără
să mai vorbim de cunoaşterea foarte vagă de către părintele istoriei, a hidrografiei
şi top�nimiei acestei regiuni). După Tucidide (Il, 96, 1), triballii se situează la nord
de ţara lui Sitalkes, mai exact, la nord de muntele Scombros (Vitoşa ?) şi in orice caz
şi pe cursul riului Oescus (lsker). Deşi nu este pomenit d·.rect, acelaşi curs al riului
Oescus trebuie să fi constituit şi itinerariul lui Alexandru 197 , Intr-adevăr, arheo
logic nu este posibil să căutăm in altă parte decît la răsărit de Calafat şi la apus
de Giurgiu cetatea getică cucerită de regele macedonean. Zona Celei-Sucidavn pare
cea mai probabilă. In orice oaz ea se situează exact faţă in faţă cu grupul Vraca, deci
cu ţara triballilor. Este probabil ca insula in care s-au refugiat triballii să fi fost
unul din numeroasele ostroave, a căror topografie s-a schimbat in decursul vremu
rilor, situate intre cursul ţ rincipal al Dunării şi grupul de lacuri din S-ul Olteniei,
mai ales intre gurile Jiului şi ale Oltului.
Ceea ce rămîne incă in domen 'ul ipotezelor este caracterul etnic al triballilor.
Autorii vechi li deosebesc de traci (resrectiv de odrisi, de către Tucidide , iar Arrian
ii deosebeşte de tracii de sud). Aceasta nu exclude insă caracterul lor general tra
cic, aşa cum se exprimă clar Strabo, VII, 3, 13 şi Diodor , XV, 36. Ar putea fi con
sideraţi ca o ramură a trao:Ior, sigur deosebiţi de tracii de sud, constituind insA
parte distinctă şi in masa tracilor de N. Importantă este informaţia păstrată la
Ştefan din Bizanţ

( T pt�U.o t: , l&vot;

).

' IA.A.upu�O.."
lucru care pare să reiasă şi
din
.Păsărileu
l ui
Aristofan
(1520, 1528,
etc.). S-ar putea deci
presupune
că in sec. V la triballi exista o pătură conducătoare ililfcă 198, care a fost ulterior
tracizată. Această ipoteză este cu atit mai surizătoare cu cit analiza arheologică a
grupului Vraca indică, pentru perioada veche (sec. VI), elemente de ritual srecifice
lumii ilirice (inhumaţie in poziţie intinsă, combinaţie de ritual analogă cu Balta
Verde etc.), alături de elemente specifice locale, foarte strins legate de grupul Feri
gile. Acestea din urmă sint insă cele precumpănitoare.
Intr-o lucrare mai veche 199, analizind evoluţia grupului Balta Verde - Go
goşu� am emis părerea că acest grup este străin de mediul local in momentul
apariţiei lui (sec. VII) iar, pe parcurs, in sec. V, este absorb:t in mediul local. Cred
a fi demonstrat că este vorba de un grup iliric, care in sec. V s-a tracizat 200. Situa
ţia ceva mai clară de la Balta Verde ar putea fi deci similară ţ rocesului evoluţiei
gr•1pulu' Vraca, unde se pot, de asemenea, presupune elemente ilirice. Deşi in
momentul de faţă răminem in domeniul ipotezelor, totuşi este imbucurător faptul
.
că cele citeva indicii de ordin arheologic justifică speranţa ca situaţia să fie cîndva
rezolvată tocmai pe această cale : prin cercetarea integrală a unor cimib:re, aplictn
du-se metode asemănătoare celor folosite la Ferigile.
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Despre grupul Balta Verde - Gogoşu am vorbit mai sus. Caracterul lui
străin nu poate fi negat, elementele ilirice sint foarte probabile. Orice :dentificare
a lor in lumea triburilor ilirice este [nsă imposibilă. Iţoteza mai VP.che a lui Pârvan
cu privire la migraţia spre răsărit a autariaţilor 201 , pe baza unui text din Appian
(lst. rom., Illiria, 4, 8) se referă la o situaţie de la sfirşitul sec. IV i.e.n., sau ince
putul sec. Il! i.e.n. Ţinind sP.ama de contextul legendar al informaţiei respective,
ea ar putea cel mult să reprezinte ecoul unor evenimente similare petrecute inainte
de anul 600 i.e.n. In orice caz, pătrunderea elementelor ilirice in această zonă tre
,buie să f.i fost legată de aceleaşi cauze ca şi eventuala pătrundere a ilirilor in
că de �c� ;
zona Vraca. Cele două grupuri au insă o evoluţie de�sebi� ă .şi nu cred
i
SV-ul
in
��
tr1balh
de
ocupată
aria
d
i,
. Olteme
.
dată le putem contaţ extinzin
.
carpato
spaţml
dm
scthce
telor
elemen
a
Ne mai rămine de examinat problem
balcanic in sec. VI şi V.
Din Herodot IV, 99, reiese, stricto-sensu, că Sciţia se află la N de gurile Du
nării (Basarabia şi răsăritul Moldovei). Din altă parte insă (IV, 48), (cind vorbeşte
de rîurile care curg prin Sciţia), rezultă că şi o parte a cîmpiei Dunării, cel puţin
Bărăganul propriu-zis, s-ar situa tot in Scfţia. Vom vedea că nici intre aceste

�

două texte şi nici cu textul din cartea a V-a, 9 (cu privire la

c P T) t-t O�

·

), nu

există contradicţie. In nici un caz nu se mai pante susţine afirmaţia lui Pârvan
după care, potrivit lui Herodot, la N de Dunăre, In cimp a munteană, Oltenia şi
Bănat, era ţară scitică 203,
Situaţia arheologică ţ" rezentată [n prima parte infirmă definitiv o atare in
te�pretare, justificată in mor� măs�ră la acea vreme. La prima vedere, şi textul
lut Herodot (IV, 48) rămîne mexphcabil : in cîmpia munteană, cum am văzut, nu
.
urme care să ateste prezenţa sciţilor. Dimpotrivă, aici era o stepă nelocuită,
există
ce corespunde expresiei lui Herodot (V, 9)

. Sint două explicaţii ale
acestei contrad 'cţii : sau informaţiile părintelui istoriei din cartea IV, care se inte
meiazA, in cea mai mare parte, pe vizita in cetăţile nord-pontice, nu erau prea
clare in ce ce ţriveşte' cîmpia Dunării - zonă ce nu intra in sfera pieţii de desfa
cere a nici uneia din aceste cetăţi 204, - sau stepa Bărăganului era considerată ca
apartinind de SCI'ţia, datorită raidurilor pe care un popor de călAreţi le va fi făcut
cu predilecţie prin asemenea zone. Credem că această a doua explicaţie este in
măsură să lămurească probiema pe care o discutăm. Este singurul mod de a explica,
·in momentul de faţă, de ce triburile nord-tracice (respectiv getice sau proto-getice)
din sec. VII şi-au părăsit meleagurile din cîmpia Dunări', atit de intensiv locuite,
pentru a se refugia, cîndva în ţrima jumătate a sec. VI, in zonele subcarpatice,
greu accesibile tocmai unui popor de călăreţi, a cărui presiune făcuse nesigurA viaţa
Ia cimpie. Această s::tuaţie, care corespunde şi cu apariţia in lumea carpato-dună
reană a sciţilor ca putere [n sec. VI, a dus Ia separarea geţilor de la sud de Dunăre
de cei din Subcarpaţi. Această separare e mai clar observată tocmai in perioada
550-450, căreia ii coresţunde apogeul puterii scitice. Din JJUnctul de vedere al gre
cilor de la Olbia, cimpia Dunării trebu:"e să fi fost o zonă unde sciţii puteau pă
trunde, fAră opoziţie, ca la ei acasă. Din punctul de vedere al grecilor din sud,
aceeaşi zonă era o stepă nelocuită, ceea ce in ultimă instanţă este in perfectă con
cordanţă, atît cu textele, cît şi cu situaţia arheologică.
Arheologic sciţii nu sint atestaţi, în mod direct, n1'cAieri in spaţiul discutat in
prezenta lucrare. Demn de remarcat este că nici Herodot nu pomeneşte nicAieri de
vreo migraţie sciticA in spaţiul carrato-dunărean. In concepţia lui Herodot, expansiu
nea s-a oprit la limite_le de apus ale So'ţiei de el descrisA (IV, 100). Elemente ale
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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culturii scitice sint insă manifeste mai ales in grupurile Birseşti şi Ferigile in
Podolia, Moldova şi pe Mureş. Cele mai numeroase sint la răsăritul Carpaţ lor.
Explicaţia acestor fapte rezidă, in mod evident, in apropierea geografică a acestei
din urmă zone de lumea scitică. Aceeaşi explicaţie trebuie dată şi 'elementelor de
cultură scitică in Dobrogea pentru sec. VI-V. Incercarea de a se dovedi prezenţa
sciţilor in Dobrogea încă din sec. V nu-mi pare convingătoare 205 . Elemente scitice
ţătrund in mod sigur in Dobrogea abia in sec. IV. D:n aceeaşi vreme datează şi
elementele de cultură materială nemijlocit scitice (in speţă ceramică specifică in
morminte de Îlnhumaţtie) descoperite în zona Brăilei (vezi mai sus p. 195). Discutarea
acestor din urmă descoperiri depăşeşte însă cadrul lucrării de faţă.
Din cele 10 concluzii formulate de Pârvan pe marginea textului lui Herodot 206,
himic nu este direct in sprijinul teoriei sale, privind prezenţa sciţilor in spaţiul
carpato-dunărean. Despre agatirşi am vorbit mai sus (p. 207). Menţionarea lor de
către autorii tirzii In aria scitică !şi are o explicaţie (cf. mai sus nota 192) şi in nici
un caz nu înseamnă că erau sciţi.
Nu se poate susţine nici caracterul scitic al trauşilor, J: Opulaţie sud-tracică
(poate d•:n munţii Rhodope) 207 . Herodot ii pune in mod explicit in aceeaşi categorie
cu geţii şi cu cei ce locuiesc la N de krestoni (V, 3) adică sint populaţii tracice care
au unele particularităţi
ce-i deosebesc
de celelalte triburi de acelaşi
neam.

l
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(,.Tracli au mai multe
nume, după regiuni, dar obiceiurile lor sint cam aceleaşi la toţi, afară de geţi, trauşi
Scitismul trauşilor este i nvocat
.şi de acei ce locuiesc la nord de crestoni").

:loar de Hesychios, care a scris, probabil, in sec. V e . n. t6)I O( I.K u6u(' OV , iar bi
zantinul Stephanos (sec. VII e.n.) îi confundă cu agatirşii. Evident nu putem cu11:<;> aşte
autoritatea surselor lui Hesychios şi Stephanos din Bizanţ. Ele sint in orice caz Urz11, de
oarece toţi autorii, ptnă [n epoca tirzie romană, care se referă dire�t sau ind_ir�ct la
trauşi, rap_ortează aidoma ideia lui Herodot, fără să :;pună un cuvmt cu pnv1re la
scitismul acestora.

)

(

_Nu rezultă de nicăieri că .Sciţia veche"

ocpxa.tT) ţ K u61.1<TJ

, cuprinde,

cum spunea Pârvan, toată Muntenia, Oltenia şi Bănatul. Pe Ungă faptul că lectura
propusă de Ph. Legrand pentru pasagiul din Herodot IV, 99,

ă.JCTCX tYI LKU8 llc�

(,.Sciţia riverană" sau ,.de litoral"), m i se pare ma·'. potrivită pentru înţelegerea tex
tului 208, din Herodot !1U putem citi decît că această parte a Sciţiei venea Indată

după Istru ( U. n o '' l a t pou IXU't'I'J �b"fl ) şi se intindea, către miază-zi, pină la
oraşul Carcintis (probabil la aJ:US de Eupatoria). Despre cîmpia Dunăr :i făcînd parte
din Sciţia putem, cum am spus mai sus, accepta c:a cete de nomazi sciţ.i să fi
obişnuit uneori a se abate şi aici, ca intr-o ţară nelocuită.
In orice
caz
nu poate fi vorba decit de perioade trecătoare şi In nici un caz nu putem extinde
.
Sciţia Ia apus de Argeş. Cum scitismul descoperirilor arheologice d• . n Cîmpia Dună
rii nu se confirmă astăzi, dispar şi motivele care I-au făcut pe Pârvan să considere
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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aceasţă întinsă zonă ca scitică, pe baza unui text de el însuşi recunoscut drept
confuz.
Că agatirşii nu sint sc ·.ţi rezultă clar şi din faţtul că Herodot ii opune mereu
sciţilor ca entitate politică, mai degrabă ostilă sciţilor. Nu se poate susţir.e nici
că sint sciţi tracizaţi. In singurul text (IV, 104) care descrie obiceiurile agatirşilor,
se menţionează citeva caracter·:stici care ii diferenţiază de restul tracilor (ca la
trauşi, geţi etc., vezi mai sus), fără a se arăta că aceste deosebiri ii aţropie de
sciţi.
Dimpotrivă, la alte populaţii din silvostepă, unde din punct de vedere arheo
logic se poate susţine de asemenea un fond autohton nescitic (neurii, sciţii plugar(),
Herodot spune că au obiceiuri scitice. Aceste informaţii sint valabile pentru
sec. V, dar popoarele resţ ective făceau parte din Sciţia şi in sec. VI. In concluzie
rezultă că, in concepţia lui Herodot şi in aceea a greo]or din Pont pe care i-a
cunoscut Herodot, agatirşii nu au fost niciodată nici sciţi, nici populaţie nescitică
cu obiceiuri scitice, ci, pur şi simplu, erau traci, avind o serie de particularităţi
proprii. Legenda după care agatirşii şi sciţii erau fraţi (IV, 8-10), reprezintă trans
miterea unei vechi tradiţii de la elenii din Pont, căreia Herodot insă nu-! dă crezare.
Asuera semnificaţiei acestei importante legende vom reveni in cele ce urmează.
Dacă totuşi rezultatele arheologice înclină sţre concluzia unei pătrunderi
etnice străine, de origine răsăriteană, in Transilvania, se pune problema originei şi
datei pătrunderii acestor elemente. Situaţia arheologică exprimată prin definirea
tipu-lui de morminte Ciumbrud nu ne permite a presupune o migraţie importantă
in această epocă. Din punct de vedere arheolog:c, această migraţie a putut avea
loc in intervalul de la sfîrşitul sec. VII sau in prima jumătate a sec. VI.
· Este uşor de !nţeles că amintirea acestei migraţii nu mai putea fi conservată
in timpul. lui Herodot decit sub formă legendară. Cum identificarea gruJ=ului intrusiv
din Transilvania cu �gatirşii este necesară, datorită coincidenţei cu situaţia topo
grafică descrisă de Herodot, ne rămîn două soluţii posibi�e in a explica originea
lor : sau erau de origine locală nord-pontică (deci cimmeriană sau din uniunea
cimmeriană, poate traci, sau erau iranieni de alt neam decit sciţii. Ambele soluţii
sint _posibile in momer1tul de faţă. In timp ce prima face abstracţie de orice tradi
ţie istorică, urmind a fi confirmată doar arheologic, a doua are avantajul de a fi
expl,ic.ată şi prin tradiţia legendei transm "să de Herodot (IV, 9, 10) şi confir_mată
Spargape1thes,
de 6 serie de elemente onomastice (Spargepeithes, regele ar,atirşilor
ldanthyrsos ; vezi şi
regele sciţilor cu un veac mai devreme ; Agathyrsos
Sparf:aţises, căpetenie masagetă, la Her. I, 2 1 1) 209,
Cele trei tradiţii privitoare la originea sciţilor (Hcrodot IV, 5-12) au, toate,
un simbure de adevăr, reflectind evenimente petrecute cu aproape două secole in
=

urmă. Prima, introdusă prin W�
tku6!XL AC"(OUCJL(IV, 5-7), a fiilor
lui Targitaos, ii pri veşte pe sciţi înşişi şi nu ne interesează aici. A doua tradiţie

8t:

introdusă prin:

1
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după care agatirşii, sciţii şi gelonii erau fii ai lui Heracles cu o făptură jumătate
femeie, jumătate şarpe, este privită de Herodot cu scepticism. Este demn de remar
cat că, din conştiincioz-"tate, părintele istoriei reproduce aici o tradiţie foarte veche
n elenilor din Pont care se referă la o situaţie ra1=ortindu-se poate la inceputul
colonizării greceşti, la evenimente care nu mai aveau nici o semnificaţie in sec. V.
Legenda reflectă poat� apariţia in stepele nord-pont'ce a unor neamuri iraniene
străine (ca şi sciţii), de cimmerienii localnici. A treia tradiţie (IV, 1 1 -12), singura
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căreia Herodot ii acordă incredere, se referă la cucerirea de către sciţi a teritoriu
lui stăpînit inainte de cimmerieni.
Astfel putem da o explicaţie, mai verosimilă în condiţiile comunei primitive,
migraţiei populaţiilor iraniene spre apus : sciţii nu erau decît un singur grup de
triburi din mai multe asemenea popoare iraniene care s-au infiltrat, intr-o perioadă
mai lungă, spre apus. Faţtul că, dintre legendarii fii ai lui Heracles, Skythes era
cel mai tinăr ar putea să însemneze că sciţii au fost ultimii, iar agatirşii prii'!Ui
dintre iranienii veniţi in stepele nord-pontice. Astfel am avea o explicaţie plauzi
bilă a fugfi agatirşilor din faţa invaziei sciţilor, oglinditA apoi in ostilitatea lor
faţă de sciţi [n sec. VI..
Inainte ca sciţii să fi realizat puternica lor uniune de triburi (după 550, !n
care au inclus şi tribu.rile locale), agatirşii iranieni au migrat către apus in momen
tele de confuzje şi individualism tribal ce a urmat desigur distrugerii uniunii tri
bale cimmeriene de către sciţi. Este o explicaţie istoriceşte posibilă in momentul
de faţă. Că impreunA cu agatirşii au mai venit şi alte populaţii nord-pontice
sau iraniene (sigynii ?) ar fi plauzibil, dar nu poate fi nicicum demonstrat.
Odată aşezaţi pe Mureşul de sus şi ln Moldova, agatirşii au putut uni
in jurul lor mai multe triburi locale, creind in a doua jumătate a sec. VI o forţA
redutabilă care s-a ogus expansiunii scitice.
Evident, in timpul lui Herodot agatirşii erau in curs de a fi tracizaţi, pro
ces ce s-a accelerat desigur in sec. V i.e.n. De altfel, in condiţiile sociale ale epoc:i,
nu trebuie să ne imaginăm pe agatirşi ca pe nişte cuceritori, care s-au impus In
calitate de clasă
dominantă peste triburile tracice. Mai curind presupunem un trib
·
:zolat (sau o mică grupă de triburi) fugind cu alte triburi (tracice sau traco-cimme
riene) din calea sciţilor. Faţtul de a fi fost in stare să grupeze sub conducerea lor
mai multe tr;iburi locale, le-a ridicat mult prestigiul, agatirşii intrind astfel in lu
mina izvoarelor istorice. Rolul lor nu trebuie exagerat insă, şi d..spariţia lor rapidă
in masa nord-tracică (daco-getică) demonstrează acest lucru.
S-ar părea că cele spuse aici se apropie de teza lui PArvan-Rostowsţew cu
privire la penetraţia sciţilor. Faptul insă de a fi inlocuit pe sciţi cu agatirşli (,'ra
nieni, prescitici) nu este numai un simplu schimb de cuvinte. Infiltraţia elementelor
răsău:tene netracice capătă o cu totul altă culoare, este mai bine definitA arheologic
şi mult limitată teritorial ; teza aceasta deschide perspectiva unei conceţţii a orga
nizării unui nucleu de rezistenţă, motivat de expansiunea scitică şi care s-a opus
rtcesteia.
Aceste presupuse evenimente au avut un rol hotăritor in dezvoltarea sOQ'alA
a triburilor nord-tracice, prin accelerarea procesului de unificare tribală. De altfel,
raporturile acestor uniuni tribale, in primul rind ale sciţilor cu imperiul persan
insu�i dovedesc că, deşi pe o treaptă ir.că gentil<'că, ele nu erau totuşi foarte
inapofate faţă de puterea ţerşilor. Este deci firesc ca influenţele propriu-zise ale
culturii scitice să se fi manifestat in spaţiul carpato-dunărean mai cu seamA in mo
mentul culminant al puterii lor politice, aproxi_mativ in pe�i?a a 530-500. Iată �eci şi
un argument de ordin istoric pentru datarea obiectelor "Sc!tlce in această perioadă.
·

�

EXPLICAŢIA FIGURILOR

Fig. 1. - Harta răspindirii descoperirilor aparţinînd cultli.r(i Basarabi (vezi nume
rotarea localităţilor in nota 29 : cele fără număr se găsesc in harta publi
cată tn Dacia, NS, IX, 1965, p. 131 şi fig. 1 1).
Fig. 2. - 1-4 : unele piese de bronz descoţerite la Sofronievo,
Vraca (după
B. Nikolov) ; 5 : placA din foaie de aur găsită intr-un tumul la Izvorul
Birz·'i (jud. Mehedinţi, dim. 1 : 1).
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Fig. 3. - Piese caracteristice pentru faza I a grupului Ferigile ; 1-3, 5, 8-1 4 : Feriglle ; 4, 6, 7 : Curtea de Argeş (după A. Vulpe. Ferigile ... ) .
.
F1g. .4. - Piese caracteristice pentru : A. faza Ferigile II ; B. faza Ferig:Ie III ;
C. necropola plană de la Ferigile (toate după A. Vulpe. Ferigile ... ).
Fig. 5. - Ceramică din mormintul principal al tumulului 5 de la Tigven' 1 : 3 din
mărimea naturală.
Fig. 6. - Complexe inchise pentru datarca grupului Dobrina-Ravna. A : turnului 5
de la Dobrina ; B : turn. 12 de la Dobrina ; C : turn. 23 de la Dobrina ;
D ; turn. 32 de la Ravna (faza 1) ; E : turn. 14 b de la Ravna (faza II).
(DuJ:ă M. Mircev).
Fig. 7. - Asoc;·aţii de tiţ.uri de fibule, ac şi vas lucrat cu roata din mormintele
fazei Gogoşu I (după D. Berciu şi E. Comşa).
fig. 8. - Tipuri de vase din morn.mtele de incineraţie de la Gogoşu, faza Gogoşu
II (după D. Berciu şi E. Comşa).
Fig. 9. - Unele piese tipice din cimiti'rul de la Ciumbrud (după S. Ferenczi).
Fig. 10. - Piese tipice din inventarul mormintului de la Cimbala (după V. Că..

pitanu).
1
Fig. 11. - Inventarul mormintului de la Trestiana (după E. Păpuşoi).
Fig. 12. - Harta arheologicA şi interpretarea ei istorică pentru sec. VI-V in spa

ţiul carpato-dunărean. - 1, Ferigile - 2, Tigveni - 3 , Curtea de Argeş
- 4, Ploieşti - 5, Budureasca - 6, Podul lui Lazăr - 7, Birseşti - 8,
Oneşti - 9 Piatra-Frecăţei - 10, Sarinasuf - 11, Cernavoda - 12, Do
brina - 1 3 Ravna - 14, Carevbrod - 15, Bugeac - 16, Zimnicea - 17,
Gura-Padin�f - 18 Gogoşu - 19, Eşelniţa - 20, Teleşti şi Drăgoeşti 21', Remetea-Pogăni�i - 22, Bucovăţ - 23, Coţofenii din Dos - 24, Măr
găr:iteşti - 25, Vraca - 26, Ciumbrud - 2!, Cipău - 28! Tirgu Mureş 29, Comlod - 30, Simeria - 31, - Stănceşt1 - JQ, Cotnar1 - 33, Mojna 34, Cimbala - 35, Trestiana - 36, Comarna - 37, Vekerzug - 38, Tă
pi6szele - 39, Artănd - 40, Kustanovice
41, Kruglik.
'

-
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ŞI BASTARNII*
de

MIRCEA BABEŞ

Printre populatiile alogene, care, într-o epocă sau alta a istoriei
României, au făcut aici popas, aceea menţionată de izvoarele antice sub
numele generic al bastarnilor este, oricine o poate constata, mai putin
cunoscută decît multe altele. Originea, cultura, istoria şi moştenirea bas
tarnilor sînt probleme ce prezintă numeroase şi dificile semne de între
bare pe care eforturile concentrate ale cercetărilor istorice şi arheologice,
ajutate - într-un viitor poate nu prea îndepărtat - de paleoantropolo
gie, lingvistică etc., încearcă să le îndepărteze din cîmpul cunoaşterii
noastre.
Limittndu-ne, în cadrul dat al acestei prezentări la a discuta, sub
aspectele cele mai diferite, natura, evoluţia şi consecinţele reciproce ale
relaţiilor dintre luiDea autohtonă geto-dacică şi bastarnii noi veniţi, sîn
tem obligaţi să observăm, de la [nceput, tO'tala insuficienţă a ililformaţiilor
pe care explorarea izvoarelor scrise narative şi epigrafice, fie ea şi cea
mai atentă, ni le poate pune la dispoziţie. Aceste informaţii sînt, nu nu
mai cantitativ, el şi calitativ, limitate 1 cu alte cuvinte, referindu-se ex
dusiv la evenimente din sfera politico-militară, ele nu îngăduie istori
cului să reconstituie variet3.tea formelor în care s-au constituit raportu
rile daco-bastarne şi, cu atît mai puţin, să ajungă la esenţa lor.
Neavînd însă dreptul de a neglij a această categorie de izvoare, fo
losind chiar şi informatiile indirecte, paralele, vom începe prin a ne în
chipui că apariţia dinspre nord a bastarnilor va fi produs la primele
triburi geto-dace întîlnite aceeaşi reacţie negativă, de rezistenţă sau
fugă, pe care redactorul decretului olbian pentru Protogenes o constata
- simultan probabil - la sciţi, thisamaţi şi saudaraţi, în faţa alianţei
galato ( citeşte bastarno) - scire1•
•

Acest studiu reprezintă o formă îmbunătăţită a comunicării cu acelaşi titlu
prezentată la Conferinţa Naţională de Arheologie de la Craiova, decembrie
1969. Predat la redacţie fn mai 1970.
1 Dittenberger, Syll., 1, ed. IV, p. 737 sub nr. 495. Pentru datarea la sfirşitul sec.
Memoria Antiquitatis, Il, 1970.
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Că şi intre daci şi bastarni au avut loc lupte, cu rezultat adesea
schimbător, o dovedeşte episodul regelui Oroles, a cărui relatare - dato
rată lui Pompeius Trogus - reprezintă singura informaţie scrisă directă
privind relatiile dintre cele două populatii. Dacă ar fi, aşa cum sugerează
mai recent şi cu multe şanse de a avea dreptate Vladimir Iliescu, ca eve
nimentele legate de numele lui Oroles să apartină, nu sfîrşitului secolu
lui al III-lea î.e.n., ci anilor ce au precedat acelor "incrementa Dacorum
per Burobosten regem"2, ar însemna - in plus - că aceste relaţii nu nu
mai la început, dar nici mai tîrziu, după mai bine de un secol de convie
ţuire, nu au putut fi constant paşnice. Pe de altă parte, însă, există date
care, deşi sînt mai puţin directe, ne împiedică să afirmăm, opus celor
constatate mai sus, că raporturile d aco-bastarne au fost, in chip con
stant, duşmănoase, războinice. In opoziţie cu momentul Oroles, alte două
episoade din istoria ultimelor două secole ale erei vechi ni-i arată pe
bastarni in aceeaş i tabără cu geto-dacii, uniţi de interese momentane
sau de conştiinţa pericolului, din ce in ce mai direct, pe care începuse
a-1 reprezenta expansiunea romană la Dunărea de j os. In acest fel poate
fi interpretată menţionarea getilor lui Cloilios in legătură cu încercarea
lui Perseu din anul 1 68 î.e.n., de a-i coaliza, de partea sa , pe "barbari",
inclusiv pe bastarni, contra romanilor3, ca şi informatia lui Dio Cassius,
după care bastarnii, învingători ai lui Antonius Hybrida linqă Histria,
veniseră de la nord de Dunăre cu scopul de a-i ajuta pe aliatii nemulţu
miţi ai acestuia din Moesia, respectiv pe geti4•
Astfel se prezintă, în lumina izvoarelor scrise, cadrul discuţiei
noastre privind raporturile dintre bastarni şi daci pină la Burebista. ReIII i.e.n. şi poate la începutul sec. Il ! .e.n . se pronunţă şi T. N. Knipovici , în
bastarni, propusă cu ani In wmli de
V .D.l., 2, 1 966, p . 1 49. Identitatea g·alati
d!.tre E. Sehmsdorf (Dle Germanen ln den Balkanlăndern bis zum Auftrelen der
Goten, Leipzig, 1 899, p. 4), are numeroşi partizani dar şi adversari. Mai recent
se pronunţă contra prof. D. M. Pippidi, în valoroasele Contribuţii la Jstorla
veche a României, ed. Il, 1 967, p. 39 şi 273-274. In general, adversarii acestei
identificl!ri trec cu vederea faptul eli în sec. II I-I I î.e.n., cînd s-au produs
numeroase confuzii intre g alaţ i (celti) şi bastar:ni, notiunea etnograficli de ger
mani nu apl!ruse indl, iar pentru populatiile nordului Europei geogntfii sau
=

istoricii vremii nu cunoşteau decit alternativa celti - sciti. Cum scitii erau
familiari olbienilor, este uşor de inteles de ce lapicidul i-a numit pe bastarni
rpt lat i.

2 VI. Iliescu, Rubobostes oder .Burobostes ? Zu Trog. Pomp. Prol. XXXIJ, în
StudJJ clasice, X, 1 968, p, 1 1 5-122, idem, Wann lebte Konig Orofes. Zu Juslin
XXXII, 3, 16, in Anal. Univ. Buc. Limbi clasice, XIX, 1970, p. 9-15. Pen
tru poziţia opusă vezi C. Daicoviciu, Rubobostes - Burebistas ?, in AMN,
VI, Cluj, 1 969, p. 459--463.
3 Appian, Isi. rom., IX, 1 8, 1-2 ; cf . V . Pârvan, G etica, 1 926, p. 69-71 şi Istoria
României, voi. I, 1 960, p. 245.
r, Dio Cassius, Ist . rom., XXXVIII, 10, 2-3. Cf. şi V. Pârvan, Getfca, p. 77-78.
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constituirea lor, bazată mai departe fie pe consideraţii pur logice, fie pe
par,alele istorice apropiate, nu ar putea fi acceptată decît sub rezerva ca
racterului săru Lpotetlk. laltă de ce, cu aUt mai mult in cazul nostru, incre
derea principală in plusul hOită.rltor de informaţie pe care 'atheologia îl
poate aduce in judecarea unei probleme de pre- sau protoistorie ne deter
mină să utilizăm cu precădere datele şi metodele de interpretare pro
prii acestei ştiinţe.
Expunind pe scurt, introductiv, stadiul cunoştinţelor arheologice
despre bastarni, trebuie să subliniem că datorită săpăturilor din aşezări
şi unor descoperiri fortuite mai recente, ele se deosebesc astăzi simţitor
de reprezentările, să zicem tradiţionale - de acum zece-cinsprezece
ani5• Acestea, nu numai că au fost lărgite şi precizate, cum este cazul
cunoaşterii conţinutului şi ariei de răspîndire a culturii bastarne, dar în
alte privinţe - amintim aici doar problema originii etno-culturale a
bastarnilor - sînt astăzi în cea mai mare parte sau chiar complet modi
ficate6. Cum însă progresele menţionate nu presupun şi nici nu sint re
zultatul unui acord deplin intre cercetătorii problemei, precizăm că răs
punderea pentru opiniile exprimate aici revine, in cea mai mare parte,
mtorului'.
Iată pe scurt principalele probleme ale arheologiei bastarnilor,
asupra cărora unele precizări sînt indispensabile pentru înţelegerea ce
lor ce vor urma :
1 . Rdspîndirea. Intrucit a ne referi la ansamblul antichităţilor ger
manice dintre Carpaţi şi Nipru, Pripet şi litoralul pontic, ar depăşi cu
mult cadrul acestei discuţii,vom avea în vedere numai grupa culturală
îndeobşte numită Poieneşti-Lukaşevka. Aceasta presupune cu necesitate
precizarea că grupa amintită nu reprezintă singurul aspect cultural ce
poate fi pus în legătură cu bastarnii .
Monumente de tip Poieneşti-Lukaşevka sînt astăzi cunoscute în
partea centrală şi de nord a spaţiului dintre Carpaţi şi Nistru. Cercetă
rile din ultimii ani au arătat că aceste monumente, cu o singură excep5 R. Vulpe, Le probleme des Bastarnes

a la lumiere des decouveTtes archeologi
ques en Moldavie, în Nouvelles eludes d'hisloire I, 1 955, p. 1 03-1 1 9 ; G. B.
Fedorov, Naselenie Prutsko-Dnestrovskogo mezdurecja v 1 tys;aceletii n.e.,
în MIA. vo i . 89, 1 960, p. 27-56.
6 R. Hachmann, Jastorf-Funde ausserhalb der Jastorf KuUur, in Dte Kunde,
N. F., 8, 1-2, 1 957, p. 77-89 ; K. Tackenberg, Zu den Funden von Lukaschewka
im Bezirk Kischinew, in Ali-Thiiringen, VI , 1 962/63, p. 403-----42 5 ; D. A. Macin
ski, K voprosu o datirovke, proischozdenii i etniceskoj prinadleznostt pamjat
nikov tipa Pojanesty-Lukasevka, in voi. Archeologtja Starogo t Novogo Sveta,
Moscova, 1966, p. 82-96 ; M. Babeş, Noi date privind arheologta şi ilstoria
bastarnilor, in SCIV, 20, 1969, 2, p. 195-217.
7 M. Babeş, Despre stadiul cerce i CJrilor asupra primelor migratfi germanice Ia
rlfslfrit de Carpaţi (Contribuţi� arheologice la problema bastamilor), fn
manuscris.
,
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ţie, de altfel nesigură (Gradeniţi), nu trec la est de Nistru, că descoperiri
noi sint de aşteptat la Nistru! mijlociu şi superior ( Kruglik) şi că spaţiul
dintre Carpaţi şi Siret a fost mult mai dens populat de bastarni decit s-a
crezut. Există serioase temeiuri să admitem că actuala graniţă de sud a
grupei Poieneşti-Lukaşevka ( Piatra Neamţ - sud de Roman - Crasna
Tiraspol) corespunde realei răspîndiri a bastarnilor, fapt care pune
serios sub semnul întrebării informaţiile antice localizînd în Delta Ou
nării ( Peuce) o ramură a bastarnilor, respectiv pe peucinis.
2. Cronologia. Datele de cronologie relativă şi absolută de care
dispunem astăzi pot fi puse, de o manieră satisfăcătoare, de acord cu
informaţiile furnizate de sursele scrise. In privinţa datei de inceput,
menţiunilor timpurii despre bastarni la Pseudo-Skymnos şi in decretul
pentru PI"otogenes le corespund, după toate probabilităţile, unele com
plexe de locuire datate pe baza ştampilelor de .amfore rhodiene din anii
220-1 80 i.e.n.9, precum şi colierul de bronz de la Davideni aparţinînd
f.azei (tipului) II Kostrzewski - Beltz a aşa numitelor Kronenhals
ringe10. In ceea ce priveşte data finală a prezenţei bastarnilor in Dacia
- dată ce istoriceşte trebuie pusă in legătură cu faptele lui Bmebista pot fi avute în vedere unele morminte cu fibule Latene III de la Poie
neş.H şi Luk.aşevka. Tot în această ordine ,de idei trebuie să fie menţio
nată "fibula pomeraniană" de la Ghelăieşti care, fiind sigur produsă in
Pomerania germană la o dată către mijlocul sec . 1 i.e·n. constituie o
dovadă de nerefuzat că mişcările germanice (bastarne) spre părţile
noastre au durat pînă tîrziu, în ajunul revirimentului şi expansiunii
geto-dace din vremea lui Burebista 11 •
3. Originea etno-culturală. Conţinutul cultural al grupei Poieneşti
- Lukaşevka, astăzi reprezentat printr-un număr sporit de tipuri de
obiecte, ca şi prin forme noi ale unor categorii dej a cunoscute, permite
- pe baza comparaţiei cu regiunile originar sau secundar germanice
- o j udecată mai nuanţată, mai apropiată de realitatea istorică, asupra
originii populaţiei ce a purtat această cultură.
Două sînt concluziile care se impun atenţiei noastre : în primul
rînd aceea că grupa Poieneşti - Lukaşevka nu reprezintă, aşa cum s-a
afirmat12, rezultatul unui transfer global de cultură, avind de la plecare
un repertoriu şi o structură bine definite. Nicăieri în spaţiul germanie
�

In privinţa acestei localizări şi a aspectului etimologk al problemei, cf. E. Po

la.schek, in Pauly-Wissowa, RE. XIX, 1 938, c.ol. 1 391-1392, s.v. Peucini şi
recent R. Vulpe, Din istoria Dobrogei, voi. Il, p. 32-33.
9 Cf. D. TudOII' , in AM, V, 1 968, p. 38---40.
t o M. Babeş, 1. Untaru, Der Jriihesle JalenezeitJiC he germanische Fund aus der
Moldau, în Dacia, NS, XIII, 1 969, p. 283-290.
1l M. Babeş, op. cit.. p. 215.
12 R. Vulpe, l.e probleme . , p. 109 şi, de curînd, D. A. Macinski, op. cit., p . 89.
..
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nu există un corespondent identic al acestei grupe 1 Constatarea răspin
dirii in diferite zone ale atcestui spaţiu a elementelor sau a unor com
plexe de elemente analoage ne duce către a doua concluzie : populaţia
care intre Carpaţi şi Nistru a lăsat monumentele de tip Poieneşti Lukaşevka, fiind cunoscută sub numele generic al bastarnilor, s-a cons
tituit ca urmare a unor · mişcări pornind din ţinuturi diferite ale "pa
triei" originare germanice, atît de la vest cît şi de la est de Oder13.
Cum spaţiul nu ne permite să insistăm, subliniem în concluzia
acestei sumare treceri in revistă că analiza de ansamblu a conţinutului
cultural al grupei Poieneşti - Lukaşevka confirmă caracterul său ger
manie şi, implicit, originea esenţialmente germanică a populaţiei ce a
purtat-o, a bastarnilor deci. Antichităţi de felul colierelor în formă de
coroană, al "fi bulei pomeraniene" sau al "căţeilor de vatră" recent des
ooperiiti l·a Boroseş,tJi -Sdnteia şi Ghelăieşti1 4, sint la fel de exclusiv ger
manice ca şi marea masă a cer amicii din · complexele cer-c etate. Spunem
marea maj oritate pentru că după cum se ştie, dacă in necropole utiliza
rea ceramicii germanice este exclusivă, in aşezări, alături de ea, a fost
descoperită şi olăria geto-dadcă. Asupra procentajului in -care sînt repre
zentate cele două categorii de ceramică există, după cum vom vedea,
păreri deosebite care, in ultimă instanţă, duc la aprecieri diferite in pri
vinţa caracterului etnic al aşezărilor în discuţie. Cu aceasta însă intrăm
in ,domeniul relaţiilor daco-bastarne , adică in însuşi subiectul prezen
tării noastre. ·
*

Discuţia asupra acestei probleme implică, după părerea noastră,
două sfere distincte, dar inseparabile şi de un interes egal. Este vorba,
pe de o parte, de evoluţia relaţiilor dintre geto-dacii din teritoriul afec
tat de migratia bastarnă şi noii veniţi, iar pe de alta, de raporturile bas
tarnilor şi în general ale populaţiei din teritoriul supus lor cu restul lu
mii geto-dace.
Li mitînd u- n e , pentru început, la primul aspect al problemei, tre
buie să remarcăm că, deşi în ultimii ani cunoaşterea fondului geto-dacic
pre-bastarn din nordul şi centrul spaţiului carpato-nistrovian a progre
sat simţitor, publicarea a rămas de dorit faţă de amploarea şi valoarea
rezultatelor săpăturilor arheologice, făcînd ca un coeficient de nesi
guranţă să fie aplicat reprezentărilor noastre. Şi totuşi, se întăreşte im
presia că in răsăritul Daciei , în veacurile IV-III i.e.n., avem de-a face
cu un aspect cultural geto-dacic de un colorit particular, căruia desco
peririle senzaţionale de la Stînceşti şi, mai ales, cele de la Cotnari ne
interzic să-i mai atribuim calificativul de "intirziat", "inapoiat" etc. Ca13 M . Babeş, op. cii., p. 21 5---2 1 6 şi mai dezvol tat in oP. cit., la nota 7.
14 M. Babeş, V. Mihăilescu-Birliba, Germanische latimezeitliche ,,Feuerbăcke"
aus der Moldau, in 51 .-52. Ber. RGK, 1970-1971, p. 176-196.
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racterul monumental al fortificaţiilor, varietatea formelor ceramice şi
inceputurile lucrului olăriei la roată. contactele intense şi varlate, mer
gind pînă la asimilarea unor elemente de ,origine grecească sau sciticl
sint fapte care individualizează acest aspect.
Aşezările, întărite printr-o savantă combinaţie a poziţiilor naturale
cu complicate elemente de fortifioaţie, reprezintă deocamdată princi
pala categorie de monumente pre-bastarne cunoscută nouă. Menţionăm
"cetăţile " de l a Stînceşti, Cotnari, Arsura, Moşna15, in Moldova, şi pe
oele .de la Butuceni, Mateuţi16, Vîhvatinţi, Saha.rna17, de pe teritoriul
R.S.S. Moldoveneşti. Asupra imprejurărilor apariţiei acestor ,,cetăţi ",
legate la un moment sau altul de pericolul scitic, există astăzi un con
sens general al arheologilor români şi sovietici. Intr-o anumită măsură,
acest consens există şi in ceea ce priveşte data şi cauzele incetărli locu
irii in "cetăţile" şi aşezările getice dintre Carpaţi şi Nistru. Referindu-se
la aşezările getice de la Nistru! inferior, A. 1. Meliukova are in vedere
posibilitatea distrugerii lor la sfîrşitul sec. III i.e.n. de cltre galaţii
sosiţi aid dinspre vest18• La rindul său, AdJ'Iian Florescu a arătat el ce
tăţile cercetate din Moldova : Cotnari, SUnceşti, Moşna şi-au incetat
existenţa in legătură cu sosirea bastarnilor 19•
Această afirmaţie nu se întemeiază pe simple considerente logice,
ci pe constatarea precisă a lipsei in aceste cetăţi a unor depuneri sau
materiale geto-dace databile după sfîrşitul sec. III i.e.n., data atestată
istoriceşte şi arheologic a apariţiei bastarnilor. Mai mult dedt atit, săpii
turile din 1 966 de la Moşna au permis observarea unei suprapuneri
directe a valului cetăţii getice de către un nivel continind ceramicii
germanică de tipul Poieneşti-Lukaşevka20• La Medeleni - Cucorăni, Sil
via Teodor a constatat distrugerea bordeielor cu material getic curat
din nivelul 1 şi apari-ţia în locuinţele nivelului II, intr-un procentaj din
păcate neprecizat a ceramicii bastarne21•
15 A. Florescu, Gh. Melinte, în SCIV, 1 9, 1 968, 1 , p. 1 29-133.

16 T. D. Zlatkovskain, in voi. · Novoe v sovetskoj archeologii (MIA 130), 1965,
p. 220---225.
1 7 A. 1. Meliukova, in KS, 56, 1954, p. 59 urm., precum şi tn IMFAN, 5, 1955,
p. 51 urm. Pentru o vedere de ansamblu, aceeaşi, in MIA, voi. 64, 1958, p.
90 urm.
18 A. I . Meliukova, Skify, gety na Niznem Dnestre v IV-I11 vv. do n.e., in voi.
·

Tezisy dokladov vsesojuznoj sessii posvjascennoj ilogam archeologlceskich i
etnogra/icesklch lssledovanii 1966 go da Chişinău, 1 967, p. 24. In duda llps('i
,

quasi-totale, la ri'isăPit de Carpati. a complexelor celtice (descoperirile de piese
izolate nu sint probatorii), cercetător i sovieti ci acceptă, in general, ca auten
tică şi exactă informatia de5pre galati di"n decretul olbian pentru Pr o to gene5:
cf. 1. V. Ku h arenko, Rasprostranenie latenskich vescej na teritorii Vostocnoj
Evropy, in SA, 1 , 1 959, p. 41--42. Vezi şi supra nota l .
1 9 A. Florescu, Gh. Melinle, op. cit ., p . 133 .

20 Ibidem.

2 1 S. Teodor, Contribuţii la cunoaşterea ceramicii din secolele I11-II t.e,n. din
Moldova, in SCIV, 1 8, 1 967, 1 , p. 4 1--42.
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Ceramicli germaniei! ( 1-1 5), geto-daai.că ( 1 �17) şi o toartă de amfo.ră rho
dianli ( 1 8) din groapa A, s. 1, 1 968 de la Boroseşti, jud. Iaşi.
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Anumite neclarită ţi, uneori poate obiectiv determin ate, in relată·
rile, de altfel sumare, despre aceste săpături ne împiedică să fim abso
lut siguri că, în primul caz, este vorba de o încetare definitivă a locuirii
getice, urmată de o prezenţă pur bastarnă sau că, în al doilea caz, dis
trugerea bastarnă a fost urmată de o revenire a populaţiei autohtone, în
a cărei cultură materială apar acum unele elemente străine. Teoretic
ambele ipoteze sînt pe deplin posibile iar istoriceşte ele sînt logice. Era
normal ca într-un teritoriu în care, după cum arată documentarea arhe
ologică, prezenţa bastarnilor a fost masivă iar poziţia lor de învingă.
tari a fost, cel puţin pentru o vreme, incontestabilă, aceste cetăţi să-şi
piardă atit rolul militar cît, mai ales, pe cel politic, de foste centre tri
bale sau unional-tribale. Şi era la fel de normal ca măcar o parte a
populaţiei autohtone, care nu a putut fi nici exterminată, nici izgonită,
să-şi reocupe, după faza violentă a contactului cu noii veniţi, unele
dintre fostele aşezări22•
In situaţia în care primele contaote dintre g·eto-dad şi bastami se
d ovedesc a fi greu de surprins arheologiceşte, singura posibilitate de a
verifica valabilitatea acestor ipoteze se află într-o analiză atentă a com
plexelor arheologice datate in sec. 111-I i.e.n., care să pună in eviden
ţă - pe baza unor criterii ·sigure - prezenţa şi ponderea fiecărui ele
ment etnic în ansamblul, fără îndoială eterogen, al populaţiei dintre
Carpaţi şi Nistru.
In ierarhia acestor criterii, este evident că vom prefera ceramica,
al cărei specific etnic este foarte pregnant şi persistent, unor obi�cte
pe care moda Latene le-a putut răspîndi la mai multe populaţii ( fibule,
mărgele etc.). La fel, vom prefera materialele din complexe închise,
celor provenite din straturile de cultură, respectiv materialele dobindite
prin săpături, celor găsite în simple periegheze.
In literatura românească şi sovietică este răspîndită, încetăţepită
am spune, opinia conform căreia ceramica nedacică, "bastarnă" din
aşezările Poieneşti·Lukaşevka ar reprezenta un procentaj redus, aproape
neglij abil, variind - după estimările diferiţilor autori - intre 10 şi
30%23. In chip corespunzător, restul ceramicii a fost definită ca geto22 După A. Laszlo, aceasta ar fi si tuati a şi la Băiceni, unde au fost observate dou�

nivele : u·nul prebastarn, cu bordeie şi altul din perioada bastarnă, cu locuinte
de suprafaţă. O publicare pe complexe a materialelor descoperite a.ici ar fi
fost de dorit, căci, se pare, nu toate bordeiele apartin perioadei prebastarne :
bordeiul 2, de exemplu, în care au apărut două fragmente celtice grafitate. Cf.
A. Laszlo, Aşezarea daco-getică de la Băiceni, în AM, VI, 1 969, p. 65-90.
23 G. B. Fedorov, în MIA, voi. 89, p. 1 7-20, 37--40 şi 240-246 ; M.A. Romanov
skaia, SeJisce Lukasevka II, in SA, 3, 1 962, p. 296 ; S. Teodor, Unele dale cu
privire Ia cultura geto-dacicd Jn nordul Moldovei ln lumina săpăturllor de Ia
Botoşana, in SCIV, 20, 1 969, 1 , p. 39.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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Ceramică gerrnanică din groapa A, s. Il, 1 968 de la Boroseşti.
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dacică24 iar, pe această bază, cele mai multe dintre aşezări, dacă nu
cumva toate : Lunea Ciurii, Cucorăni, Botoşana, Şorogari, Băiceni-Mla
da, Tirpeşti, Lukaşevka II, Brăneşti etc . , au fost şi ele caracterizate oa
aşezări geto-dace25• In ultimă instanţă, mutatis mutandis, cultura sau
grupa Poieneşti-Lukaşevka ne este prezentată ca o cultură autohtonă,
cel mult uşor contaminată de elemente alogene26• Dacă lucrurile ar sta
aşa, problema ce ne preocupă aici şi-ar afla o rezolvare relativ simplă,
tn sensul că prezenţa bastarnă, redusă la nişte firave insinuări, nu a pu
tut modifica tabloul etnic şi cultural al spaţiului carpato-nistrovian27
din secolele III-1 i.e.n. şi a sfirşit prin asimilarea completă de către fon
dul autohton geto-dacic 28•
In realitate însă, faptele dej a revelate ca şi altele despre care va
fi vorba în continuare, ne arată că lucrurile stau cu totul altfel. Reluind
discutia de la originea acelor reprezentări care, după părerea noastră,
nu sînt conforme realităţii istorice, trebuie să arătăm că in aşezăriie,
cercetate de noi, de la Boroseşti, jud. Iaşi şi Ghelăieşti, jud. Neamţ, ca
şi in cele mai multe dintre aşezările în care s-au făcut săpături, eera
mica germanică predomină într-o măsură sau alta29• Alături de olăria
fină, neagră. lustruită, caracterizată frecvent prin faţetarea buzelor şi
forma in X a tortiţelor, care pentru unii cercetători este singura specie
bastarnă, apar încă două categorii de vase : semifine, de uz curent şi
grosiere, de bucătărie, a căror origine germanică este, pentru cel ce
caută veritabilele analogii, în afara oricărui dubiu. Profilele în S, buzele
îngroşate şi fatetate şi, mai ales, barbotina frecvent dispusă pe pintecul
vaselor de diferrite dimensiuni, sint elemente tipol·o gice c.are se
regăsesc in tntreaga lume Latene gerrnanică, pînă la Marea Nordu
lui şi în Scandinavia. Cunoscînd şi faptul că brîurile alveolate, buzele
crestate sau alveolate şi ornamentele plastice s int bine cunoscute în
24 Cf. S. Teodor, in

"tipul
SCN, 1 8 1967, 1, p. 25 urm., unde sub numele de
Lunea Oiurii" este definitli. ca autohtonli. toatli. ceramica din secolele 111--11
i e.n. din aşezli.ri, cu excepţia celei fine, negre, f.aţetate. Aceeaşi cercetl!toare,
in SCIV, 20, 1 969, 1, p. 35-38, G. B. Fedorov, in MIA. voi. 89, p. 37 urm.
M. A. Romanovskaia, Ob etniceskoj prinadleznostl naselenija ostavlvsego pa m
jatnlkl tipa Lukasevka, in val. Drevnle frakijcy v severnom Pricernomor'e,
Moscova, 1 969, p. 92 şi tab. fig. 5.
25 S. Teodor, in SCIV, 20, 1 969, 1 , p. 38.
20 G. B. Fedorov, in MIA, vol. 89, p. 30-3 1 , M. A. Romanovskaia, Ob etniceskoj
prlnadleznostl. . , p. 95, M. A. Romanovskaia, Naselenie Karpato-Dnestrovskogo
rajona v 11-1 vv. do n.e. Avtorelerat dlssertacii, Moscova, 1 968, p. 1 2- 1 3.
S. Teodor in SCN, 20, 1 969, 1 , passim.
27 M. A. Romanovskaia, Ob etniceskoj prinadleznosti.. p, 95
28 S. Teodor, in SCIV, 20, 1 969, 1 , p. 39.
,

.

.

..

29 M. Babeş, oP. cit., p. 21 1-213.
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LatEme-ul mij lociu şi tîrziu nordic, în special in Danemarca30, vom fi şi
mai atenţi in incercarea de a distinge ceea ce este dacic de ceea ce este
germanie tn ceramica aşezărilor de tip Poieneşti-Lukaşevka.
Departe de gîndul de a nega prezenţa olăriei autohtone in aceste
aşezări, scopul investigaţiei noastre este ca, precizîndu-i proporţia, s�
ajungem la o înţelegere adecvată, · obiectivă a caracterului raporturilor
dintre cele două oomunităţi . Pornind de la aceste premise, şi sub rezerva
faptului că săpăturile la care ne referim sînt puţin numeroase şi de
mică amploare, că relatările publicate sînt şi ele sumare şi · că multe
din aceste săpături sînt încă inedite, aşezările din sec. III-1 î.e.n. aflate
în spaţiul direct afectat de migratia bastarnă pot fi clasificate în cel
puţin două categorii distincte:
Din prima categorie fac parte acele aşezări în care ceramica germa
nică este într-o măsură sau alta, de obicei însă �n chip categoric, pre
dominantă. Amintim aici, în primul rînd, aşez ă rile de la Boroseşti31 şi
Ghelăieşti32, unde ceramica geto-dacică este reprezentată într-un pro
centaj infim. La Boroseşti, de pildă, în groapa A, din s. 1, carourile
1 2-13, cele 1 63 fragmente ceramice descoperite pot fi clasificate astfel:
1 52 (93%) germanice, 7 (4,3 % ) getice şi 4 (2,5 % ) greceşti (fig. 1 ) , iar în
groapa A din S · II din cea. 1 20 fragmente niciunul nu era getic (fig . 2) . La
Şorogari-laş P3 şi Botoşana34 în Moldova, Brăneşti35 şi Ulma36 în R.S.S .
Moldovene ască, în complexe închise sau la nivelul întregii ceram1c1
recoltate, predomina rea olăriei germanice în dauna celei geto-dacic e
este la fel de netă. In sfîrşit, aceleiaşi categorii îi aparţin probabil şi
:Jo C. J. Becker, Forromersk jernalder i Syd- og Midtjylland, Copenhaga, 1961,
p. 244 urm. ş i pl. 71/e, 75ja, b, 83 fa, b (brîu alveolat), 5� jr (alveole pe umăr),
63/d, e, j, 75;a, b (alveole pe buză ).
3 1 Săpături începute de autor în 1 968, încă inedite . Unele materiale, inclusiv ce
ramică, sînt folosite în lunarea despre "căţeii dP vatră" germaniei din Mol
dova ; cf. M. Babeş, V. Mihăilescu-Bîrliba, op. Cit.
32 M. Babeş, in SCIV, 20, 1969, 2, p. 209-21 1 şi fig. 7-8. Săpăturile au continuat
în 1 969 ; M .Babeş, V. Mihăilescu-Bîrliba , op .cit . Vezi şi fig. 3.
33 S. Teodor,Aşezarea din seC olele III-II î.e.n. de la Şorogari. în AM VI 1 969
p. 321-32i.
34 S. Teodor, în SCN, 20, 1 969, 1 , p. 35-38 şi fig. l -3. Spre deosebire de cerce
tătoarea ieş � nă, recunoaştem aici speciile pri·n cipale ale c e ramicii germanice.
D� al tfel cluar după S'lvia Teodor, ccramica barbotinată este predorriinantă
pnntre vasele grosiere, de uz curent (op. cit., p, 37).
35 M. A. Roma �ovsk ai a, în KS, 1 02, 196 4, p. 37---4 2 şi fig. 14. Judecînd comple
. ansamblu, cu greu s-ar pute dovedi
xele de la Braneşh. m
a
existenţa unor ele
mente locale, negermanice.
JG Ma erial ine� it, foarte
!
� mportant, cercetat de noi la Moscova in sept. 1967,
graţte bunăvomţet. coleget M. A. Romanovskaia.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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Fig. 3 . - Ceramică germanică (1-15) . geto-dacică (18) şi fusaiolă din groapa bordeiu
lui A, s. III, 1 969 de la Ghelăieşti, jud. Neamt.
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aşezările de la Lunea CiuriP7 şi Lukaşevka 1138 care, deşi au furnizat cele
mai bogate materiale, nu oferă încă, din păcate, decît prea puţine date
sigure, utiHzabiJe în discuţia noastră .
O a doua categorie este aceea a aşezărilor în care prezenţa oUi
riei tipic germanice este sporadică şi deci nesemnificativă din punct de
vedere etnic. Este cazul aşezărilor de la Băiceni-Mlada39, Dumbrava
IaşL40, al nivelu,lui II de la Cucorăni-Medeleniu şi, probabil, şi al unora
dintre numeroasele puncte, cunoscute graţie perieghezelor efectuate de
cercetătorii ieşeni. In această categorie vor trebui să fie înoadr.ate şi aşe
zările curate geto-d.a ce din spaţiul în discuţie care însă, pînă la cerce
tarea lor sistematică, nu pot fi distinse cu precizie de cele prebastarne
tocmai datorită lipsei olăriei germanice42.
Existenţa acestor două categorii de aşezări, in care domină ele
mentele germanice şi respectiv geto-dace43, confirmă ipoteza logică că
geto-dacii nu au fost nici exterminaţi, nici izgoniţi şi că cele două comu
nităţi etnice au găsit anumite modalităţi de convieţuire. Prezenţa cerami
cii getice în aşezările bastarne şi reciprocul său sînt mărturii ale legă
turiloor de natură economică, politică şi, foarte probabil, matrimonială
stabilite. Pentru a căpăta însă o ideie mai precisă asupra dinamicii aces
tor legături în timp şi spaţiu sînt necesare săpături noi, de amploare, în
cît mai multe puncte.
37 Ra.po.rt sumar in SCIV, VI, 1955, 1 -2, p. 183 urm. Publi.carea intregului mate·

rial Şi, in special, reluarea săplHuTiJlor de la Lunea Ciurii ne-ar putea ad<U<Ce
clarificări importante, mai ales di existenţa unor forme ce.ramice asemănătoare
cu cele de la Birseşti sau Stinceşti (vezi, SCIV, VI, 1 955, 1 -2, p. 1 84 şi fig.
1 3/8) fa·ce ca ipoteza unui nivel prebastarn să nu fie de necOill ceput.
38 G. B. Fedorov, in MI A, voi. 89, p. 17 urm. şi 240 urm. Ilustraţia fiind foarte
săra.că, nu se poate pune temei pe clasificarea ceramicii şi datele cantitative
oferite de autor, oare, de exemplu, consideră olăria barbotinată ca getică (vezi
discuţia la M. Babeş, op Cit., p. 2 1 3 şi nota 43). Cf. şi M. A. Romanovskaia, în
SA, 3, 1 962, p. 293-298.
39 A. Laszlo, in AM, VI, 1969, p, 75-78.
40 Inedi t. Informatie binevoitoare de la S. Sanie.
4 1 S. Teodor, in SCIV, 1 8, 1967, 1, p. 4 1 -42. Materialele sînt Inedite.
42 Vezi, de exemplu, "resturile di'n epoca fierului '' de la Hăbăşeşti, C·are atestă
o locuiil'e geto-dac!ică din perioada bastarnă. Nivelul din Latene-'111 tîrziu (cail'e
a putut fi datat pe baza unei fibule de tip B/Kostrzewski) urmează, dar nu
nemijlocit, unui nivel la fel de ,dispersat prebastarn. Cf. VI. Dumitrescu şi colab.,
Hăbăşeşti, 1 954, p, 485 urm. şi fig. 5 1 , 52 şi pl. CXXX.
1,3 Incadra.re.a aşeză11i!or într-una din cele două categori.i nu este uşoară şi nici
lipsită de pericole, ea putînd fi făcută doar în cazul slaţiunilor cercetate prin
săpl1Jturi de o oarecare intindere. In lumina argumentării noastre, folosirea pe
mai departe a denumirii de tip Lunea Ciurii, fie că ne referim la ceramică
(S. Teodor, in SCN, 1 8, 1 967, 1, p. 25), fie că ne referim la aşezări in general
(A. Laszlo, in AM, VI, 1 969, p. 86-87), nu poate decît să favorizeze echivocul
în discutia a51u1pr.a raporturilOt" dintre mediul autohton geto-daoic şi bastarnii
imigra ti.
,
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In special se simte necesitatea depistării şi cercetării locurilor de
înmormîntare din această perioadă, care pînă acum nu sînt reprezentate
mai bine decît prin necropolele de la Poieneşti44 şi Lukaşevka45, în rest
fiind vorba de descoperiri fortuite, izolate. Avem suficiente temeiuri să
presupunem că necropolele, care se pretează .de altfel mai uşor decît
aşezările la o cercetare exhaustivă, ne vor aduce cîndva informaţii foar
te semnificative pentru problema relaţiilor daco-bastarne. Este de aştep
tat, după opinia noastră, ca în pandel cu cele două categorii de aşezări,
în viitor să apară alături de necropolele germanice de tip Poieneşti-Lu
kaşevka şi necropole geto-dacice. Nu este exclusă, deşi este mai puţin
probabilă, descoperirea unor cimitire sau înmormîntări de caracter mixt,
reflectînd - mai mult decît simple legături - un anume amestec etnic.
Deocamdată, evidenţ·a faptelor arheologice ne duce la constatarea
că în spaţiul central şi nordic carpato-nistrovian, în secolele III-1 î.e.n.
nu p oate fi vorba pe o singură cultură, cum s-a crezut încercîndu-se în
zadar să se dovedească că ar fi, după preferinta autorilor, germanică,
dacică sau mixtă. Jn realitate, există două culturi net deosebite : una
germanică, cultura sau grupa Pcieneşti-Lukaşevka, aşa cum o cunoaş
tem din necropolele eponime sau din aşezările .primei categorii, şi cea
geto-dacică sau, mai bine spus, un facies local al culturii geto-dace,
caracterizat printr-o rămînere în urmă nu greu de explicat .
Cauzele acesteia constau în poziţia de inferioritate, de dependen
tă chiar, în .care s-a aflat comunitatea autohtonă faţă de noii veniţi şi,
consecutiv, în relativa izolare de restul lumii geto-dace la care ea a
fost constrînsă- Rezultatul a .fost acela că, după vîrful atins la Cotnari
şi Stînceşti, cultura getică din răsărit a urmat o pantă descendentă şi că,
la limitele ,dej a amintite ale ariei bastarne, evoluţia ilustrată de desco
peririle de la Bîtca Doamnei sau Bradu s-a oprit, ca în faţa unei bariere.
Intirzierea despre care .d iscutăm va putea fi sesizată şi mai tîrziu, pînă
în vremea războaielor daco-romane, manifestîndu-se arheologic prin
lipsa oricărei dave şi, în general, prin slaba documentare .a culturii ge
I e.n., în zona ocupată odinioară
to-dace clasi·ce din secolele I î.e.n.
de bastarni, contrastînd cu bogăţia descoperirilor din aria lipiţeană, .din
răsăritul Transilvaniei şi din sudul MoldoveiIn lumina .acestor constatări, era de bănuit că nici relaţiile bastar
nilor cu lumea dacică din afara ariei lor de răspîndire nu au fost prea
intense. O izolare similară celei la care populaţia teritoriului invadat de
bastarni a fost obligată, pare să fi fost impusă şi acestora de către geto
dacii din sudul Moldovei şi din Transilvania, care, fără doar şi poate,
nu doreau să împărtăşească soarta rudelor lor din răsărit. Aici s-a<r
-

4t, R. Vulpe, in Materiale, 1, 1953, p. 214 urm., idem, Le probleme ... , p. 103 urm.
45 G. B. Fedorov, Lukasevskij mogil'nik, în KS, 68, 1 957, p. 5 1 -62.
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putea afla una din ,explicaţiile apariţiei la graniţa dintre bastarni şi
dacii, să zicem, liberi a puternicelor cetăţi-dave de la Bîtca Doamnei"6,
Bradu�7 .şi, puţin mai departe, a celei recent descoperite de la Răcătău�8.
Şi tot în această ordine de idei, ne-am putea gîndi la unele dintre cetă
ţile dacice din răsăritul Transilvaniei, care, ca şi cele din Moldova, sînt
parţial contemporane cu prezenţa bastarnă. Că, în orice caz, încercări
bastarne de expansiune atit spre sudul Moldovei cît şi spre Transilva
nia au exi!\tat, se poate proba prin descoperirea unui mormînt de lup
tător, conţinînd ceramică neagră faţetată, în apropierea cetăţuii de la
Răcătău�9, respectiv prin ceramica de acelaşi fel aflată în nivelul Latene
II al aşezării de la Moreşti50• Un anumit echilibru militaT şi politic între
cele două populaţii, la care s-a ajuns probabil treptat, a făcut insă ca
bastarnii să nu se poată intinde dincolo de limitele pe care, în ba!la da
telor arheologice, le-am stabilit mai sus .
Nici din punct de vedere strict cultural, influenţa bastarnă nu a re
uşit să depăşească aceste limite. Era şi greu, la drept vorbind, .c a ea să
concureze iradierea mai veche şi de calitate sigur superioară a civiliza
ţiei greceşti în sud sau a celei celtice în vest . In limite ce trebuie preci
zate, se poate cel mult .admite că migraţia bastarnă a prilejuit, a mijlo
cit c ontadul Daciei răsăritene cu cultura celtică .
In primul rînd, avem în vedere faptul că, în formarea culturilor
germanice din Latene-ul mijlociu şi tîrziu, un anumit rol, vizibil mai
ales la o analiză a inventarului metalk, l-a j uoat influenţa civilizaţiei calitativ superioare - a celţilor, cu care germanii s-au aflat în contact
direct de-a lungul unei graniţe comune ce se întindea de la Marea Nor
dului şi pînă în Polonia de sud . Dintre elementele culturale celtice, pe
care germanii şi le-au însuşit efectiv şi a căror prezenţă în Moldova
se datoreşte evident bastarnilor, menţionăm aici fibulele descoperite în
�6 N. Go star în Apulum, V, 1964, p. 1 37 ur m Cetăţi dacice din Moldova, Ed.
Meridiane, Bucureşti, 1 969, p. 9---2 2.
'' V. Ursachi, in Carpica, 1, 1968, p. 177 urm. ; acelaşi, in MemAntiq., 1, 1969,
p , 1 05-1 1 9.
,

t, B

t,D

.,

lmportantl'l cetăţuie descoperi tl'l recent. Sl'lpl'lturi întreprinse de Muzeul d i n

Bacău l:n anii 1968-1970. Cf., V. Căpitanu, V. Ursachi, în Carpica, II, 1969, p.

93-1 30.
Descoperire întîmpll'ltoare, izol a tă. ln acest mormînt de i n cin er a ţie, !111 a!ara

unor 1J;pice cioburi bastarne, s-au găsit două vase de bronz, precum şi frag

m en te diferite provenind de la o cl'lmaşl'l de zale, de la o sabie şi de Ia un
scut cu raml'l metalicl'l, to at e din fier. A. Vulpe, V. Cl'lpitanu, Une tombe isoJee

de Z'epoque de Latime d Rifciftău, în Apulum, IX, 1971, p. 155-164.
Mittellati'mezeitliChe Siedlunae n aus Sieben biirgen in Studien aus
Alteuropa• voi. II, 1965, p. 59, 65 si 74-75.

so K. Horedt,

,
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complexe sau izolat51 , precum şi sabia aflată în muzeul din Botoşani52•
In ce priveşte ceramica celtică, atitudinea noastră trebuie să fie
mai nuanţată, fiind gata - teoretic - să admitem că descoperirea ei
în Moldova ar putea fi legată de prezenţa efectivă a unor elemente et
nice celtice . Nu putem totuşi uita că, de regulă, este vorba de desco
periri izolate de cioburi în aşezări bast·arne (Botoşana53, Lunea CiuriiM,
Boroseşti) sau dacice (Băiceni55, Bîtca Doamnei56) şi, numai în două ca
zuri, de veritabile complexe închise - alături de Glăvăneşti67 cităm şi
descoperirea de la Bovşiv, la Nistrul superior58 - in care, de altfel, ală
turi de ceramica celtică apare şi ceramica barbotinată germanică. Chiar
dacă însă, cu toate aceste rezerve, vom admite valoarea de document
etnic a ceramicii celtice, ca şi a mormîntului de la Glăvăneşti59 sau a
51 Avem in vedere, tn primul rînd, fibulele din necropolele de Ia P<M.e:neşti , Bu

hliieşli, Lukaşevka, Sipoteni, Kruglik sa.u din aşezi1rri (Hliblişeşti) care cores
pund tipurilor caracteristice culturii Lattene tîn�U germanice, aşa cum au foot
definite încli din 1 9 1 9 de clitre J. Kostrzewski (Die ostgermanisChe Kultur der
Spătlatenezeit, I, in col. Mannus-Bibliothek, no. 1 8, 1 9 1 9, p. 1 4---4 1 ) Fi bulele mai
timpurii (de sc he mă Latene I sau II timpurie) de scoperite izolat la Cucuteni,
Truşeştd, Davideni etc. •BJparţin unor tilpuri despre care nu se ştie incli precis
dacii au fost sau nu asimilate în culrtura germanicli, dar prezenta lor in Mol
dova nu se poa•te explica mai bine altfel decît prin cele mai vechi imigrl!ri bas
tarne (sec. III-II î.e.n.). ln legliturl! cu elementele celtice descoperite in Mol
dova şi semnificatia lor, vezi observaţiile pertinente ale lui A. Laszlo, Ele mente
,

52

kelttschen Ursprung in der dakisch-getischen Siedlung von Biiiceni, in Analele
ştiinţifice ale Universităţii ,•Al. I. Cuza" din Iaşi, Secţ. III, Istorie, XV, 1 969,
1, In special p. 94-96.

Loc de descoperire probabil, Corni, jud. Botoşani. Acelaşi carader germanir.

poate fi atribuit sabiei din mormintul de l a Răcătău ; cf. J. Kostrzewski,
op. cit., p. 84 urm.
53 S. Teodor, in SCIV, 20, 1 969, 1, p. 39--40. Tot aici este menţionat un a l t punct,
inedit şi necunoscut nouli : Poiana-Dulceşti (Muz. Roman).

54 Fragmente gra!itate (tipul sdtull!), aflate intre aJte m.ateriale din periegheze la

Muzeul de Istorie a Moldovei.

55 A. Laszlo, in AM, VI, 1 969, p. 78 ; aceJ,aşi, în Analele ştiinţifice . . ., p. 89-90 şi
.

fig. 1/1. Cf. şi supra nota 22. l n articolul din Analele ştiinţifice . . , p. 91-92,
autorul citat identifilcl! certamicl! celticl! p11intre descoperirile lui Hubert Schmidt
de la Cucuteni. Dupl! apini.a noastrl! aceste identi!icl!ri sînt lndoielnke, cer.a
mica lucrati! la roatl! pl!rînd sl! apBJrtină unui "nivel'' prefeudal timpur,iu (car
pic sau Cerneahov), atestat de •altle! prin d()lll l! fibule din sec. III-IV e.n.
(H. Schmidt, Cucuteni, 1 932, p, 63 şi pl. 30/1 9, 23), în tdmp ce strachina (Schmidt,
pl. 24j5, Laszlo, fig. 2/6) este totuşi, pare-se, cucutenianli. Prof. Ion Nes1or,
care a avlllt în mînl! la Muzeul din Berlin V•MUl d is cutat, ne-a confirmat aceas

tă impresie.

56 Fragment de situlă grafitată. Inf. Au rel Buzilă (Muzeul din Piatra Neamţ}
.

căruia li mulţumesc şi pe ace astă cale
57 SCIV, Il, 1951, p. 67. I n formaţii suţlimentare de la A. D. Alexandrescu.

,

58 L. I. Kruşelnitkaia, Kel'tsklj pamjatnik v Verhnem Podnestrov'e, in KS, 105,
1965, -p.

119-122.

cu brliţarli tubulară de fier şi cu
un vas dadc, este citat mai recent in litera•turl ca provenind de Ia Ionllşeni

59 Vezi nota 57. Un alt mormint de inhumatie,
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Fig. 4.

-

Răsăritul Daciei în secolele III-1 î e n Descoperiri dotate în text (a necropole Poieneşti-Lukaşevka, b
aşezări Paieneşti-Luka.şevk.a, c
des
cop eriri germanice izolate, d - deS{)()periri de caracter celtic, e - aşezări
geto-dace în spaţiul bastarn, f - cetăţi-.,dave" geto-dacice) ; 1. Poieneşti,
2 Buhăieşti, 3 Lukaşevka, 4 Kruglik, 5 Boroseşti (Scinteia), 6 Ghelă ieşti ,
7 Botoşana, 8 Tirpeşti, 9 Şorogari-Iaşi, 10 Lunea Ciurii, 1 1 Lukaşevka II,
1 2 Brăneşti, 13 Ulma, 14 Dav i deni 15 Ţibucani, 16 Glăvăneşti, 17 Ionăşeni,
18 Negri , 19 Oniceni, 20 Horodiştea, 21 Medeleni-Cucorăni, 22 Bălcen i
23 Dumbrava-Iaşi, 24 Hăbăşeşti, 25 Poiana,
26 Bradu, 27 RAcătău,
28 Bîtca Doamnei.
-

.

.

.

,
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brăţării fragmentare cu ave de la Horodiştea60 şi v om presupune că gru
pele germanice au putut antrena în drumul lor spre ţinuturile noastre,
fie din Silezia, fie din Polonia Mică., unele elemente celtice, aceasta
nu p oate constitui un temei pentru modificarea tabloului etnic schiţat
mai sus.
De la a observa o firavă prezenţă celtică pînă la a vorbi de un rol
istoric, cultural al acestora în , Dacia răsăriteană sau la a folosi formula
e c hivocă de "celto-bastarni", este o distantă pe care documentele arhe
ologice de care dispunem nu ne permit să o escamotăm. Un motiv serios
pentru ca ipoteza, recent reluată61, a originii celti ce a monetăriei "bar
bare" din Dacia să ni se pară, cel puţin în cazul Moldovei şi al aşa nu
mitului "tip moldovean" al acestor monede, foarte greu, dacă nu impo
sibil de admis.
In afara obiectelor celtice amintite aici şi despre care putem fi si
guri că au venit dinspre nord-vest, urmînd drumul de-a lungul Carpati
lor, o descoperire mai nouă ne atrage atenţia şi asupra posibilităţii ca
astfel de obiecte să provină de la celţii din bazinul carpatic şi al Dună
rii mijlocii. Este vorba de depozitul de obiecte de fier de la Negri, j ud .
Bacău62, a cărui provenienţă celtică, ca şi datarea către sfîrşitul Late
nului mijlociu ( Latene C - Kramer), cu alte cuvinte după mij locul seco
lului II î.e.n. , sînt în afara oricărui dubiu63• Cu excepţia pieselor de la
Iwanowice ( sudul Poloniei) , celelalte analogii apropiate ale lanţurilor
de centură aplatizate ( gedellte Panzerkette) de la Negri se află răspîn
dite în bazinul Dunării mijlocii64 , indicînd că atelierele care le-au pro
dus se aflau undeva în această zonă . Cum depozitul amintit a ajuns în
(jud . Botoş.ani) ; cf. A. Laszlo, în Analele şliinţilice . .. p. 93.
.

Go Em. Zaharia, N. Zaharia, în AM, VII, 1 970. Piese analoage, apropi·ate de bra

tara de la Horodiştea BILl fost descoperite atît în Polonia Mică (Z. Wozni ak in
Materialy a rcheo logiczne 2, 1 960, p. 225 urm.) cît şi i:n Silezia (M. Jahn, Die
Kellen in Schlesien 1 931, p. 40 urm. şi fig. 42-43 şi pl. III-IV), ceea ce face
ca filiera norcl-carpatică de vehiculare a antichitătilor celtice spre Moldova să
poată fi avută in vedere şi in acest caz.
Gl C. Preda, comunicare p r�zentată in plenul Institutului de Arheologie din Bucu
reşti în noiembrie 1969, precum şi, într-o formă uşor moddficată, la Confe rinţa
de la Craiova (decembrie 1969) ; idem, Monedele geto-dacilor, rezumatul tezei
de d octorat Bucureşti, 1970, in special p. 10- 1 1 şi 28-29.
6� Julian Antonescu , DepozitUl de obiecte de fier din comuna Negri - Bacău şi
imJ?licatiile sale istorice, in Carpica, 1, 1968, p. 189-197 ; Cf., M. Babeş, in
Archeologicke Rozhledy XXII, 1 970, 5, p. 608.
63 Lanturile de centură aplart.i:z.ate, de felul celor descoperite la N eg:ri, datează
din perioada de început a oppidum-ului celtic de la Manching, perioa.dă de�i
nită de către prof. W. Krâmer ca Latene C, şi plasată intre Latime B2 şi D ; cf.
W. Kriimer, Manching Il, în Germania, 40, 1 962, 2, p . 305-308.
6� J. Fi li p Keltove ve stredni Evrope, 1956, p. 533-534. Savantul ceh fixează
chia'l' un moment al lanturilor de centură aplatizate în cadrul fazei tîrzi� a
orizon tului Dux (Ibidem, p. 540).
,

,

,

,
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mijlocul Moldovei, foarte probabil, pe cale comercială, cele 3 1 4 bare
semifabricate - reprezentind cea. 275 kg. fier - care îi aparţin, ne
indică . una din sursele, dacă nu principala, de aprovizionare cu materie
primă a Nerarilor daci, şi poa,te şi a cel10r bastarni65,
1<

Explicaţia faptului că după mijlocul sec . r. Î·e.n., deşi au fost men
tionati in continuare de izvoare, bastarnii au j ucat un rol din ce în ce
mai puţin important în evenimentele de la Du!lărea de j os, nu este greu
de găsit, chiar dacă ea nu reiese, în chip direct, din relatările istoricilor
antki· După cum am mai arătat, este vorba de revirimentul get•o -dacic
de sub conducerea lui Burebista, despre care Strabo scria că "în cîţiva
ani a făurit un stat puternic şi a supus geţilor cea mai mare parte din
populatiile vecine". Aşa cum i-a învins pe celţii din apus, tot aşa va fi
acţionat Burebista contra bastarnilor ,care ocupau ţinuturile de răsărit
&e Daciei şi se interpuneau intenţiilor sale de a stăpîni cetăţile greceşti
din Pontul stîng.
Din fericire, lacuna izvoarelor scrise poate fi parţial suplinită de
evidenţa faptelor arheologice, care ne arată că, începînd din această
perioadă, bastarnii nu au mai locuit în spaţiul geto-dacic66. lnfrînţi deci
siv de dad (de notat aki că o mare parte a ceramidi din aşezările bas
tarne este puternic arsă secundar, foarte probabil în incendii), ţinuţi
la distanţă cu mijloace politice şi militare superioare de către Imperiul
roman în expansiune, ei s-au concentrat spre nord-est, pe teritoriul
Ucrainei, unde urmele lor materiale datînd din primele secole ale erei
noastre sînt cunoscute sub aspectul tîrziu al culturii Zarubinţî.
Evenimentele încheiate cu victoria lui Crassus şi cu moartea "re
gelui" bastarn Deldo pe cîmpul de luptă au reprezentat o ultimă zvîc
nire, o ultimă încercare a bastarnilor de a se menţine pe primul plan al
istoriei regionale. De aici înainte, de-a lungul unei perioade în care he
gemonia lumii "barbare" de la nord de Dunărea de j os a apartinut, pe
rînd, dacilor, sarmaţilor, carpilor şi goţilor, participarea bastarnă la eve
nimentele ce au reţinut atenţia istoricilor romani este pasageră şi lip
sită de importanţă.
65 Negri se

află imedia1 la sud de grani ta grupei Poien cşli-Lukaşevka, in mediul
dacic deci. Din aceeaşi zonă, mai precis de la Onicen1i, jud. Neamţ provin 19
bare de fier semifabricate, caJI'e au aju·ns Ia 1839 in colectiile Muzeului de
islor�c natural1i din laşi, Pe baza a nal ogiei cu barele de la Negri depoz i tu l de
la Oniccni ţoate fi datat in a doua jumătate a secolului al Il-lea i.e.n. şi inter
pretat ca fiind de origine celtică. Cf. M. Babeş, in Archeowgicke Rozhledy.
XXII, 1 970, 5, p. 608.
uu Singura, pentru moment, descoperire bastarnă care trebuie datată după mij
locul se colului 1 i . e. n., mai precis la sfirşitul acestui secol sau tn primii ani
ai erei noi este mormintul de la R1ic1it1iu (A. Vulpe, V. C1ipitahu, op. cit.).
Biind vor W: de o descoperire abs ol ut izolat1i, constatarea r etra gerii bas tami
lor de pe teri to riul Moldovei începînd cu vremea lui Bwebista nu poate fi,
in esenţă, contestată.
,
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In toţi aceşti ani, atund cînd mai sÎIIlt menţionaţi. bastarnii apar
î:n aceeasi tabără cu dacid, desigur in suboiNl:inea lor, aJLaţi in faţa ped

colului crescind al expansiunii romane. Faptul că M. Licinius Crassus,
după infringerea lui Deldo, a continuat războiul contra regilor geto
daci din Dobrogea, Dapyx şi Zyraxes, dovedeşte că aceştia fuseseră
aliaţi cu bastarnii. De altfel, după cum relatează Dio Cassius67, in reşe
dinţa lui Zyraxes de la Genucla se aflau steagurile luate de b astarni
de la Antonius Hybrida, in lupta din faţa Histriei. Epitaful de la Tibur68,
ii aminteşte din nou pe daci şi bastarni in aceeaşi tabără, de astă dată,
în poziţia de "barbari" aduşi la ascultare de către energicul guvernator
TJberius Plautius Silv·anus Aelianus, pentru ca nu peste mulţi ani o in
scripţie de la Tiatera (Lida)69 să vorbească despre distrugerile bastar
nilor, indemnînd u-ne să presupune m că aceştia au participat, alături de
costoboci, la pustiitorul atac din anul 1 70 e.n.
Dacă · ar fi să credem spusele Istoriei auguste, în anul 282 e.n. îm
păratul Probus ar fi învins definitiv pe bastarni, mutînd, cu această
ocazie, o sută de mii dintre ei in dreapta Dunării. Aceasta este ultima
relat'are despre bastarni, a cărei veridicitate, îndoielnică după părerea
noastră, va trebui să fie probată, inainte de to.ate, pe cale arheologică·
Dispariţia bastarnilor din scena istorică reprezintă o problemă
complicată, a cărei rezolvare presupune o strînsă colaborare între spe
cialiştii epocii Lat€me şi cei ai inceputului migraţiilor. Va fi inceput
asimilu.ea lor încă de pe teritoriul Dadei ? E greu de spus, deş i unele
elemente germanice din aspectul Lipita şi-ar putea afla, şi in acest fel,
explicaţia. Ceea ce este aproape sigur, este că dizolvarea etnosului bas
tam era ireversibil încheiată in perioada in care, pe întinsul spaţiu
dintre Dunăre şi Nipru, s-a constituit pe deplin cultura Cerneahov
Sîntana de Mureş .
*

Bastarnii constituie ultima prezenţă străină pe teritoriul Daciei
preromane. Cauzele care i-au adus aici au ţinut, fără îndoială, de îm
prejurările naturale adverse ale nordului, de creşterea populaţiei, de
frămîntările generate de noi structurări sociale ca şi de presiunea pe
care unele triburi înrudite dinspre nord au exercitat-o asupra lor.
Practicînd cultivarea plantelor şi, în special,· un anumit tip, sta
bil, de creştere a animalelor, bastarnii nu s-au suprapus peste autoh·
toni ca o pătură parazitară, prădalnică, ci s-au aşezat statornic, s-au
integrat treptat in peisajul economic-social şi etnic al Europei răsărite
ne, s-au "autohtonizat". In acest fel, prezenţa bastarnă, ca şi a altor
G7 Dio Cassius, Ist. rom., LI, 26, 5.
uB CIL, XIV, 3608 (ILS, 986) ; cf. şi D. M. Pippidi, Contribuţii . , ed. II, p. 287-328.
G9 IG, IV, nr. 1 920 ; cf. şi A. von Premerstein, în Klio, 12, 1 912, p. 165.
. .
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populaţii germanice mai tirziu, se deosebeşte net, esenţial de migraţi
ile populaţiilor nomade de felul sarmaţilor, hunilor sau avarilor, ale
căror urmări negative asupra dezvoltării societăţii autohtone au fost
mai grave şi mai durabile.

LES DACES ET LES BASTARNES
RESUME
Les relat:ons qui se sant developpees entre la population autochtone et les tribus
bastarnes, immigrees depuis le III e siecle av. n.e. dans l'aire s'etendant a !'est des
Oarpates , ont ete refletees par Ies sources eCI1ites d'une maniere tou.t a fait insu.ffi 
sante (notes 1-4). Voilă pourquoi I 'auteur s'est decide a aborder ce sujet surtout a la
Iumiere des d ecouvertes archeologiques, dant le nombre et l'importance ont connu un
accroissement lemarquable Ies dern.ieres an:nees. Deux decennies aJpres Ies fouilles de
Poieneşti, grâce aux contributions des archeologues roumains, sovietiques et alle
mands (notes 5-6) et ă part les divergences d'opinion qu'on ne saurait minimiser, on
la
accepte gener.aJement que le groupe Poieneşti-Luk asevka represente le reflet de
presence d'une population allogene dans Ia Dacie orientale, plus precisement entre le
Carpates et le Dndestr. L'idee de !'origine geriilillnique ,voire bastarne de cette oivili
sation, de meme que sa datation depuis le fin du III e siecle av. n. e. e1 jusque vers
le milieu du I-er siecle av. n.e. ont ete renforcee par les dernieres decouvertes et
recherches (notes 7-14).
La civilisation gelo-dace, que ce groupe bastarne a rencontree, est aussli
connue que jadis (:notes 1 5-1 7). On ·a arinsi constate que les grandes places
geto-daces (Stinceş''• Cotnari, Moşna) ont ete definitivement abandonees a la
Ilie siecle av.n.e. tres probablement a l a suite de l'arnvee des Bastarnes. Une

mieux
fortes
fin du
inter
la
rurption a ete c�s tatee aussi dans les etaJbldssements de petites dimensions, mais
bientot les habi'tants reviennent et, dans Ieur dvilisation, ils adoptent les elements ger
maniques ( Cucori'ini-Medeleni, B�irceni ; notes 1 8-22). De l'autre cote, dans Ies etablis
sement s des :rwuveaux venus, specialement d811l s la ceramique, on peut reiD.III.rquer la
presence des elements geto-daces, Ce me1ange est pourtant limite et par consequent,
pendan•t toute la periode on peut faire I.a dlistinction entre les et.ablissements germani
ques (Boroseştill, fig. 1 et 2, GheUiieşti32, fig. 3, SorogarPJ, Botoşana3�, Brll. neş t i35,
Ulma36, Lunea Ciurii37, Lukasevka I I38) et Ies etablissements geto-daces (Băiceni39,
Cucoră:ni-MedeleniH, Hăbăşeşli42 ). Pour l'instant nous ne conna·issons que des necropo
les exclfUJSivement germaniques, telles que Poieneşti �4 et Lukasevka45, maris tot ou tard
vont apparq.itre aussi des tombeaux geto-daces ou meme mixtes.
Il s'agit donrc de deux ciVliliis111 tions diflerentes qui se sont influencees rect.p�ro
quement. Pour les Geto-Daces du territoire bastarne cela a signifie un isolement et
un retard culturel evident par rapport aux Daces ,.libres", dont la riche civilisation
des
decouvertes
les
par
i l lustree
admirablement
est
tardif
Latene
du
. ,oppida ' ' (davae, en dace) de Bitca Doam:nei46, Bradu47 et Rădi tău48. Ceux-ci ne repre
sentent pa.s seulement des centres economiques, mais aussi des places fortes, doot
les origlines s'expliquent par la proximite d angereuse des Bastarnes.
Par ·l'·intercession des Bastarnes, la Dacie orientale est arrivee

en

co.nbact

avec

la civllisaUon Latene JliiOprement-dite. Il s'a.git surtout du f.ait que la civilisatio·n ger-
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manique preramllline a emprunte des Celtes beauOOilp d' elem emts, tels les f.ibules51,
les armes52 etc. Il est possible aussi que les Bastarnes aient amene en Moldavie des
petits groupes celtdques, qu'ils ont ren co ntr es en Silesie ou bien en Petite Pol ogne. De
cette maniere ont peut interpreter les decouvertes, pourtant peu nombreuses et iso
lees, de la cer.amique celtique (notes 53-58), rnais cela ne signifie nullement que les
Celtes ont joue un role quelconque dans le tableau ethnique de la Dacie orientale et
non pLus que les Bastarnes au.raien.t ete des Celtes. L e depot de Negri, contenant des
barres semifabriquees en fer (environ 275 kg) et des
chaines
applaties
uti
ldsees coanm.e celntures (gedeHte Pamzerkette), nous indique que les habitants de la
Moldavie ont eu au II e siecle av.n.e. des importantes relations aussi avec les Celtes
de la Transylvanie et du Danube moyen.
La fin de l•a presence bastarne en.tJre les Carpates et le Dniestr est generalement
mise en liaison .avec l'explosion demographlque et politique, que les Geto-Daces ont
connue vers le milieu du 1 er siecle av. n. e., sous Burebistas. Le tableau archeologique
confirme que depui·s cette periode les Basbames n'habHaient plus icli. A l'epoque
romaine (1-11 e siecles de n.e.) leurs traces sont encore constatees en Ukraine (c)vi
lisation de Zarubincy). Pendant une epoque ou l ' hegemon ie du monde .,barbare" a
e<te detenue tour a tour piiii les D.aoes, les Sa.rmates ,les Ca.rpes et les G<>ths, Ia parti
cipation des Ba.slames aux evenemelllts qui on.t nHenu l'attent:ion des hd<storiens romains
est passagere et depourvue d'importance.

LEGENDE DES FIGURES
Fig. 1. - Poterie germanique ( 1-1 5), geto-dace ( 1 6- 1 7) et une anse d'amphore de
Rhodes ( 1 8) de la fosse A, s.I, 1 968 a Boroseşti, distr1ict de J a·ssy.
rig. 2. - Poteri e germanique de la fosse A, s. Il, 1 968, a Boroseşti.
Fig. 3. - Poterie germanique ( 1-15), geto-dace ( 1 8) et fusaiole du fond de cabane A,
s. III, 1 969 a Ghelăieşti, district de N eam t .
Fig. 4. - L'est de J.a Dacie .aux III e - 1 er siecles av. n. e. Decouvertes citees dans
le texte (a - necropoles Poiene!jti-Lukaşevka, b - etablissements Poieneşt�
Luka5evka, c - decouvertes germaniques isolees, d - decouvertes de car.ac
tere celtiquc, e - etablissements geto-daces dans l'espace b asta rn e, I
pLaces forte s ,.dav.ae" geto-daces) : 1 Poieneşti, 2 Buhădeşti, 3 Lukasevka, 4
Kruglik, 5 Boroseşti (Scînteia), 6 Ghelăieşti, 7 Botoşana, 8 Tirpeşti, 9 Şoro
gari-Jassy, 10 Lunea Ciurii, 1 1 Lukasevka II, 12 Brăneşti, 13 Ulma, 14 Da
vicleni, 15 Ţibucani, 16 Glăvăneşti, 17 lonăşeni, 18 Negri, 19 Oniceni, 20
Horodiştea, 21 Cucorăni-Medelcni, 22 Băiceni, 23 Dumbrava-Jassy, 24
HăbAşeşti, 25 Poiana, 26 Bradu" 27 Răcătău, 28 Bitca Doamnei.
-
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DFSPRE CERAMICA DACO-GETICA LUCRA TA CU
MINA DE LA BlTCA DOAMNEI, PIATRA NEAMŢ
de AU REL BUZI I.A

Pe teritorul oraşului Piatra Neamţ, în partea sa de sud- vest, se
află înălţimea numită Bîtca Doamnei (fig . 1 ) , situată la o altitudine de
457 m deasupra nivelului mării. Aici a fost descoperită, în anul 1 926, de
către Constantin Matasă, directorul Muzeului arheologic din Piatra
Neamţ, o "sărăcăcioa•să staţiUIIle La T€me " 1 • In anul 1 928, descoperito
ml 1-a invitat la Piatra Neamţ pe profesorul un1i versit.a.r Ion Andrie
şescu din Bucureşti care a identificat cele cîteva materiale arheologice
culese de la suprafaţă, ca aparţinînd culturii La.tE�me .
Primul sondaj arheologic a fost efectuat, în anul 1 928, de către
Constantin Matasă la îndemnul lui I on Andrieşescu, dar rezultatele au
fost neîncurajatoare. In anul 1 938, C. Matasă mai face un sondaj , des
coperind materiale mai bogate, dacice ( fig. 2/6), şi feudale, pe care le
e:x�pune în Mruzeu-1 arheologk din Piatra Neamţ . Bîtc.a Doamnei este vi
zitată in anul 1954 de către academicianul Constantin Daicoviciu, care
a emis ipotella existenţei aici a unei fortificaţii dacice similară cu ce
tăţile dacice din Munţii Orăştiei2•
Trebuie să arătăm că numai sub regimul democrat-popular au în
ceput cu adevărat cercetările şi săpăturile arheologice în cetatea dacică
de pe Bîtca Doamnei, deoarece incepind cu anul 1 957 Muzeul arheolo
gic din Piatra Neamţ îşi înscrie în planul său de cercetări efectuarea de
săpături sistematice pe Bîtca Doamnei, cerînd colaborarea Institutului
ele Arheologie al Academiei R. S. România3. In campaniile care au ur1 Matasă, C., Cercetări din preisloria judeţului Neamţ, Vălenii de munte, 1 940,

p. 35.
2 Gostar, N., Cetăţi dacice din Moldova, Bucure�ti, 1 969, p, 8.
J In vara anul1.11i 1957, s-a făcut o secţiune pe terasa 1-a nord sub conducerea
cercetătorului C. Preda di:n Bucur eşti . ln anui 1 958 şi in cel următor, săpăturile
.aru fost conduse de cărt.re arheolog.ul Anton Niţu din laşi. Din a nul 1 961 con
ducerea săpăturilor a revenit lui Nico Lae Goslar de la Universitatea din laşi
în coJ.aboJ:l!lie ou Muzeu l arheologic din Piatr.a N.

Memoria. Antiquttatis, II,

1970
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mat, de l•a această dată, s-a recoltat o importantă cantitate de material
arheologic', au fost dezvelite fortificaţiile dacice5 şi sanctuarele din in
teriorul şi exteriorul cetăţii, confirmindu-se astfel existenţa unei cetăţi
dacice şi in Moldova, simila(('ă cu cele dim Muniţii Orăştiei . Descoperi
rea aceasta are o mare importanţă ştiinţifică, constituind o valoroasă
contribuţie la cunoaşterea civilizaţiei daco-geţilor in Moldova. Cu o
intrerupere, in anii 1963 şi 1 964, săpăturile au continuat pină in anul
1 969 iTIJClusiv, scoţindu-se la. iveală multe â.l1Jtichită.ţi diferite ca : unel
te, cerantică, podoabe, monede şi altele.
In cele zece campanii de săpături arheologice efectuate pe Bitca
Doamnei s-a recoltat o mare şi variată cantitate de ceramică, din care
cea daco-getică reprezintă circa 98% din toată ceramioa6• Trebuie să
afirmăm că, in marea ei majoritate, ceremica este păstrată fragmentar,
neputindu-se reface în intregime decit circa 80 de vase diferite. Din
fragmentele păstrate am încercat reconstituirea ipotetică, in desen, a
mai multor forme de v•ase, folosindu-ne in acest scop de analogii cu
descoperirile similare din alte aşezări dacice.
Cer·amica dacică de la Bîtca Doamnei, după tehnica în care a fost
lucrată, poate fi clasificată în două mari categorii : ceramica lucrată cu
mina şi ceremica lucrată cu roata ,olarului. In prezentarea de faţă ne
vom ocupa numai de ceramica lucrată cu mîna, oare poate fi divizată,
la rindul ei, in două grupe :ceramica poroasă, rudimentară, neglijent
modelată din pastă cu multe impurităţi, şi ceramica fină, lucrată ingri
jit, care mai păstrează la exterior un slip lustruit de diferite culori.
A. Ceramica poroasă, rudimentară, cea mai numeroasă, reprezintă
circa 65-70% din totalul ceramicii lucrate cu mînra7• Ea este confecţio
nată diillt r-o P'astă imrpură ce cOIIlţ ine ca degresant mici pietrice�e şi cio
buri pisate. Vasele din această grupă ceramică prezintă la exterior şi
in interior nn aspect poros şi zgrunţuros ceea ce dovtedeşte muJtă ne
glijenţă in confecţionarea lor (fig. 2/3, 5, 7 ; fig. 4/2, 3, 5 ; fig. 1 11 1 , 4,
1 3) . In general, arderea lor este neuniformă, avind cllll ori diferite in sec
ţiune şi la supra�aţă, de la cărămiziu-inchis pînă la cenuşiu-negricios,
cu nuanţe intermecHaxe, între gri-cărămiziu pînă la negru (fig. 2/6 şi
fig . 4/1 ) . Această ceramică ne înfăţişează ma•i multe elemente dooor.a•t ive,
dintre care cele mai caraderiiStice le reprezintă proeminenţele şi butonH
în relief, de forme şi mărimi diferite· Nu ipllltem şti dacă acestea au fost
4 Ndţu, A. M�ă, C., Zămoşte.anu, 1., Zamoşteanu, M., în Materiale, VII, 1 96 1 ,

5

6

7

p. 34 1 .

Gosta.r, N., i n Omagiu lui P . Constantinescu-Iaşi, Buaur.eşti, 1965, p . 81 .
S-au descoperit putine ma:teri ale cerllliTlice dăin epocile : neoli ti că epoca bronzu
lui, prima epocă a fieruliud-hallstatt şi cer.a.mică de import grecească şi romană .
Din diroa 400 de pachete şi cutd·i cu ceramică dacică lucra·tă cu mina, circa 250
,

conţin ceramică poroasă, rudimentară, foarte puternic corodată şi fărămiţată.
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făcute cu un scop de întrebuinţare. Credem că cele mai multe dintre ele
constituiau nişte simple ornamenteB. Acestea au mai intotdeauna o for
mă cilindrică ( fig. 2/1 , 7, fig. 3/1 , 3, 5 1 fig. 5/3, 8 1 fig. 6/2 1 fig. 8/4, 1 2 1
fig. 1 0/2, 3) , sau conică ( fig. 4/2, 5 1 fig. 6/4, 8 1 fig. 7/4, 10). Citeodată
proeminenţe!le se reduc foarte mult luîi11d forma nnor p.a<s.Ule lirpite pe
corpul vasului ( fig. 5/2) . Se întîlnesc însă şi unele proeminente în formă
de cioc cu V·Îirful ·În SlliS (·fi'i 9· 3/4 i fii g. 6.16 şi fig. 1 0/7) , sau altele apl.a-tli 
zate şi ascuţite către virf, cu cîte 1 ,2,3,5, alveole executate cu un obiect
rotund ( fig. 3/1 1 1 fig. 4/6 1 fig. 5/1 , 4, 8 1 fig. 6/9 şi fig. 1 0/5) , sau cu
crestături ( fig. 3/6) . O serie de butoni sînt turtiţi la vîrf şi au cite o al
veolă ( fig. 3/9 1 fig. 8/5) sau sînt crestaţi în formă de cruce sau X (fig.
3/1 , 51 fig. 5/3 şi fig. 1 0/4). Pe unii butoni au fost realizate de la 1 pînă
la 9 alveole, executate prin impresiuni cu degetul ( fig. 3/9, fig. 4/6 1 fig.
5/7, 1 0 1 fig. 6/5, 8, fig. 7/1 2, 1 51 fig. 8/4 şi fig. 1 0/6) , sau cu un instru
ment special ( fig. 7/1 3, 1 4) . Un decor asemănător cu cel precedent este
format din boţuri de lut Hpite de pereţii vaselor şi apoi a.Iveolate (fig.
7/1 1 1 fig. 8/9 şi fig. 1 0/1 ) .
Alt element1 O·rnamental executa1t p e cer:amka poroasă este brîul
în relief, simplu ( fig. 2/4 şi fig. 1 0/3) , alveolat ( fig . 2/2, 3, 6, 7 1 fig. 3/2,
4, 9-1 1 1 fig. 4/1 , 2, 3, Jig. 517, 1 1 , fig. 6/3, 4, 6, 9 1 fig . 9/7 şi fig. 1 0/7) ,
sau crestat ( fig. 4/10, fig. 8/7, 1 0 ş i fig. 20/1). Poziti·a acestuia p e pereţii
v.a-su'lui este în general orizontală, fi.imd .aplicat fie pe buza vas'U'lui ( fig.
9/1 2 şi fig. 23/1 ) . fiie pe gîtul vasului (fig. 2/2, 61 fig. 3/2, 81 fig. 4/ 1 , 31 fig .
6/6 şi fig. 9/4), fie pe l.llill ărul vasuilui ( fig. 4/2, 8, fig. 5/7, 1 1 ; fig. 6/ 1 , 3, 4, 6;
fig. 7/1 6 ; fig. 8/2, 3, 5, 8 1 fig. 9/5, 7 1 fig. 1 0/7 ; fig. 1 1/1 1 ) , fie pe corpul
vasului în poziţie verticală (fig. 2/3, 4 ; fig. 3/9 1 fig. 4/3, 9 şi fig. 8/8), in
poziţie oblică ( fig. 3/4 1 fig . 8/4 şi fig. 9/5) , în formă de virgulă ( fig. 4/2,
şi fig. 8/1 ) , de cîrlig ( fig. 23/3), sau în formă de ghirlandă ( fig. 2/7 şi fig.
3/1 0), intre ondulaţiile căruia se află cîte 3-4 butoni . Pe unele piese
cer·amice apar două brîie alveolate şi paralele, separate printr-un brîu
simplu ( fig. 9/1 1 ) , sau două alăturate şi paralele, cu incizii oblice ce in
conj oaTă orizontal vasul pe umăr ( fig. 9/3), sau două, unul orizontal şi
altul vertical, unindu-se în unghi drept ( fig. 4/3 şi fig. 8/7), s·au printr-un
buton (fig . 3 /9 şi f.ig. 8/8) sau în alte 1cazur.i , brîul alverolat plea·c ă pard
la întîmplare pe corpul vasului ( fig. 9/5) .
In ornamentarea ceramicii paroase, un rol important îl au liniile
incise. Acestea sînt aşezate uneori în formă de linii drepte şi ori
zontale ce înconjoară corpul vasului sub buză (fig. 8/5) sau pe gît ( fig.
6/4 şi fig. 9/10) , alteori ele au o poziţie oblică sau verticală dis
puse pe anumite părţi ale vasului ( fig. 5/5 ; fig. 9/1 , 9 şi fig. 10/6),
sau sînt executate chiar la voia întîmplării (fig. 7/10). De multe ori, li
niile incizate, combinate între ele, redau o ramură de brad cu frunza în
B Preda, C., in Materiale, VI, 1959, pp. 824-845, fig. 13/1, 2, 4, 8.
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sus ( fig. 2 1 /3 şi fig. 23/5) , sau cu frunza in j os ( fig. 4/8 ; fig. 7/3 ; fig. 8/6
şi fig . 9/7) . Pe unele vase au fost executate linii indzate ondulate în
formă de val, uneori cîte o linie (fig. 7/7, 17 şi fig. 9/4) , alteori grupate
( fig. 5/6, 9, 1 1 ; fig. 6/3 ; fig. 8/2 şi fig. 9/8), sau în semiove ( fig. 4/ 1 şi
fig . 6/2, 7). Destul de des s e găsesc apoi indzH din linii scur.t e, dispuse
în unghi ( fig. 1 2/2 şi fig. 20/6) , oblic (fig. 20/3, 5 şi fig. 22/2, 4), sau
vertical ( fig. 1 1/12) . Se mai întîlnesc şi incizii sub forma unor împun
sături fă·cute cu un instrument ascut,it ( fig. 4/4 şi fig. 20/1 ) , sau incizii
aplicate pe buza vasului crestînd-o (fig. 3/2 ' şi fig. 7/ 1 , 2), sau pe toartă
(fig. 20 / 1 , 4, 7).
O altă formă de decor este aceea a unor şiruri d e alveole impri
mate direct în pasta vasului cu ajutorul degetului (fig. 2/2, 8, fig. 4/2 ;
fig. 7/1 1 , 1 6 ; fig . 8/4, 1 2 ; fig. 9/6 ; fig. 1 0/2 ; fig. 21 /3 şi fig. 23/ 5). Pe
unele fragmente ceramice găsim un decor format din benzi de linii pa
ralele, incizate cu ajutorul unui pieptene, sub formă de striuri ( fig.
4/7 şi fig. 7/8)· Acest decor s-a mai întîlnit pe vase bastarnice desco
perite la Poieneşti9 sau pe vase din cimitirul dacic de la Măgrura10• Un
alt element decorativ aplicat pe ceramica poroasă este cel al barbotinei,
analoagă cu cea de la Piscul Crăsani11, aşternută uniform pe toată su
prafaţa vasului sau numai de la umăr in jos1 2 • Acest decor s-a intilnit pe
o mai mică cantitate de material ceramic provenit din vase de dimensi
uni mari ce aveau pereţii groşi de 2 cm ( fig. 2/1 , 5 şi fig. 5/4)·
In c adrul ceramicii poroase lucrată cu mîna, repertoriul formelor
de vase ce aparţine acestei grupe nu este prea bogat, reducîndu-se nu
mai la cinci forme şi anume : vase cu profilul aproape drept, ceaşca cu
o toa�tă sau cu două tor•ţ i, fructiera, strecurătoarea şi carpa•c ul.
1 . V ase cu profilul aproape drept . In acea·stă formă ceramică am
inclus chiupuJ şi borcanul. Chiupurile sînt vase pentru provizii, de di
mensiuni mari, cu formă sveltă, mai mult cilindrică decît bitronconică,

uşor bombată ( fig . 2/6, 7 şi fig. 3/8, 1 0) . Ele au gîtul scurt şi strîmt, iar
buza se răsfrînge în afară, curb sau ·oblic Fundul vasullll i este plat cu
diametru! mai mic decît al gurii şi de două ori mai gros decît peretele
vasului. Culoarea chiupurilor variază de la gri-gălbui, cărămiziu, brun
roşcat pînă la negru, dat-orită unei arderi neuniformoe. Aceste vase pre
zintă ca ornamente cîte 4-5 butoni mici, cilindrici sau conici (fig . 2/6;
fig. 3/8 şi fig. 4/2, 5) aşezaţi la mică distanţă sub buza vasului ; butoni
cilindrid sau aplat:izaţi, simpli sau ornaţi cu alveole sau crestături, brî
ie alveolate, linii incise în forma ramurei de brad, şiruri de alveole
9 Vu:lp€, R., î n Materiale, J, 1 953, p. 350.
10 �acrea, M, Protase, D., Rusu, M., în Materiale, VII, 1961, p. 3 67, fig. 8j4.
1 1 Andr[eşescu, 1., în Memoriile secţiunii istorice., Academia Roonână, sel'ia III,
tomul III, Bucureşti, 1926 fig. 57.
1 2 Te0c:lor, S., în SCIV, 20, 1 969, 1, pp. 33--4 1 .
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aplicate pe pereţii vasului, etc . (fig.

2/1-5, 8 ;

fig.
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3/1 -7, 9, 1 1 ;

fig.

şi sînt similare cu cele gă•site la Poiana13 (sec. I I-I
.
.
f e n.), la Piscul Crăsani1', la Piatra Roşie 1 6 ( sec. 1 i.e.n·) , la Bedehaza

4/1-10

şi fig.

5/1-1 1 )

Sfîntu Gheorghe16 ( sec

I î·e . n.) , la Măgura17 ( sec. 1 ,i.e·n·) , la Cozla -

Piat11a Neamţ18 (sec . I t.e.n. ) , )a ,Tilişca şi Piatra Craivii1 9 ( sec. III i,e.n.
- sec. 1 e .n.), la Moigrad20 ( s4iil c . 1 î.e.n·) şi la Pecica21 ( sec. I t.e.n} In

cetatea dacică de la Bttca Doamnei, s-au descoperit mai multe frag
mente ceramice dintr-un chiup, din zona curburii maxime a vasului
( fig.

317),

care prezintă in interior

cite

două proeminente conice, alătu

rate şi dispuse vertical. Nu cunoaştem pînă în prezent o

similară

in alte

descoperire

aşezări dacice.

Borcanele sint foarte

numeroase şi formele

va1J1ialte. Ele au, in general, gura ma'i largă

lor

sînt

mai puţin

decit fundul, buza 1ngroşată

şi puţin curbată în exteri·or, iar umerii mai mulrt sau mai puţin reliefaţi
ftg. 6/1-4,6 ; fig. 8/ l , 3 şi
fig. 1 1/1-13)
asemănători
borcanelor 22 .

Aproape toate ,borcanele sint vase cu dimensiuni mijlocii, de 0,1 500,350 m înălţime. Tehnica .lor de prelucrare este destul de primitivă,
fiind confecţionate dintr-o pastă �mpură, poroasă şi citeodată rău arsă.
Culoarea vaselor in formă de borcan este in general roşiatică de dife
rite nuanţe, mergind pină la negru, dovedind prin aceasta o ardere ne
uniformă, iar fragmentele ceramice, in secţiune sînt diferit colorate·

Ca ornamentaţie, vasele-borcan au toate elementele amintite :
brîie in relief, simple, alveolate sau crestate, butoni, alveole sau linii
incise oblic, vertical, orizontal sau în val ( fig. 6/1 -9 ; fig. 7/1-17 ; fig.
8/1-1 2 ; fig. 9/1-1 1 şi fig . 1 0/1-7) . E l e sint asemănătoare cu borcanele
I
deseoperite în aşeză;rile daco-g·etice de La Popeşti 23 ( sec . 1 î.e.n.
e.n. ) , la Poiana 2' ( sec· II-I i·e. n·) la Calu25 ( sec. II-I i.e·n) , la Cozla -

1 3 Vulpe, R., in Dacia, I II- IV , 1 927-1 932, p. 292, fig. 47/1 , 2, 4 ; vez i şi SCN,
I, 1 95 1 , p. 146, fig. 1 /1 0.
14 An<lrieşescu , 1., op. cil., fig. 59.
15 Daicoviciu, C., Cetatea de Ia Piatra Roşie, Bucureşti, 1954, pl. X V I I-2, 13.
16 HOII'ed t , K., In Materiale, II, 1 954, pp. 7-27, fig. 1 2 /7, 1 1 , 13.
1 7 Ma.crea, M., şi colwb., In Materiale. VII, 1 96 1 , pp. 360-369, fig. 8 / 1 5.
1 8 Niţu, A., Zamoşteanu, 1., Zamoşteanu, M., in Materiale, VI, p. 363, fig. 4 /2, 1 0.
1 9 Macrea, M. Floca, 0., LUJ:U, N., Berciu, 1., Cetăţi dacice din rudul Trans�lvaniei,
Bucureşti, 1 966, fig. 46 şi fig . 5 1 .
20 Crişan, H. 1., Ceramtca daco-gelicd, Bucureşti, 1968, fig. 69.
21 Id em, In Apulum , V, Bucureşti, 1 965, pp. 1 27-134, fig. 4 /14.
22 PArvan, V., Gelica, Bu.cuTeşti, 1926, p. 1 86 .
23 Vulpe, R., Aşezdri gellce din Muntenia, Buc.ureşti, 1 966, fig. 1 6 şi f�g. 1 7 ; vez i
şi SCN, IV, 1 -2, 1 955 p. 249 ,fig. 1 2 / 1 .
2' Ldem, î n Dacia, III-IV, 1 927-1932, pp. 286-288, fig. 4 1 /3 ş i fig. 43/7, 8 , 9.
25 Id em , in Dacia, VII-VIII, 1937--1 !MO, 1 94 1 , p. 53, f.ig. 38/1-1 1 .
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Piatra Neamţ26 ( sec . 1 Î·e.n. - 1 e .n . ) , la Piscul CrăsanP7, la Tiseşti28
(sec. 1 î.e·n· - 1 e.n.) , la TinosuP9, 1a Arpaşul de Sus30 ( sec. 1 î.e·n.
I
e·n·), La Măgura-Moigrad31 (sec. 1 Î·e .n·) , la Cozia Veche32 ( sec. 1 î . e·n·
1 e.n.) , 1a Pedoa33 (sec· 1 î.e·n.
1 e.n.) , la Sîncrăieni-Miercurea
Ciuc 3�, la Sighişoara35, la Sfîntu Gheorghe36 şi la Lechinţa37•
La B itca Doamnei există şi un borcan cu fundul perforat (fig. 8/1 1 ) ·
Vasul este confecţionat dintr-o pastă mai bună, d e culoare gri-gălbuie,
are buza evazată curb, iar pe umăr un brîu alveolat este aşezat orizon
tal (Inălţimea
O , 380 m)·
Sînt şi borcane mini·aturi ( fig. 1 1 /2-1 3) , înalte de la 0,020 pînă la
0,098 m, care au ca decor mici proeminente aşezate pe umărul vasului,
SUJb buză în zona de curbură maXIimă sau sub nivelul acesteia (fig . 1 1 /2
-13) . Altele au t:a decor brîul alveolat .
2· ,,Ceaşca" dacică. Din categoria ceramicii poroase lucrată cu
mîna, o formă destul de mult reprezentată în ceramica dacică de pe
Bîtca D oamnei este .. ceaşca• sau .căţuia" (ifig. 1 /1 -3, 5, 8, 91 fig. 21 f1 , 3 ,
6 . 8, 1 0 1 fig. 22/2-8; fig. 23/5, 7-9) . Ceştile a u corpul tronconic cu
gura largă, fundul îngust şi pereţii oblici spre exterior. Toarta pleacă de
sub buză şi se termină în apropiere de fund ( fig. 20/8 1 fig. 21/1, 6, 8 1
fig. 22/3, 6, 8) sau la fundul vasului (fig. 20/1 , 9 1 fig. 21/3 1 fig. 22/5, 7 1
fig. 23/7, 8), fiind o continuare a fundului, cîteodată nefiind perforată
( fig. 23/9) nici la ceştile miniaturi (fig. 2 1 /2, 4, 5) · Ceştile sint lucrate din
pastă impură, iar culoarea lor este cenuşiu-roşiatică, de diferite nuante·
Aproape toate ceştile sînt afumate in interior. Ca tehnică de confecţio
nare se observă că mai întîi se modela corpul, apoi se făceau cu dege
tul două adîncituri în care se introduceau capetele torţii, lucrate sepa
rat ( fig. 20/3).
Sînt ceşti ( " căţui ") ornate cu şiruri de linii incizate ( fig. 20/1 , 3, 5
şi fig. 22/2, 4), alveole fă·cute cu degetul
( fig . 23/5)
şi
brîuri
în relief, simple sau incizate (fig. 20/1 şi fig. 23/1 , 3), ori li-

-

-

-

26 Nitu, A., Zamoş teanu, 1., Zamoşteanu, M., op. cit., p. 363, fig. 4/9.
27 Andrieşescu, 1., op, cit., fig. 33.
28 Nitu; A. , Zairnoştea.nu, 1., Zamoş te anu M., în Materiale, VI, 1959, p. 379, fi'g.
,

4 /1 0, 1 2.
29 Vulpe, R., In Dar.ia, I, 1925, p. 193.
30 Macrea, M., i n Materiale, IV, 1957, p. 1 49, fig. 23 /6.
31 M a c r ea , M., Protase, D., Rusu, M. în Materiale, VII , 196 1 , pp. 360--369, fig
8 /4, 1 1 , 1 6.
32 Moscalu, E., in SCN, 1 9, 1 968, 4, p. 269 fig. 5/1 şi fig. 7/1 , 2, 5.
33 Crişa.n, H., 1., Ceramica daco-gelicd, Bucureşti, 1969, pl. CLXXX-1 , 1 1 Şi pl.
CLXXXI-1 , 2, 3, 6, 7, 9.
3� Preda, C., in Materiale, VI, 1959, pp. 824-845, fig. 1 1 /8 şi fig. 1 2/2.
35 Crişan, H., 1., op. cit., pl. C:L:XXVII-2 şi pl. CLXXX-5, 6, 8.
36 Ibidem, pl. CLXXIX- 1 , 2, 6, 8.
37 Ibidem, pl. CLXXIX-9.
.
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niuţe incizate pe muchea buzei ( fig. 20/3) şi alveole sau împunsături pe
toartă ( fig. 20/4, 7). Brîiele in relief sînt puse de obicei sub buza ceştii
(fig. 23/1, 3), iar citeodată sint aşezate vertical pe corpul vasului (fig.
20/1 ) , sau în formă de cirlig ( fig. 23/3). Decorul format din linii incise
este aplicat pe buza din interiorul ceştii in linii oblice ( fig, 20/5 şi fig.
22/2), sau în formă de ramură de brad cu frunzele in sus ( fig. 2113 şi
23/5) . Sint şi ceşti cu două torţi din care două au fost întregile (fig.
20/8 şi fig. 22/6). S-a descoperit şi o j umătate de ceaşcă lucrată cu mina
dintr-o pastă rudimentară de culoare cărămizie, ce are o formă tronco
nică şi este perforată pe tot corpul cu găuri mai mari ca la strecurători,
atît pe pereţii exteriori cit şi pe fund ( fig. 20/2). In interior, vasul are
caneluri orizontale ( fig. 22/1 ) . Tot în această formă ceramică menţio
năm şi un mic vas îngemănat, de tip solniţă38, confecţionat din pastă
poroasă de culoare gri-găllbuie (fig. 21/12).
L a Bitca Doamnei, s - a descoperit ş i o ceaşcă lucrată cu roata ( fig.
23/6) , de o �onnă mai •oondcă decîrt -cele descoperite la Grădiştea Munce
lului şi la Meleia39• După cîte ştim, aceasta este a doua descoperire din
zona al'cului extracarpatk'0•
3 . Fructiera. (Vasul cu picior 1nalt). Tot din categoria ceramicii
paroase, avem o fructieră'1 lucrată cu mina din pastă rudimentară,
avînd o culoare gri-cărămiziu-gălbuie, arsă neuniform. Vasul are o for
mă ovală, puţin adîncă, .cu buza lată, evazată orizontal (fig. 24/3) . Corpul
fruotierei este aşezat pe un picior înalt şi g.r os, scobit in interior ( fig.
25/1 ) , cu profilul oval, mai strîmt in partea de sus, la locul de îmbinare
cu corpul vasului şi in partea inferioară, deasupra bazei ce formează o
tal:pă pe care se sprij ină (Inălţimea
0,180 m, diametwiJ. gurH
O ,350
m, înălţimea piciorului
0,189 m, diametrul tălpii piciorului
0, 1 20 m)·
4. Strecurdtoarea. Există o parte din fundul plat al unui vas per
forat ca o strecurătoare (fig. 27/2), executat din pastă rudimentară de
culoare gri-cărămizie. Iar un alt fragment (fig. 27/3) confecţionat tot
din pastă rudimentară, de culoare brună, are pereţii laterali perforaţi
ca la strecurătmi .
5. Capacul. In cetatea dacică de la Bîtca Doamnei, s-au descoperit
cinci capace lucrate cu mîna din pastă poroasă (fig. 25/3 şi fig. 26/1 , 2,
3, 5, 6) , păstrate fragmentar, dintre care două (fig. 26/2, 3) sînt miniatu
rale. Unul dintre ele are mînerul de apuoat in partea superioară, perfo
rat (fig. 26/2) , iar celălalt are mînerul neperforat ( fig. 26/3). Un capac
( fig. 25/3 şi fig . 26/6) a-r e în partea superioară un mk buton, de apuc.at,
-

-

38 Gos t-aT, N., c e tăţi dacice din Moldova, Bucure�ti, 1 969, fig. 3 1 .
39 Cri�an, H., 1., op. cit., pl. XLVII-4, 7.

-

-

'o In si'ipi'tturile de la Poi-ana, din anul 1 95 1 , s-a descoperit o ceaşci'i diacici'i lu
crati'i cu roata.
41 Niţu, A. , Zamoşteanu, 1., Z.amoşteanu, M., in Materiale, VII, 196 1 , p. 339.
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alveolat uşor şi fiind prevăzut fără inelul interior de îmbucare în gîtul va
sului. Fragmentul de capac ( fig. 26/1 ) este asemănător cu cel de la Poia
na42, dar ii lipseşte partea superioară a mînerului .
B . Ceramica tină lucrată cu mîna. In această grupă, am incadrat
ceramica îngrijit lucrată cu mîna, din pastă cu puţine impurităţi, mai
omogen arsă decît cea din grupa precedentă şi acoperită la exteri·or cu
un slip lustruit care mai păstrează uneori un luciu metalic· Ca degre
sant s-a folosit un nisip cu granule mai mici, iar cioburile pisate se
intU.nesc în proporţie foarte mică. Culoarea ceramidi ce aparţine acestei
grupe este neagră, brun-gălbuie sau roşiatică .
Ca ornamentaţie avem proeminenţele conice aplatizate, de tra
dli.ţie hallstattiană, situate în zona mijlode a vasului (fig. 1 2/4, 7 ; fig.
14/1 ; fig. 1 5/4, 6 şi fig. 16/1, 3, 4, 7-9) , proeminenţele prismatice (fig .
14/3 şi fig. 1 6/5, 6) ,canelurile executate pe buza (fig. 13/1 şi fig. 1 6/2) ,
pe gîtul ( fig. 1 8/7) sau pe toarta vasului (fig . 1 8/2, 4 şi fig. 1 9/2) , şi alte
ornamente în relief ca : butoni mici, rotunzi, situaţi în apropierea buzei
( fig. 1 2/7 ; fig. 13/7 şi fig. 1 4/1 , 3, 5) , sau sub zona curburii maxime a
vasului ( fig. 1 5/6), semilune în relief aşezate pe umărul vasului ( fig.
1 3/5) sau în zona curburii maxime (fig. 1 5/2) , apoi briie simple, scurte,
în relief, în forma literei V întors, cu un mic buton în interior (fig. 1 6/10
şi fig. 1 7/2, 6) , sau fără buton ( fig. 13/2-4 ; fig. 14/1 şi fig. 1 7/1, 3, 4,
5) ·
In cadrul acestei grupe ceramice, repertoriul formelor de vase este
mai bogat, cuprinzînd nouă forme ceramice şi anume : vase cu profil
bitronconic, vase cu profil bombat, vase cu profil aproape drept, stră
chini, ceşti (căţui), căni cu o toartă, fructiere, capace şi strecurător·i .
1 . V asul cu profilul bitronconic. Prezenţa acestei forme la Bîtca
Doamnei ne este dovedită de numeroase fragmente provenind de la
vase mari prevăzute cu proeminente conice aplatizate ( fig. 1 6/1 ) , sau
v•a se bitronconice cu mici proeminente pe umăr, sub buză (fig. 13/7 şi
fig . 1 4/5) , sau fără nici un fel de decor (fig. 13/6 şi fig. 14/2) . Ele sînt
îngrijit lucrate cu mîna, cu exteriorul lustruit, dar corodat în parte de
apele de ploaie infiltrate în sol. Culoarea lor este de la negru pînă la
brun-închis şi gălbui-cenuşiu deschis . Această formă de vas evoluează
din vasele bitronconice hallstattiene descoperite la Poiana,43 sau
Apahida, 44 datate în secolele I I I-II î.e.n. Vasul (fig. 13/6 şi fig.
1 4/2) are culoarea gri-cărămizie, buza evazată orizontal şi fundul
neprofilat. El pre1lintă o ardere nenniformă şi urme de slip lustruit .
2. Vasul cu profil.ul bombat. Am putut reconstitui numai patru
va�se cu această formă, lucrat·& îngrijit cu mîna din pastă bună, avînd
42
43
44

Crişan, H., 1., op. cit.. p. 1 82, fig. 97 /2.
Vulpe, R., in Dacia, III-IV, 1 927-1 932, fig. 26/1 .
Crişan, H., 1., Materiale dacice din necropola şi aşezarea de
Baia Mare, 1966, p. 48, fig. 21 /1.
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ca degresant nisip şi cdoburi pisate (fig. 12/1 , 5 şi mg . 1 5/ 1 , 3 , 5, 7 ) · Ele
prezintă o fetuială la exterior şi in interior, avînd cul'OaJ"ea gri-cărămizie
pînă la gri-gălbuie. Nu posedă nici un alt decor, decit urme din fondul
lustruit al vasului, care in cea mai mare parte este distrus de către
apele de infiltraţie din sol. Această formă de vas se întîlneşte la Zim
nicea şi la Poiana45, datată stratigrafic în secolele III-II î-e-n. , la Bede
haza Sfintu Gheorghe46 şi la Costeşti47 ( secolele lll-11 i. e-n·) ·
3. V asul cu profilul aproape drept. Am grupat în această formă
vasele ( fig . 1 2/3, 4, 7 ; fig, 1 4/ 1 , 3, 4 şi fig . 1 5/6) lucrate îngrijit cu mîna
din pastă fină, cu un slip puternic lustruit (fig. 1 2/4) care se mai păs
trează şi pe celelalte vase din această formă, partial, deoarece este C'O
mdat de agentii chimiei din sol. Aceste vase au gure largă şi curbată
în exterior
(fig . 1 2/3, 4; fig.
1 4/1 , 4 şi 1 5/6) , sau evazată oblic (fig.
1 2/7 şi fig. 14/3) , cu profilul aproape drept, cu fundul neprofHat şi prezintă
ca decor proeminente mici, conice, dispuse pe umărul vasului in apro
pierea buzei ( fig. 1 2/7 şi fig. 1 4/1, 3), sau sub zona de curbură maximă
a vasulu i (fig . 1 2/4 şi fig. 1 5/ 6) , şi pweminenţe InalTi, aplatizate drept
unghiular, dispuse pe mijlocul vasului în apropierea zonei de curbură
maximă (fig. 1 2/7 şi fig . 1 4/1 , 3) . Un alt decor il C'Onstituie brîul simplu,
scurt, în fomna literei V inversată ( fig. 1 4/1 ) . Vasiul ( fig. 12/3 şi fig.
1 4/4) este lustruit şi fără decor .
Aceste forme de v,ase se intilnesc in Transilvania, la Pecica şi
Sfintu Gheorghe48, datate in secolele 111-11 î . e .n., precum şi la Poiana49,
datate în secolul II i-e.n .
4. Strachina . In categoria ceramicii lucrate cu mina din grupa B,
la Bîtca Doamnei s-a descoperit strachina tronconică cu umărul scurt,
cu gura largă şi evazată oblic (fig. 25/2 şi fig. 26/8, 9) · Vasele mai păs
trează un slip puternic lustruit, avînd culoarea de la
gri-cărămiziu
pînă la negru. Fetuiala este aplioată atît la exterior cit şi in interiorul
vasului. Forme similare de străchini întîlnim la Piscul Crăsani50 şi în
Transilvania la Valea lui Mihai, Moreşti, Ciumeşti şi Arad-Gai51 , datate
în serolele III-II i.e.n.
La Bîtca OQamnei s-au mai găsi't şi unele fragmente ceramice, pro
venite probabil de la străchini, lucrate cu mina care prezintă torti ori
zontale, lipite pe umărul vasului (fig. 26/7) . Aceste torţi se mai intilnesc
la Piscul Crăsani52 şi la Tinosul53, datate în Lat€me III .

45 Idem,Ceramica daco-geticd, Buc ur eşti , 1 969, p. 1 12, fig. 40/4 şi fig. 4 1 .
46 Horedt, K., op. cit., pp. 7-27, fig. 1 3 /4.
47 Crişan, H., 1. , Ceramica daco-geticd , Bucureşti, 1968, fig. 23.
48 Cnişan, H., 1.,

49
50
51
52
53

Ceramlca dac o-geticd, Bucureşti, 1969, pl. XXXIII-3' 2 4.
Vulpe, R., op, cit., fig. 36/6.
An.d ri eşescu 1., op. cit.• fig. 1 1 6 şi fig. 1 17.
Crişan, H., 1., op, ci i , pl. XXXIV-3, 4, 5, 9.
Andrieşescu, 1., op. cit., p. 30, fig. 75.
Vulpe, R., in Dacia, 1, 1925, p, 198, fig. 25 J2.
,

'

.
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5. Ceaşca. (Căţuia dacicăj. Avem două ceşti fragmentare (fig. 23/2,
4) care, ca tehnică de prelucrare, aparţin ceramicii fine lucrată cu
mîna . Ceaşc a (fig. 23/2) este c onfecţLonată din pastă bine aleasă şi are
avea
1a exlterior o �eţuială de culoare cărămizie negricioasă. Vasul

două torţi care porneau în partea de jos la mică distanţă de nivelul
fundului. Iar ceaşca (fig. 23/4), reconstituită in desen este lucrată din
pastă bună de culoare gri-cărămizie şi are la exterior o feţuială bine
păstrată . Toarta are o canelură longitudinală, asemănătoare cu cele de
pe torţile cănilor.
6. Cana cu o toartă. Am grupat aici cănile mici (fig. 1 8/2, 3, 6, 9 şi
fig . 1 9/1 , 3, 6) şi mijlocii (fig. 1 8/8, 10 şi fig. 1 9/4, 5) , cu cite o toartă
supraînălţată şi corpul bombat ori bitronconic. La unele, unirea celor
două trunchiuri de con se faoe unghiular ( fig. 1 8/6, 10 şi fig . 1 9/3, 4), iar
la altele rotunjit (fig. 18/8 şi fig. 1 9/5, 6) , astfel încît corpul vasului ara
tă mai mult sferic decît bitronconic. Toate acestea au un gît mai lung
sau mai scurt, simplu sau canelat (fig. 1 8/7), cu buZJa rotunjită şi eva
Ztată oblic . Ca tehnică, toate aparţin categoriei fine lucrată cu mina .
Ele au torţi groase carenate în exterior (fig. 1 9/5), canelate vertical
( fig. 1 8/2, 4 şi fig. 19/1 , 2) , sau in secţiune elipsoidale ( fig. 1 9/3, 6) şi
puţin supraînălţate. Cana ( fig. 1 8/10 şi fig. 1 9/4) are fundul scobit.
Tipul acesta de căni se întîlneşte foarte frecvent in mai toate aşe
zările dacice, fiind în număr mare la PoianaM, la Piscul Crăsani55, la
Sighişoara, Someşul Rece, Guşteriţa - Sibiu56, la Popeşti, Ciolăneşti din
Deal57, datate în secolul II î.e.n.
La Bitca Doamnei, se găsesc fragmente de torţi care au cîte trei
butoni conid, aşezaţi deasupra torţii la locul unde toarta este prinsă
de buză ( fig. 1 8/ 1 ) . Asemenea butoni s-au mai întîlnit la Piscul Cră
sani58, la Pecica59 şi la Popeşti60• Sînt şi căni miniaturale (fig. 1 8/5) .
7. Fructiera (vasul cu picior înalt). O formă ceramică des întîlnită
la Bîtca Doamnei, din care ni s-a păstrat o mulţime de fragmente, este
fructiera . Acest tip de vas se caracterizează prin buza lată şi răsfrîntă
orizontal in exterior. Corpul ei este puţin adinc, are o formă semiovală
şi se termină cu un picior cilindric, gol în interior, mai larg spre
bază şi evazat,formînd o talpă pe care se sprijină (fig. 24/6, 8) . Aceste
vase lucrate cu mina dintr-o pastă fină sînt acoperite in interior şi la
exterior cu un slip puternic lustruit de culoare neagră sau cenuşiu-în
chisă, ce capătă un luciu metalic . Unele au cîte unul sau două ine'le in
54 Idern, in Dacia, III-IV, 1927-1 932, fig. 26 f3, 7, 8.
Andrieşescu, 1., op. cit., fig. 7 1 , 72 şi 73.
56 Crişan, H., 1., op. cit., pl. CLX-1 , 2 ; pl. CLXI-4 şi pl. CLXII-5.
57 Ibidem, p. 122, fig. 48 f3, 4 şi fig. 50/3, 4, 6.
68 Andrieşescu, 1., op. cit,, p. 58 , fig. 136.
59 Crişan H., 1., op, cit., pl. LXI-2.
60 Vulpe, R., in SCIV, VI, 1-2, 1955, fig. 14.
55
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relief, sltuate imediat sub nivelul de unire a corpului cu piciorul vasu
lui ( fig. 24/1 · 5) . Ele sînt asemănătoare cu fructierel·e de la Poiana61,
descoperire in nivelul Poiana II, cu cele de la Sighişoara şi Moigrad62,
datate in secolul II i.e·n· Arheologul clujean J. H. Crişan afirmă că fruc
tierele din această categorie ceramică lipsesc in aşezările dacice .din
Munţii Orăştiei, datate in secolele 1 i . e.n. - 1 e.n.63, unde s-au găsit
numai fructiere lucrate la roată·
La Bitca Doamnei s-:a descoperi.t şi un fr:agment din piciorul unei
fructiere cu lustru negru, prevăzut cu găuri triunghiulare - "ferestre"
( fig. 24/2), asemănătoare cu cea de la Poiana64, sau probabil cu frag
mentele de picior de fructiere cu perforaţii triunghiulare de la Sighi
şoara şi de la Pecica.
Sint şi fragmente din fructiere lucrate cu mina care au buza răs
frintă şi prevăzută cu faţete ( fig. 24/9 şi 1 0) · Nu avem nici un singur
exemplar intreg din aceste vase. Ele sînt similare cu cele descoperite la
Piscul Crăsani65 şi la Sighişoara66•
Avem şi fructiere negre, lustruite, de dimensiuni mici ( fig. 24/4)
care au piciorul plin şi scobit puţin numai la bază, unde este evazat,
formind o talpă (fig. 2417).
a. Capacul. S-au descoperit două fragmente din acelaşi capac,
oare, oa tehnică, face parte din categoria ceramicii fine lucrată cu mina
şi lustruită (fig . 26/4) . El prezintă o angobă neagră lustruită puternic,
pe ambele părţi, căpătînd un luciu metalic . Acesta are in exterior, ca
decor, pe partea superioară, trei cercuri adîncite şi lustruite, aşezate
concentric, iar in interior capacul are o ramă de imbucare in gitul
vasului (i s-au calculat dimensiunile, - diametru! maxim este de 0,152
m, iar înălţimea actuală de 0,048 m)·
g. Strecurătoarea . La Bitca Doamnei s-au descoperit citeva frag
mente de strecurători care au aparţinut categoriei ceramicii fine lucrate
cu mina. Un fragment de strecurătoare (fig. 27/1 ) are o anqobă neagră
lustruită şi in mare parte corodată. A.vem partea superioară a unei
strecurători (fig. 27/4) compusă din umărul, gitul şi buza vasului eva
zată obUc în exterior ca o pilnie. Ii lipseşte partea perforată a coirpului
·şi toarta . Vasul este lucrat dintr-o pastă bună şi prezintă in exterior
un slip negru puternic lustruit care-i dă Wl luciu met:alic·
in SCN, I, 1 95 1 , p. 1 46 şi UTill . , fig. 1 5/6.
Crişan, H., op. cit., p. 126, fig. 55 /2, 3.

61 ldem,
62

63 Ibidem, p. 130.

M Vulpe, R., in DaCia, III-IV, 1 927-1 932, 1 933, p. 280, fig. 25 } 1 2.

65
66

Andrieşescu, 1., op. cit., p. 53, fdg. 120 şi 1 2 1 .

Cr.işan, H., I. , op. cit., p l . LI-16, 1 7, 1 9, 20.
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Strecurători lucrate cu mina, cu angoba. neagră lustruită, similare
cu �a de la Bitca Doamnei, au fost descoperite la Sfintu Gheorghe67,
datate in secolele 11-1 t.e.n.
c. Obiectele din lut ars. Din categoria ceramicii lucrate cu mtna
fac parte şi o serie de alte obiecte din lut ars ca : lustrultoarele (fig.
28/1-6 ; fig. 2Q/6) ; o greutate din lut ars de formă piramidală ( fig.
29/5) ; fusaiolele de formă tronconică, ori bitronconicA ( fig. 30/1-28 1
fig. 3111-20) şi cu ornamente incizate din linii şi puncte ( fig. 29/1-4) .
Există şi o fusaiolă cilindrică ( fig. 31/1 ) ·
Maj orita•tea rondelelor sint confecţionate din f.ragmente de vase
lucrate cu mina (fig . 32/1-12) sau la roată (fig. 32/13, 14) . Aceste obiec
te din lut ars sint similare cu cele descoperite in aşezările daco-getlce.
Greutăţi din lut ars de formă piramidală, asemănătoare cu cea desco
peri.tă la Bitca Doamnei, au fost găsite la Piatra Cra·i vii68, la Băniţa119
şi la Piscul CrăsanF0•
Concluzii. In lucrarea de faţă s-a făcut incadran�a cronologică a
ceramicii daco-getice de la Bitca Doamnei, lucrată cu mina, descoperită
pinl in prezent. Pentru aceasta s-au avut in vedere toate elementele
de datare, folosite ca metodă de cercetare şi de studiu a ceramicii· Au
fost prezentate, descrise şi analizate toate elem�ntele considerate din
punct de vedere al tehnicii folosite in prelucrarea, arderea şi ornamen
tarea ceramicii de către olarii daci . Dar această prezentare trebuie com
pletată, fireşte, şi cu alte studii pe baza cărora se pot trage unele con
cluzii de ordin istoric .
La Bitca Doamnei s-a găsit destul de multă ceramică lucrată cu
mîna acoperită cu un sl:ip lustruit şi cu luciu metalic . Din analiza amă
nunţită a ceram icii lucrată cu mina şi tinind seama de analogiile
ei cu ceramica similară din alte aşezări daco-getice de pe cuprin
sul ţării noastre, aj ungem la concluzia că cea mai veche ceramică
dackă de aici datează din secolul II i.e.n. Pentru aceasta pledează cate
goria ceramicii negre lustruite, lucrată cu mina, precum şi anumite ele-
mente de decor, care se intilnesc şi în stratul I I /2 de la Poiana,
ca de exelllp lu decorul in form ă de V inversat, butonii aplati
zaţi, butonii cilindrici alveolaţi şi butonii prismatici. Aceştia din urmă
se intilnesc şi in faza a II-a de la Ciumeşti. O altă concluzie la
care am ajuns este aceea că ceramica daco-getică lucrată cu mina
de la Bitca Doamnei prezintă o mare asemănare , ca tehnică, forme şi
decor cu cea din aşezările dacice din Moldova, precum şi cu
1n Materiale, Il, 1958, pp. 7-27, fig. 11 fii.
Crişan, H., 1., op. cit., pl. CIV-25.
Macrea , M. , Flooa, 0., Lupu, N., Berciu, J., op. eli., p. 21!, fig. 8.
Andrieşescu, 1., op. cit., p. 84, fig. 237.
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cele din Transilvania, in special cu cele situate in centrul şi estul Tran
silvaniei .

SUR

lA

Ct!RAMIOUE

DACO-GeTE

TRAV AllLt!E

"\

LA

MAIN

DE BITCA DOAMNEI, PIATRA NEAMŢ

RESUME
Au 9\ld-ouest de Piatra Neamţ, sur un coteau a ppe le B ! t ca Do a mnei ( f ig. 1 ) on
a fait la dtkouverte d'une cite dace. Les fouHles a rcheologique effectuees ici ont m enc
a la d ecouv errte d'un grand nOIIIl b re de diiJferentes, antiquites comme : des outils, des
bijoux, dejS monnaies et d'autres mal eriaux. Du p o int de vue cantltatif c'est la ccrami
que qui pred ornl:ae .
La ceramique autochtone, daco-gete represente dans l'ensemble presque 98 % . En
ce qui concerne La techniqu e du f.a coonem€1Ilt on pelllt la diVIi ser en deux grrandes
oa tego ni es cerarnique tx.a va ill ee a l a m.ain et c er ami q ue trav ad.ll e e 8'11
tour. La
ceram:.que travaillee ă la main, on peut la diviser en deux groupes : la ceramique
rudimentaire negligemment modelee ( travaillee) d'une pâte impure dant !'aspect est
poreux et grumeleux : et la c er ami que fine tr-availlee a la malin, couverte a l'exte
ric•ur d'un lustrage n oir .

A. La diversite des formes des pots du groupe de la ceramique rudimentaire

t rava il l e e a l a main est reduite a c in q aspec-l,is : pots cn proi.i! a peu pres droit ( fig.
2-1 1 ), la tasse a une anse ou a deux (fig. 20--2 3), le co m potier (f-ig. 24/3 et 25/1 ), la
passoire (fig. 27 /2, 3) et le couvercle (fig. 26/1 , 2, 3, 5, 6). Leur c o ul eur est variee ;
ellc va d'un gris-Jaune, briquc , brun-roux au noir, a caus e d'une- corn bus tion i neg al e.
C es pots presentent comme ornement : des boutons en forme cyl indriqu e
on
aplalis, s imp le s ou ornes d'11Jlveolc15 on d'entail!es, des cordons en !'eliel, simples ou
nlveolees .. entaillees, des colliers d 'alveoles imprimees a la main dans la pAie du pot :
des lig n c s cn cordoo obliques , verticales, horizonbales ou ondulees, en branche
de

sapin etc.

B. La cer am i qu e fine tr-a v a i ll ee a La main esl soigne�ement tra v a il l ee ; sa pâtC',
rl'une memeure qualite, offre la pos si bi lit e d'une combustion plus omog en e ; c'est ainsi
qu'elle a un email verni.
La couleur de ces pots est en general noire, brune-jaune ou rousse. Comme
plein centre du pot, des protuberances prismatiques, des cannettes p l ac es a la bouche,
ornement il y a des protuberances en cone de provenance hallstatthienne, situee en
•

nu cou ou a l'anse du pot et des ornements en relief, comme des petits boutons, des
cordons simples ,courtes, s ous la forme de la lettre V inversee.
Au sein de ce groupe 1111 V•a riete des forrnes reduite a neuf : des p o ts II.U profil
bitroncone (fig. 1 3 f6, 7 ; fig. 1 4/2, 5), des pots au profil bombe (fig. 1 2;1 , 5 ; fig. 1 5/1,
3, 5, 7), des pots au profil ţresque en ligne droite (fig. 1 2 /3" 4, 7 ; fig. 14/1, 3� 4 ;

fig. 1 5j6), des terrines (fig. 26 j8, 9), des t•asses (fig. 23/2,4) , des tasses a Wle anse
( fig. 1 8 et 19), des CO.llliPotiers (fig. 24 et 25/1 ), des passoires (fig. 26f4) et des
couvercles (fig. 27/1 , 4).
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C. Les objets en terre culte font p�tie du groupe de la ceramiqu·e trevaillee il
la main. On rencontre ici des polissoirs (fig. 28 et 29f6), des po'ds pyramidaux en
terre cuite ( fi g. 29f5), fusaioles (fig. 30 et 3 1 ), pe tits disques en terre culte (fi g. 32).
Conclusions. Par l'an•alyse en detaJhl de la ce f!am ique travaillee A la main et
tenant compte des analogies avec la ceramique similaire des autres c ontrees de notre
pays ou existait des centres daco-getes, on peut c onclure qu'a Bttca Doamnei la plus
ancienne ceramique est celle qui vient du 11-eme siecle avant notre ere.

LE9ENDE DES FIGURES
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

Fig.
F'ig.
Fig.

1. - "Bitca Doamnei" - vue d'ensemble.
2, 3. - Des fragments et des pots travailles en pâte ţoreuse.
4, 5. - Des fragments de ceramique aux elements decoratifs.
6-10. - Des pots travailles A la main en pâte poreuse.
1 1 . - Des pots-miniatures.
12, 13. - Des pots et des fragments travailles ă la main en pâte fine.
14, 15. - Des pots travailles A la main en pâte fine.
16, 17. - Des fragments de ceramique travailles â la main en pâte fine.
18, 19. - Des tasses travailles a la main en pâte fine et aux vernis noir Oll

brun-fonce.
Fig. 20. - Des tasses et des fragments.
Fig. 21, 22. - Des tasses travailles â la main.
Fig. 23. - Des tasses travailles â la main ; 23/6. Tasse travaillee au tour.
Fig. 24. - Des compotiers et des fragments travailles a la main ; 24/2 un fragment
de pied en fenetres triangulaires.
Fig. 25. - Ceramique travaillee A la main : 1. Comţotier ; 2. Terrine ; 3. Couvercle.
F'ig. 26. - Ceramique travaillee a la main : 1-6. Couvercles et fragments ; 7-9.
Des terrines et une anse.
Jl,ig. 27. - Des passoires.
Fig. 28. - Polissoirs.
Fig. 29. - Des objets en terre cuite : 1-4. Fusaioles ornees des incisions ; 5. Poid
pyramidal ; 6. Polissoir.
Fig. !30, 31 . - F'usaiole!=:.
Fig. 32. - Petits disques en terre cuitc.
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INCEPUTURILE MIGRAŢIEI POPOARELOR IN REGIUNEA
EST CARPATICA ŞI TEZAURUL DE MONEDE ROMANE
IMPERIALE DE LA RACOVA-CHETRIŞ, WD. BACAU

de BUCUR MITREA

In satul Racova, comuna Chetriş, jud. Bacău, s-a descoperit in
primăvara anului 1 951 un tezaur de denari romani din timpul imperiu
lui. Descoperirea monetară a rămas tăinuită pînă în vara anului 1 953,
cînd intregul tezaur a ajuns în mîinile autorităţilor locale· In toamna
aceluiaşi an semnatarul acestor rînduri, ca delegat al Muzeului Naţio
nal de Antichităţi din Bucureşti am făcut o amplă cercetare la faţa lo
cului în legătură cu această descoperire1• Rezultatul acestor investi
gaţii, precum şi concluziile ce se desprind din studiul materialului mo
netar recoltat cu acest prilej, fmmează obiectul prezentării d\:� faţă .
Satul Racova, pe teritoriul căruia s-a găsit tezaurul, este situat pe
pantele vestdce ale podişrului Moldovei, care, in acest punct, coboară
destul de abrupt spre albia majoră a Siretului. El face parte din comuna
Chetriş şi este aşezat pe malul stîng al Siretului, la vreo 1 2 km S-SE
de oraşul Bacău.
Punctul unde s-a făcut descoperirea este situat pe malul stîng al
pîrîului Racova, care traversează satul, şi anume in grădina locuitorului
Tudor Romaneţ.
Din relatările locuitorului, verificate de noi la faţa locului, reiese
că in primăvara anului 195 1 , pe cînd îşi lucra terenul aflător in spatele
ca1sei, a gă,sit, la rădă·Ciina unui arbust, un vas de lut ce conţinea mone 
de antice. Vasul a fost spart cu sapa şi de pe acel teren a cules
1 In legi'iturl!i. cu a.ceastl!i. cercetare am intocmit un 8JIT1plu ralpOrt Cf.
1 953, 31 octombrie.
Mem<>rid Antiquita!tis, II,

1970
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circa 300 de monede pe care le-a ţinut ascunse pînă in 1 953, c ind
le-a predat Sfatului Popular locaP.
Se pare că din monedele aflate, un număr aproximativ de 280
exemplare ar fi ajuns la Sfatul Popular local, din care ceva mai tirziu
vreo 240 exemplare au fost trimise autorităţilor tutelare din Bacău. Di
ferenţa de 40 exemplare s-a împrăştiat prin comună3• La Bacău împrăş
tierea monedelor a continuat pe la diferite instituţii4 şi unele persoane,
de unde au fost apoi strînse de noi, după cum se va vedea mai departe·
Pentru a încheia această parte a cercetării mai trebuie să adaug că
in cursul investigatiilor făcute la faţa locului în octombrie 1 953 am
aflat alte şase monede, risipite in pămîntul din jurul gropii în care s-a
făcut descoperirea, precum şi unele fragmente din vasul în care erau
depuse monedele .
Incercările făcute de a găsi prin imediata apropiere a locului cu
descoperirea moneta.ră a nnei aşezări a celor ce au ascuns vasul cu
monede au dat deocamdată un rezultat negativ . Este probabil că aşe
zarea va trebui căutată mai sus, pe deal, sau prin imprejurimi, ceea
ce atunci nu ne-a fost posibil .
Descoperirea tot în localitate, înainte de anul 1906, a altor doi de
nari romani imperiali5 tot din secolul al II-lea constituie un preţios in
diciu în acest sens .
Fragmentele ceramice strînse din locul în care a fost afla,t depo
zitul monetar, fac parte sigur din vasul în care au stat monedele,
deoarece în împrejurimile imediate n-am putut afla nici o urmă de
fragmente ceramice vechi. In plus, fragmentele mai mari aflate mai păs2 Autoritatea loc.aUi a delegat pe tnvi!it!itorul Ion Dinu, directorul şcoalei elemen
tare din R1aoova şi pe un functionar al Sfatului ca si!i i.a in primire monedele
descoperite. In lipsi!! de documente scrise, ne rezumi!im s!i consemni!im datele
relatate verbal de invi!iţi!itorul Ion Dinu : mo:nedele primHe ar fi fos t in numi!ir
de 111proxirru�tiv 280 exemplare.

J

Din cele împrăştiate prin oomuni!i eu am mai strîns patru exempLare.
' Ceva mai departe vOii da o situatie eXIacti!i cu privire Ia BJcest l'.speot. A se
vedea tabelul nr. 1 .
5 L a Expoziţia din 1906 au ajuns prin donaţie, două monede desooperite î n comu
na Raroova, jud. Baci!iu. Atit monedele, cît şi biletelele care 1(" insoteau s-au
păstrat şi au ajuns după inch iderea Expoziţiei, la MNA
Muzeul Naţional de An
tichităţi. Din bilettu l păstrat lîngă monede reiese că ambele exemplare au fost dă
ruite Expozitiei de ci!itre ,.Parohul Gh. Ghidu, din corn. Bătrîneşti, jud. Roman . . ,
găsite de fratele donatorulUi Th. Ghidu, l1: comuna Racova, BacClu". Mronedele
se plistre.azi!i la MNA. sub nr. Inv. 1 0 1 2, unde se g!iseşte (lingi!! monede) şi
biletelul OITigin.al. Monedele au fost emise sub :



=

.

1. Faustina 1.

AR. 3, 1 1 g ; 17 mm. Conservarea buni!i. Tocită.
Cohen2, 11. Mattingly, BMC, 354 (tip Aetern itas) .
2. Mare Aureliu
AR. 3,30 g ; 18 mm. Conservarea bunl'i. Putin tocit.
Cohen2, 1031. Mattingly, BMC, 551, anul 171.
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trează pe pereţii lor interiori urme de rugină de culoare albastră-verzue,
provenită de la rnonede. Ţinînd seama de faptul că studiul monedelor
ne îngăduie să fixăm cronologic data la care tezaurul a fost îngropat,
înseamnă că implicit datăm şi vasul în care monedele au fost aflate .
Ori, cum tezaurul a fost ascuns in pămînt după cum vom vedea în ulti
mii ani ai sec. al II-lea al erei noastre, înseamnă că vasul va data din
a:c·ea·stă vreme . De aceea •socrotim că este util să insi.st şi să notez cara·c
terul acestei ceramici aşa cum apare pe vasul de la Racova.
Pasta din care este confecţionat vasul este bine aleasă, uniformă,
oornpactă, cu fine grăunţe de nisip şi are în spărtură o cu1o.are gri�oonu
şie deschis.
Pe pereţii exteriori, vasul a avut un fin "slip" de culoare neagră
compactă, ce acoperea, după cît ne indică fragmentele păstrate, intre
gul corp al vasului . Acest slip cedează şi se dizolvă în apă la spălatul
vasului, incit pereţii e�teriori ai vasului primesc şi ei culoarea pastei
gri-cenuşie deschisă.
Pe pereţii interiori ai vasului se află un alt slip, cu mai multă ade
renţă şi intr-un ton mai deschis, decît primul şi nu se dizolvă in apă .
Ca tehnică, recipientul e lucrat la roată şi are coacerea uniformă,
pasta fiind la fel de pătrunsă pe toată grosimea ei. Pereţii vasului sînt
în general mai groşi in partea lui inferioară, deşi această grosime nu se
observă in mod egal peste tot la aceeaşi înălţime, şi se subţiază in
spre buză, după ce în zona de maximă lărgime s-au îngroşat din nou .
In ceea ce priveşte forma pe care a avut-o vasul e destul de greu
de a o preciza numai după cele cîteva fragmente ce ni s-au mai păstrat.
Totuşi v•om î•noerca să dăm une:le inf.o nn.aţii pe baza lor, intru cît ele ne
permit aceasta. Este vorba, după cît se pare, de o cană bitronconică
cu inel de susţinere, cu partea inferioară bombată, apoi pereţii se strîm
tează brusc în unghi ascuţit, formînd o netă şi tranşantă demarcaţie în
tre cele două părţi. Este probabil că în continuare să fi fost vorba de
un gît vertical ce nu ni s-a mai păstrat, de o lungime ce n-o putem apre
cia, ce se termină printr-o buză uşor evazată in spre exteri'Or ce se în
groaşe şi se arcuieşte aproape simetric atît în spre interior cit şi in spre
exterior. Legătur.a dintre gît şi corpul vasului a trebuit să s·e fi făcut
printr-o toartă pe care vasul a avut-'0 şi de care găsitorul îşi aminteşte,
dar care s-a pierdut6 •
6 AsUipra difer.L1elor forme pe care le iau va.sele de lut din Moldova acestei vremi
a se vedea Gh. Bichir , Les Carpes a la Iumiere des derniere s decouvertes
archeologiques de Mol�avie, fn Atti del VI Congresso lnternazionale delle
Sclenze preistoriche e protostoriche, III, Roma, 1966, p. 74--79. Cf.
idem,
La clvillsation des Carpes (II-III siecle de n.e.) d la Iumierc des loullles
archeologiques de Poiana-Dulceşti, de Butndreşli e t de Pădureni, in Dacla, N.S.,
XI, 1967, p. 1 77-224. Pentru ceramică, p, 190 şi urm. şi p. 203.
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Nu putem preciza dacă a avut cana vreun ornament sau nu, in
afară de slipul amintit, din cauza păstrării cu totul fragmentare . Bucăţile
pe care le avem, nu par a indica ceva în acest sens.
In urma cercetărilor pe care le-am întreprins, la locul descoperirii
şi mai departe, am putut stabili că monedele din tezaurul de la Racova,
Chetriş s-au împrăştiat, precum urmează :
21 1
. 12
. 4
. 6
. 4

1 · Sfatul Popular Bacău
2. Muzeul arheologic din Piatra Ne.amţ
3 . Arhivele Statului, Bacău .
4· Desroperite de mine la faţa locului
5 . Donate de directorul Ion Dinu
'TOTAL

:

exemplare
exemplare
exemplare
exemplare
exemplare

237 exemplare

Intreg acest lot de 237 denari mi-a stat la dispoziţe pentru studiu
in ultimele luni ale anului 1 953 şi primele luni ale anului 1 954. IIiven
tarul cronologi.c_pe_ împăraţi, cu unele date tehnice- mai- importante n
dăm in partea a dou.a a lucrării. Dat, inainte de a prezenta şi discuta
structura tezaurului, socot că nu e lipsit de interes să prezentăm, amă
nunţit, dar succint, felul cum s-a fragmentat tezaurul (Tabelul nr. 1 ) ·
1·

Tabelul Nr. 1

Muzeul de arheologie din Piatra Neamţ

1 2 exemplare

1 . Vitellius, anul 69 în descriere nr. 2
2 . Vespasian, anul 73 în descriere nr. 1 0
3. Vespasian, anii 77-78 i n descriere nr . 1 7
4 . Titus, anul 80 i n descriere nr. 23
5. Hadrian, anii 1 25-128 in descriere nr. 63
6. Hadrian, a.ni i 1 25-128 în descriere nr. 64
7. Hadrian, anii 1 32-134 in descriere nr. 67
8. H.adrian ( Sabina) tn descr1iere Illi' . 81
9 . Antoninus Pius, anii 1 57-1 58 în descriere nr. 121
1 0. Antoninus Pius (Faustina 1) in descriere nr. 1 64
1 1 . M. Aurelius (Antoninus Pius) în descriere nr. 170.
1 2 . M . Aurelius în descriere nr. 1 83

Il · Arhivele Statului, Bacău .
1·
2.
3·
4·

Antoninus Pius. anii 1 59-160 în descriere nr. 1 28
Antoninus Pius (Faustina 1) in descriere nr . 1 33
M. Aurelius (L. Verus) în descriere nr . 1 86
M . Aurelius ( Faustina Il) in descriere nr. 221
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III· Monede găsite în pămînt la locul descoperirii ... 6 exemplare
.

1·
2.
3.
4·
5.
6.

. în descriere nr. 37
Traian .
Antoninus Pius .
. în descriere nr· 91
.
.Anton.inus Pius ( Faustina 1) în d&.51crtere nT . 1 65
M. AureHUJS în descriere ru. 1 74
M. Aurelius (L. Ve.rus) în descriere ru. 19 1
M. Aurelius (Fa.ustina Il) in descriere nr. 222

. 4 exemplare
IV. Monede primite de la Ion Dinu .
1 · Hadrian în descriere nr. 70
2. Antoninus Pius, anii 1 47-148 în descriere nr· 98
3. Antoninus PiUJS 1 54-1 55 în descriere nr. 1 1 5
4· Ant01ninus p,ius ( Farustina 1) în descriere nr 1 66
Din tezaurul de 237 denari ce au fost studi �ţi de mine, 1 0 exem
plare ( 6 aflate de mine în pămînt l'a locul descoperirii, la oare s-au
adăugat alte 4 exemplare primite de mine de la Ion Dinu) se păstrează
la Muzeul Naţional de Antichităţi Inv 361 , restul a fost restituit Muze
ulUJi de Arheologie din Piatra Neamţ l'a 25 mai 1 954 .
...

In momentul cînd am luat pentru studiu monedele de la Racova
nu erau curăţate. Acest fapt mi""a îngăduit să fac unele observaţii pe
c are le rezum mai jos. După îndepărtarea stratului de pămînt ce a fă
cut pe unele exemplare o aderenţă mai mult sau mai puţin consis
tentă, a�pare pe sup.raf.aţa monedelor o patină de culoare neagră com
pactă, dispusă înJtr-un strat subţire şi uniform .
Peste această patină sesizăm ia cele mai multe monede un strat
de rugină de culoare verde închis, de o grosime ce variază între o
fracţiune de mm şi pînă in spre 1 mm .
Trebuie să menţionez că unele monede au fost găsite, ,.curate",
fără a fi oxidate, decît într-o minimă măsură . Este probabil că ele se
aflau în spre mij locul vasului şi au fost protejate de restul monedelor·
Metalul. Met·alul din care sînt confecţionate toate monedele din
tezaurul de la Racova este argintul. Este de remarcat şi reţinut faptul că
a:oesta nu este o parHcularitate a tezaurului de la Raaova, 1.li1l caz în
tîmplător ci am putea spune că este o regulă ce reiese din observa
rea şi a restului descoperirilor monetare din aceiaşi regiune: toate teZJaurele monetare din secolele 1-11 şi chiar începutul secolului al
III-lea sînt formate exclusiv din monede din argint. Din contră, pe cît
apar de frecvent cele de argint, pe atît cunoaştem de rar sali lipsesc
cele de aur . După informaţiile de care di,spunern pînă în p.rezent nu
ştim să se fi făcut descoperiri de asemenea monede pe teritorhll Mol
dovei pentru această vreme. Monedele de bronz sau aramă nu :;.par nici
ele în tezaurul nostru şi nici in alte tezaure de monede romane din acehttp://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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Tabelul Nr. 2

Numele
imp4ratulul

Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

1 0.
11.
1 2.

de · exemplare

Procentul

Nr. de exem .. Obser•
plare la ani
VIII li
domnle

1
1
19
2

0,42
0,42
7,98
0,84

1
1
1 ,9
1

Nr.

Otho
Vitellius
Vesp:asian
Titus
Domiţian
Nerva
Traian
Hadrian
Antoninus Pius
Mare Aureliu
Commodus
Septimiu Sever

23
37
86

53
12
3

9,66

1 ,21

15,12
36,1 2
22,26
5,04
1 , 26

1 ,7 6

1

1

aprox.

3,74
2 , 79
1
1

Potrivit tabelului, monedele din tezaurul de care ne ocupăm. în
cep cu un denar emis îrn timpul împăratului Otho (anul 69) , ia-r cele mai
recente sînt din timpul domniei lui Septimiu Sever. Din acest lung şir de
împăraţi, rezaurul nostru nu cunoaşte nici o monedă de la doi împăraţi
suooesivi : Domiţ1an şi Nerva . De la toti oei1a:lţi împăraţi avem un a
numit număr de monede pe care-I vom analiza mai jos.
Faptul că d�pozitul monetar începe cu un denar de la Otho, este
no.rmail. El irudi:că doar faptul că tezaurul c-onţine monede emise dtllp ă
reforma împăratului Nero10• Şi fenomenul este obişnuit pentru tezaureie
din Mo1dova1 1 •
Dacă examinăm coloana c u numărul d e exemplare din tabelul nr.
2. iese în evidenţă numărul relat·iv mare al denarilor lui Vesp asian , 1 9
Îill totaJ, ceea c e înseamnă 7,98 % din monedele găsi1te. Numărul lor scade
sub Titus (2 exemplare) , pentru a creşte în mod apreciabil sub Traian,
23 exemplare, respectiv 9,66%. Creşterea ini ţiată sub Traian, continuă
şi sub Hadr.ian, 37 exemplare, 1 5,1 2 % , pentru a culmina sub urmaşul
to H. MaUingly, Coins
1923, p. 20 şi urm.
u

al

the Roman Empire in the British Museum, voi. I, Londra.

Bucur Mltrea Descoperiri de monede romane din aşezarea geto-dacd de la
Poiana. .., In SCIV, VIII, 1---4, 1957, p. 1 75 şi nota 25. Mai nou asUipra acestei
probleme Virgil Mihăilescu-Birl' ba, O problemă de statistică numismaticlf, in
Memoria Antiquitatis, I , 1 969, p. 122 şi urm.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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lui, Antoninus Pius. In timpul ·acestui împărat numărul monedelor ajun
ge la 86 exempLare, ceea ce in procente înseamnă 32, 1 2 din totalul
monedelor des·coperite in tezaur. Este în general un �enornen cunoscut
in monedele descoperite in tezaurele din Moldova, ca in timpul lui An
toninus Pius să se înregistreze de regulă cel mai 11idioat procent faţă de
restul monedelor.
In timpul urmaşului său la domn1.e, Ma!'cus Aurelius, numărul
monedelor deşi se menţine ridicat, totuşi scade : sint înregistrate 53
exemplare, dar procentual ele sînt doM" 22,26. Sub Cmrnn odus numărul
monedelor scade vertiginos : abia 1 2 exemplare, cărora le corespunde
5,04 % . In sfîrşit, Septimiu Sever cu oare se tncheie monedele din te
zaur, este prezent doar prin tre, i exemplare.
Dar indicii care ni se par mai elocvenţi pentru un anumit aspect
economic, sint cei poe care ni-l oferă numărul de exemplare repartizati
pe ani-domnie. Prin acest indice se exprimă intensitatea vieţii econo
mice tn timpul domniei împăratului respectiv. In această privinţă este
de semnalat indicele destul de ridicat din timpul lui Vespasian : 1 ,9.
Pentru timpul lui Traian şi Hadrian, cu tot numărul destul de ridicat de
monede, totuşi indicii abia se ridică in timpul lui Traian la 1 ,21 , iar
al lui Hadrian la 1 ,76. Abia tn timpul lui Antoninus Pius indicele mo
nede-an-domnie se va ridica vertiginos la 3,74, pentru a scădea apoi
sub Marcus Aurelius la 2,79, iar sub domniile ultimilo'l' doi împăraţi să
coboare la 1 .
Din tabelul nr. 2 reiese că tn tezaurul ce ne preocupă nu apar mo
nede de la doi împăraţi : Domiţian şi Nerva. Se pune intrebarea dacă
acest fapt are vreo semnificaţie sau nu, iar in caz afirmativ care este
explicaţia. Pentru a da un răspuns bazat pe fapte, trebuie să vedem
dacă se mai cunosc şi alte tezaure romane descoperite pe teritoriul Mol
dovei din care să lipsească monedele emise sub Domiţian şi Nerva.
Dintr-o situaţie rezumată tn 1 95712 reiese că monede de la Domiţian şi
Nerva apar in mod obişnuit tn tezaurele din Moldova: Deci, după toate
probabilităţile avem de a face cu o situaţie locală, fără o semnificaţie
generală 13• Ne mai rămîne să spunem cîteva cuvinte tn legătură cu
data de îngropare a tezaurului .
Prin faptul că tezaurul de la Racova-Ch etriş se incheie cu trei de
nari emişi sub Soeptimiu Sever, nu mai Urziu de anul 1 95, el se inte12 Bucur Mitrea, Descoperirile de monede romane din aşezarea geto-dacll de la
Poiana şi importanţa lor istorică, in SCIV, VIII, 1-4, 1957, ţ. 175, nota 25.
13 Este probabil că din motive ce-i sint specifice, tezaurizatorul n�a mai adău
gat nici o moned ă Ia fondul tezarurului tn cursul domniei lui Dornitian şi Nerva.
Faptu! că �n descoperirile de tezaure din Moldova denarii emişi In timpul lui
D omit1an ŞI Nerva apar in mod con.st111nt şi in anumite proportii, ne fac să
ooncludem că lipsa lor ddn tezaurul de la Racova-Chetriş este nesemnificaUvă .
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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descoperiri, 14 din care
asemenea descoperiri.
Inseamnă că îngroparea lui a avut aceleaşi oauze ca şi a celorlalte
patru din aceeaşi grupă : Avrămeşti, Bacău, Hirsova, Oboroceni, Curseşti,
şi alteiJ.e. Dar ingropările de tezaure in ultima decadă a secolului
al 11-l·ea nu se limitea'Ză nwnai ·la teritoriul MoLdovei. lntr-un studiu lllll
terior16 s�a arătat că asemenea tezaure au fost îngropate şi pe teritoriile
estice ale URSS 1 7• Ţinînd seama de această situaţie, pre.cum şi de faotul
menţionat de izvoare că în această vreme se desfăşoară migratia goti
că dinspre MaTea Baltică (Vistula), spre Marea Neagră ( Olbia) , am pre
supus că îngroparea tezaurelor monetare este de pus in legătură cu
această migraţie.
Pentru Moldova cercetări[e recente ale lui Gh. Bichir au sesizat
arheologic prezenţa sarmaţilor încă din cuprinsul secolului al II-lea1 8•
Este probabil ca îngropările de tezaure monetare din Moldova din
ultima decadă a secolului al II-lea să se datorească in primul rînd sar
maţilor care se aşează pe teritoriul Moldovei. Este posibil ca ei să nu
fie singurii. Dar cauza eaTe a făcut să ia naştere aceste deplasări de
popoare este una de ordin mai general : migraţLa goţilor. Ea este aceea
care a presat. impins şi antrenat o serie de . populaţii., desrădăcinîn
du-le din vechile lor vetre. Cu ace.asta pentru răsăritul Europei şi pen
tru istoria regiunilor orientale ale ţării noastre etapa migraţiei popoa
relor a început. Tezaurul de la Racova-Chetriş şi intreaga serie din care
face parte constituie o dovadă.
grează intr-o grupă mai numeroasă de astfel de
cuno şteam in anul 1 967 15 nu mai . puţin de cinci

*

Catalogul monedelor din tezaurul de la Racova-Chetriş
1.

O tho
AR. Greut. 3,03 g. D i am . 18 mm. Moneda tocită şi tn parte
ştearsă d i n cauza circulaţiei.
Mattingl y 5. Cohen2, 1 7.Anul 69.
,

2 · V itellius
AR. Greut. 2,88

g. Diam. 1 8,50 mm.
Cohen2, 1 1 2. Anul 69.

Mattingly,

1 7.

AR. Greut.
Mattingly,

2,99 g. Diam. 20 mm. Moneda tocită
7 . Cohen2, 84. Anul 69-70.

3. V espasian

şi în parte ştearsă

1 4 B. Mitrea, Contribuţii numismatice la istoria triburilor daco-getice din Moldova
în a doua jumătate a sec. II e.n., in SCIV, VII, 1-2, 1956,

p.

161 şi urm.

1 5 BuC'IU' Mitrea şi EmH1a Zaharia, Descoperirea monetară de la Oboroc enJ . ..,
Arheologia Moldovei, V, 1967, p. 90-92.
16 Ibidem p. 93-95.
p. 95.
tB G h. Bichir, Cultura
p. 29 şi urm.

1 7 Ibldem,

In

carpiclf, rezumatul tezei de doctorat, Bucureşti, 1972,
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AR. Greut. 2,91 g. Di.am. 1 8,20 mm. Moneda tocită de circulaţie.
Mattingly, 27. Cohen2, - Anul 69-705. V espasian
AR. Greut. 3, 1 8 g. Diam . 1 7,30 mm. Moneda circulată.
Mattingly, 355 ( dar AV) . Anul 70.
6. V espasian
AR. Greut. 2,95. gr. Diam. 1 8 mm. Moneda circulată şi în parte
tocită.
Mattingly, 355, dar aur. Anul 70.
1. V espasian
AR. Greut. 3 , 1 9 g . Di�am. 1 8,80 mm.
Ma1:tingly, 58. Cohen2, 565. Anul 70-7 1 .
8 . V espasian
AR. Greut. 2,83 g. Diam. 1 9 mm. Moneda drculată.
Mattingly, 71 . Cohen2, 574 . Anul 72-73 .
9. Vespasian
AR. Greut. 2,64 g. Diam. 1 9 mm. Moneda circulată, iar pe Rv.
urme de inciziuni longitudinale .
Mattingly, 1 05. Cohen2, 431 . Anul 73.
1 0 . V espasian
AR. Greut. 2, 76 g. Diam. 1 7,30 mm. Moneda tocită din cauza
circulaţiei.
Mattingly, 98. Cohen2, 387. Anul 73 .
1 1 · V espasian
AR. Greut. 2,80 g. Diam. 1 9 x 20 mm. Moneda circulată.
M.attingly, 1 33. Cohen2, 1 1 0. Anul 74.
1 2 . V espasian
AR. Greut. 2,74 g. Diam. 1 9,70 mm. Moneda circulată.
Mattingly, 1 6 1 . Cohen2, 366. Anul 75.
1 3. V espasian
AR. Greut. 2,86 g. Di�am. 1 8,70 mm. Moneda tocită d� circulaţie .
Mattingly, 1 65. Cohen2, 367. Anul 75.
14. V espasian
AR. Greut. 2,84 g. Diam. 1 9,40 mm. Moneda circul.ată şi tocită.
Mattingly, 1 65. Cohen2, 367. Anul 75.
15. V espasian (Domiţian)
AR. Greut. 2,95 g. Dia'In. 1 9,40 mm.
Mattingly, 1 93, Cohen2, 47. Anul 76.
16. Vespasian
AR. Greut. 2,97 g. Diam. 1 8 mm. Moneda tocită.
Mattingly, 203 ? Cohen2, 1 2 1 ? Anul 77-78 1.
1 1. Vespasian
AR. Greut. 2,88 g. Diam . 1 8 mm. Moneda mult circulată.
Mattingly, 2 1 6. Cohen2, 2 1 6. Anul 77-78.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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1 8.

V espasian ( T itus)
3 g. Diam. 1 8,50 mm. Moneda tocită.
227. Cohen2, 1 04. Anul 77-78.

AR. Greut.
Mattingly,
19.

V espasian

.

Greut. 2,97 g. Diam. 1 7,25 mm. Moneda toc1tă.
Mattingly, 295. Cohen2, 28. Anul 78-79.
20. V espaslan (Titus) .
AR. Greut. 2,80 g. Diam. 1 8 mm. Moneda circulată.
Mattingly, 32 1 . Cohen2, cf. 3 1 . Anul 78-79.
AR.

21.

V espasian

3 tJ. Diam. 18 mm. Moneda circulată.
Mattingly, 254. Cohen2, 559. Anul '7 9.

AR. G r eu t.
22.

Titus

3,02 g. Diam. 1 7,80 mm . Moneda circulată.
33 ( dar AV) Cohen2, 292. Anul 79.

AR. Greut.
Mattingly,

23. Titus

AR. G reut .
Mattingly,

24.

3,23 g. Diam. 1 8,80 mm.
43. Cohen2, 30 1 . Anul 80.

Traian

Greut. 3,04 g. Diam. 1 9,80 mm.
Mattingly, 68. Cohen2, 2 1 9. Anul 1 00.

AR.

25. Traian
AR. Greut. 3,14 g. Diam. 1 9 mm .
Mattingly, 68. Cohen2, 2 1 9. Anul 1 00.
26. Traian
AR. G reu t 3,05 g. Diam. 1 8 mm .
Mattingly, 68. Cohen2, 2 1 9. Anul 1 00.
27. Traian
AR. Greut. 2,70 g. Diam. 1 9,50 mm.
Mattingly. 385. Cohen2, 1 1 8.
28. Traian.
AR. Greut. 3, 1 2 g. Diam. 1 8,70 mm. Moneda circulată.
Mattingly, 590. Cohen2, 271 .
29. Traian
AR. Greut. 3,28 g. Diam. 1 8,70 mm .
Mattingly, 616, Cohen2, cf. 1 90.
30. Traian
AR. Greut. 3,20 g. Diam. 1 9,60 mm.
Mattingly, 472. Cohen2, 9.
31. Traian
AR. Greut. 2, 58 g. Diam. 1 9 mm.
Mattingly, 40 1 . Cohen2, 1 96.
.

·
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32.

Tralan
AR. Greut. 2,71 g, Diam. 1 8,25
Mattingly, 581 . Cohen2, 1 54.

33.

Traian
AR. Greut. 3,21 g. Dia.m. 1 9,50
Ma.ttingly, 305, Oohenl, -

mm.

mm.

Traian
AR. Greut. 2,84 g, Oiam. 1 9,50 mrn.

34.

Mattlngly, 305.

35.

Traian
AR. Greut. 2,91 g. Diam. 1 8,50 mm.
Mattlngly, 281 . Co hen2, 85.
36. Traian
AR. Greut. 3,14 g. Di.arn. 1 9,25 mm.
Mattingly, 276 . Cohen2, 69.
31. Traian
AR. Greut. 3,10 g. Diam. 20,20 mm.
Mattingly, 276. Cohen2, 69.

Traian
AR. Greut. 2,53 g. Diam. 1 8 mm.Moneda uzată.

38.

Mattingly, 297. Cohen2, 89.

Traian
AR. Greut. 2,78 g. Diam. 1 9,50 mm.
Mattingly, 306. Cohen2, 87.
40. Traian
AR. Greut . 3,06 g. Diam. 1 9,30 mm.

39.

Mattingly, 626. Cohen2, cp. 1 9 1 .

4 1.

Traian
AR. Greut. 3,02 g. Diarn. 1 8 ,80 mm.
Mattingly, 1 6 1 . Cohen2, cp. 376.
42. Traian
AR. Greut. 3,02 g. Diam. 20 mm.
Mattingly, 445. C ohen2, 497.
43. Traian
AR. Greut. 3,03 g. Diam. 20 mm. Moneda ci rcula tă .
Mattingly, 559. Cohen2J 274. Anul 1 1 2-1 1 7 .
44. Traian
AR. Greut. 3 g. Di,am. 1 9 mm.
Mattingly, 542. Cohen2, 278 var.
45. Traian
AR. Greut. 2,95 g. Diarn. 1 9,30 mrn .
Mattlngly, 5 1 7. Cohen2, 1 05. Anul 1 1 2-1 1 7.
·

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

265

266

BUCUR MITREA
46. Traian
AR. Greut . 2,93 g . Diam. 1 9,70 mm.
Mattingly, 328. Cohen2, 74.
41. Hadrian
AR. Greut. 2,95 9 . Diam. 1 9 mm Conservarea bună.
Ma'itingly, 20. Cohen2, - Anul 1 1 7.
48. Hadrian
AR. Greut. 2,89 g. Diam. 1 9 mm.
Mattingly, 18. Cohen2, 248. Anul 1 1 7.
49. Hadrian
AR. Greut. 2,87 g. Diam. 1 8,50 mm . Mone da uzată.
Mattingly, 85. Cohen2, 1 350. Anul 1 1 8.
50. Hadrian
AR. Greut. 3,51 g. Diam. 1 9 mm .
Mattingly, 7 1 . Cohen2, 1 350, Anul 1 1 8.
5 1 · Hadrian
AR. Greut. 3,04 g. Di am. 1 8,50 mm.
Mattingly, 94. Cohen2, 1 476. Anul 1 1 8·
52. Hadrian
AR. Greut. 2, 74 g. Diam. 1 9 mm
Matti ngly, 201 . Cohen2, 1 1 1 5.
53. Hadrian
AR. Greut. 2,90 g. Diam. 1 9 mm.
Mattingly, 207. Cohen2, 1 1 5 1 . Anul 1 1 9-1 22.
54. Hadrian
AR. Greut. 3,04 g. Diam. 1 8,50 mm.
Mattingly, 284, Cohen2, 903 . Anul 1 1 9-1 22.
55. Hadrian
AR. Greut. 3, 1 4 g. Diam. 20,30 m m x 1 7.50 mm .
Mattingly, 354. Cohen2, 309. Anul 1 25-1 28.
56. Hadrian
Mattingly, 35 1 . Cohen2 • 3 1 0. Anul 1 25-128 .
AR. Greut. 3,09 g. D i am 1 8 mm.
51. Hadrian
AR. Greut. 2,95 g. Diam. 19 tnm.
Mattingly, 4 1 8, Cohen2, 390. Anul 1 25-1 28.
58. Hadrian
AR. Greut. 2,98 g. Diam. 1 8,50 mm. Moneda circulată
Mattingly, 4 1 8, Cohen2, 390. Anul 125-128.
59. Hadrian
AR. Greut. 3, 1 2 g. Diam. 1 9,25 mm.
Mattingly, 397. Cohen2, 335. Anul 1 25-128.
.

.

.

.

.
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60. Hadrian

AR. Greut.
Mattingly,
6 1 . Hadrian
AR. Greut.
Mattingly ,
6 2. Hadrian
AR. Greut.
Mattingly,
63. Hadrian
AR. Greut.

2,88 g. Diam. 1 8.50 mm Moneda tocită.
397. Cohen2, 335. Anul 1 25-1 28·
.

3,0 1 g. Diam. 1 9,20 mm
378. Cohen2, 293. Anul 1 25-1 28.
.

3,08 g. Diam. 1 8,50 mm.
385 - Cohen2, cp. 379. Anul 1 25-128.
2,85 g. Diam. 1 9 mm.

Mattingly, 334. Cohen2, 3 1 5. Anul 1 25-128·

64. Hadrian

AR. Greut 3,08 q. Diam . 1 9,50 mm.
Mattingly; 456 . ·cohen2, 460 (dar "bust"' ) · Anul 1 25-1 28.
65. Hadrian
AR. Greut. 2,98 g . Diam . 1 8,50 mm.
Mattingly, 474. Cohen2, 295. Anul 1 28-132 .
66. Hadrian
AR . Greut. 3,08 g . Diam . 1 7 ,70 mm Moneda tocită.
Mattingly, 568. Cohen2, 1 308. Anul 1 32-1 34.
61. Hadrian
AR. Greut. 3 , 1 8 g. Diam. 1 7 mm.
Mattingly, 635 . Cohen2, 762. Anul 1 32-1 34.
68. Hadrian
AR. Greult. 2,55 g. Diam. 1 9 mm.· Moneda tocită.
Ma1tingly, 284. Cohen2, 903. Anul 1 1 9-1 38.
69. Hadrian
AR. Greut. 2,88 g . Diam . 1 9,80 mm
Mattingly, 289 (variantă) . Cohen2, 907. Anul 1 1 9-1 38.
7 0 . Hadrian
AR. Greut. 3,28 g. Diam . 1 8,25 mm.
Mattingly, 7 1 5. Cohen2, 1 335. Anul 1 35-138.
7 1 . Hadrian
AR Greut. 3,49 g, Diam. 1 7,80 mm.
Mattingly, 687. Cohen2, 1 028. Anul 1 34-138.
72. Hadrian
AR. Gre ut 2,79 g. Diam . 1 8, 25 mm.
Mattingly, 777. Cohen2, 1 48 1 . Anul 1 34-138.
13. Hadrian
AR. Greut. 3,25 g. Diam. 1 8 mm.
Mattingly, 663 (var.). Cohen2, 935. Anul 1 34-138.
.

.

.
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14· Hadrian

AR. Greut. 3,06 g. Diam. 1 9,25 mm.
Mattingly, 823 . Cohen2, 1 54. Anul 1 34-138.

75. Hadrian

AR. Greul. 3,52 g. Diam. 1 7,70 mm.
Mattingly, 677. Cohen2, 963. Anul 1 34-138

16· Hadrian

·

AR. Greut. 2,78 g. Diam. 1 7,80 mm .
Mattingly, 635. Cohen2, 762. Anul 1 34-138.

17 . Hadrian

AR. Greut. 3,36 g. Diam. 1 8,50 mm .
Mattingly, 762. Cohen�, 1 455. Anul 1 34-138.

78. Hadrian

AR. Greut. 3,24 g. Diam. 1 8,50 mm.
Mattingly, 879, Cohen21 1 24/ Anul 134-138.

79. Hadrian

.

AR. Greul. 2,92 g. Diam . 1 8,75 mm.
Mattingly, 580 ( tip. gen. av.). Anul 1 34-138.

80. Hadrlan

AR. Greut. 3, 1 4 g. Diam. 1 8,50 mm.
Mattingly, 945. Cohen2, 73.
81. Hadrian ( Sabina)
AR. Greul. 2,83 g. Diam. 1 9,20 mm .
Mattingly, 940. Coh en2, 43.

82. Hadrlan

AR. Greut. 3,03 g. Diam. 1 8 mm. Conservarea bună.
Mattingly, 969. Cohen2, 50. Anul 1 37.

83. Hadrian

AR. Greul. 3,22 g. Diam. 1 7,80 mm
Mattingly, 969. Cohen2, 50. Anul 1 37.
.

84. Antonlnus Pltis ·
AR. Greut. 3,21 g. Diam. 1 8,80 mm.
Mattingly, 5. Cohen2, - Anul 1 38
85. Antonlnus Plus
AR. Greut. 2,82 g. D iam . 1 9,40 mm.
Mattingly, 1 2. Oohen2• 66. Anul 1 38.
86. Antonlnus Plus
AR. Greut. 3,53 g. Diam. 1 8,50 mm.
Mattilngly, 74· Cohen2, - Anul 1 39.
87. An tonlnus Plus
AR. Greul. 3,23 g, Diam. 1 8, 65 mm.
Mattingly, 5 1 . Cohen2, 88. Anul 1 39.
88. Antonlnus Plus
AR. Greut. 2,90 g. Diam. 1 9 mm
·

.
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Mattingly, 1 1 6. Cohen2, 875. Anul 1 39.
89. Antoninus Plus
AR. Greut. 2,88 9. Diam. 1 8,85 mm
Mattingly, 207. Cohen2, 405. Anul 1 40-1 44.
90. Antoninus Plus (M. Aureliu)
AR. Greut. 3, 19 9· Diam. 17 mm.
Mattingly, 509. Cohen2, 100. Anul 1 44·
9 1 . Antoninus Plus (Mare Aureliu)
AR. Greut. 2,93 9· Diam . 1 8 mm
Mattingly, 1 97. Cohen2, 1 35. Anul 1 40-1 44 .
92. Antoninus Plus ( M. Aureliu)
AR. Greut. 2,81 9. Diam. 1 8,90 mm.
Mattingly, 1 94. Coh·en2, 1 24 . Anul 1 40-1 44.
93. An tonlnus Plus (M. Aureliu)
AR. Greut. 2,97 9· Diam. 1 8,30 mm
Mattin9ly, 255. Cohen2 - Anul 1 40-144.
94. Antoninus Plus (M. Aureliu)
AR. Greut. 3,24 9· Diam. 19 mm.
Mattingly, 1 72. Cohen2, 13. Anul 1 40-1 44 .
95. Antoninus Plus
AR. Greut. 3,25 9. Diam. 1 7,50 mm.
Mattin9ly, 567. Cohen2, 490. Anul 1 45-1 6 1 .
96. Antonlnus Plus (M. Aureliu)
AR. Greut. 2,89 9· Dia m 1 7,50 mm
Mattin9ly, 636. Cohen2, 608. Anul 147-148.
97. Antonlnus Plus (M. Aureliu)
.

.

·

.

.

.

.

AR. Greut. 2,91 9· Diam. 1 8,20 mm
Mattingly, 636. Cohen2, 608. Anul 1 47-148.
98. Antonlnus Plus (M. Aureliu)
AR. Greut. 3,39 g D i am. 1 7,50 mm
Mattin9ly, 6 1 9 ? Cohen2, - Anul 147-148 '1
99. Antonlnus Plus (M. Aureliu)
AR. Greut. 2,55 9· Di.am. 1 8,25 mm .
Mattingly, 172. Cohen2, 609. aprox. Anul 1 48.
1 00 · Antonlnus Plus (M. Aureliu)
AR. Greut. 3,22 9· Diam. 1 7,80 mm.
Mattingly, 657 var. Cohen2, 284. Anul 1 48-149.
.

.

101.

.

Antoninus Plus

AR. Greut. 2, 79 9 . Diam. 1 8,60 mm
Mattingly, 736. Cohen2, 825, Anul 1 50-1 5 1 .
.

1 02.

Antoninus Plus

AR. Greut. 3,50 9· Di am. 1 9 mm. Păstrarea bună.
Mattingly, vol. 1�1, p, 1 08. Anul 1 5 1 -1 52. Exemplarul e rar.
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103. Antonlnus Plus
AR. Greut. 3,42 g. Diam. 1 9,25 mm.
Mattingly, 749. Anul 1 51-1 52.
104. Antonlnus Plus
AR. Greut. 3,16 g. Diam. 1 8,25 mm.
Mattingly, 741 . Cohen2, 961 . Anul 1 51-1 52.
105. Antonlnus Plus
AR. Greut. 2, 92 g. Diam. 1 8,25 mm.
Mattingly, 782 . Cohen2, 1 97. Anul 1 52-1 53.
106. Antoninus Plus
AR. Greut. 2,67 g. Diam. 1 8 mm.
Mattingly, 782. O:>hen2, 197. Anul 152-153.
10'1. Antonlnus Plus
AR. Greut. 3,1 1 g. Diam. 1 8,70 mm.
Mattingly, 782. Cohen2, 1 97. Anul 1 52-153.
108. Antoninus Pius
AR. Greut. 2,53 g. Diam. 1 8,30 mm.
Mattingly, 790. Cohen2, 270. Anul 1 52-153.
109. Antoninus Pius
AR. Greut. 2,73 g. Diam. 1 8 mm
Mattingly, 790. Cohen2, 270. Anul 1 52-1 53.
1 1 0. Antonlnus Pius
AR. Greut. 3, 1 3 g. mam. 1 8,50 mm
Mattingly, 806. Cohen2, 1 98. Anul 1 53-1 54.
1 1 1· Antonlnus Pius
AR. Greut. 3,12 g. Diam. 19,40 mm.
Mattingly, 809, Cohen2, 29 1 . Anul 1 53-154.
1 12. Antoninus Plus
AR. Greut. 3,38 g. Diam.. 1 8,40 mm.
Mattingly, 809. Cohen2, 29 1 . Anul 1 53-1 54.
1 13. Antonlnus Pius (M. Aurel'i u)
AR. Greut. 3, 1 5 g. Diam. 1 6,80 mm ·
Matting,l y, 822. Gohen2, 663. Anul 1 53-154.
1 14. Antoninus Plus
AR. Greut. 3,71 g. Diam. 1 7,25 mm.
Mattingly, 829. Cohen2, 201 . Anul 1 54-1 55.
1 15. Antoninus Pius
AR. Greut. 3,08 g. Diam. 1 8,20 mm.
Mattingly, 832. Cohen2, 292, Anul 1 54-1 55.
1 16. Antoninus Plus
AR. Greut. 3,31 g. Diam. 1 7 mm.
Mattingly, 834. Cohen2, 272. Anul 1 54-1 55.
.

.
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1 17. Antoninus Pius

AR. Greut. 2,81 g. Diam. 1 7,50 mm.
Mattingly, 829 ? Cohen2, 201 . Anul 1 54-1 55.
1 18. Antonlnus Plus (M. Aureliu)
AR. Greut. 2,76 g- Diam. 1 8,40 mm
Mattingly, 874. Cohen2, 703. Anul 1 55-156.
_

.

1 19. An tonlnus Pius

AR. Greut. 3 g. Dia.m. 1 7,65 mmMattingly, 878. Cohen2, 1 02 1 . Anul 1 56-1 57.

1 20. Antonlnus Plus

AR. Greut. 2,48 g- Di,am. 1 8 mm.
Mattingly, 876. Cohen2, 1 006. :Anul 1 56--1 57.
1 2 1 . Antoninus Pius

AR. Greut. 3,04 g. Diam. 1 8 mm.
Mattingly, 939. Cohen2, 804. Anul 1 58-159.

122. Antoninus Pius

AR. Greut. 2,99 g. Dialffi . 1 8 mm.
Mattingly, 956. Cohen2- - Anul 1 58-1 59

1 23. An toninus Pius

AR. Greut. 3,1 0 g. Diam. 1 8,25 mm.
Mattingly, 562. Cohen2, 941 . Anul 1 45-161 .

124. Antonlnus Pius

AR. Greut. 3,27 g. Diam. 1 7.50 mm.
Mattingly, 567· Cohen2 ,490 . Anul 145-161.

1 25. Antoninus Pius

AR. Greut. 3,07 g. Dia.m . 1 8,25 mm
585. Cohen2, - Anul 1 45-1 6 1 .
.

Mattingly,

1 26 . Antoninus Pius

AR. Greut . 3,04 g. Dia.m. 1 8,50 mm.
5 12. Cohen2, 228. Anul 145-1 6 1 .

Mattingly,

1 27. Antoninus Pius
AR. Greut. 2,81 g. Diam. 17,90

mm.

Mattingly, 530 . Cohen2, 344. Anul 1 45-1 61 .

1 28. An toninus Pius

AR. Greut. 3,10 g . Di·am. 1 8,70 m.m.
Mattingly, 972. AnuJ 1 59-160.

1 29. An toninus Pius

AR. Greut. 3,14 g. Di·am. 1 7 , 1 5 mm.
Mattingly, 1 006. Cohen2, 361 . Anul 1 60-1 61 .
130. Antoninus Pius (M. Aureliu)
AR. Greut. 2,79 g. Diam. 20,30 rnm.
Mattingly, 603 . Cohen2, 1 03. Anul 145-1 60.
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Antonlnus Pius (M. Aureliu)
AR. Greut. 2,97 9· Diam. 1 8 mm.
Mattingly, 61 0. Cohen2, 1 006. Anul 1 45-1 60.
132· Antoninus Pius (M. Aureliu)
AR. Greut. 3, 36 9· Diam. 1 9 mm.
Mattingly, 594. Cohen2, 1 1 0. Anul 1 45-160.
133. Antoninus Pius (Faustina 1)
AR. Greut . 2,87 9· Diam. 1 8 rnm .
Mattingly, 421 . Cohen2, 1 04.
134. Antonlnus Pius (Faustina 1)
AR Greut. 3,07 9. Diam. 1 8,35 rnm .
Mattin9ly, 421 . Cohen2, 1 04 .
135. Antonlnus Pius (Faustina 1 )
AR. Greut. 2,89 9· Diam. 1 9 mm.
Mattin9ly, 421 . Cohen2, 1 04.
136. Antonlnus Pius (Faustina 1 )
AR . Greut. 3, 1 6 9· Diam. 1 8 mm.
Mattin9ly, 421 . Cohen2, 1 04.
131. Antonlnus Plus (Farustina 1)
AR. Greut. 3,02 9· Diam. 1 8, 1 5 mm.
Mattin9ly, 421. Cohen2, 1 04.
138. Antoninus Pius (Faustina Il)
AR. Gireut. 2,49 9· Diam. 1 7, 15 mm
Mattin9ly, 1 099. Cohen2, 1 5 .
139. Antonlnus Pius (Faustina II)
AR. Greut. 3,22 9· Diam. 1 8,80 mm.
Mattingly, 1 099 Cohen2, 1 5.
140. Antonlnus Pius (Faustina II)
AR. Greut. 3,59 9· Diam. 1 6,50 mm.
Mattin9ly, 1 099. Cohen2• 1 5.
141 . Antoninus Pius (Faustina II)
AR. Greul 3,48 9· Diam. 18 mm
Mattingly, 1099. Cohen2, 15 .
142· Antoninus Pius (Faustina II)
AR. Greut. 2,58 9. Diam. 19 rnm .
Mattin9ly, 449. Cohen2, 1 24.
143. Antoninus Pius (Faustina II)
AR. Greut. 2,97 9· Diam. 1 7,65 mm
Mattingly, 449. Cohen2, 1 24.
144. Antoninus Plus (Faustina II)
AR. Greut. 2,78 9. Diam. 1 9,20 mm.
Mattingly, 449. Cohen2, 1 24 .
131.

.

.

.
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1 45. Antoninus Pius (Faustina 1)
AR.

Greut. 3,41 g. Diam. 18 x 20,70 mm.
Mattingly, 280. Cohen2, 1 1 .
146. Antoninus Pius ( Faus tina 1)
AR. Greut. 2,92 g. Diam. 18,65 mm.
Mattingly, 280. Cohen2, 4 1 .
147. Antoninus Plus ( Faustina 1)

AR. Greut. 2,70 g. Diam. 1 8,60
Mattingly, 373. Cohen2, 32 .

mm.

148- Antoninus Pius ( Faustina 1)

AR. Greut. 2,83 g. Diam. 18 mm.
Mattingly, 373. Cohoen2, 32 .
149. Antoninus Pius ( Faustina 1)
AR. Greut . 3,25 g. Diam . 1 8,80 nun.
Mattingly, 291. Cohen2, 34.
1 50. Antoninus Pius ( Fa u stina 1)
AR. Greut. 2,55 g . Diam. 1 8, 1 5 mm .
Mattingly, 291 .
1 5 1 . Antoninus Pius (Faustina 1)

AR. Greut. 2,82 g. Diam. 1 8, 50 m.m.
Mattingly, 417. Cohen2, 101 ( dar AV) .
152. Antoninus Pius ( Fa ustina 1)
AR. Greut. 3,37 g. Diam. 1 8 mm.
Mattingly, 461 . Cohen2, 136.
1 53. An toninus Pius ( F au s tina 1)
AR. Greut. 3,17 g. Diam. 1 8,25 mm .
Mattingly, 444. Cohen2, 1 54. An toninus Pius (Faustina 1)
AR. Greut. 2, 92 g. Diam . 1 7,80 mm.
Mattingly, 136. Cohen2, 2 1 5. Anul 139-148.
155· Antoninus Pius ( Fau s tina 1)
AR. Greut. 3,03 g . Di am . 1 7,70 mm.
Mattingly, 485. Cohen2, 291 .
156. Antoninus Pius ( Faustina 1)
AR. Greut. 3,23 g. Diam. 1 7,90 rrun .
Mattingly, 421 . Cohen2, 1 04 .
.

1 57. An toninus Pius ( Faustina 1)

AR. Greut. 2,84 g. Diam. 19 mm .
Mattingly, 345. Cohen2, 26·

158. Antoninus Pius ( F.austina 1)

AR. Greut. 2,86 g. Diam. 1 9,20
Mattingly, 298. Cohen2, 1 59.

nun.
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159. Antoninus Pius (Faustina 1)
AR. Greut. 3,21 9· Diam. 1 8,20

mrn .

Mattingly, 440. Cohen2, 1 1 6.
160. Antoninus Pius (Fau sti na 1)
AR. Greut. 3,31 9· Diam. 1 7,50 mm.
Mattingly, 339. Cohen2, 1 .

1 6 1 · Antoninus Pius (f,austina 1)
AR. Greut. 2,88 g. Diam. 1 8,50 mm .

Mattingly, 361 . Cohen2, 6.

162· Antoninus Pius (Faustina 1)
AR. Greut. 3,15 9· Diam . 18 mm.

Mattingly, 400. Cohen2, 96.

163. Antoninus Pius (Faus tdna 1)
AR. Greut. 3,67 9. Diam. 1 8,60 mm.
'

Mattingly, 409 . Cohen2, 78.

164. Antoninus Pius (Faustina 1)
AR. Greut. 3, 1 1 9. Diam. 18 mm .

Mattingly, 339 . Cohen2, 1 .

165. Antoninus Pius (Faustina I)
AR. Greut. 2,91 9· mam. 1 8,30 mm.
M atbi.ngly, 389. Cohen2, 93-94.
166. Antoninus Pius ( Fau stin a I )
AR. Greut. 3,30 g. Diam . 1 9 mrn .

Mattingly, 4 1 1 .

167. Antoninus Pius (Faustina II)
AR. Gr.eut. 2,93 g. Diam. 1 8,65 mrn .

Mattingly, 1 086. CoheP2, 54.

168· Antoninus Pius (Faus ti na Il)
AR. Greut. 3 9· Diam . 1 8,50 mm .

Mattingly, 1 086. Cohen2, 54.

169. An toninus Pius ( Faustina II)
AR. Greut. 2,78 9. Diam . 1 8 mm .

Mattingly, 1 086. Cohen2, 54.

1 70. Mare Aureliu ( Antoninus Pius )
AR. Greut. 3,28 9. Diam. 1 8,50 rn.m .

Mattingly, 71 . Cohen2• 377. Anul 1 6 1 .

1 7 1 . Mare Aureliu ( Antoninus Pius )
AR Greut. 3,06 9· Diram. 1 8,20 mm.

Mattingly, 57. Cohen2, 1 64. Anul 161 ?

172. Mare Aureliu ( Anton.inus Pius )
AR. Greut. 3,08 9· Diam. 1 9 rnm .

Mattin9ly, 48. Cohen2, 1 55. Anul 1 6 1 ?
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1 73. Mare Aureliu ( Antoninus Pius )

AR. Greut. 3 g. Diam. 20 mm
Mattingly, 48. Cohen2, 1 55. Anul 1 61 ?
.

114. Mare Aureliu

AR. Greut. 3,08 g. Diam. 1 8,45 mm
Mattingly, 1 8. Cohen2, 508. Anul 161 .
115· Mare Aureliu (L. Verus)
AR. Greut. 2,95 g. Diam. 1 8,50 mm
Mattingly, 33. Cohen2, 1 42 .Anul 161 .
1 '16. Mare Aureliu (L. Venis)
AR. Greut. 3,1 4 g. Diam. 1 8,90 mm
Mattingly, 202. Cohen2, 1 55. Amrl 1 61-1 62,
.

.

.

177. Mare Aureliu

AR. Greut. 2,98 g. Diam . 1 8, 1 5 mm .
Mattingly, 1 94. Cohen2, 33. Anul 1 6 1 -1 62·

178· Mare Aureliu

AR. Greut. 2,99 g. Diam. 1 7,65 mm.
Mrattingly, 1 89 . Cohen2, 51 9. Anul 1 61-162.

1 79. Mare Aureliu

AR. Greut. 2,86 g. Diam. 1 8, 1 5 mm.
Mattingly, 1 89. Cohen2, 5 1 9. Anul 1 61-162.

180. Mare Aureliu

AR. Greut. 3,1 2 g, Diam. 1 8,20 rnm .
Mattingly, 1 89. Oohen2, 5 1 9. Anul 1 61-162.

181· Mare Aureliu

AR. Greut. 3, 1 1 g. Diam. 1 7,50 mm
Mattingly, 1 89. Cohen2, 5 1 9. Anul 1 61-162.
.

1 82. Lucius Verus

AR. Greut. 3,43 g . Diam. 1 7 mm.
Mattingly, 229. Co hen2 , 1 56. Anul 1 62-163.

1 83. Mare Aureliu

AR. Greut. 3,23 g. Diam. 1 8 mm.
Mattingly, 264 . Cohen2, 469. Anul 1 63-164.

1 84. Mare Aureliu
AR. Greut. 3,28 g. Diam. 1 8,25 mm.

Mattingly, 264. Cohen2, 469. Anul 1 63-164.

1 85. Lucius V erus

AR. Greut . 3,38 g . D i am. 1 7,70 mm
Mattingly,• 287. Cohen2, 230. Anul 1 63�1 64.
.

186. Lueius V erus

AR. Greut. 3,39 g. Diam. 1 9 nun .
Mattingly, 282 . Cohen2, 229. Anul 1 63-164.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro

215

276

BUCUR MITREA

1 81. Mare Aureliu
AR. Greut. 3,27 g. Diam. 1 7,50 mm
Mattingly, 366, Cohen2, 9. Anul 1 64-1 65.
1 88. Mare Aureliu
AR. Greut. 3, 1 1 g . Diam. 1 8 mm.
Mattingly, 360. Cohen2, 476. Anul 1 64-1 65.
189 Mare Aureliu
AR. Greut. 2, 94 g. Di,am. 1 9,25 mm.
Mattingly, 397. Cohen2, 463 . Anul 1 65-1 66·
1 90. Mare Aureliu
AR. Greut. 3,24 g, Diam. 1 8 nun.
Mattingly, 40 1 . Cohen2, 436. Anul 1 65-1 66.
1 9 1 · Lueius Verus
AR Greut. 3,42 g. Diam. 1 9,40 m m .
Mattingly, 426. Cohen2, 1 26. Anul 1 65-1 66.
1 92. Mare Aureliu
AR. Greut. 3,35 g. Diam. 1 9,40 mm.
Mattingly, 456. Cohen2, 890 .Anul 1 67-168·
193. Mare Aureliu
AR. Greut. 3,40 g. Diam. 1 9 mm
Mattingly, 492. Cohen2, 4 1 2 . Anul 1 68-1 69.
1 94· Mare Aureliu
AR. Greut. 3,3 1 g. Diam. 1 8,40 mm.
Mattingly, 494. Cohen2, 543. Anul 1 68-1 69.
195. Mare Aureliu
AR. Greut . 3,79 g . Diam. 1 8 mm.
Mattingly, 490 Cohen2, 1 78. Anul 1 68-169.
1 96. Mare Aureliu ( Lucilla)
AR. Greut. 3,34 g. Diam. 1 8,80 mm .
Mattingly, 306. Cohen2, Anul 1 64-1 69·
1 91· Mare Aureliu (Ludlla)
AR. Greut. 3,29 g. Di am 1 9 mm
Mattingly, 306. Cohen2, - Anul 1 64-1 69.
1 98. Mare Aureliu ( Lucilla)
AR. Greut. 2,57 g. Diam. 1 8 mm
Mattingly, 353. Cohen2, 89. Anul 1 64-169.
199. Mare Aureliu
AR. Greut. 3,1 1 g. Diam. 20 mm.
Mattingly, 524. Cohen2, 4 1 3 . Anul 1 69-1 70.
200. M are Aureliu
AR. Greut. 3,26 g. Diam. 1 8,40 rn.m .
Mattingly, 532. Cohen2, 979. Anul 1 69-1 70.
.

.

.

.
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201 . Mare Aureliu
AR Greut. 2,82 9· D�am . 1 9 mm.
Mattin9ly, 514. Oohen2, 1 39. Anul 1 69-1 70.
202. Mare Aureliu
AR. Greut. 3,16 9· D iam. 1 8,65 mm.
M a tti n9ly, 555, Cohen2, - Anul 1 71-172.
203. Mare Aureliu
AR . Greut. 3,26 9· Diam. 1 8,85 mm.
Mattingly, 557. Cohen2, 280. Anul 1 71-172.
204. Mare Aureliu
AR . Greut. 3,26 9· Diam. 1 8,50 mm
Mattingly, 6 1 2 ( var.) Cohen2, 3 1 5. Anul 1 74-1 75·
205. Mare Aureliu
AR. Greut. 2,85 9. Diam . 1 8 mm.
Mattingly, 626. Cohen2, 587. Anul 1 74-175.
206. Mare Aureliu (Commodus)
AR Greut . 3,0 1 9. Diam. 19,50 mm.
Mattingly, 655. Cohen2, 709. Anul 1 75-176.
207. Mare Aureliu
AR. Greut. 3,23 9. Diam. 1 8,20 mm
Mattingly, 642 . Cohen2, 77. Anul 1 75-176.
208. M. Aureliu ( Commodus)
AR. Greut. 2,89 9· Diam. 1 9,20 mm .
Mattingly, 647. Cohen2, 40 1 . Anul 1 75-176.
209. Mare Aureliu
AR. Greut . 2,70 9· Diam. 1 9,20 mm
Mattingly, 733. Cohen2, 944. Anul 1 76-1 77.
210. Mare Aureliu
AR. Greut. 3, 1 5 9· Diam. 1 9,20 mm.
Mattingly, 733. Cohen2, 944 .Anul 1 76-177.
2 1 1 . M. Aureliu (Commodus)
AR. Greut. 2,83 g, Dlam. 1 9 mm.
Mattingly, 794 (var.) Cohen2, 741 . Anul 1 77.
212. Mare Aureliu
AR Greut. 2,26 9· Diam. 1 8,80 mm.
Mattingly, 786. Cohen2 , 970.Anul 178-179.
213. Mare Aureliu
AR. Greut . 3,39 9· Diam. 1 8 mm.
Mattingly ? Cohen2,
214. Mare Aureliu (Faustina II)
AR. Greut. 3,08 9· D i am . 1 7, 1 5 mm.
Mattingly, 1 36, Cohen2, 1 90.
.

.

.
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2 1 5, Mare Aureliu
AR. Greut. 3,20 g. Diam. 19,50 mm.
Mattingly, 9 1 . Cohen2, 99 .
2 16. Mare Aureliu
AR. Greut. 2,96 g. Diam. 1 9,65 nun
Mattingly, 1 00. CX>hen2, 1 1 1 .
2 1 7· Mare Aureliu (Faustina II)
AR. Greut. 2,99 g. Ddam. 1 8,35 mm.
Mattingly, 1 47, Cohen2, 1 96.
2 1 8. Mare Aureliu (Faustina II)
AR. Greut. 3, 1 2 g. Diam. 18 mm.
Mattingly, 1 47, Cohen2, 1 96 .
2 1 9. Mare Aureliu (Faustina Il)
,A.R. Greut. 3,26 g, Diam. 1 8,35 mm.
Mattingly, 1 04 . Cohen2, 1 20.
220. M. Aureliu (Faustina II)
AR. Greut. 3,50 g. Diam. 1 8, 1 5 nun
Mattingly, 1 04, Cohen2, 1 20.
221 . Mare Aureliu (Faustina Il)
AR. Greut. 3,32 g. Diam. 1 7,50 mm.
Mattingly, 87 Cohen2, 85 .
222. Mare Aure/iu (Faustina Il)
AR. Greut. 2,82 g, Diam. 1 8,35 mm.
Mattingly, 725. Cohen2, 75.
.
Commodus
(M. Aureliu)
223
AR. Greut. 3,33 g. Diam. 1 8,25 nun
Mattingly, 1 1 . Cohen2, 78· Anul 1 80.
224. Commodus
AR. Greut. 3, 1 2 g. Diam . 1 9,75 mm.
Mattingly, 7 var. Cohen2, 787 var. Anul 1 80. Variantă.
225. Commodus
AR. Greut. 3, 1 4 g. Diam. 1 8,25 mm.
Mattingly, 76. Cohen2, 821 . Anul 1 8 1 - 1 82.
226· Commodus
AR. Greut. 2,44 g. Diam. 1 8,50 mm.
Mattingly, 82- Cohen2, 835. Anul 181-182.
227. Commodus ( Crispina)
AR. Greut. 2,87 g. Diam. 1 9 nun.
Mattingly, 4 1 . Cohen2, 2 1 . Anul 1 80-183.
228. Commodus
AR. Greut. 2,96 g. Diam. 1 8,50 nun
Mattingly, 29. Cohen2, 9. Anul 1 80-1 83,
.

.

.

.
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229. Commodus
AR. Greut. 2,77 g. Diam. 1 9 mm.
Mattingly, 1 1 3. Cohen2, 903. Anul 1 83.
230. Commodus
AR. Greut. 2,16 g. Diam. 1 9 mm .
Mattingly, 1 57. Cohen2; 1 8. Anul 1 84-1 85.
231 . Commodus
AR. Greut. 2,03 g, Di.am. 1 7,75 mm.
Mattingly, 202. Gohen2, 1 50. AnuJ 1 86.
232. Commodus
AR. Greut. 3,27 g. Diam. 1 8,30 mm.
Mattingly, 2 1 0, Cohen2, 2 1 2. Anul 1 86-1 87.
233. Commodus
AR. Greut. 3,46 g, Diam. 1 8,75. Reversul tocit.
Mattingly, 222. Cohen2, 397. Anul 1 86-1 87.
234. Commodus
AR. Greut. 3,25 g. Di.am . 1 7,50 mm.
Mattingly, 266. Cohen2, 351 . Anul 1 89.
.
235 Septimiu Sever
AR. Greut. 3,97 g . Diam. 1 7 mm.
Mattingly, 63 A Anul 1 95.
236. Septimiu Sever ( Iulia Domna)
AR. Greut. 3 , 1 4 g, Diam. 1 8,50 mm.
Mattingly, 536. Cohen2, 1 94. Anul 1 93-196.
237 Septimiu Sever ( Iulia Domna)
AR. Greut . 3,1 5 g. Diam. 17 mm.
Mattingly, 536. Cohen2, 1 94 . Anul 193-196.

THE BEGINNINGS OP PEOPLES' MIGRATION IN EAST-CARPATIDAN REGION
AND fHE HOARD OP ROMAN IMPERIAL COINS PROM RACOVA-CHETRIŞ ,
COUNTY BACAU

S U M MA R Y

a s discovered in
In the village of Jtacova, the comrmune Chetriş from Moldavia, w
Of these denari�. in
195 1 a hoard of approximately 3.00 Roman Imperial denarii. Otho and ending with
1953 were recovered a number of 237 denarii beginning with lJS the coins a.re divi
Septimius Sever, and �hen they were s ludied. After the empero
, Nerva
2, Dormitia:n
ded as follows : otho 1 , Vitellius 1 , Vespasianus 1 9, Titus
us 1 2 , 8.JILd Septirruius
Traian 23, H11.d!lilan 37, Antoninus Pius 86, M. Aur elius 53, Commod
Severus 3. The most recent denarius is of 195-196.
Rare specimens are those described at the numbers 5, 6 and perhaţ's 84 and 213.
Then, it is studied the weight of the denarii for the first and the 2 nd centuries (ftg.
-
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1 and 2). One can ascertain that the

denarii from the Ist c. have at the end of the 2 nd c. ,
that is after a century of crrculation a weight of 2.75-3.05 grn.. The denarii emitted
in the 2 nd c. have at the end of the same century the w ei ght between 2.75-3.40 gm.
It i6 allso studied the distribution of the coins for each emperor . It is rernarked the lack
of the c:tenarii issued by Domitian and Nerva. As in other hoards discovered in Mol
davia there are denarii emitted by these two emperors the author believes that the
tact is but a mere occu.rence, wLthoUJt a spe<:La.l signifi c a:n ce
The hoard was bw-ied in 1 96 or soon after that date. The author also believes
that it .-s po&sib le that these hoa.rds have been bllii'ied because of the migr.ation of
GQths, as such monetary hoards wich end with denarii from Septimius Severus are
known ali. been buried in Moldavia and in the eastern regions of the Soviet Union. The
hoards of Mold8.1Via were hidden because of the migration of Sarmati ans pushed by
G<>ths. At the same time we must mention the economic fact which had deeper implica
tions : Septimius Sever's monetary reform which dates of that time. That is why it ls
possible that the burial of these hoards to be an economic ţhenomenon caused by
Septimius Sever' s monetary reform. To make clear what of these two causes is it
spoken about, researches on !i larger area should be made, both inside and outside of
the Roman Empire. For the time being we take in consideration both hypotheses. The
future researches, which will get deeply and will enlarge the area of investigation,
will reveal new d·ata a:nd will make more cl ear thls problem.
.

·

PIGURE EXPLANATIONS

Fig. 1. - The diagram with the weight of the denarii from thc 1 st. c. A. D.
Fig. 2. - The diagram with the weight of the denarii from thc 2 nd c. A.D.
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CIRCULAŢIA MONETARA LA TRIBURILE LIBERE
DE LA RASARIT DE CARPAŢI (SEC . II-IV E.N.) *
de VIRGIL MIHAILESCU-BIRLIBA

Fiind conştienţi de amploarea şi complexdtatea

pmblemei pe

care

ne-am propus să o tfiatăm, socotim necesar ca - de la inceput - să
încercăm deHmitarea ei în timp şi spaţiu. De aceea, apelînd la infor
maţiile de natmă istorică şi arheologicii, ca;re ne-au stat la îndemînă,
credem că apariţia cuJturii carpice Poieneşti in MoldoVla poate fi soco
tită perioadă iniţială pentru investigaţia noastră, iar invazia bunică care a
determinat plecarea masivă a vizigoţilor şi încetarea vieţuirii cerneaho
viene, punctul final, adică o epocă de la sfîrşitul secolului al Il-lea e.n.
pînă la sfîrşitul se·colului IV e.n.
Pornind de la culturile •arheo·l ogice dezvoltate de populaţiile din
această perioadă, considerăm că, începînd de la Carpatii Răsăriteni spre
est, pînă la capătul răsăritean al arealului culturii Sîntana de Mureş Cerneah ov,
avem un spaţiu corespunzător cercetării noastre pentru
aceeaşi perioadă : teritoriile Moldovei, R. S. S. Moldoveneşti şi R. S. S.
Ucrainene.

I.

Izvoarele antice despre populaţiile carpice, sarmatice
şi germanice.

Carpii. Informaţiile despre tribu.rile dacice din Moldova lipsesc
sau sînt destul de eron ate pentru anii care preced civiJizaţia carpică de
tip Poeneşti, aşa încît, în prezent se recurge tot mai des la rezultatele
săpătur ilor arheologice care a duc din ce în ce mai multă lwnină î n
această atît de dificilă problemă .
Şantierele arheologice de la Bărboşi, Poiana şi Piatra Neamţ au
relev:at existenţa unor aşezări fortifioate similar·e celor din Transil
vania, cu un bogat mate·r ial arheologic care vorbeşte despre intensa
*

Prezentul studiu a fost terminat în anul 1969,
aşa incit informaţiile la
"
care vom face referir ·. , sint cele cunoscute de noi pină in acest an
.

Memoria AntiquLtaJtis, II,

1970
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vi,aţă economică şi social-politică a triburilor daco-getice din Moldova 1,
cu mult inainte de cucerirea romană a Daciei.
In afara cetăţuilor dacice de la Ca.lu şi Cozla, in zona oraşului Pia
tra Neamţ, fortificaţia de pe Bitca Doamnei2, cea mai însemnată dintre
aceste oppida, a arătat ca şi cele de la BărboşP şi Poiana', între
ruperi violente in sec. 1 e.n. şi la inceputul celui de-al II-lea, a vieţii
acestor aşezări, probabil in urma unor expediţii romane5•
In fine, este posibil ca cetatea dadcă de la Bîtca Doamnei să-şi fi
incetat defindtiv existenţa in urma celui de-al doilea război daco-roman
( 1 05-1 06 e.n. ) 6• pe cind oole din sudul Moldovei să �i intrat anterior
in zona de supraveghere romană7•
De asemenea, s-a incercat identificarea popul!aţiei geto-dacice care
a precedat pe cea carpică in M01ldova, cu tribul costobocilor, care, in
urma evenimentelor din anii 1 70-1 72 e.n., nu va mad fi amintit de
nntici8 •

Apariţia carpilor pe scena istoriei este legată de atacurile lor dis
trugătoare contra provinciilor dunărene ale lmperiului ( .,genus ho
minum, ad bella nimis expeditum que saepe fuere Romanis infesti" ,
Iordianes, Getica, XVii, 91 ) , numele lor fiind des pomenit i n sec. III e.n.
Sînt posibile unele atacuri oarpice contra impe�iului - inainte de pri
ma jumătate a sec. III e.n., cum ar fi, poate, unul în 1 43 e.n.9, ori parti
cipa·rea lor - alături de costoboci, la războaiele ma'rcomanice de la
sfîrşitul domniei lui Mare Aureliu1o. Destu� de [ncerte sint şi unele ştiri
pe care le avem despre o incursiune ca.rpică in Moesia Inferior, prin
1

2

3

'

5

1;

7

N. Gostar. Cetăţile dacice din Moldova şi cucerirea romană la nordul Du
aării de Jos. tn Apulum, V, Bucu reşti 1 965, p. 143. Autorul presupune că in
această zonă se poate localiza centrul politic al lui Dicomes. De aceeaşi părere
este şi M. Chiţescu, care aduce in sprijinul acestei ipoteze şi argumentul
numismatic (Cf., Unele aspecte ale :·elaţiilor dintre Dicomes şi Marcus An
,

tnnius fn lumina descoperirilor humismatice (O problemă de geografie is
t orică), In SCIV, 19, 1968, 4, p. !355-664.
N. Gostar, op. cit., p. 144.
lbidP.m, p. 145-146.
B. M itrea Descoperirile de monede romane din aşezarea ge to-dacif de la
Poiana şi importanţa lor istorică, fn SCIV, 3, 1957, 1-4, p. 175.
Ibidem, p. 177 ; N. Gostar, op. cit., p. 144-146.
N. Gostar, op. dt., p. 1 44.
R. Vulpe. Muntenia şi Moldova in epoca romană, in Istoria Romdniei, 1,
,

Bucureşti, 1960, p. 518-519.
s N. Gostar, Ramura nordică a dacilor - Costobocii, in Buletinul Universi
tăţilor V. Babeş şi Bolyai, Cluj, 1, 1956, 1, p. 185-198 ; 1. 1. Russu, Les
Costoboces, �n Dacia, NS, III, 1959, ţ. 349-352.
� D. 'Tudor, Răscoale şi atacuri " barbare" în Dacia romană, Bucureşti, 1957,
p. 28.
I O lbidP.m, p. 38.
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214 e.n.U, oa şi despre luptele lui Maximin Thrax la Dunărea de Jos
cu carpii şi gotii în anul 236 e.n.12• Sigură este ştirea d:in Historia Au
gusta (Max. et Balb., 1 6 , 3), care vorbeşte de atacul carpilor în Moesia
Inferior din 238 e.n., cînd Tullius Menophilus este trimis la Dunăre
pentru a respinge pe Lnvadatori şi oare, acordînd numai goţilor subsidii,
îi desparte de aliaţii lor, carpii, şi divizînd astfel forţa invadatoare,
reuşeşte să o anihilize13• Historia Augusta (Gordianus cel tlnăr, 26, 4)
aminteşte de un nou atac în Tracia şi Moesia, în anul 242 e.n., al unor
duşmani care, probabil, au fost tot carpiil"�.
Dar c ea mai violentă expediţie oarpkă în imperiu va fi cea din
245 e.n., cînd vor fi dev•astate Dacia, Moesia Inferior şi Trada, iar Filip
Arabul este silit să vină în Dac ia (Zosimus, 1, 20, 1-2). Luptele au
fost grele şi probabil că au luat sfîrşit abia în 247 e.n., după care im
p<ăl1artul obţine titlul triumfal " Carp1cus Maximus" (248 e.n.) şi se emite
- în mod special, moned a cu " Victoria Ca:rp i ca " ( 247 e.n. ) ts.
lnsă,_ încep,înd de acum ( 248 e.n.), la conducerea atacurilor contra
imperiului trec goţii şi în invadarea Moesiei Jnferior din 248 e.n.,
deşi este intreprinsă d e goţi şi carpi, pdmii deţin rolul principal. Consti
tuirea coaliţiei goto-carpice, în care triburile germanioe deţin rolul
conducător, va duce la slăbirea poziţiilor carpilor, fapt care, însă,
nu-i V•a împiedeca să constituie Ia frontiera imperiului o permanentă
sursă de nelinişte. Alături de goţi - vor organiza noi atacuri în tot
timpul ·:-elei de-a doua jumătăţi a secolului IU e. n. şi la inceputul seco
lului IV e.n. Incursiunile lor din vremea l u:i Dedus şi a altor împăraţi
pînă la Aurelian explică de ce toţi aceştia primesc _şi titlu!'ile triumfale
de " Carpicus Maximus" 16,
� l B. Mitrea,

Cm·pii �i dacii li beri fn sec. II-IV e.n., in Istoria Romdniei, I,
Bucureşti, 1960, p. 640.
1 2 Ihid<?m..
1 3 Scriitori antici ar tă ncmulţ mirea carpi!o:·
, că tocmai ei, care aveau cea
�
�
mw
mare forţa_ ŞI erau mai numeroşi decit goţii n-au primit subsidii
T?todată, carpii sin t menţionaţi ca atacind MoE'sia i sub Balbinus şi
Ma�
_ .
Xtmu� (Petr'!l s Patrzczus,
fragm, 9, Weidemann, Berlin, 1903, p. 392 ; Dexip
C_:omca U�tt;ersa �ă Cf;. 20 (1�), . �criptores Historiae Augustae, XIX, 163,
i�
l.:.voare przvmd zstona Romanzet, I, Bucureşti, 1964, p. 733).
H B. 1\;l itrea. r:e�a rul monet r de la Ruşi - Sibiu
şi acţiunea carpilor îm
�
-� romane dm
potnva stăpmzru
Dacia în timpul lui Filip Arabul
in SCIV
4, 195 :1, 3-4, p. 613-638 ; idem, Carpii şi dacii tiberi în sec. 'III-IV e.n.,'
np. rzt., p. 642-643. Amintind de atacul contra lime�'-ului dunărean din
anu� 242, prof. Bucur Mitrea, pe baza descoperirilor arheologice şi numis
mahce presupune atacarea de către carpi şi a Daciei.
15 B. Mitrea, '!:ez?-rul
.r:w �eta_r . de la Ruşi - Sibiu ... , op. cit., p. 613-636 ;
_
1dem
; C�Ţpzz şz daczz. llben tn
sec. III-IV e.n., op. cit., p. 643-644 ; idem,
.
O bservaţzz numzsmatzce asupra tezaurului de monede romane imperiale
descoperit la Ioneştii-Govorii, In SCN, IV, Bucureşti ' 1968 p. 214.
1 6 B. Mitrea, Carpii şi dacii liberi in sec. III-IV e.n., op. cit., p. 644.
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Participarea carp.ilor la luptele de la Dunăre de Ia sfirşitul d•m
met lui F il ip Arabul şi din timpul lui Decius este sigură17, ca şi din
vremea lui Aurelian1 e şi a lui Galerius şi Constantius Chlorus19, care
primesc - de asemenea - titlul de .,Oarpicus Maximus"20.
Se pare că exp«i!diţia lu i Galerius n-a fost urmată de o strămutare in
masă a carpilor în imperiu, după cum scriu unii autori antici (Aurelius
Victor, De Caesaribus, XXXIX, 43 şi Eutropius, Breviarium ab urbe con
dita, IX, 25) , căci ii regăsim pe carpi luptînd la Dunăre în timpul lui
Constantin cel Ma-re ( Amm ianus Marcellinus, XXVIII, 1 , 5), .,Carpicus
Maximus" între 3 1 5-31 9 e.n.21• Apoi, unii dintre acei carpi mutaţi în
imperiu sub Diocleţian, sînt pomeniţi sub V:alens, pe la 368 e.n., ca
locuind în Dobrogea şi, în sfîrşit, confederaţi cu hunii şi scirii, .,carpo
dadi" luptă p e frontiefla dunăreană cu Teodosiu 1 (Zosimus, Hlstoriae,
IV, 34, 6), pentru ca - după această vreme izvoarele istorice să păs
treze o tăcere deplină despre soarta lor.
Sarmaţii. Făcînd parte din marele grup il'anic vestic ca şi s ci ţi i , cu
care erau inrudiţi, sarmaţii , pomeniţi încă de Herodot şi Hipocrate, vin
în valuri succesive peste sciţi, din regiunile uralo-caspice, înl ocu i ndu - i ,
.,fie dislo c îndu -i , fie absorbindu-i " 22• La mijlocul sec. V i.e.n., ii găsim
la Tanais (Herodot), spre vest trecînd în s ec . 1111 te.n., cind apar între
Nipru şi Dan, pentru ca în juml anului 1 00 i . e . n. , primul val sarmatic,
iazigii, să fie semnalat la răsărit de Nistru ( S trabon , Geografia, VII, 3,
1 7) , dincolo d e Boristene fiind roxolanii ( Strabon, Geografia, II, 5, 7).
Opriţi un timp în înaintarea lor spre vest de către Burebista, sarmaţii
vor reîn-::: epe presiunea spre Dunăre, dar vor găsi aici o nouă prezenţă,

cea romană 23• Iazigii, strămutaţi în timpul lui Tiberius între Tisa şi
Dunăre (T,acitus, Anale , XII, 29 şi 30), vor ieşi din sfer:a subiectului
nostru, rămînîn d să ne poreocupe mai mult situaţia sannaţilor rox olani
şi a al an il o r, din ultimul val sarmatic.
.cu unii dintre astingi şi cu trei mii de carpi, un
neam de oameni totdeauna gata de război şi care adeseori au fost primejdioşi
pentru romani", atacă limes-u1 Dunări i, invadînd Moesia şi provocînd romanilor
infringerea de la Abrittus - 251 e.n. (Iordanes, Getica, XVI, 89-·91).
1 8 Au relian, rlupă victoria sa in Orient !mpotriva Zenobiei, bate şi pe carp',
căpătînd titlurile de Gothicus, Sarmathicus, Adiabenicus, Armeniacus, Parthi
cus şi acum, Carpicus (Cf., Historia Augusta, Divus Aurelianus, 30).
19 Au avut loc războaie in care, roman:1· supuseră pe carpi, pe bastarni şi
invinseră pe sarmaţi, luîndu-le ,.un mnre numă: �e prizonieri şi-i tr�nspor
tară in teritoriul roman" (Cf., Eutropius, Bremarzum ab urbe condzta, IX,
25 ; lordanes, op. cit., XVI, 91).
20 B . Mitrea, op. cit., p. 646.
%1 Ibidem.
22 1 . Nestor, Sarmatii, in Istoria României, I, Bucureşti, 1960, p. 671.
:3 Ibidem, p. 672--673.

1 7 Goţii un " ţi cu taifalii,
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lnfiltrările sarmatice dfficoace de Prut şi Dunăre au fost episo
dice�" pînă la venirea roxolanilor, aşa încît stepele de 1a nordul Mării
Negre prielnice acestor nomazi vor constitui pentru �oi, de asemenea,
un spaţiul de studiu util pentru tema noastră.
Printre primele atacuri roxolane la Dunăre, menţionăm pe acel din
1 1 7-1 1 8 e.n., cînd, alături de iazigi, atacă "limes "-ul, creînd o situaţie
gravă pentru provinciile dunărene ale imperiului (Historia Augusta,
Hadrianus. Bl .
Ajunşi la Prut, în secolul II e.n. , roxolanii păstrează legăturile, cu
învoirea romanilor, peste teritoriul Daciei, cu fraţii lor, iazigii (Dio
Cassius. LXXI, 19, 1 -2), dar, începînd cu prima jumătate a secolului
al III-le·a e.n., nu mai sînt pomeniţi de scriitorii antici decît, probabil,
cu termenul "sarmatae" , căci au dispărut asimilaţi de alani sau goţi,
ori, poate, au trecut treptat spre iazigi25• Aceasta ar putea fi o urmare a
unui proces mai indelungat de amestec al sarmaţilor cu populaţiile de
l1a nordul Mării Negre, explicabil acum şi prin prezenţa unui adevărat
mozaic etnic aici26. Insă, din a doua jumătate a sec. III e.n., influenţa
sarmaţilor în cultura mater.ială de tip Poieneşti - ca şi unele antichităţi
sarmatice descoperite la vest de Prut, certifică penetraţia lor pe teri
toriul actual al patriei noastre. Este vorba de pătrunderi alanice, sar
maţi care, începînd din sec. ��II e.n., cînd vor fi înglobaţi în coaliţia
gotică, vor participa la toate evenimentele de la Dunărea de Jos din
această perioadă27. Astfel, Aurelian a avut şi titlul triumfal de .. Sar
mathicus" , obţinut, probabil, în urma unor lupte cu aceştia, iar - la
Roma - in cortegiul său triumfal, după victori·a din Orient, erau alături de diferite neamuri germanice - ş i goţi, alani, roxolani şi
sarmaţi (Historia Augusta, Divus Aurelianus, 33) .
Lupte cu populaţiile sarmatice ca·re atacau graniţa dunăreană a
imperiului - a mai avut Carus, în timpul lui Probus,, precum şi Ga
lerius şi Diocleţian care au învins pe carpi, ca şi pe sarmaţi, transplan
tînd un mare număr din aceştia în imperiu ( Eutropius, Breviarium ub
urbe condita, IX, 1 8 şi 28) .
In sfîrşit, trecînd peste numeroase alte informatii ale anti·chităţii
despre nemurile sarmatice, vom încheia - arătînd că izvoarele sînt
nesigure şi în ceea ce priveşte trecerea spre creştinism a acestora :
2'

Ibiden1, p. 674.
25 Ibiden1, 1=· 675.
26 Ptolaemeu, Geografia,
III, 7 ;i 10. Şi Tacitus vorbeşte · des"lre bastarnii care
se �ăsătoresc cu sar�aţii (cf., Germanţa. _r, 46), iar Ovidiu · scrie despre teri
_ de aceştia in Arta de a wbt,
tOri?l locuit
II, 195 (.pinii aici se intinde stă
pin rea romană pe ţărmul sting al Pontul Euxin, ţinuturile vecine le stă
pînesc bastarnii şi sarmaţii").
27 I. Nestor, op. cit., p . 680.
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dacă Tertulian susţine că erau creştini (Tertulian, Impotriva iudeilor,
cap. 7) , Orlgene afirmă contrariul (Vechea tălmdcire a comentariilor lui
Origene la Matei, 39 ( 858) .
La sfîrşitul secolului IV e.n., şi pentru sarmaţii din estul ţării
noastr·e vin vremuri_tulburi, de altfel ca pentru întreaga coaliţie gotică,
- o parte a sarmaţilor estici, sub presiunea hanilor, trecînd în imperiu,
iar alţii, probabil al·anii răsăriteni, alipindu-se alianţei hunice ( Ammia
nus Marcellinus, XXXI, 2 şi 3).
Goţii. Triburile gotice oare formau - impieună.CUC'ele ale van
dalilor, burgunzilor şi longoba-rzilor, ramura răsăriteană a triburilor
germanice, au coborît l·a începutul erei noastre din Peninsula Scandi
navă şi p ărţile nordice ale Europei Centrale, către vărsarea Vistulei
în Ma·r ea Baltică, .,Gothiscandza", după tradiţia lor. Apoi, în valuri
succesive vor începe în sec. U e.n., să înainteze spre sud, în zona de
silvo-stepă dintre Nistru şi Don ( "Oium"), grupul lor ultim care va
veni fiind cel al gepizilor28.
Pytheas, pe la 300 î.e.n., va cunoaşte pe goţi, sub numele de
.,Gorrtones" , - la Tacitus, în sec. 1 e.n., au denumirile de .,Gotones"
sau ., Gothones" , Ptolemeu, în sec . II e.n., le va spune .,Gyt:ones " , iar
- în sec. III e.n. - vor fi .,Gothi" ai scriitorilor latini - sau "Gothoi "
ai celor greci.
Anumite frămîntări de l·a graniţa răsăriteană a imperiului, ca cele
amintite mai sus, sau războaiele marcomanice, invazia costobocă din
1 70, trecerea în imperiu a celor 12 000 de daci " izgoniţi din patria lor"
prin 1 80 ( Dio Cassius, LXXII, 3, 3), ingropările de tez>aure din această
perioadă etc., par a nu fi altceva decît ec.ouri ale presiunii exercitate
acum de migratia gotică .
La nordul Mării Negre - probabil că gotii s-au suprapus în zona
de silvo-stepă ca, pătură dominantă, triburilor tracice, sarmatice şi
poate şi slave, extinzîndu-se treptat pînă la Nistru, - în stepă, intrînd
abia pe la mijlocul secolului al III-le•a e.n. (Tanaisul este atacat şi dis
trus după 244 e.n., Olbia şi Tyras, sub V:alerian, după jumătatea seco
lului III e.n. etc.).
Poate situaţia de la nordul Pontului este de fapt complicată şi
prin prezenta unor triburi nomade, cum au fost cele ale sarmatuor, ale
căror urme arheologice se pot mai greu c onstata.
De asemenea, nu trebuie uitat că - mult timp înainte de goţi, alte
populaţii germanice se impuseseră în zona nordică a Mării Negre.
Este vorba despre bastarni - care participă la principalele evenimente
politice de la gurile Dunării - încă din sec. 1 î.e.n. (Strabon, Geografia,
·

28

I. Nestor, Goţii, in Istoria Romdniei, 1, Bucureşti, 1960, p. 682.
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Il, 5, 1 2 şi 30 ; VII, 1 , 1 ; VII, 2, 4 ; VII, B, 1 3--1 7 ; Trogus Pompeius,
Istoria lui Filip, XXXVI!,I, 3, 6 ; Ovidiu, Arta de a iubi, Il, 1 95 ;
Faptele 1mpăratului Augustus, V, 3 1 , 51-53 ş.a.m.d.) .
Aceştia se vor lJlenţine ş i în perioada următoare într-o zonă geogra
fică desţul de incertă - care poate fi totuşi stabilită ca fiind de la
gurile Dunării peste Nistru şi, poate, ,Şi în nord-est, la răsărit de ei
sau interferîndu-se cu ei, fiind permanent sarmaţii (Ptolemeu, Indreptar
geogralic, III, 7 şi 10). Probabil că bastarnii, ca şi triburile sarmatice
din est, vor fi înglobaţi şi apoi chiar asimilaţi treptat in sînul coaliţiei
gotice, aşa încît, după apariţia goţilor în nordul Pontului, evenimentele
legate de numele acestora trebuie să fie interpretate şt ca acţiuni, la
oare, - mai mult ca probabil, participă şi contingente bastarne.
Primele ciocniri cu romanii, gotii le încep sub Garacalla ( 2 1 3-21 4
e.n.1, dar ci vor deschide seria vestitelor lor atacuri contra imperiului,
abia de la Gordianus III ( 238-244 e.n.), la început, adevărat, împreună
cu carpii, apoi, de multe ori, singuri. Atacul lor contra Moesiei Infe
rior, termi111at prin dezastrul roman de la AbriUus (251 e.n.), a fost
urmat de devastarea coastelor Asiei Mici (256 e.n.) şi apoi de invazii
tot mai numeroase spre Moesia şi Dada, fiind aliaţi destul de des şi
cu carpii. Trebonianus Gallus le va ceda, de altfel, după 251 e.n., unele
din teritoriile Daciei, dar se pare, că acestea vor fi ocupate de către
carpi29. Din 253 şi pînă in 270 e.n., g.oţii şi aliaţii lor vor intreprinde 1 2
năvăliri î n imperiu3o, pînă cînd, î n urma luptelor victorioase purtate
împotriva lor în 269 e.n,. de către Claudius II Gothicul la Naissus şi,
apoi, de Aurelian în 271 e.n. (·contra lui Cannabaudes) , vor înceta
pentru un timp acţiunile lor ofensive .
Tot acum, la sfîrşitul sec. III e.n., are loc in aria Nistru - Dan,
separarea deplină a gC>ţilor thervingi (vizigoţii) de gotii greuthungi
( ostrogoţii), din această epocă constatîndu-se şi arheologic, ca şi din
izvoarele antice, primele infiltraţii vizigote la apus de Prut31•
Atacurile lor, reluate tot mai puternic spre sfîrşitul secolului III,
vor constitui o ameninţare permanentă pentru provinciile dunărene
ale imperiului ( între 238 şi pînă la Constantin cel Mare, aceste năvăliri
vor fi în număr de 2232).
Sub Galerius Maximinus şi Diocleţian, noi asalturi ale goţilor,
carpilor, sarmaţilor şi ale altor populaţii, sînt semnalate pe Jimes-ul
dunărean, aşa cum vor fi - de altfel - şi în timpul lui Constantin
cel Mare (Aurelius Victor, De Caesaribus, XLI ; Lactantius. De mort .
29
30
31
32

Ibidem, p. 684.
V. Ch ri ste scu Ist oria militară a Daciei romane, Bucureşti, 1937, p. 96.
1. Nestor, op. cit., p. 685.
D. Tudor, o;p. cit., p. 76.
,
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persecutorum, c. 9 ; Eutropius, Breviarium ab urbe condita, IX, 25 şi
X, 7 ; Iordanes, Getica, XW, 91-94 etc.).
Concentrarea unui pdtenţial militar ridilcat şi abile manevre
diplomatice au permis romanilor să stăvilească pentru un timp expan
siunea gotică spre sud, aşa încît gotii îşi întăresc şi extind dominaţia
in "barbaricum " , în scrierile antice nordul Dunării purtind denumirea
de .. Gotia" , deşi prezenţa factorului etnic local nu poate fi negată cel
puţin arheologic. D�scriind luptele dintre vandali şi goţi, dintre goţi
şi heruli, dintre goţi şi veneti sau goţi şi alani, izvoarele antice men
ţionează frămîntările de la nordul Dunării sfîrşite prin instaurarea do
minaţiei gotice asupra tuturor ..popoarelor din Sciţia şi Germania"
( Iordanes,
Getica, XXII, 1 1 3-1 1 5 ;
X.>CIII, 1 1 6--- 1 1 7, 1 1 9-1 20 şi
iXXIV, 1 26).
Influenţa romană în lumea de la nordul Dunării ca şi pătrunderea
creştinismului arian au afectat pozitiv dezvoltarea populaţiilor de aici
care, probabil, ar fi luat un aspect superior, dacă - dinspre răsărit,
un nou val migrator:_, cel huni<:, nu ar fi dus la noi tulburări şi mişcări
etnice, în urma cărora alianta gotică se va destrăma. Este cunoscut că,
deşi vizigoţii trec în imperiu, alte populaţii germanice, şi mai ales
ostrogoţii şi gepizii, rămîn în nordul Dunării.

II. Infonnaţii · arheologice despre populaţiile de la răsărit de
Carpaţi în secolele II-IV e.n.
Cultura Poieneşti. Cercetările întreprinse în ultimele două decenii
au reuşit să elucideze o serie de aspecte majore ale vieţii materiale a
triburilor carpice din Moldova, concretizate în numeroase articole şi
studii de sinteză.
Din analiza materialului furnizat de săpăturile a·rheologice s-a
reuşit identificarea carpilor cu populaţia stabilă dacică care a locuit
in se·colele 11-IJII e.n., in podişul central moldovenesc pînă la Carpaţi.
Carpii au creat o civilizaţie, în esenţă - " geto-dacică, într-o etapă mai
evoluată, influenţată de contactul cu civilizaţia romană şi cu cultura
sarmatică" 33, această cultură fiind, după numele aşezării eponime, cul
tura Poieneşti.
�ezările carpice sînt plasate pe terasele înalte ale rîurilor sau
pe versanţi, lîngă ape, ca şi pe terasele inferioare ale marilor cursuri
de ape. Ele nu sînt fortificate, în cuprinsul lor găsindu-se şi bordeie
3J

B. Mitrea, op. cit., ţ. G37.
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şi locuinţe de suprafaţă, uneori chiar în aceeaşi aşezare. In aria
Poieneşti, locuinţele de suprafaţă sînt - totuşi - mai rare34•
Vom încerca o enumerare a acestor aşezări carpice care, în l.!,rma
săpăturilor arheologice efectuate sau în urma unor cercetări de supra.
fa�! au scos la iveală noi date despre intensa viaţă a triburilor autoh.
tone din Moldova acelei vremi. S-au făcut cercetări sistematice la
Pădureni-Panciu, Săbăoani-Roman, Silişte şi Varniţă ( ambele la Poiana.
Dulceşti), Bonţeşti-Vrancea, Căbeşti, Tiseşti, Hangu-Cetăţuie, Butnă.
reşti, Lută·rie şi Dărmănet;; ti - Piatra Neamţ, Gura Văii - Tg. Ocna,
Văleni-Roman, Slobozia-Roznov, Scheia-Suceav·a , Silişte-Băiceni, Boto,
şani -Dealul Cărămidăriei, Bălteni, Ţifeşti-Panciu35 şi Bărboasa-Bacă u36,
iar la Ghidigeni-TecucP7 şi Lutărie-PogorăştP8 au fost depistate alte
două aşezări in urma unor cercetări de suprafaţă.
Slituate, de obice1i , în apropierea aşezărilor, necropolele de tip
Poieneşti se caracterizează prin biritualism, alături de indneraţie, rit
funerar de tradiţie dacică. fiind prezentă şi inhumaţia. In afara necro,
polei Poieneşti, amintim de cimiti·rele Pădureni, Vîrteşcoi, Gabăr:a ...
Moldoveni, Bărboasa-Bacău, Săbăoani, Dumitreştii-Gălăţii, Pocre·a ca,
Dumeştii Vechi, Conţe:ş ti, Tintirim, Dochia, Văleni39, Sohodor-Bacău şt
Lozinca40•
Dar caracteristic civilizaţiei carpice nu este numai ritul funerar,
ci şi ceramica. Urna lucrată cu mîna şi împodobită cu brîu alveolat
în relief, vasul-fructieră şi opaiţul-afumătoare, sînt forme de tradiţi�
geto-dacă, sprijinind ipoteza apartenenţei etnice a carpilor la geto-daci.
Forme noi ca amfora, castronul, patera, procedee noi ca arderea uni,
formă roşie sau cenuşie, certifică şi o puternică influenţă culturală ro ...
mană. Unele elemente ale culturii Poieneşti ca : podoabele, vasele Cl..\
rnJănuşi zoomorfe, mărgelele din coraliu, oglinda din metal alb Cl.lJ
Gh. B'chir, La civilisation des Carpes (11•-III• siecle de n.e . ) a la lumiere
des joui�:es archeologiques de Poiana-Dulceşti, de Butnăreşti et de Pădureni,
ln Dacia, NS, XI, 1967. p. 179 şi 181-103.
3G Jhidem,
p. 179 şi 181-164.
JG D. Popescu, Săpăturile arheologice din R.S.R. in anul 1 967, î n SCI V, 19,
1966, �. p. 666.
37 Gh. Bichir, Descoperiri carpice in regiunea Galaţi, în Danubius, 1, Galaţi,
1967, p. 1 17.
JS 1. Ion iţă, Recunoaşteri arheologice :n regiunea satelor Pvgorăşti şi Răuseni
(r. Botoşani, :-eg. Suceava), in Arheologia Moldovei, 1, Bucureşti, 1961, p. 299.
39 1. Ioniţă şi V. Ursachc, Noi date arheologice privind riturile funerare ]Q
carpo-daci, in SCIV, 19, 1966, 2, p. 212-213.
op. cit., r. G66-669.
!IJ D. P o pe scu
3lo

,
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"tamga" pe spate, împreună cu adoptarea parţială a inhumaţiei, demon
strează un contact strîns al carpilor cu sarmaţii41•
Cronologic, monumentele civilizaţiei carpice pot fi datate înce
pînd, parţial, din secolul II e.n., şi în tot secolul III e.n., cînd - de
altfel - este şi perioada de maximă dezvoltare economică, socială şi
politică a carpilor.
La sfîrşitul secolului III e.n., expediţiile romane - ca şi pre
siunea mereu crescîndă. a goţilor, vor duce la încetarea locuirilor de
tip Poieneşti, neputînd atribui staţiuni ale acestei culturi secolului al
IV -lea e.n. 42•
Sarmaţii . Descoperiri arheologice. Triburile sarmatice formate din
păstori nomazi - războinici călări, preferă regiunile stepei cu bălţile
şi înălţimile din preajma ei. Foloseau corturile _şi carele ca locuinţe,
iarna stînd spre Maiotida ( Marea de Azov), iar vara în cîmpii ( Strabon,
VII, 3, 1 7) .
După t-recerea iazigilor spre vest ( sec . 1 e.n.) , la est, triburile dacice
vor avea ca vecini pe roxolani, acum începînd procesul de contact şi
de presiune reciprocă între autohtoni şi noii veniţi ( sec. I - II e.n.) .
In această perioadă şi chiar în epoca corespunzătoare civilizaţiei car
pice, aria lor de nomadizare şi bază de atac, nu poate fi decît la est
de P�1,1t sau chiar - de Nistru43•
După dispariţia roxol.a nilor, ca elemente etnice distincte, locul
lor spre răsărit este luat de ultimii sarmaţi veniţi , alanii, acest fapt
corespunzînd şi unei simţitoare influente sarmatice în cultura materială
carpică, începînd cam din a doua jumătate a secolului al III-lea e.n.
Arheologic, situaţia lor, de nomazi nu ne ajută în surprinderea vreunei
locuiri sarmatice, dar s-au descoperit, în schimb, numeroase morminte
in regiunile de stepă moldoveneşti care se datează, în cea mai mare
parte, din a doua jumătate a sec. III pînă tîrziu în sec. IV e.n., deşi uneori - le găsim şi din sec. Iil e.n. Iată cîteva din aceste descoperiri :
Dăngeni, Şerboteşti, Lutărie-Pogorăşti, Broscăuţi, Truşeşti, Glăvăneştii
4.1

B .. Mitrea, op .. cit., p. 639 ; 1. Nestor, Sarmaţii, op. cit., p. 676 ; Gh. Bichir,
Unele observaţii cu privire la necropolele de tip Poieneşti din Moldova şi
relaţiile acestor necropole cu 'lumea sarmată, in SCJV, 12, 1961, 2, p. 253-268

(autorul susţine că înhumaţii cimitirelor de tip Poieneşti sint sarmaţi) ; idem,

La rivilisation rles Carpes fllc-TIIc siedP. de n.e . ) a la lumiere des fouilles
archeologiques de Poiana-Dulceşti, de· Butnăreşti et de Pădureni, op. cit.,
r . 179-224 ; Gh. Diaconu, Tirgşor, Necropola din secolele III-IV e.n., Bucu

reşti, 1965, ţ. 117 (Gh. Diaconu atrage atenţia că, obiceiul de a purta 2
fibule şi pandantive-căldăruşă, originare din culturn Przeworsk, a fost
preluat de carpi prin intermediul tl:lifnli !or.. O O[:inie asemă?ătoare are şi
Gh. Bichir, op.. czt., p.. 205) ; 1.. Ion•.ţă ŞI V. Ursache, op. c1t .. , p.. 221-224
(Autorii sint de părere că inhumaţia a fost folosită şi de carpi) ..
4tl B. Mitrea, op. cit., p.. 639 ; Gh. Bichir, op. cit.. , p. 220 ..
'3 1, Nestor. op. cit., p. 673-674.
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Vechi, Larga Jijiei, Mitoc, VU:i.sineşti, Ştefăneşti, Probota, Holboca,
Leţcani, Şul etea, Epureni, Balinte!Şti, Popeşti, Vaslui, Poieneşti, Iveşti,
Tecuci, Gabiira-Moldoveni, Şendreni, Cioinagi, Focşani, Valea Lupului,
Unţeşti, Ciocani, Suseni, Bîrlad, Prodana, Poiana Tecuci, Ijdileni etc.44•
In estul ţării noastre, în spaţiul d� la apus dE� Nipru, roxolanii
sint încă prezenţi tn sec. I-II e.n. ( la Ust-Kamenka, aflată la sud-est
de Nicopol, la Olbia, �i la Traian în R. S. S. Moldovenească), pentru
c a, din sec . II e.n., venirea goţilor în silvo-stepa dE! l.a nordul Mării
Negre să grăbească inglobarea şi asimilarea roxolani lor de către alani
sau zdrobirea şi asimilarea lor de către goţi. Este, d1:!' asemenea, posi
bil ca o parte a sarmatnor roxolani să fi trecut spre vest, la iazigi.
In afară de morminte, prezenţa sarmată este vizihilă tn influenţa
pe care o exercită în cadrul culturii materiale carpice, lucru "ce denotă
o apropiere şi o întrepătrundere daco-sarmatică şi mai tîrziu daco
goto-sarmatică pe teritortul ţării noastre"45•
Noua etapă a civilizaţiei dacice, reprezentată prin cultura Poieneşti,
s-a dezvoltat in strîns contact cu sarmaţii. Torţile tn formă de animale
patrupede, perlele de coraliu (adus de sarmaţi de la golful Persic),
adoptarea oglinzii de metal cu mîner lat şi cn "tagma" pe spate (cu
rol apotropaic) ş.a., reprezintă tot atîtea dovezi materiale ale influenţei
sarmatice. Deşi - după unii cerc-etători - elemente roxol.ane pe teri
toriul Moldovei apar încă din sec . II-III e.n.46 . în masă , la apus de
Prut, nu vor trece decît alanii abia din a doua jumătate a sec. III e.n.'7 .
La răsărit, tn secolele II- -III e.n., sarmaţii roxolani mai sînt, mai
ales - pe teritoriul R. S . S. Moldoveneşti (mormintele de la Bocani
Făleşti, Kogtlnik - intre Grădiştea şi Valea Perjei, Oloneşti şi Budeşti)
şi în vestul R. S. S. Ucrainene (mormintele sarmatice de la Lencăuţi pe
Nistrul mijlociu)4B, fiind semnificativ că, arheologic, sarmaţii au ca zonă
de contact cu civilizatia carpică, Prutul spre apus, iar spre nord, linia
despărţitoare dintre stepă şi silvo-stepă care, îi s�pară de monumentele
culturii Sîntan.a de Mureş - Cerneahov.
Dacă in sec. II e.n., constatăm in sud-vestul U.R.S.S., prezenţa
sarmatică, tn necropola de la Lencăuţi predomintnd elementele sar
mate, ceramica de tip Lipita demonstrează - in zona acestei culturi,
4K I.

Ioniţă, Noi descoperiri sarmatice pe teritoriul Moldovei, în Arheologia
Moldovei, II-III, 1964, p. 313-324 ; Al. Andronic, Un mormînt sarmatic
descoperit la Vaslui, !n SCIV, 14, 1963, 1, p. 357-358 ; Gh. Bichir, op. cit.,
1'·

}.I 7.

45 1. Ncstor, op. cit., p. 1376.
46 Al. Andronic, op. cit., p. 357-358.
"-7 1. Nestor, op. cit., r. 1378.
'8 Al. Andronic, op. cit., p. 357 ; G. B. Fedorov, Descoperirile arheologice din
R. S. S. Moldoveneasclf privind mileniul 1 al e.n., in SCŞ, Istorie, Iaşi, VII I

1957,

1,

p.

,

161.

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

VIRGtL MIHĂILESCU-BtRLIBA

contopirea culturii getice cu cea sarmatică, pentru că din sec. II e.n.,
pînă în sec. IV e.n., să fie dominantă în acest spaţiu cultura Cernea
hov, care va avea ca una din componente şi pe cea sarmată49.
Ritul sarmatic de înmormîntare era exclusiv înhumaţia, cadavru!
fiind întors pe spate cu genunchii uşor ridicaţi, deşi pot fi şi unele
variante ca, c ea a arderii parţiale a cadavrului în groapă (Pogorăşti
şi Poieneşti, iar la nordul Mării de Azov, pe valea rîului Molocinaia,
la Akkermen şi Novo Filipovka)5o.
In morminte apar, ca singurele arme, săbiile scurte sau pumnalele,
cu inel la capătul de sus al mînerului, i!ar - la baza lui, o mică gardă.
Lipsesc arcurile şi săgeţile din mormintele bărbăt�ti, mai bogate fiind
cele ale femeilor (perle de sticlă, chihlimbar, coraliu şi pietre semi
preţioase, brăţări şi cercei). Şi bărbaţii şi femeile au fibule, iar mormin
tele de copii posedă adeseori clopoţei de bronz. O notă aparte o dă
mormintelor sarmatice obiceiul adus din Asia de către . alani, al defor
mării artificiale a craniului .
Ceramica apare cu puternice influenţe dacice ( căniţa cu o toartă),
provincial-romane, dar avînd şi numeroase trăsături originale.
Sarmaţii se vor menţine pînă la venire·a hunilor, în cadrul uniunii
militar-politice conduse de goţi, avînd un rol tot mai mult auxiliar,
pentru ca - după 376-378
să fie antrenaţi în marea aventură vizi
gotă de la sudul Dunării -terminată tocmai în Spania şi nordul Africii,
sau elemente răzleţe să rămînă înglobate în uniunea de triburi con
dusă de huni51•
Cultura S1ntana de Mureş - Cerneahov. După cum ştim, la sfîrşi
tul secolului III e.n., puterea carpică slăbeşte şi tot acum se semnalează .
- la apus de Prut - primele vestigii aparţinînd culturii Sîntana de
Mureş - Cerneahov.
- Apariţia goţilor la nordul Mării Negre in sec. II e.n., este consi
derată de majoritatea cercetătorilor şi ca dată cînd î ncepe cultura
Cerneahov pe teritoriul actual al U.R.S.S. Din bazinul Donului şi pînă
in Transilvania - această cultură prezintă, cu toate variantele ei, un
aspect relativ unitar, căci, în afara elementulu i germanie, factori prin
cipali au mai fost fondul pregotic ( de caracter dacic şi sarmatic) şi
civilizaţia romană52.
.
A. A. Spiţîn, M. 1. Smişko şi B. Rîbakov, pornind de la anallza
arheologică a cimitirelor Cerneahov - Romaşki, sustin originea slavă
a culturii Cerneahov, pe cînd M. Tihanova a arătat că la formarea aces-

�9 G. B. Fedorov, Rezultatele şi problemele principale ale cercetărilor arheo
logice din sud-vestul U.R.S.S., referitoare la prim1�l mileniu al e.n., in SCIV,
10, 1959, 2, p .375-376.
50 1. Ioniţă, op. cit., p. 320.
6 1 1. Nestor, op. cit., p. 680-681 .
�2 I . Nestor, Goţii. op. cit., r . 587.
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tei culturi au luat parte diferite elemente etnice : scitice, celtice, slave,
daco-getice, sarmate şi germanice propriu-zise53• O ipoteză mai bine
argumentată. avansează G. B. Fedorov, care constată apariţia culturii
Cerneahov pe teritoriul de azi a[ U.R.S.S., într-o epocă cînd Imperiul
Roman ajunsese la _puterea sa maximă, adică în sec. II e.n. Cercetătorul
sovietic, după ce subliniază densitatea lo-cuirii cemeahoviene ( l 000 de
complexe numai între Nipru şi Prut, dintre care peste 300 între Prut
şi Nistru), arată că gotii au venit dinspre nord cu o cultură mai primi
tivă, cînd, în zona nordică a Pontului, apăruseră dej a elementele prin
cipale ale culturii Cerneahov. Ace·ste elemente culturale au fost pre
luate de către goţi, care au devenit purtătorii culturii Cemeahov .
G. B. Fedorov plasează în timp această cultură, din sec. II e.n., pînă la
înceQutul sec. V e.n.M. Geneza ei ar fi, după acelaşi om de ştiinţă, o
problemă complexă, in a cărei tratare ar trebui să tiJJ..em seama. spre
vest de cultura Lipiţa, în regiunea Niprului - de cultura Zarubineţ, la
acestea adăugîndu-se un fond celtic, elemente sarmatice şi o puternică
influenţă provincial-romană55.
Astăzi - se admite de către cercetătorii români ca fiind evidentă
unitatea culturii Cerneahov, formarea ei avînd loc în limitele ariei în
care este documentată, remarcindu-se un puternic aport getic prin com
ponenta Lipita, sarmatic, Przeworsk şi cu o masivă influenţă romană56.
Adîncind studierea originilor culturii Sîntana de Mureş - Ger
neahov, Gh. Diaconu susţine că un prim val gotic, mai timpuriu, să
vîrşeşte sinteza goto-Przeworsk-Lipiţa, din care a rezultat cultura Cer 
neahov, cu ea intrînd în contact un al doilea val gotic, tardiv. Astfel,
taifalii - sub presiunea gepido-vandală, vor intra într-un proces de
contaminare cu purtătorii culturii Lipiţa, în bazinul superior al Nistru
lui, acum şi aici, apărînd elementele culturii Cerneahov. Tlfiburile tai
falice întîlnesc în Moldova de nord şi de est unele triburi sarmatice,
ca şi pe carpi, pe cînd - pe Niprul mijlociu - la formarea culturii
Cen1eahov vor participa din plin elemente Zarubineţ57.
53 A. A. Spitîn, Polea pogreabalnîh urn., SA, X, 1948,
_

p.

69-70 ; M. 1. Sm'şko,

Doba polw pohovan v zapadnih oblasteah SSSR, în Arheologhiia,
Kiev
p. 98-115 ; B Rîbakov, Problema formării poporului vechii
Rusii, i�
.
Studu, VI, 1953, 1, p . 178-180 ; M. Tihanova, Variantele locale ale culturii
� Cerneahov, in Probleme de istorie, 1 1-12,
1957, p. 181-1 82.
5 G
. B. �edorov, Rezultate'le şi problemele principale ale cercetăr
ilor arheo
.
logtce
dm sud-vestul U.R.S.S., referitoare la primul mileniu al .
e n op c;t

1948,

__

.,

•

•

.,

p. 377 şi 381.
55 G. B. Fedorov, Descoperirile arheologice din R. S. S. Moldovenească pri
·uind mileniu1l 1 al e.n., op. cit., p. 160-161.
56 B. M i trea, C. Preda, Necropolele din sec. IV din Muntenia, Bucureşti, 1966,
p. 149.
57 Gh . Diaconu, op. cit., p. 1 16-1 17 ; idem, Noi contribuţii la cunoaşterea cul
turii Sîntana de Mureş - Cerneahov, :tn SClV, 19, 1968, 3, p. 444.
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Aşezările cerneahoviene de la noi şi pînă la Doneţ sint neintărite,
locuinţele fiind îngropate, aceasta într-o fază timpurie a culturii Cer
neahov de pe teritoriul U.R.S.S. ; sau, într-o fază mai tîrzie - fiind
adîncite (Luka Vrubleveţkaia, Solonceni, Bălţaţi, Pr-ajev, Cerepin, Ripuiv, Privolnoe _şi Nikolskoe) , ori sînt locuinţe de suprafaţă ( Nesluhov,
Vikninî Velikie,
Budeşti, Delakeu, Zagaikani, Luka Yrubleveţk,aia,
Kosteaneţ, Prajev, Iagneatin, Jukovţî, Nikolaevka, Erkovţî, Leski, Kut
şi Gavrilovka)ss.
Cimitirele sînt plane, mai ales cele de înhumaţie din sec. IV e.n. ,
pe cînd incineraţia apare sporadic in fazele mai timpurii ale unor ne
cropole din U.R.S.S. , făcînd observaţia că goţii, încă de cînd erau la
Marea Baltică, practkau ambele rituri funerare. Pe teritoriul ţării noas
tre, în cadrul necropolelor Sîntana de Mureş, predomină înhumaţia ( cu
excepţia cimitirului de la Olteni) , sporadic găsind şi incinerav·a ca �
reminiscenţă a acestui rit la populaţiile germanice sau geto-dac1ce, mal
degrabă . · Morţii erau întinşi pe spate, orientati spre nord de obicei sau
- uneori, spre vest. In morminte nu apar armele, dar găsim cîte două
fibule, ofrande, cuţite, pieptenele format din trei plăci de os supra
puse etc.
Incercăm măcar să enumerăm necropolele mai importante : in
Moldova, la Izvoare, Lunea, Erbiceni, Pietriş ; în sud-vestul U.R.S.S.,
la Budeşti, Lukaşovka, Mălăeşti, Bălţaţi, Năduşiţa, Lăpuşna, Mihailovka
pe Nistru, Danilovka Balka, Cerneahov, Romaşki, Pereaslav-Hmelniţki,
Lohviţa, Martinovk·a, Maslova, Gurbinţi, Kantemirovka, Svinkova, Pi
sarevka, Novo-Alexandrovka, Privolnoe, Kamenka, Gavrilovka, Dere- ·
veanoe, Novostavţî, Gonka, Polenka, Luţk, Rudki, Prajev etc.59.
Fără a intra în detalii asupra apartenenţei etnice a cimitirelor de
la noi din ţară, putem totuşi sublinia că, in urma analizelor antropolo
gice;· elementul autohton pare a fi destul de puternic reprezentat.
Fiind sedentari, cerneahovienii au lăsat vestigii oare dovedesc
practicarea de către ei a agriculturii, a creşterii vitelor şi a meşteşu
gurilor. In mod frecvent, s-au descoperit unelte agricole, cuptoare de
olari,_ ateliere de făcut piepteni etc.
Ceramioa lucrată la roată este de două categorii : fină, cenuşie,
rar-gălbuie, - şi a doua categorie, ceramică dintr-o pastă zgrunţu
roasă. Această ceramică lucrată la roată este însoţită de o altă categorie
care este lucrată cu mîna dintr-o pastă grosolană. In afara unor tradiţii
Lipita sau Przeworsk, în ceramică se observă, de asemenea, prezenţa
unor elemente gotice şi sarmatice. Totodată, în aşezările şi necropolele
cu privire la cultura Sîrrtana de Mureş - Cerneahov
pe teritoriul Republicii Socialiste Romdnia, in Arheolo!;lia Moldovei, IV,
Bucureşti, 1966, p, 21 1-216.
D. Mitrea, C, Preda, op, cit,, p , 1 14-1 16.
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Sîntana de Mureş - Cerneahov, se constată şi existenţa ceramicii ro
mane de import care, de altfel, va influenţa în mod serios ceramica
cerneahoviană,
In aşezări - ca si în necropo le - s-au mai descoJ?e rit .şi n�rr.. e
roase fibule, cătărăm i, piepten i de os, mărgele , pandantlve .puam1d al�
ce!'cel,
din os, . pandantive din fier în formă de căldăru şă sau �ut01aş ,
bronz,
de
e
cuboar
e,
penset
e,
brăţări , cuţitaşe din fier sau bronz, fusaiol
amnare, mai rar topoare ş.a.
Dacă în secolul III e.n., între triburile Poieneşti şi cerneahovieni
graniţa fusese pe Prut, în sec. IV e.n., cultura Sîntana de Mureş - Cer
neahov pătrunde în Moldova, Muntenia şi Transilvania, zona Nistrului
fiind hotarul despărţitor dintre vizigoţi şi ostrogoţi, Venirea hunilor
v.a împinge pe vizigoţi spre podişul central moldovenesc, unde, după
o rezistenţă scurtă, cea mai mare parte vor trece în imperiu, afară de
unele elemente conservatoare strînse în jurul lui Athanaric, dar care,
mai tîrziu, vor face acelaşi lu-c ru.
Triburile greuthungilor - împreună cu alte popul·atii germanice
şi unele grupări alanice, vor intra în cadrul uniunii militar-politice
condusă de huni, păstrînd în cadrul acesteia, un rol destul de impor
tant, după cum o arată şi izvoarele isto"rice. Persistenta unor populaţii
germanice pe teritoriul de la răsărit de Carpaţi al ţării noastre a putut
fi constatată chiar şi în prima jumătate a secolului al V-lea e.n.60•

III. Economia populaţiilor de la est de Carpaţii Răsăriteni în
secolele

ll-IV

e.n.

Productia agricold şi meşteşugurile. Produse locale şi de import.
Populaţia autohtonă de la răsăritul Carpaţilor era - din timpuri stră
vechi, cunoscută ca ocupîndu-se cu agricultura, fiind şedentară . Acest
fapt a fost confirmat şi completat prin descoperirile arheologice.
Carpii şi cerneahovienii au avut o viaţă economivă intensă, in
cadrul căreia agricultura avea un rol important. Mai mult ; se pare că
şi unele triburi sarmatice pătrunse în silvo-stepă sau intrate în contact
cu populaţiile de agricultori de la nordul Mării Negre, vor tre-ce
printr-un proces de sedentariz�re. Astfel, Pliniu cel Bătrîn (lstorifl na
turală, XVIII, 7, 63) şi Claudius Aelianus (Felurite istorioare, III, 39)
amintesc despre faptul că sarmaţii folosesc meiul.
60 Vladimir Dumitrescu, Une tombe de l' epoque des Migrations des peuples,
pres de Roman (Moldavie), in RIR, IV (1934),
Bucureşti, 1935 (extras),
p.

6-7. Inventarul acestui mormint este datat la sfirşitui secolului IV şi
V e.n., etnic aparţinînd unei populaţii german ice.

[nceputul sec ol ul u i

,
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In secolele II-IV e.n., în cadrul complexelor culturale Poieneşti
şi Sîntana de Mureş - Cerneahov, dovezile materiale ale practicării
agriculturii sînt foarte numeroase. Gropile de provizii găsite în fiecare
aşezare, pleava din lipitură, plugurile din fier (Mastacăn-Dragomireşti,
Slobozia-Roznov, Văleni-Roman, Glăvăne-ştii Vechi, Dăneşti , Buţuluc,
Băiceni ; în cultura Sîntana de Mureş - Cerneahov de pe teritoriul
U.R.S.S. - la Zagaikani, Rodaia, Oselivka, Sîngerea, Lăbuşna-Posad,
Prajev, lagneatin, Koiniciki, Kiselov)61, - secerile (Poiana-Dulceşti, Vă
leni-Roman, Mastacăn-Dragomireşti, Căbeşti-Adjud, Poieneşti şi Bo
toşani)62, ca şi rîşniţele primitive şi cele evoluate, rotative, de tip ro
man, dovedesc în mod concret stadiul avansat al agriculturii în secolele
II-IV e.n., la populaţiile carpo-cerneaho viene. Agricultura care se
făcea era - probabil, ext_ensivă ; aceşt i agricultori, după epuizarea te
renului - căutau noi pămînturi fertile.
J. Wielowiejski, analizînd dezvoltarea agriculturii din sudul Po
loniei în Latene-ul tîrziu şi epoca romană, arată că se cultivau secara,
meiul, grîul, orzul, ovăzul, fasolea celtică, hrişca şi inul. Pămînturile
noi se obţineau prin defrişări cu topoarele de fier, iar fertilizarea solu
lui se făcea cu cenuşă, dar probabil şi cu îngrăşăminte animale. Pin
gurile e-rau trase de boi sau oameni63.
De o deosebită importanţă, după cum o demonstrează săpăturile
arheologice, este şi creşterea vitelor la populaţiile c arpice şi cernea
hoviene. Datorită progresului tehnicii agricole apare posibilitatea sto
cării nutreţului şi deci asigurarea hranei pentru animale iarna, - fără
a mai fi nevoie de transhumanţă. In urma analizei paleotaunistice a.
oaselor de animale ieşite la iveală în diferite săpături arheologice, s-au
putut dete·rmina următoarele specii care erau crescute : cornutele mari
şi mki, porcii, caii, păsările, cîinii, pisicile etc.64• Continuă, de aseme
nea, să se practice vînătoarea.
In cadrul culturilor Poieneşti şi Sîntana de Mureş - Cerneahov,
în afara agriculturii şi creşterii vitelor, meşteşugurile au cunoscut de asemenea, o dezvoltare care ne îndreptăţeşte să ne oprim ma i mult
asupra lor.
6 1 1. Nestor, Goţii, op. cit., p. 688 ; G. B. Fedorov, Rezultatele şi problemele

principale ale cercetărilor arheologice din sud-vestul V.R.S.S., referitoare
la primul mileniu al e.n., op. cit., p. 383 ; I. Ioniţă, Cdntribuţii cu privire la
cultura Sîntana de Mureş - Cerneahov..., op. cit., p. 200 şi 216 ; Gh. Bichl'r,
op. cit., p. 185.
62 Gh. Bichir, op. cit., p. 185.
63 Jerzy Wielowiejski, Przemiany gospodarczo-spoteczne u Iudnosci potudnio
wej Polski w okresie p6znolatenskim i rzymskim, in Materialy Starozytne,
VI, Warszawa, 1960 ,(Summary), p. 418-419.
64 lbidem, p. U9.
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Metalurgia şi prelucrarea fierului sau bronzului, după cum reiese
din descoperirile făcute, erau practicate destul de mult în aşezările
carpice ca şi în cele cerneahovi ene. In staţiunile Poieneşti, Ţifeşti, Poia
na-Dulceşti şi Butnăreşti s-au găsit bucăţi de zgură65• Bucăţi de zgură
din fier sau bronz s-au descoperit şi în aşezările Sîntana de Mure,ş Cerneahov-66 •
Cercetă·rile din sudul Poloniei au reliefat existenţa, în secolele
I-111 e.n., în această parte a Europei, a unei metalurgii avansate c-are
folosea furnalele67 •
In metalurgie se folosesc nicovale, ciocane, cleşti - precum şi
diverse procedee tehnice : ciocănirea, încălzirea, călirea, gravarea, in
crustaţia etc. Meşteşugarii triburilor libere de la răsărit de Carpaţi pro
duceau în secolele II-IV e.n .. arme, unelte, lacăte, monturi, ornamente
etc. Sub influenţa romană_ - producerea acestor obiecte, mai ales de podoabă, din bronz, argint şi aur, atinge un înalt nivel tehnic şi
artistic.
Deşi s-au păstrat puţine vestigii arheologice legate de meşteşugul
prelucrării lemnului, se pare că acesta era unul din J>rincipalele meş
teşuguri ale populaţiilor despre care discutăm. Lemnul era folosit în
dulgherie la construcţii, pentru ustensilele casnice, cufere, cutii, vase
din lemn, găleţi ş.a. Erau, de asemenea, folosite la împletituri trestia
şi salcia.
In ceea ce priveşte olăria, frecventele descoperiri de cuptoare de
olari în ariile culturale PoieneJŞti şi Sîntana de Mureş - Cerneahov, pe
lîngă faptul că au pus problema originii acestor cuptoare - au scos
în evidenţă şi existenţa unor centre de olari cu meşteşugari specializaţi.
In aria carpică, menţionăm
cuptoarele de la Cucoşeni-Butnăreşti,
Scheia-Suceava (trei cuptoare) , Dărmăneşti-Piatra Neamţ şi Ţifeşti-Pan
ciu68, ia·r în cadrul culturii Sîntana de Mureş - Cerneahov, semnalăm
cuptoarele de la Botoşani-Dealul Cărămidăriei, la Truşeşti - pe .,Cuha"
( două cuptoare), Cucuteni-Băiceni, Laiu, Glăvănestii Vechi, Cucuteni
Băiceni, în .,Silişte ", Slobozia Duşca, Luka Vrubleveţkaia, Budeşti, Ka
linovka69 ek.
In cadrul culturii materiale de tip Poieneşti - se intilnesc două
tipuri de cuptoare, a căror origine o avem în cultura geto-dacică din
1 e.n. Deoarece aceleaşi tipuri se regăsesc şi in arealul
sec. 1 î.e.n.
· -

-

&5 Gh. Bichir, op. cit., p. 186.
6G 1 . Ioniţă, op. cit p. 220 ; G. TI. Fcdorov, op. dt . , p . ::175 şi 31:12.
>7 .J_ Wielowiejski. OlJ. cit.. p. 416.
68 G h. Bichir,
Cuptoarele de ars ceramicli din cadrul culturii Vîrteşcoiu
..

Poieneşti, Un atelier de ollirie descoperit la Butnlireştt, in SCIV, 17, 1966,
3, p.

489.

.

69 Ibidem, p. 505 ; G. B, Fedorov, op. ctt., p. 383.
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cerneahovian, se consideră că şi originea acestora tre�uie căutată in
lumea dacică'o.
In epoca care ne preocupă, secolele II-IV e.n., la triburile din
estul Carpaţilor - _m ai este cunoscut şi meşteşugul lucrului în piatră
( rişniţe rotative, pietre de tocilă, pietre pentru scăpărat, lustruitoare
etc.). Se pare că era destul de avansată şi tehnica prelucrării pielei, ca
şi cea a ţesutului. Mai multe date avem despre prelu<srarea cornului şi
osului. Pe teritoriul Moldovei, la Valea Seacă - Bîrlad, s-a surprins un
adevărat centru meşteşugăresc de făcut piepteni (două locuinţe-ate
lier) , datate în sec. IV e.n. In urma semnalării acestei descoperir i, ne
'vine greu să nu admitem şi existenţa acestui meşteşug, ca şi a faptulu i
că ace_şti piepteni erau produşi pentru schimb71 .
Atelierele de olărie, de făcut piepteni sau de prelucrare a meta
lelor certifică apariţia meşteşugurilor şi a meşteşugarilor in cadrul spa
ţiului şi epocii, de care ne ocupăm, gradul de dezvoltare ca şi amploa
rea acestui fenomen fiind diferite, după stadiul cultural al zonei de
civilizaţie respective.
Credem că triburile sarmatice, excluzind pe cele in curs de se
dentarizare în zonele carpice sau cerneahoviene, se rezumau la creşte
rea vitelor şi obţinerea produselor legate de această ocupaţie.
Corespunzînd acestui stadiu al cunoştinţelor noastre, putem sinte
tiza astfel producţia materială a carpilor şi a populaţiilor Sîntana de
Mureş - Cerneahov : produse agricole ori rezultate din creşterea ani
malelor ( cereale, vite, piei) , meşteşugăreşti ( unelte, arme, bijute-r ii, ce 
ramică etc.), miere, ceară, blănuri ţ;; . a.m.d.
In staţiunile arheologice din secolele II-IV e.n" ale spaţiului
răsăritean al Carpaţilor. deseori - se găsesc materiale care provin din
lumea romană, în special de la Dunăre sau din nordul Pontului.
Bogat reprezentată este ceramica romană de import : amfore, am
forete , căni din pastă fină de culoare roşie, patere, ceramică provincială
romană zgrunţuroasă, care ajunge pînă în bazinul Vistulei, terra sigilla
ta, terra nigra etc. In staţiunile Poieneşti şi Sîntana de Mureş - Cer
neahov, adesea se găsesc amfore din pastă gălbuie sau roz, cu gît in
gust, înalt - şi torţile înalte cu două muchii in relief, avînd fundul ca
un mic cilindru ; alt tip de amforă este ·cel gălbui cu gura în formă de
pîlnie ; altă specie de amfmă este cea roşie, cu o muchie longitudinală

70 G. B. Fedorov,

op. cit., p. 375 ; Gh. Bichir, op. cit., p. 506 ; idem, La civi
lisation des Carpes... op. cit., in Dacia, NS, XI, 1967, p. 188.
U V. P alad e , AteliP.rele pentru _prelucrat piepteni dtn os din secolul al IV-lea
e.n., de la Bfrlad - Valea Seacif, in Arhe"l'ogta Moldovei, IV, Bucureştj,
1966, j:. 275.
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pe mănuşi, şi,. mai rar, intîlnindu-se amforele cărămizii cu caneluri pe
pintece72•
Printre descoperirile de amfore din secolele II-III e.n., şi a c�ror
provenienţă romană este destul de sigură, amintim : Vetrişoaia, Hol
boca, Poieneşti, Văleni-Roman, Bă iceni,
Scheia-Suceava, Cucorăni
Botoşani, Călugăra-Bacău, Vaslui, Iaşi - Curtea Domnească, Dumeştii
Vechi, Mirceşti, Ştefan cel Mare-Vaslui, Pojorita etJc.73,
La ceramică se adaugă numeroase descoperiri de pahare şi vase
din sticlă provenind în special din provinciile dunărene, fibule provin
ciale, sigilii inelare din sticlă, figurine din bronz, diferite obiecte de
toaletă, după cum şi o mare cantitate de bijuteri i de aur, argint, bronz
şi aramă ( de ex., broşa emailată de la Poieneşti) ş.a La toate acestea
se alătură un mare număr de monede romane, cărora le vom consacra
un subcapitol special.

Comerţul. Moneda. Cea mai mare forţă economică in perioada de
care ne ocupăm, o reprezintă Imperiul Roman, aş a incit considerăm că,
discutînd despre dezvoltarea comerţului in secolele Il----1l:V e.n., este
necesar să aruncăm o scurtă privire şi asup-ra situaţiei economice ge
nerale a imperiului.
Secolele acestea au însemnat pentru lumea antică o perioad� de
mari transformări economice şi sociale, de restructurare a sistemului
său1 creîndu-se astfel premisele apariţiei unei noi orînduiri şi ale unui
alt tip de economie. Aceasta apare în urma deteriorării treptate a ve
chilor relaţii economice - prin salturi sau reveniri conservatoare de
scurtă durată, încît descifrarea caracterului şi trăsăturilor esenţiale ale
economiei imperiului din această perioadă este destul de dificil de
abordat.
Din multitudinea studiilor şi opiniilor despre această epocă, dis
tingem două metode de a ataca problema : una, care pune accentul pe
factorul militar, pe cel politic sau pe cel economic, şi alta care încear
că, pornind de la analiza structurii bazei economice şi coroborînd
aceasta cu toţi factori i care au putut-o afecta. să explice astfel comple
xitatea şi profunzimea procesului transformator prin care trece acum
societatea antică. In orice caz, în aceste secole, imperiul trece printr-o
R. Vulpe, Săpăturile de la Poieneşt i din 1949, in Materiale, I, 1953, p. 290291 ; M. Petrescu - Dîmboviţa şi colab., Şantierul arheologic Truşeşti, in
SCIV, 6, 1955, 1-2, p. 176 şi 183 ; N. Zaharia, M. Petrescu - Dîmboviţa şi
Em. Zaharia, Cercetări arheologice în oraşul Iaşi şi împrejurimi, in SCŞ,
Iaşi, VII, 1956, 2, p. 15, 19 şi 33 ; 1. Ioniţă, op. cit., p. 206 ; G. B. Fedorov,
op. dt., p. 375.
73 şe·.va Sanie, Două mici depozite de amfore romcme descoperite tn Mol
clova, ip. ŞCJV, 19, 1968, 2, p. 345-349.

72
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serioasă criză care va duce - pînă la urmă - la prăbuşirea Imperiului
Roman de Apus şi la prefacerea înnoitoare a celui de Răsărit.
După cîteva studii mai recente, primele manifestări de criză apar
în Imperiul Roman, înainte de mijlocul secolului al III-lea e.n., dinastia
Severilor putînd fi considerată ca o veritabilă cezură a istoriei impe
riului. Astfel, G. Hartel crede că primele manifestări de criză apar din
sec. II e.n., prin decăderea sclavajului devenit nerentabil şi dezvolta
rea relaţiilor de colonat, precum �?i prin lipsa accentuată a mîinii de
lucru şi devalorizarea monedei. Această criză va deveni generală din
a doua jumătate a secolului II şi începutul celui de-al IJI I-lea74•
Pornind de la alte criterii de analiză, P. Petit ajunge în chip
semnificativ la aceeaşi concluzie : criza generală a imperiului se insta
lează la sfîrşitul secolului II e.n. 75.
Perioada Severilor - ca epocă cînd începe criza generală în im
periu, pare a fi susţinută şi prin analiza evoluţie i monedei romane fă
cută de Robert Turcan : " ... il est caracteristique que sous Neron, Mare
Aurele et Severe Alexandre, l'inflation du bronz marche de pair
avec la degradation ponderale ou metalique du denier. Au contraire,
sous Septime Severe la devaluation du denier s'accompagne d'une re
duction de la frappe du bronze. . . "76.
Urmărind, dup� Adrien Blanchet. evoluţia monedei romane, iese
în evidenţă cu destulă claritate neintrerupta scădere a valorii ei : aureu 
sul de la Nero, cînd avea după sistemul ponderat roman 1 /45 dintr-o
libră, va reprezenta 1/50 sub Caracalla, 1 /60 şi 1 /70 sub Diocleţian şi
numai 1 /72 sub Constantin cel Mare ; la rîndul său, denarul - de la
1 /96 dintr-o libră sub Nero - se va altera începînd de la Antoninus
Pius, �jungînd să fie bătut în aramă 77 • Reforma lui Caracalla, prin care
se crează " argenteus Antoninianus " - dublul denar - cu valoarea de
1 /90 dintr· o libră, nu va reuşi să amelioreze situaţia monedei romane
decît pentru un timp extraordinar de redus.
Circulaţia monetară va fi dominată pînă la sfîrşitul sec. II e.n.,
de denarul de argint, pentru ca - de la Gordianus III - antoninianul
să devină moneda de bază78 ; acum, procentajul de argint al denaru
lui scade sub 50 % . Imediat, însă, după mijlocul sec. LII e.n., criza mo74 G. Hilrtel,

Der Beg�nn der allgemein Krise im Werten des Romischen
Reiches. Wirtschaftliche und soziale Veriinderungen im der Zeit Van Mare
Aurel bis Septimius Severus (161-221 u.Z.), in Z. GeschWiss., 13, 1965, 2,
p.

262-276.

75 Paul Petit, La paix romaine, Paris, 1967.
76 Robert Turcan, Pour une etude quantit ative de ra frappe du bronze sous
le Haut Empire, in Congresso lnternazionale di Numismatica, 1 1-16 settem
bre, 1 96 1 , Atti, II, Roma, 1965, p. 360.
77 Adrien Blanchet, Les Monnaies Romaines, Paris, 1896, p. 13.
78 J. Winkler, Circulaţia monetară la Apulum, in AMN, Il, Cluj, 1965, p. 225.
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netară a imperiului se adînceşte, avînd loc o bruscă devalorizare a
monedei de argint, antoninianul ajungînd o simplă m,pnedă de aramă
fără nici o valoare intrinsecă, cu o uşoară pojghiţă de argint, acum
incetîndu-şi emisiunile monetăriile din Dacia şi Moesia Inferior79. Şi
greutatea sa va coborî, de la 5 g sub Caracalla, la 4,54 g sub Gordia
nus III şi 3,3 g sub Dedus şi Gallienus.
Silit de realitate să procedeze la o nouă reformă monetară, Dio
.
.
cleţtan
va mtcşora
greutatea aureusului, dar va încerca restabilirea
prestigiului monedei " denarius argenteus" prin emiterea de denarius
communis " de 1/72 libre . In timpul lui Diăcleţian. se va bate �- i o nouă
monedă de aramă argintată, follisul ( 1 /36 libre).
Decăderea vechii monede va impune, de asemenea ca succesorii
lu � constantin cel .Mare s.ă iniţieze apariţia unor noi mon�de de argint :
.
.
mlltarense
( l/72 hbre), sthqua ( 1 /144 libre) şi semiliqua ( 1/288 libre).
Deoarece moneda romană - la triburile libere de la est de Car
paţi - este în cea mai mare parte din argint, vom arăta pe scurt evo
luţia denarului în această perioadă : prin reforma lui Nero, greutatea
denarului va scădea de la 3,76 g la 3,41 g, pentru ca în 238 să fie mic
şorată din nou, iar - în urma unor reducer i succesive, sub Gallienus
- să fie de 2,27 g şi, sub Diocleţian, de 2,02 g.
Pentru noi, este important să ţinem seama de perioadele de criză,
deoarece acum se intensifică acumularea de numerar, datorită faptului
că moneda fără valoare intrinsecă scoate de pe piaţă moneda mai bună,
aceasta fiind tezaurizatăBO.
Criza din sec. III e.n., a avut repercusiuni grave nu numai asupra
comerţului şi circulaţiei monetare, dar chiar şi asupra producţiei :
multe mine se închid, agricultura decade etc. Schimburile dintre Orient
şi Occident - ca şi dintre diferite provincii - se întrerup. Fiscul
devine insuportabil . Reforma lui Diocleţian, militară şi financiară, nu
va fi - în fond, decît un paleativ, căci aşa cum arăta Guglielmo Ferrero,
"Diocletien, apres toutes les monnaies falsifiees et devalorisees effilises
par ses predecesseurs, ess·aya de f.rapper de la monnaie de bon alai ;
mais il ne reussit pas a assainir la circulation. Les fausses monnaies
chassant les bones, la mesure de valeurs economique demeura incer
taine. Les osoillations de prix, etant donne, l'incertitude de la valeur
reele de la monnaie, s'aggraverent de fa<;on menan<;ante m{!me pour
l'Etat ql:l i ne pouvait plus calculer au j uste ses depenses " 81 •
Aceasta fiind în mare, în secolele II�IV e.n., situaţia economică
a im_periului, trebuie să avem în vedere faptul că pulsaţiile vieţii co79 M. Macrea,

Monetele şi părăsirea Daciei, in

AISC, III, 1936-1940,

p.

281-282.

eo D. Protase, Problema continuităţii in Dacia in lumina arheologiei şi numis
81

Bucureşti, 1966, p. 90.
Guglielmo Ferrero, Nouvelle Histoire

maticei,

Romaine,

Paris, 1936,
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merdale romane se vor rbfringe şi asupra comertului extern. in
"barbaricum" .
Pentru teritoriile triburilor ca.rpo-sarmato-germani:ce, comerţul cu
Roma este strîns legat de evenimentele politice, care au avut loc la
Dună rea de Jos şi în nordul Pontului Euxin în sec. 1-11 e.n. Penetraţia
romană spre Pont cunoaşte mai multe etape, pentru noi fiind impor
tante cea a transformării Daciei în provincie romană ( 1 06 e.n.) şi cea
a instaurării dominaţiei ·romane pe litoralul nordic al Mării Negre.
D. M. Pippidi, observînd că, după papirusul Hunt, între 1 05-1 08
e.n., cohors I Hispanorum veterana din Moesia avea soldaţi în garni
zoană la Tyras, "extra provinoiam " , ajunge la concluzia că teritoriul
de la nord-estul gurilor Dunării a fost ane:JGat la Imperiu în sec. II
e.n.112, aşa încît - în acest secol abia, triburile libere de la răsărit de
Carpaţi au ajuns în contact direct cu teritoriile imperiului, fapt impor
tant pentru evolutia lor economică şi socială de mai tîrziu.
Drept urmare, negustorii romani vor pătrunde, după cum arăta
Vasile Pârvan83,_ la fel ca în Africa ş.i. .în. Asia, departe, pînă în Galiţia
şi Polonia. Ţărmurile Mării Negre - ca :şi o11aşele Daciei - vor fi
punctele de plecare ale unor lungi şi frecventate căi comerciale.
Atracţia profitului impusese de mult timp negustorului antic un
efort şi admiterea unui ·risc, cum era de prevăzut pentru un comerţ
desfăşurat cu nişte populaţii aflate, unele, destul de departe de cen
trele civilizaţiei antice, Da·că în sec. 1 e.n., Strabon arăta că locuitorii
de la nordul Mării Negre " ... nu ştiu să strîngă bogăţii sau să facă negoţ
decît dînd o marfă în schimbul alteia" (Strabon, Geografia, VII . 3, 7),
mai tîrziu, această stare de lucruri se va schimba. Un comerţ activ se
va desfăşura cu grînele din Pont ( Pliniu cel Bătrîn, Istoria natuia/ă,
XVII, 7, 63) şi - în secolele II-III e.n. - ajungem la un schimb re
gulat de mărfuri intre populaţiile libere din aceste regiuni şi romani,
in care se va impune folosirea monedei.
.
La hotarele imperiului - avem nume·roase tirguri comune, fixate
in mod oficial, - unde se intilneau negustorul roman şi carpul sau
gatul doritor de mărfurile imperiului ( Dia Cassius, Istoria romană,
LXXI, 1 1 . 3) . Comerţul cu romanii va fi privit ca ceva foarte necesar
de către aceste populaţii libere, aşa că înţelegem de ce mai tîrziu, una
din cauzele, pentru care au solicitat gotii pacea din 369, a fost şi aceea
că " ... comerţul fiind împiedecat - barbarii sufereu de lipsa celor ne
cesare pentru viaţă ... " . (Ammianus Mar·c ellinus, XXVII, 5) .
82

D. M. Pippidi, Contribuţii la istoria veche a Romdniei2,
p. 324.
83 V. PArvan, Inceputurile vieţii romane la gurile Duniirii..
p. 3 5-37 ,
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La goţi, negustorii romani pătrunseseră de mult şi una din măr
furile căutate la nordul Pontului de către aceştia, în afara grîului, erau
şi pieile (Iordanes, Getica, III, 21 ) pentru care .. lacomul negustor aduce
mărfurile sale din Asia" ( lordanes, Getica, V, B7). Grij a pentru tîrgu
rile acestea se menţine chia·r şi după venirea hunilor, izvoarele anti
chităţii arătînd că tratatele romano-hunice nu uită să precizeze cu
exactitate 1şi locurile de comerţ între romani şi populaţiile coaliţiei hu
nice (Priscus, Ambasadele, I şi XVII�) .
Comerţul negustorilor romani ridică pentru noi şi chestiunea dru
murilor, prin care pătrundeau mărfu1:1ile Romei.
Făcînd o paralelă cu situaţia Aquileiei, de la care mărfurile ple
cau pe rîuri pînă la lstru şi apoi mai departe (Strabon, Geografia, IV,
6, 1 0 ; Herodian, Istoria Imperiului Roman după moartea lui Marcu
Aureliu, VIII, 2) , putem observa că şi drumurile de la nordul Pontului
Eux'in ere.u pe văile apelor. Sarmaţii - aflaţi în preajma oraşelor
pontice, vor primi direct mărfurile romane din atelierele de tradiţie
greacă din Olbia, Chersones şi Panticapaeum84 pe cind - la triburile
aflate mai departe de Jimes, produsele romane vor ajunge cu ma i multe
dificultăţi.
Carpii - aflaţi in preajma provinciei, se vor bucura de acest
avantaj , făcînd un intens schimb comercial cu imperiul, reflectat in
numeroasele obiecte de provenienţă romană descoperite în staţiunile
de tip Poieneşti. Bărboşi, Poiana sau Cristeşti, pentru a da exemplu
cele mai apropiate centre, erau nu numai l ocuri de tîrg, dar şi centre
specializate în producerea unor obiecte pentru triburile carpice, î n
mîinile cărora ajungeau pe drumurile de pe văile apelor sau pe marele
drum de la Aquileia, care traversa Dacia pînă la pasurile carpatine, ca
cel de la Oituzes.
Documentat şi prin scutul descoperit la Dura-Europos, marele
drum roman de-a lungul ţărmului Mă·rii Negre, în afara unui evident
rol strategic, împlinea şi necesitatea asigurării comerţului imperiului
în această zonă. In sudul U.R.S.S., acest drum care lega provinciile de
la Dunăre pînă in Cappadocia, cu Tyr,as, Olbia, Chersones şi centrele
economice bosporane, era de fapt şi "marele drum al mătăsii" spre
China, încît ni se explică - şi prin aceasta, grija pe care i-o acordă ro
manii86. Şi mai tîrziu, după depăşirea cr-izei din sec. IU e.n., sub Anas84 E. Condurachi, La mer Noire - carrefour des civllisations dans J'antiquite,
In NEH, 3, 1965, Bucureşt i p. 19.
85 R. VulJ:e şi colab., Evoluţia aşeziirilor omeneşti in Moldova de Jos, in SCIV,
1, 1950, 1, p. 151 ; D. Tud or , Oraşe, tîrguri şi sate in Daoia romanii, Bucu
re�ti , 1968, p. 273 şi 283.
86 M. Rostovtzeff, The Social and Economic History of the Roman Empire2,
voi. l, Oxford, 1957, p. 154.
,
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tasius87 şi Justinian, se trece la o refacere generală a cetăţilor şi for
tificaţiilor mai mici de pe litoralul Mării Negre, păstrîndu-se astfel
artera comercială spre răsărit. Acum, se refac Sevastopol, P.ithyuns,
Bospor, Chersones, Alusti, Gorzubiţa, mult discutatul Dory (din sudul
R. S. S. Ucrainiene), precum şi o serie de cetăţi şi castele de la Du
năre (Procopius din Caesareea, De Aedificiis, III, 7 ; IV, 5, 6, 7).
Cî t priveşte Dacia, romanii după ce au ocupat-o au folosit vechile
drumuri ale băştinaşilor, de pe văile rîurilor, amenaj îndu-le şi orga
nizîndu-le în chip superior. Drumul de pe valea Oltului, care ne inte
resează pe noi, mergea pe T·î rnave şi apoi prin Oituz se întîlnea cu
drumul Poiana-Bărboşi, legîndu-se astfel Dacia de Dobrogea88• Probabil
că şi drumul comercial, prin care treceau iazigH spre roxolani, tra
versa Dacia transilvană de-a lungul Mureşului şi - apoi, prin Oituz
- Poiana - Bărboşi, mergea spre Tyras şi Olbia, pe marele drum pontic
roman89•
Drumurile străbătute de negustorii romani mergeau spre nord
de-a lungul marilor rîuri şi fluvii, Siret, Nistru, Bug şi Nipru, pînă la
Vistula, către chihlimbarul de la Marea Baltică. Obiectele de comerţ
romane, descoperite de-a lungul acestor drumuri, reprezintă o dovadă
în acest sens. Transporturile se făceau pe uscat JŞi pe apă, folosindu-se
căruţa cu patru roţi, săniile, bărcile etc.
In continuarea cercetării noastre, ne vom opri în mod special
asupra monedei romane şi rolulu i ei la populaţiile carpo-sarmato-ger
manice din răsăritul Ca-rpaţilor.
V. V. Kropotkin, O. V. Fenin, M. Io. Braicevski ş.a., consideră· că
moneda romană la triburile dintre Carpaţi şi Nipru apare - în primul
rînd - în urma schimburilor comerciale90• La aceştia, se adaugă Bucur
Mitrea şi Dumitru Tudor - care, în afara acestei posibilităţi, susţin
ideea şi a altor surse de provenienţă a monedei romane, cum ar fi
stipendiile, j afurile, răscumpărările captivilor, mercenariatul etc.91. De
87 R. Vulpe, 1. Barnea, Din istoria Dobrogei, II (Romanii la Dunărea de jos),
Bucureşti, 1968,

IJ.

410-41 1.

88 V. Christescu, op. cit., p. 36 şi 48.

89 C. Daicoviciu, La Tran�Yl?ani� dans l' Antiquit e, Bucureşti, 1945,

p.

166.

.
90 V. V. Kropotkm,
Iiladt rzmskth monet na territorii SSSR, in Arheologhiia
SSSR, 4-4, Moskva, 1961, p. 1 1 ; O. V. Fenin, Znahidki rimskih monet u

Prikarpatti, in Arheologhiia, Kiiv, 1951, p. 104 ; M. Io. Braicevski Rimska
maneta na teritorii Ukraini, Kiiv, 1959 (Summary), p. 241 ' idem Biiia djerel
slov 'ianskoi derjavnosti, Kiiv, 1964, p. 248-250.
91 B. Mitrea, Contrib'J,lţii numismatice la istoria triburilor daco-getice din
Moldova în a doua jumătate a secol�:ui al II-lea, in SCIV, 7, 1956, 1-2,
p. 163 ; idem, recenzie la V. V. Kropotkin, Kladi rimskih monet v vostoci
noi Evrope et Topografia rimskih i ranne vizantiiskih monet na teritorii
SSSH, tn Dacia, NS, 1, 1957, p. 365 ; D. Tudor, Tezaurul de denari impe
_
(cam. Buhăeşti, raionul Negreşti, regiunea
riali romani de la Mwnteneşti
Iaşi), In SCŞ, Iaşi, V, 1954, 3-4, p. 387-388 ; B. Mitrea, Per un corpus di
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stei opinU i s-a alăturat şi Andrzej Kunisz92, ca·re al'ată că
onedei romane îşi are originea în schimburile comerdale ne
echivah· te, dar şi în stipendii, solde etc.
Al intim cîteva izvoare antice, care ne îndreptăţesc să credem că,
în ade, ă-r, în afara unor schimbul'i comerciale, monedele romane au
n teritoriile nord-pontice şi pe alte căi. Astfel, Dia Cassius
(Istori romană, LXXI. 1 2, 1 ) , vorbind despre evenimentele dintre
1 70- 72, arată că astingii şi lacringii au cerut romanilor, în afară de
pămL turi, şi bani, iar Herodian (Istoria Imperiului Roman după moar
tea 1' i Marcu Aureliu, 1, 6), scrie cum Commodus a cumpărat cu bani
liniş ea imperiului, încheind astfel pacea din 1 80, prin care· au luat
sfîr�· t războaiele marcomanice, după cum - la urcarea pe tron a lui
Per ' nax, Laetus, vo-rbind ostaşilor, le promite că .. ... nu vom mai fi ne 
voi i să înduplecăm pe barbari cu bani" ( Herodian, op. cit., n, 2 ) . Şi
Al xander Severus, la rîndul său, cumpără pacea de la germani ...care
lacomi de arginti şi au obiceiul să vîndă mereu romanilor pacea,
pP bani " ( Herodian, op. cit., VI, 7). Este :ştiut că ace·s t sistem se va
cr: ntinua şi la împăraţii următori, mai tîrziu, bunii, căutînd chiar pre
tr xte pentru a ameninţa cu războiul şi a obţine astfel o mărire a sti
r endiului acordat lor în calitate de .. foederati " (. Priscus, Ambasadele,
'i şi lll).
Pentru o epocă ma i tîrzie, Joan Fagerlie ajunge, de asemenea, la
oncluzia că provenienţa monede i de aur bizantine din regiunea Mării
altice trebuie căutată la ostrogoţi, din clipa cînd aceştia devin .,foe
derati"93.
Amploarea luată de mercenariat creează în armata romană, încă
din sec. II e.n., un izvor de nesiguranţă şi anarhie, dar şi posibilitatea,
importantă pentru noi, ca - prin contingentele masive ale unei mul
titudini de grupări etnice, numeroasele populaţii din afara imperiului
să primească şi pe această cale o mare cantitate de monedă romană.
Referindu-ne la functia economică a monedei romane la popu
laţiile carpo-sarmato-germanice, locuitoare ale spaţiului din răsăritul
Carpaţilor, vom face o scurtă trecere în revistă a pl'incipalelor qpinii
despre aceasta . V. V. Kropotkin admite că moneda romană era folo
sită şi în cadrul comerţului intern, dar ma i ales de către vîrfurile con ripostigU di manete romane, in Congresso Internazionale di Numismatica'
1 1-1 6 settembre, 1 9 6 1 , Atti, II, Roma, 1965, p. 444-445.
92 Andrzej Kunisz, Les monnaies antiques sur les territoires slaves - con
frontatinn d!! problemes et d'opinions,
in 1 Miedzynarodowy Kongress
Archeologii Slowianskiej, Warszawa , 14-18 - IX - 1 965, VI, Wroclaw Warszawa - Krak6w, 1968, p. 79.
93 Joan Fagerlie, Contact between ltaly and the Baltic in the fifth and sixth
centuries A.D. , In Congresso Internazionale di Numismatica, 1 1 - 1 6 settem
bre 1 9 6 1 , Atti, II, Roma, 1965, p. 415.
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ducătoare, rolul ei fiind rezervat - în cea mai mare parte, p ntru co
merţul exterior94. Subliniind f.aptul c ă - uneor.i, argintul n. o nedelor
romane putea fi folosit şi ca materie primă pentru bijuterii s. !lU alte
dăţi chiar moneda era folosită ca podoabă ( pandantive-amulete , M. lo.
Braicevski crede că nivelul de dezvoltare al triburilor Sîntana de Mu
reş - Cerneahov era destul de înaintat în sec. II-IV e.n., p .ntru a
face posibil un schimb intern, bazat pe folosirea - de către toati popu
laţia - a monedei metalice95•
Bucur Mitrea şi alţi cercetători român� socot că această pH
trebuie analizată, ţinîndu-se seama de gradul de dezvoltare ecom mica
social al populaţiilor respective, ca şi _d e apropierea lor de zonE. lt.! de
iradiere civilizatorii romane, aşa încît, probabil, relaţiile inten e de
schimb, în care se folosea moneda, erau mult mai avansate în uia
carpică şi în zonele limitrofe provinciei romane, iar - cu cît m -am
îndepărta spre .nord şi est, rolul monedei romane în comerţul in ern
ar fi tot tnai redus96,
Tezaurizările pentru depozitele monetare din sec. e-IV e.n., �e
pare că reflectă întocmai cele de mai sus, deoarece dacă - în ter:i tu
riile din sud-vestul U.R.S.S., în urma studiilor lui V. V. Kropotkin şi
M. Io. Braicevski97, reiese că acumulările au loc începînd, mai ales
din sec. II e.n., la hotarele Daciei romane, în Moldova, ele încep m< i
devreme, la sfî11şitul sec . 1 e.n., şi începutul sec. II e.n.9B.
Procentajele pentru monedele romane din tezaure arată acela i
lucru : o mare cantitate de monede romane pătrunde în Moldova, înct
din perioada Vespasianus - Traianus (tab. 1), pentru ca, în continuar
- comparaţiile dintre teritoriile carpice şi cele cerneahoviene să arate
o frecvenţă monetară similară. Ne referim la abundenta monedei ro
mane din timpul Antoninilor, a Severilor, înviorarea simţită la mijlo
cul secolului III e.n. şi revirimentul prezenţei monetare romane din
timpul lui Constantin cel Mare. Aceste fluctuaţii ale p-r ocentajelor au
fost puse în legătură c u diverse evenimente istorice, dar nu putem
să nu atragem atentia că aceste variaţii ale numărului de monede co·

-

94 V. V. Kropotkin,

op. cit., p.

1 1 şi 35.

95 M. Io. Braicevski, Rimska maneta na teritorii Ukra�ni, Kiiv, 1959 (Summary),
ţ.

240-241

;

idem,

Bilia djere'l slov'ianskoi derjavnosti, op. cit., p.

248-250.

96 B. Mitrea, Contribuţii numismatice la istoria triburilor daco-getice din Mol
dova in a doua jumătate a sec. II e.n., în SCIV, 1, 1956, 1-2, p. 160-163 ;

D. Tudor,

Tezaurul de denari . imperiali romani de la Munteneşti (cam.
Buhăeşti , raionul Negreşti, regiunea Iaşi), op. cit., p. 385-388 ; V. M ihăi
lescu - Bîrliba, Noi descoperiri de tezaure imperiale romane la Piatra
Neamţ, în Carpica, I, Bacău, 1968, p. 2 13.
97 V. V. Kropotkln, op. cit., p. 1 8 ; M. Io. Braicevski, Rimska maneta na teri
torii Ukraani, op. cit., p. 240.
�B B . Mitrea şi Em. Zaharia, Descoperirea monetară de la Oboroceni (r. Paş
cani, reg. Iaşi) şi importanţa sa istorică, in Arheologia Moldovei, V, Bucu
reşti, 1967, p. 89 ; V. Mihăilescu - Bîrliba, op. cit., p. 224.
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respund şi unei anumite evoluţii a stării monetare a imperiului. Este
posibil ca şi acest lucru să se fi reflectat în acumulările monetare des
pre care discutăm, deşi atîta timp cît studierea izvoarelor numismatice
are lacuna de a nu pune la dispoziţie cercetătorilor, exhaustiv, datele
despre descoperirile monetare ( măcar liste complete ale repartizării
monedelor pe împăraţi), problema rămîne discutabilă.
Un aspect deosebit îl reprezintă îngropările de tezaure, care au
suscitat multiple şi indelungate discuţii, făcîndu-se diverse supoziţii,
A. B lanchet a fost primul numismat care a pus aceste îngropări de
tezaure în legătură cu diferite evenimente istorice : războaie, invazii,
răscoale etc.
Astfel, îngropările de tezaure de la sfîrşitul sec. II şi începutul
sec. III e.n., au fost determinate de marile mişcări de populaţii din
răsăritul imperiului, cauzate de migratia gotică99, după cum cele de
la sfîrşitul sec. IV e.n., îşi au originea în invazia bunică. V. V. Kro
potkin şi Bucur Mitrea susţin acest lucru, pe cînd M. Io. Braicevski
încearcă să demonstreze că îngropările de tezaure nu se pot corela cu
anumite situaţii istorice precise, ele fiind determinate de cauze întîm
olătoare100 .
Ni se p.are că - prin migratia gotică şi mutaţiile etnic e provo 
cate de ea, putem explica numai îngropările de tezaure din Moldova,
căci reiese o oarecare contradicţie din însăşi faptul că, dacă socotim
tezaurele îngropate pe teritoriul U.R.S.S., la sfîrşitul sec. II e.n., ca
aparţinînd cerneahovienilor, atunci înseamnă că migratia gotică a
ajuns în aria culturii Cerneahov, cînd această cultură era definitiv
formată. In caz contrar, ar reieşi că aceste tezaure n-au apartinut popu
laţiilor culturii Cerneahov. In arealul acestei culturi, trebuie să admitem
atunci că îngropările de tezaure, dacă totuşi au aparţinut cerneahovie
nilor şi purtătorilor culturi) Cerneahov, goţii, au fost făcute mai tîrziu
decît secolul II e.n., sau, poate, au iost tezaurizate chiar din clipa în
care au fost primiţi banii, şi - în acest caz - trebuie să ne gîndim
la stipendiile primite, de exemplu, de la Commodus sau, mai tîrziu. ie
la Alexander Severus, de către goţi, In ceea ce ne priveşte, înclinăm
pentru ultima Ipoteză.
Pentru tezaurele din ari a carpică s-au întreprins studii detaliate
de către Bucur Mitrea, care a clasificat depozitele monetare romane
de la sfîrşitul sec. II şi începutul sec . .III e.n., astfel :
1 . Tezaure despre care avem ştiri vagi sau rezumative : Beneşti,
Bozieni, Caşin, Dulceştl, Oseşti, Plopana. Racova şi Tansa ( 8) .
99 B. Mitrea.,

La migration des Goths refletee par les tresors de monnaies
romaines enfouis en Moldavie, in Dacia, NS, 1, 1957, p. 232-236 ; B. Mitrea şi
:Em. Zaharia, op. cit., p. 92-96.
too M. Io. Braicevski, Rimska moneta na teritorii Ukraini, op. cit., p. 234.
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2. Tezaure în care cea mai recentă monedă este de la Marcus
Aurelius ( 2 ) sau de la Commodus ( 1 4) : Adj ud, Bărboşi, Bălăneşti, Bîr
·l ad, Cetăţuia, Ciumaşi, Poiana Sărată, Costeşti, Ezeru, FedelE!Işeni, Gura
Văiţ, Plopana, Sascut, Schineni, Socea, şi Văleni.
3 . Tezaure în care fiecare monedă este determinată. In această
serie avem două subgrupe : a) depozite care se încheie· cu monede de
la Septimius Severus ( Avrămeşti, Bacău, Hîrşova, Racova-Chetriş şi
Curseşti) ; şi b) tezaurizări sfîrşite cu monede de la Alexander Severus
(Cîndeşti şi Munteneşti - 2) .
Toate aceste depozite monetare se grupează în regiunea de podiş
şi dealuri a Moldovei, corespunzînd, arheologic, ariei culturi i Poie
neşti101.
La cele 33 de tezaure, amintite de praf . Bucur Mitrea - mai putem
adăuga descoperirile ultirnlilor ani, care ne îndeamnă să încercăm re
pa•rttizarea lor în modul următor :
1. T·ezaure - în care se găsesc monede republicane ,Şi imperiale
din sec. 1 e.n.
Bonţeşti-Vrancea, Costişa-Neamţ, Diaconi-Galaţi,
Scurta-Vrancea, Bozienii de Sus-Neamţ ( 5) .
II. Tezaure - despre care n u ştim decît c ă erau compuse din
monede romane imperiale = Bodeştii de Jos-Neamţ,
Bereşti-Bi?triţ a
( Bacău ) , Botoşani, Călugăra Ma·re-Bacău, Dămieneşti-Bacău, Fîntînele
( Sascut) - Bacău, Hlăpeşti-Neamţ, Poiana- Vrancea, Războieni, Talpa
Neamţ, Tîrgu Ocna-Bacău, Tupilaţi, Tibucani şi Tolici - Neamţ ( 1 4 ) .
III. Tezaure - despre care n u ştim decît c ă erau formate din
denari romani imperiali din sec. 1-11 e.n. : · Beneşti-Bacău, Bozienl 
Neamţ, Crăiniceni-Botoşani,
Oseşti şi Parava·Bacău,, Racova-Bacău,
Războieni-Neamţ, Rîpile-Bacău, Tansa-.: aşi, Tăvădăreşti 1şi Titeşti ( Be
reşti-Bistriţa) - Bacău ( 1 1 ).
· IV. Tezaure de denari romani - ale căror ultime monede sînt
din perioada Antoninus Pius şi Marcus Aurelius : Brăeşti-Botoşani,
Muncelul de Sus-laşi, Oniceni, Simioneşti. Stăniţa şi Vlădkem-Neamţ,
BuGiumi, Caşin, Buhoci, Negri, Prăj eşti - Bacău, Davideni-Neamţ ( 1 2) .
V . Tezaure d e denari, în care ultima monedă este d i n timpul lui
Cornrnodus : Costeşti, Fedeleşeni, Schineni - Iaşi, Bălăneşti, Bîrgăoani
( două tezaure ? ) , Costişa, Rediu. Socea ( 2 ? ) . Tîrpe1ş ti, Văleni -· Neamţ,
Bîrlad, Cetăţuia, Ezeru - Vaslui, Ciumaşi, Gura VăJi, Parava, Plo
pana, Poiana Sărată - Bacău, Adjud ( Sascut), Adj ud-Vrancea, Bar 
başi, Tutova - Galaţi ( 24).
VI. Tezaure de denari - care se incheie ·:u monede de la Sep
timius Severus şi membrii familiei sale : Oboroceni-Iaşi, Făurei, Ghln
dăoani, Ciolpani, Mastacăn, Puriceni, - Neamţ, Curseşti, Hîrşova =

101 B. Mitrea,
Mo ldova in

a

Contribuţii numismatice la istoria triburi•lor
doua jumătate a sec. II e.n. op. cit., p. 161.
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Vaslui, Avrămeşti, Bacău, Racova Chetriş - Bacău, Moldova ( 1 2) .
VII. Tezaure - care a u ultima monedă d e la Alexander Severus :
Munteneşti-Iaşi, Cindeşti, Ghindăoan i ( Leonteşti) - Neamţ (3).
VIII. Tezaure din secolul EI, formate din antoninieni : Focşani
Vrancea ( 1 ) .
IX. Tezaure care se încheie l a Caracalla : Vaslui, Ardeoani - Ba
cău ( 2).
X. Un tezaur din secolele II-III e.n. : Poiana Dulceşti-Neamţ ( 1 ) .
XI. Tezaure care se sfîrşesc cu monede de l a Constanţiu H : Bt
raz-Neamţ ( 1 ).
Sînt aproximativ 86 de tezaure de monede romane d in sec. I-IV
e.n., a căror repartizare numerică pe secole, reflectă - în fapt, osci
lările circulaţiei monetare. Toate aceste tezaure sînt îngropate, după
cum arăta Bucur Mitrea, în perioadele care coincid cu evenimentele
istorice mai importante de la răsăritul Carpaţilor din a·ceastă epocă :
pentru perioada Antoninus Pius, Marcus Aurelius, Commodus şi Sep
timius Severus, războaiele marcomanice şi frămîntările legate de mi
gratia gotică 102 •
Pe teritoriul Uniunii Sovietice, zona - care intră în tematica
noastră, este destul de hine cercetată din punct de vedere numismatic,
aşa că vom reda cîteva din datele sintetizate de V. V. Kropotkin şi
M . Io. Braicevski.
In teritoriul U.R.S.S . , de la est de Prut, se semnalează cîteva
mari tezaure care depăşesc 2 000 de denari şi a jung pînă la 5 000 de
monede romane ( Kraseevski şi cel de la Ermitajj l03, preponderenta in aceste tezaure, avînd-o moneda de argint. In cadrul circulaţiei mo
netare, V. V . Kropotkin, distinge 7 perioade pentru teritoriul Uniunii
Sovietice : 1 . Circulaţia denarilor republicani romani şi a monedelor
bosporane, seleucide etc. ; Il. Circulaţia denarilor republicani împreună
cu cei imperiali romani din sec. I e.n. : III. Circulatia denarilor romani
,i mperiali din sec. I-II şi începutul sec. III e.n . Arealul răsp :ndirii mo
nedei romane atinge maximum . Moneda romană afluiază masiv in
această zonă, începînd de la mijlocul sec. II e.n., iar ingropările de te 
zaure datează de la sffrşitul secolului II e.n., în nici un caz mai tîrziu
de 1 92 sau 2 1 1 : IV. Circulaţia denarilor şi antoninienilor din sec.
III e.n. Antoninienii sînt rari şi - în general, circulatia este în scă
dere : V. Circulatia monetară între anii 280-370 e.n. In U.R.S.S., s-au
descoperit 1 4 tezaure de acumulare îndelungată ( aur, argint şi aramă).
Circulaţia monedei romane se menţine intensă spre gurile Dunării, în
R . S. S. Moldoveneasdi ( tezaurele de la Chirileni. Lukaşevka şi Orhel).
p . 162-173 ; B. Mitrea. La migration des Goths retetee par les
tresors de montnaies romaines enfouis en Moldavie, op. cit., p. 229-2 36.
103 V. V. Kropotkin, op. cit., p. 15,

102 Ibidem,
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Celelalte două perioade din clasificarea lui Kropotkin nu intră în sfera
preocupărilor noastre de faţă 104.
V. V. Kropotkin reuşeşte, de asemenea, să stabilească patru zone
numismatice pentru U.R.S.S. : 1 . Transcaucazia ; 2. Statele antice de pe
litoralul Mării Negre; 3. Silvo-stepa Ucr•a inei; R. S . S. Moldovenească şi
sudul UniunU Sovietice şi 4. Regiunea Mării Baltice105.
Numărul mare al descoperirilor monetare romane, pentru zona
culturii Cerneahov, este sesizat şi de M. Io. Brai<:evski : 1 1 00 de des
coperiri în R. S. S. Ucraineană şi R. S . S. Moldovenească, cantitatea
de m onede ajungînd la circa 30 . 000 de exemplare, descope·rite pină
in 1 964 106 (harta I).
Deşi vastele lucrări intocmite de V . V. Kropotkin şi M. Io. Brai
cevski reprezintă sinteze valoroase în domeniul numismatice i romane
de la est de Carpaţi. nu. putem să nu remarcăm cîteva vicii de metodă
care afectează consultarea materialelor monetare descoperite şi pu
blicate, precum şi unele concluzii ale acestor studii.
Astfel, Bucur Mitrea arăta că este nevoie să se tină seama, pentru
a se intocmi un adevărat corpus al descoperirilor monetare, de urmă
toarele : 1 ) Să se indice geog·raficeşte, pe hartă, descoperirea. 2) Să
se precizeze ambianta arheologică a descoperirii. 3) . Să fie făcute ana
lizele depozitului. 4). Să se precizeze inventarul şi să se dateze exact
monedele. 5). Să se studieze tot continutul descoperirii : monede, vase,
podoabe etc. 6). Să se identifice şi să se clase�e exact monedele. 7). Să
se dea emisiunile. metalul, nominalul, uzura, monedele cele mai vechi
şi cele mai recente. 8). Monedele imitate să fie menţionate în mod
special . 9). Descoperirile izolate să se inregistreze separat. 1 0) . Să fie
semnalată institutia unde se află descoperirea respectivă. 1 1 ) . Să se
facă referiri la literatura de specialitate (lucrări fundamentale)107•
Corespunzînd zonei economice romane din care făcea parte, in
spaţiul răsăritean al Carpaţilor, în secolele E-IV e.n., dintre monedele
provinciale romane circulă, mai ales, cele din Ori�Jnt, aduse de ne
gustorii din răsăritul imperiului1°8 .
Ibidem, 1=· 17-20.
Ibidem, p. 35.
106 M. I o Braicevski, op. cit., p. 240 ; idem, Bilia djerel slov'ianskoi derjavnosti,
·
op. cit., p. 221-223.
107 B. Mitrea, Concerning a Corpus of Roman Monetary Discoveries .,Intra et
Extra Fines Imperii Romani Repertae " , in Dacia, NS, VI, 1.962, p. 511-514 ;
idem, Per un corpus di ripostigli di monete romane, op. ctt,, p. 447.
.
108 B. Mctrea Le monete urbiche e coloniali del l'lmpero Romano trovate t.1n
Dacia. Estr tto daglt Atti del V Congresso Na:lionale d i Studii romani, 1940,
XVIII, p. 10.

104
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Printre des operirile monetare din Moldova, publicate, n u am
găsit decît cîtev< asemenea monede ( 1 2 ex., tab . III) . Din nou sînt
vizibile greutăţile provocate în studierea circulaţiei monetare, prin lipsa
unor informaţii pr :ise despre toate descoperirile. T·otuşi , pe baza nu
mărului destul de ic de descoperir·i, putem socoti că circulaţia mone
delor provinciale r mane în Moldova, în sec. II-III e.n., este asemă
nătoare cu cea de p teritoriul sud-vestic al U.R.S.S., din aceeaşi epocă.
O altă proble Li interesantă, ridicată de studierea circulaţiei mo
netare la triburile carpo-sarmato-germanice, este cea a imitaţiilor
" barbare " , a falsuri! .
Vom enumera Îl tii toate aceste imitaţii de la răsărit de Carpaţi :
Cerneahov ( un aureu, de la Gordianus III), Romaşki (un aureus de la
Gordianus III), Anton vka ( imitaţie după un denar de la Marcus Au 
relius), Grişcinţi (imita ie după un denar de la Faustina Il), Bronniţea
(un denar - imitaţie e la Traianus Decius) , Stolne (imitaţie a unui
denar ?) , Hortiţa (imitat e după un denar de la Hadrianus) , Mali Kopani
(2 imitaţii romane din s c . II-IV e.n.) , Ternivka ( imitaţie ? de monedă
romană), Pogorile (imita ie după o monedă romană) , Sosnove ( imitaţie
după un denar de la Ma cus Aurelius) , Domniţea ( imitaţie după o mo
nedă de la Constantius hlorus) , Stavişce (2 imitaţii după monede de
la Antoninus Pius şi Fau. tina I), Volini ( imitaţie după un denar de la
Antoninus Pius) , Orhei ( mitaţie după o monedă Constantius Il). In
total, 17 imitaţii "barbare' romane de pe teritoriile R . S. S. Ucrainene
şi R. S. S. Moldoveneşti109.
In Polonia, de asemc nea, s-au descoperit 21 monede-imitaţii110•
In Moldova, la triburi! carpice, nu am putut sesiza decît 5 exem
plare, ceea ce reprezintă d stul de mult, dacă ne gîndim la teritoriul
carpic. Sînt 1 denar-imitaţie tle la M. Antonius, 3 denari-imitaţii după
monedele lui Antoninus Piu şi un alt denar, nedefinit, din sec . II e.n.
(tab. IV).
Toate aceste imitaţii " arbare" de la Carpaţi şi pînă la Marea
de Azov, reproduc, mai mult s u mai puţin fidel, în cea mai mare parte,
moneda romană din sec. II e. .. ceea ce nu înseamnă neapărat că au
fost emise in acest secol.
In zona Caucazului, se în lnesc imitatiile după monedele lui Au
gustus şi ale lui Marcus Aure ius (tipul cu Marte). Tipul de imitaţie
cu Marte circulă, mai ales, la nordul Mării Negre . V. V. Kropotkin
crede că, în cea mai mare part , erau importate o dată cu celelalte
monede romane, iar M. Io. Braic vski, le consideră ca produse locale,
ţ. 26 --264.
M. Gumowski, Moneta rzymska 11'J Polsce, ln PA, X, Poznan, 1958, p. 106.

1 09 M. lo. Braicevski, op. cit. ,

uo
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care apar în epocile de reducere a circulaţiei monetar e, cînd nevoia de
monede este resimţită de populaţia băştinaşă 1 1 1 •
In imperiu - exista tradiţia falsurilor moneta1 e112, şi în sec. III
e.n. , este cunoscut cazul, cînd la Roma chiar, sub A relianus, in urma
revoltei funcţionarilor monetari, s-au bătut moned false ( Eutropius,
Istoria romană, IX, 14). Falsurile acestea erau folc site, probabil, mai
ales în ·relaţiile cu lumea "barbară " şi s-ar părea el acest rol 1-au avut
şi monetăriile de la Porolissum, în Dacia1 1 3, ca şi cea descoperită pe
teritoriul Jugoslaviei 1 1".
Deci, imitaţiile de monede romane - găsite ' n spaţiul de la estul
Carpaţilor, ar putea proveni din monetăriile neo· ' dale aflate pe teri
toriul imperiului . Aceasta ar fi, după părerea m astră originea tezau
rului de la Ke·cel ( R. P. Ungară), căci a admite c o populatie nomadă,
'cum erau sarmaţii, ar fi creat aceste imitaţii, n se pare complet ne
fondat 1 1 5 . Descoperirile recente de falsuri roman de la Bozieni 1 16 , Stă
niţa1 1 7 şi poate, şi Ghindaoani 1 18, a·r uncă o lumi ă noua asupra acestei
probleme.
Stadiul mai avansat economico-soc ialm' al populaţiei carpice,
crează aici necesitatea apariţiei unor asemenE monetării. Vecinătatea
imperiului va asigura şi posibilitatea tehnică p ntru aducerea la îndepli
nire a acestui lucru, la care adăugăm tradiţia monetăriei dacice, ca şi a
imitaţiilor după monedele republicane romane executate, în mod sigur,
de către daci. Herodian, vorbind despre cr pania lui Septimius Se 
verus în Orient contra lui Niger, arăta că, după înfrîngerea acestuia,
!it

V. V. Kropotkin, op. cit., p. I G-17 ; M. Io
Rimska moneta na
.
teritorii Ukraini, op. cit •• p. 244.
M. Rostovtzeff, op. cit., p. 182. Autorul : minteşte de imitaţiile din pro
vinciile vestice din timpul lui Claudiu �i �· ro.
113 M. Macrea, Contributii la un repertoriu !numismatic al Daciei, in AISC,
1, Cluj, 1928-1932, p. 129-130.
E. Pegan, Die antiken Prăgestempel aw: Jugoslawien, în Congresso Inter
nazionale di Numismatica. 1 1 -16 se ttt : bre 1 96 1 , Atti, II, Roma, 1965,
p. 435-441.
115 A. Krzyzanowska, lmitations barbares cles deniers romains du He siecle
trouvees sur le territoire polonais, in J Mied;.. ynarodou;y Kongress Archeo
U-1 · - IX - 1965, VI, Wroclaw Warszawa,
logii Slowianskiej,
Warszawa - Krak6w, 1968, J:. 122- 1 � .
l! G M. Chiţescu, Unele cfJI'nsideratii pe ma ginea contrafacerii monedei romane
în Dacia, bazate pe o recentă descopc· ire din Moldova, in SCN, IV, Bucu
reşti, 1968, p. 1 3 4-135.
M. Chiţescu şi V. Ursachi, Două tezt ure romane imperiale descoperite in
Moldova, In Carpica, II, Bacău, 1969, p. 145-150.
1 18 G h.
Poenaru Bordea, V. Mihăilesc - Birliba şi Al. Artimon, Un mic
escoperit la Ghindăoani (jud. Neamţ)
tezaur de denari romani imperiali
in SCIV, 19, 1968, 4, p. 606.
119 Băko Geza, Date cu privire la st ctura socială a carpilor din secolul al
111-lea pe baza analizei planului t rheologic de la Poieneşti, in SCIV, 17,

112

1 !1.

1 1Î

1966, 1, p. 36-39.
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o parte a armatei lui Niger se refugiază la "barbari" , furnizîndu-le
acestora soldaţi şi meşteşugari, care·i învaţă pe "barba-ri" să IQ.pte şi
să facă arme, ca şi romanii, incit, mai tîrziu, vor rezista cu succes ro
manilor ( Herodian, op. cit., I�I, 4), situaţie creată de mai multe ori la
estul Carpaţilor sau la nordul Mării Negre . Frămîntările din imperiu,
necontenitele atacuri contra provinciilor, în urma cărora erau făcuţi
numeroşi prizonieri, fugarii care treceau imediat hotarul spre "barbari
cum " , au adus, posibil, pentru lumea carpică, acea mînă de lucru califi
cată, necesară emiterii de serii monetare.
Deoare·ce pentru teritoriile R. S. Ucrainene şi R. S. S. Moldoveneşti
descoperirile de monede romane sînt catalogate de către V. V. Kro
potkin şi M . Io. Braicevski în lucrările lor, Tezaure de monede romane
pe teritoriul U.R.S.S., în Arheologhiia U.R.S.S., G 4-4, Moscova, 1 964
(Kropotkin) , Moneda romană pe teritoriul Ucrainei, Kiev, 1 959 (Brai
cevski) , vom adăuga tezaurele şi noile descoperiri de Ia Sasîk-Pribej 
naia (38 î.e.n. - 75 e.n. j 120, ca şi completările făcute de V. V. Kropotkin
în Novîe nahodki rimskih monet v SSSR (dopolnenie k "Svodu arheo
loghiceskih", vîp G 4-4), în Numizmatika i epigrafika, VI , Moskva,
1 966 ; la acestea adăugîndu-se şi completările făcute de Bucur Mitrea :
descoperirile de la Boryszkowce (un denar de la Lucilla) , Cernăuţi (un
bronz de la T·raianus, un denar de la Lucius Verus şi mai multe monede
romane)_. Coţomani (un denar de la Traianus), Dorosăuţi (un denar de
la Flavii şi unul de la Lucius Verus), Plosca ( în 1 898 un tezaur cu
300-400 de denari din sec. IV, din care s-au păstrat 2 ex.), Şipenit
( denari de Ia Antoninus P.i us şi de la Faustina), între Şipeniţ şi
Lujeni ( în 1 939-1940 s-a descoperit un tezaur de 200 denari romani
imperiali, cu monede de Ia Vespasianus şi Titus), Costăceni-Hotin ( o
monedă Gordianus III ) , Larga-Hotin (în 1 922 s-a găsit u n te�aur roman
imperial din care s-au determinat 2 1 exemplare de la Galba, Septimius
Severus şi Iulia Domna ( 1 93-1 96) şi Gude v Sevluvs e ( un tezaur cu
tetradrahme thasiene, drahme din Apollonia şi Dyrrhachium şi denari
romani republicani) 121 •
D�i problematica subiectului tratat nu este nici pe departe epui
zată, credem că am reuşit măcar o prezentare sumară a circulaţiei mo
netare romane de la răsărit de Carpaţi în secolele II-IV e.n., aşa că
n� tngăduim să trecem la catalogarea descoperirilor monetare din Mol120 A. M. Ghilevici, PribrejnAnskii klad rims kih
epigrafika, V, Moskva, 1965, p. 13.
12 1 B. Mitrea, recenzie !a V. V. Kropotkin, KlC!di

monet,

in Numizmatika i

rim skih monet v vostocinoi
Evrope et Topografia rimskih i ranne vizantiiskih monet na teritorii SSSR,
op. cit., p. 364-365 ; idem, recenzie, la M. Io. Braicevski, Rimska moneta
na teritorii Ukraini, Kiev, 1959, in SCJV, XIII, 1962, 2, p. 479 ; I. Andrie
şescu. Cercetări şi descoperiri arhed:ogice in Romdnia, in CNA, XII, 105,
Bucureşti, 1936, p. 171 ; B. Mitrea şi Em. Zaharia, Descoperirea monetară de
la Oboroce'ni (r. Paşcani, reg. Iaşi) şi importanţa sa istorică, op. cit., p. 93.
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dova acestei epoci ( sec. II-IV e.n.). Pentru aceasta --: am împărţit
toate descoperirile, după criteriul geografic ( pe judeţe) , în cadrul cărora
le-am repartizat după perioade istorice, adoptind o ordine alfabetică.
De asemenea, am catalogat separat descoperirile monetare din aşe
zările şi necropolele carpice şi Sîntana de Mureş - Cerneahov. Totul
este cartat pe harta II.
IV.

Catalogul descoperirilor monetare din Moldova.

A). Judeţul Suceava.
1. Dolheşti, In 1 902 s-au găsit circa 20 de monede bizantine din
aur prinse intr-o salbă ; se datează în sec. IV-VII. Tot aici s-au mai
descoperit şi alte tezaure monetare1 22.
2. In aceeaşi loc·alitate s-au descoperit şi monede izolate de la
Constantin cel Mare şi de la Justinian1 23.
3. Scheia. Un denar de la Antoninus Pius124.
4. Suceava. Monede de.. la Constantin cel Mare şi de la Jus
Unian 1 25.
B). .Judeţul Botoşani.
5. Brăeşti. Dintr-un tezaur ·de monede foarte uzate, s-au recuperat
8 denari romani imperiali : Vitellius 1 , Vespasianus 4, Domitianus 1 ,
Trai anus 1 , Antoninus Pius (Faustina I) 1 126.
6 . Flăm1nzi-Lătăi. In 1 903 s-a descoperit un tezaur de 32 denari
de argint - cu un inel de argint şi un cercei de aur127.
7. Bivolari, com. Dob1rceni. S-au găsit 4 monede de argint, din
r:are una, determinată, este de Ia Antoninus Pius ( 1 4 1 e.n.) 128•
_

C. Moisil, Manete şi tezaure monetare gi1site in Romdnia şi in ţinuturile
romdneşti învecinate (vec:hiul teritoriu geto-dac), in BSNR, X, 1913, 20,
p. fi3 şi in BSNR, XI, 1914, 22, p. 56,
123 I. Minea, Influienţa · bizantinii fn regiunea carpato-duni1reani1 p1ni1 la sfîrşi
tul secolului al Xli-lea in baza monetelor ri1spindi•e, in BSNR, XXVII -

1 22

B1-B2, 1933-1934, p. 107.
B. Mitrea, Monnaies antiques et byzantines decouvertes plus ou moins
recemment fin Roumanie, in Dacia, NS, VI, 1962, p. 538-539 ; idem, Des
şi mai vechi de monede antice şi bizantine in R.P.R.,
coperiri recente
[n SCIV, XIII, 1962, 1, p. 2.2 2.
125 I. Minea, op. cit., p. 107.
126 B. Mitrea, Decouvertes recentes et plus nnciennes dP. monnaies antiques et
byzantines sur le territoire de la Republique Pop11.1aire Roumaine, in Dacia,
NS, VII, 1963, p. 593 ; idem, Descoperiri recente şi mai vechi de monede an
tice şi bizantine in R.P.R., in SCIV, XIV, 1963, 2, p. 469.
127 C. Moisil, Manete şi tezaure monetare din Romdnia Mare - vechiul teri
toriu geto-dac, in BSNR, XVII , ian.-iunie, 1922, 41-42, p. 5B.
128 I. Nestor şi colectivul, Şantierul Valea Jijiei, in SCIV, III , 1952, p. 37.

1 24

XXVIII,
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8. St1nceşti. Un denar foarte uzat de la Antoninus Pius ( 1 49-150,
BMC, 709) şi un follis de la Justinian ( 547-548) , sudrapind un tip an
terior 1 emis la Nicomedia (BMC, 208)129•
9. Zlătunoaia, corn. Lunea. ln 1 960 - a apărut un denar foarte
uzat de la Marcus Aurelius ( 1 75 e.n., BMC, 627 sau Cohen2, 9 1 6 130)
C). Judeţul Neamţ.
1 0. Bozienii de Sus, corn. Dulceşti. In 1 963, într-un vas de lut s-a
găsit un depozit monetar format din 25 denari, din care s-au recuperat
1 2 ex. Două monede sînt republicane ( 78/77 î.e.n. şi 76 i.e.n.), M. An
tonius 8 (de bronz argintat), Vespasianus 1 ( f. uzată) 131 •
1 1 . Costişa. Dintr-un tezaur s-au găsit : o monedă re,publicană
( 77 î.e.n.) , Vespasianus 1 ( 69-70 e.n.) , Titus 1 (77-78 �.n.), Hadrianus 2
( 1 1 9/1 22 şi 134/1 38), Antoninus Pius 1 ( 1 47-1 48), Antoninus Pius (M.
Aurelius) 1 ( 1 46--- 1 60). Restul tezaurului, probabil - s-a pierdut132•
1 2. Bodeştii de Jos, corn. Bodeşti. Inainte de 1 940 s-a pierdut un
tezaur monetar de denari romani imperiaW 33•
1 3. Hlăpeşti, corn. Dragornireşti. Un tezaur de denari romani im
periali - pierdut înainte de 1 940134-.
1 4. Războieni. Tezaur de denari romani imperiali. despre a cărui
soartă nu se mai ştie nimic de la ultimul război rriondial135•
1 5. Talpa, corn. B1rgăoani. Un depozit de denari romani imperiali
s-a descoperi t înainte de 1 94 1 , dar nu se cunosc conditiile în care a
dispărut 136•
1 6. Tupilaţi. Tezaur de denari romani imperia li descoperit şi îm
prăştiat inainte de 1 94 } 1 37•
.

B. Mitrea, Decouvertes recentes et plus anciennes de monnaies antiques et
byzantines sur le territoire de la Republique Populaire Roumaine, in Dacia,
NS, VII, 1963, p. 596 şi 599 ; idem, Descoperiri recente şi mai vechi de mo
nede antice şi bizantine in R.P.R., in SCIV, XIV, 1963, 2, f. 471 şi 474.
130 B . Mitrea, Descoperiri recente şi mai vechi de mdnede antice şi bizantine
in R.P.R., in SCIV, XV, 1964, 4, p. 580 ; idem, in Dada, NS, VIII, 1964, p . 384;
idem, DecouvP.rtP.s recP.ntes et plus anciennes de monnaies antiques et byzan
t ines en Roumanie, in Dacia, NS, X, 1966, p. 407.
1 31 B. Mitrea, op. cit., in SCIV, XVI, 1965, 3, p. 612-613 ; idem, op. cit., ln
Dacia, NS, IX, 1965. p. �95.
1 32 C. Matasă şi B. Mitrea, Citeva tezaure şi descoperiri monetare fn regiunea
Bacău, tn SCN, 1, 1957, p. 475 ; B. Mitrea, Descoperiri recente şt mai vechi
de monede antice şi bizantine in R.S.R., in SCIV, XIX, 1968, 1, p. 177.
1 33 C. Matasă şi B. Mitrea, op. cit., p. 476 ; Gh. Poenaru Bordea, V. Mihăilescu 
Btrl'ba şi Al. Arti mo n , op. cit., r. 600.
134 Ibidem ; C. Matasă şi B. Mitrea, op. cit., p. 476.
135 Gh. Poenaru Bordea, V. Mihăilescu - Btrliba şi Al. Artimon, op. cit.,

1 29

.

p.

soo;

·

p. 180.
şi Al. Artimon, op. cit.,

1 36 Ibidem ; B. Mitrea, .op, cit., in SCIV, XIX, 1968, 1,

137 Gh. Poenaru Bordea, V, Mihăilescu - Birliba
p.

600.
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1 7. Tibucani. Tezaur de denari romani imperiali pierdut inainte
de-al doilea război mondiai 138•
1 8. Tolici, com. Petricani. Un tezaur de denari romani imperiali
s-a pierdut înainte de ultimul război139•
1 9. Bozienii de Jos com. Du/ceşti, Aici s-a pierdut un tezaur mo
netar din sec. 1:....:..1 1 e.n. 140.
20. Petricani. Se semnalează un tezaur de denari romani imperiali
d in sec. 1-11 e.n., pie·rdutt4t.
2 1 . Oniceni. In cursul anului 1 942 s-a descoperit un tezaur com
pus din 68 denari romani republicani şi imperiali pînă la Marcus Au
relius - 1 66 e.n. (Vespasianus 1 , Titus 1 , Domitianus 5, T·r aianus 1 1 )m.
22. V lădiceni, com. Blrgdoani. In 1 952
s-a descoperit un tezaur
cu denari de la Vespasianus la Marcus Aurelius ( 74 exemplare) 143•
23. Bălăneşti, com. B1rgăoani. Cu ocazia unor lucrări agricole, în
1 958 - s-a descoperit un tezaur format din 1 03 denari romani impe
riali de la Vespasianus la Commodus ( 69-1 92 e.n.)144•
24. B1rgăo_ani. In anul 1 965 s-au găsit douii tezaure de denari ro
mani imperiali, unul, cel mic, fiind recuperat integral împreună cu va
sul : a) 446 denari de la Nero la Lucilla (63/68 - 1 83 e.n.) ; Nero 2,
Galba 1 , Otho 1 , Vitellius 2. Vespasianus 43, Titus 8. Iulia Titia 1 ,
Domitianus 21 , Nerv a 7, Traianus 69, Hadrianus 48, Sabina Hadriani 3,
Antoninus Pius 85, Faustina I - 46, Marcus Aurelius 57, Lucius
Verus 1 3, Faustina II
34, Lucilla 5 ; b-) 256 denari de la Nero la
Lucilla şi Commodus ( 63/68 - 1 83 e.n.) : Nero l, Vitellius 3, Ves
pasianus 1 2, Titus 5, Domitianus 1 6, Nerva 5, T'l'aianus 37 ( 2 drahme
-

-

IJB

lhidPm.
ibidem,
Ibi�em, P· 598 ;_ C. Mă tasă şi B. Mitrea, op. cit., p. 476 ; B. Mitrea, Contri
.
_
buţu numzsmatzce
la zstoria
triburilor daco-getice din Moldova fn a doua
jumătate a sec. II e.n., op. cit., p. 161.
t'ol B. Mitrea, op. cit., in SCJV, XIX, 1968, 1, ţ. 179.
�� B. Mitrea, Cdntribuţii numismatice la istoria triburilor daco-getice din
Moldova in a tioua jumătate !1 sec. II e.n . , np. cit., p. 161 ; idem. Descope
ririle de monede romane din aşezarea geto-dacă de la Poiana şi impor
tanţa lor istorică, in SCIV, VIII, 1957, 1-4, p. ,' 75.
14oJ C. Matasă şi B. Mitrea, op. cit., p. 475 ; D. Tudor, Tezaurul de denari im
periali romani de la Munteneşti (�nm. Ruhăeşti, raionul Negreşti, regiunea
laşi), in SCŞ, Iaşi, V, 1954, 3-:-4, p. 386.
1<.1 B. Mitrea, Descoperiri re�ente de mnnede antice pe teritoriul R.P.R., in
SCJV, 10, 1959, 1, p. 158 ; idem, Decouvertes recentes de moronaies anciennes
sur le t erritoire de la Republique Populaire Roumaine, in Dacia, NS, III,
1959, p. 605 ; V. Mihăilescu - Bîri"ba, Descoperiri de monede imperiale
romane in judeţul Neamţ, in SCN, IV, Bucureşti, 1968, p. 457 ; B. Mitrea,
Contribuţii numismatice la istoria triburilor daco-getice din Moldova in a
doua jumătate a sec. II e.n., op. cit., p. 161 şi 167 ; idem, La migration des
Goths refletee par les tresors ele monnaieş romaines enfouis en Molctavie,

1 39
t.r,o

Dp. cit., p.

331,
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d in Caesareea Cappadociei), Hadrianus 3 1 , Sabina Hadriani 2, L. Ae
lius 2, Antoninus Pius 44, Faustina I - 26, Marcus Aurelius 26, L.
Verus 6, Faustina II
22, Lucilla 7, Commodus 3 şi o imitaţie barbară
după un denar de la Antoninus Pius145•
25. Costişa. In 1 935 - s-a descoperit un depozit de denari ro
mani din perioada Nero-Commodus : Vespasianus 6, Titus 1 , Domi
tianus 5 ,N erva 2, Traianus 1 9 141>.
26. Puriceni, com. Borleşti. In toamna anului 1 963
a apărut,
într-un vas cenuşiu de factură carpică, un tez·aur format din 1 . 1 54 de
nari : Nero 1 2, Galba 3, Otho 6, Vitellius 1 5, Vespasianus 1 53 (8 ex.
Divus Vespasianus), Titus 1 8, Domitianus 56, Nerva 20, Traianus 1 96
( o drahmă din Caesareea Cappadociei) , Marciana 1 , Matidia 1 , Ha
dri1anus 1 7 1 , Sabina Hadriani 22, L. Ael1ius 4, A ntoninus Pius 1 53 ( 14 ex.
cu Divus), Faustina I - 75, Marcus Aurelius 1 07, Lucius Verus 20
(2 ex. cu Divus), Faustina II
6 1 , Lucilla 14, Crispina 9, Commodus 26
(54-1 92 e.n.) 1�7•
27. Rediu. 87 denari romani, alcătuind un tezaur, s-au descoperit
in 1 962 : Vitellius 3, Vespasi·anus 13, Domitianus 4, Nerva 3, Traianus
14, Hadrianus 1 7, Antoninus Pius 1 1 , Faustina 1
7, Marcus Aurelius 7,
Faustina II - 5, Lucilla 1 , Crispina 2 (69-1 83 e.n.) 14B.
28. Socea, com. Rediu. In 1 943, la ,.Coasta Bărbuţească " , s-a găsit
un vas cu 538 denari (2 monede pierdute) : 2 monede republicane, res
tul, perioada Nero-Commodus ( Vespasianus 58, Titus 8, Domitianus 35,
Nerva 1 0, Traianus 1 05) 149 ,
29. T1rpeşti, com. Petricani. Un tezaur cu monede romane repu
blicane _şi imperiale : republicane 6, M. Antonius 9, Vespasianus 2, Ner-

-

-

-

145 B. Mitrea,

Decouvertes recentes et plus anciennes de monnaies antiques
et byzantines en Roumanie, in Dacia, NS, X, 1966, p. 406 ; V. Mihăilescu 
Birliba. loc. cit., p. 458 ; idem, Noi descoperiri de tezaure imperiale romane
la Piatra Neamţ, in Carpica, 1, Bacău, 1968, p. 209-229 ; idem, Noi des
coperiri de tezaure imperiale romane la Piatra Neamţ (Il), in Carpica, II,

Bacău, 1969, p. 157-178.
C. Matasă şi B. Mitrea, op. cit., p. 475 ; B. Mitrea, op. oit., in SCIV, XIX,
1968, 1, p. 177.
1 47 B. Mitrea, Descoperiri recente şi mai vechi de monede antice şi bizan
line in R.P.R., in SCIV, XVI, 1965, 3, p. 382 ; V. Mihăilescu - Birliba,
Descoperiri de monede imperiale romane tn judeţul Neamţ, în SCN, IV,
1968, p. 457 ; B. Mitrea, op. cit., în Dacia, VIII, 1964, p. 382.
HS B. Mitrea, op. cit., in Dacia, NS, VII, 1963, p. 596 ; idem, op. cit., in Dacia,
NS, VIII, 1964, p. 382 ; V. Mihăilescu - Bîrliba, op. cit., p. 457.
149 B. Mitrea, Descoperiri:e de monede romane din aşezarea geto-dacă de la
Poiana şi importanţa lor istorică, op. cit., p. 175 ; D. Tudor, op. cit., p. 386 ;
B. Mitrea, Contribuţii numismatice la istoria triburilor daco-getice din Mol
dova în doua jumătate a sec. Il e.n., op. cit., p. 161 şi 167 ; C. Matasă şi
B. Mitrea, op. cit., p. 475 ; B. Mitrea, La migrat ion des Goths refU!tee par les
tresors des monnaies romaines enfouis en Moldavie, op. cit., p. 231.
1 46
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va 1 , Trai-anus 8, Hadrianus 4, Antoninus Pius 5, Faustina I - 3, Marcus
Aurelius 3, Lucius Verus 1 , Faustina II - 2, Commodus 1 ( sec. 1 i.e.n. 1 92 e.n.). Izolat, s-a găsit şi un denar de la Hadrian150•
30. V ăleni, com. Boteşti. Tezaur de denari romani. pierdut înainte
de -război, dar se ştie că a fost îngropat în vreme,a lui Commodus 151•
3 1 . Ghindcloani, com. Bcllţclteşti. Intre 1 95&-1 968 - s-au putut
obţine 38 denari romani imperiali dintr-un tezaur : Traian 1 , Hadrianus
şi familia 6, Antoninus Pius şi familia 1 0, Marcus Aurelius şi familia 13,
Commodus, Pertinax şi Clodius Albinus 8 ( 1 14/1 1 7-193 e.n.) 152•
32. Făwei, com. Budeşti. Un tezaur format din 42 denari ; s-a
descoperit in ultimul timp : Vitellius 1 , Otho 1 , Vespasianus 6, Tra
ianus 5, Hadrianus 7, Antoninus Pius 1 3, Marcus Aurelius 8, Septimius
Severus 1 (69__.:193 e.n.) 153,
33. Cîildeşti. I n 1950 ( '1 ) , in mod întîmplător, a apărut un tezaur
de denari, din care s-au salvat 288 ex., înşirate de la Nero la Severus
Alexander (222-223). Sînt determinati 25 denari de la Vespasianus,
Titus 7, Nerva 6, Traianus 39154•
34. Ghinddoani-Leonteşti, com. Bdltdteşti. Dintr-un tezaur desco
perit mai de mult, putem enumera denarii : Vespasianus 1 , Hadrianus 1 ,
Paustina 1 - 1 , Crispina 1 , Elagabal sau Alexander Severus 1 ( 69222/235 e.n.) 1 55•
35. Bicaz. Un mic depo�it de acumulare îndelungată. Din 1 6 mo
nede, s-au păstrat 9 (restul pierdute) : Alexandru cel Mare 1 tetra
,. . ,��
150 B. Mitrea, op. cit., in SCty-, XIII, 1962, 1, p. 222 ; idem, op. cit., in Dacia,
NS, VI, 1962, p. 539 ; Gh. Poenaru Bordea, V. Mihăilescu - Birliba şi Al.
Artimon, op. cit., p. 600.
151 Ibidem, p. 598 ; B. Mitrea, La migration des Goths refletee par les tre
sors des monnaies romaines enfouis en Moldavie, op. cit., p. 231 ; idem,
Contribuţii numismatice la istoria triburilor daco-getice din
doua jumlitate a sec. II e.n., op. ctt., p. 161-167 ; Gh. Bichir,
des Carpes (IJe-JIJe siecle de n.e) a la lumiere des fouilles
de Poiana-Dulceşti, de Butnlireşti et de Plidureni, in Dacia,

Moldova in a
La civilisation
archeologiques

NS, XI, 1967,
221.
152 B. M,'trea, op. cit., in SCIV, XIX, 1968, 1 , p. 178 ; Gh. Poenaru Bordea,
V. Mihăilescu - Birliba şi Al. Artimon, op. cit., p. 601-603 ; V. Mihăi
lescu - Birliba şi Gh. Poenaru Bordea, Notli adiţionalli privind tezaurul
de denari romani imperiali descoperit la Ghindlioani,
in SCN, V, 1971,
IJ. 3A5-3RA.
153 B. Mitrea, op. cit.-, in SCIV, XIX, 1968, 1, p. 177.
lM B. Mitrea
' Descoperirile de monede romane din aşezarea geto-dacli de la
Poiana şi importanţa lor istoricii, op. cit., p. 175 ; idem, Contributii numis
p.

matice la istoria triburUor daco-getice din Moldova in a doua jumlitate a
B. M;'.trea, op. cit.,
sec. 11 e.n., op. cit., p. 161 şi 172 ; C. Matasă şi

p. 475.
155 B. . Mitrea, op. cit., in SCIV, XIX, 1968, 1, p. 178 ; Gh. Poenaru Bordea,
V. Mihăilescu - Birliba şi Al. Artimon, op. cit., p. 600.
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drahmă 2 denari. romani republicani din anii 89-70 î.e.n., M, Antonius
1 dena; (32-3 1 î.e.n.) , Vespasianus 1 , Hadrianus 1 , Antoninus Pius 1 ,
Filip Arabul - un antoninian cu foarte puţin argint, Constantius Il,
un antoninian156. Ne exprimăm indoiala că ar fi vorba de o acumulare
antică, mai sigur, fiind vorba de o colecţie ( parţială sau întreagă)
modernă.
36. Poiana-Dulceşti. Inainte de război s-a pierdut un tezaur mo
netar din a doua jumătate a sec. II şi începutul sec. III e.n.15i.
37. Bodeştii de Jos, corn. Bodeşti. In 1 940 - s-a găsit un denar
de la Marcus Aurelius ( poate face pa�te din tezaurul pierdut)158,
38. Bozieni, corn. Dulceşti. Un denar de la Marcus Aurelius ( 1 72
e.n.) ....,.. poate din tezaurul pierdut aici159.
39. Cdciuleşti, corn. Girov. Un denar de la Vespasianus160,
40. C1ndeşti. La podul peste Dragova - s-a găsit un denar de la
Domitianus (85 e.n.), iar sub ., Cetăţuie" a apărut un denar de la Ha
drianus161 .
4 1 . Co�tişa. Un denar de la Hadrianus ( 1 1 9-1 22), probabil din tezaurul descoperit aici162.
42. Dragornireşti. Un denar de la Vespasianus163.
43. Dulceşti. O monedă de bronz (nominal de 1 6 nummia) emisă
la Thessalonic de către Justinian (527-565) 164 .
44. G1rcina. Un denar de la Marcus Aurelius165.
45. Hldpeşti. corn. Dragornireşti. Un denar de la Traianus - pro
babil, din tezaurul pierdut166•
In SCN, II, 1958, p. 468.
Contribuţii numismatice la istoria triburilor daco-getice din
.Moldova fn a doua jumătate a sec: II e.n., op. cit., p. 161 ; idem, La ml
gration des Goths refletee par les tresors des monnaies romaines enfouis
en Moldavie, op. cit.,
p.
231 ; Gh. Bichir, La civilisation des
Carpes (IIe-JIIe siecle de n.e.) d la lumiere de�; fouilles archeologiques de
Poiana-Dulceşti, de But năreşti et de Pădureni, op. cit., p. 220 ; Gh. Poenaru
Bordea, V. Mihăilescu - Birliba �i AI. Artimon, op. dt., (: . 598.
158 Jbidem, p. 600 ; C. Matasă şi B. Mitrea, op. cit., p. 476.
159 Ibidem, p. 476 ; B. Mitrea, Contribuţii . numismatice la istoria triburilor
daco-getice din Moldova fn a doua i�mătate a sec. Il e.n., op. cit., p. 161 ;
Gh. Poenaru Bordea, V. Mihăilescu . - Birliba şi AI . Artimon, op. cit., p. 598.
160 c. Matasă, Cercetări din' preistoria · judeţului Neamţ, extras din BCMI,

158 I. Ţigăra, Un mic tezaur monetar ryăsit la Bicaz,

1 57 B. Mitrea,

97, iulie - septembrie 1938, Vălenii de Munte, 1940, p. 17.
op. cit., p. 476.
162 Ibidem, p. 475 ; B. Mitrea, op. cit., in SCIV, XIX, 1968, 1, p. 177.
183 c. Matasă, Cercetări din preistoria judeţului Neamţ, extras, din BCMI,
97, iulie - septembrie 1938, Vălenii de Munte, 1940, p. 17.
164 B. Mitrea, o p. cit., in SCIV, XVI, 1965, 3, p. 617.
165 C. Matasă şi B. Mitrea, op. cit., p. 476. ..
BirUba şi Al. Artimon,
166 Ibidem ; Gh. Poenaru Bordea, V. Mihăilescu
op. cit., p. 600.

161 C. Matasă şi B. Mitrea,
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46. Piatra Neamţ. In anul 1 965
pe dealul Cernegura, în punc
tul .,La Schit", s-a găsit un denar de la Hadrianus ( 1 27 / 1 28 e.n.), iar,
in punctul .,Trei coline" de pe dealul CozLa, a apărut un denar de
s-a des
la Galba ( 68-69 e.n.). Tot p e teritoriul oraşului, in 1967
coperit un bronz de la Traian167. In august 1935, pe Bîtca Doamnei, la
'.,Dealu l Comorilor" (Doamna) - a fost găsită o monedă de bronz de
la Licinius (307-323)1 68,
In oraş şi împrejurimile lui s-au ma i găsit cîteva monede din
sec. IV e.n. : o siliqua de la Constans (333-350), o piesă de bronz de
la Constantius 1! ( 323-361 ) şi o altă monedă de bronz din aceeaşi epo
că. De asemenea, s-au mai găsit izola.t, un sesterţ de la Marcus Aurelius,
o monedă de bronz de la Lucius Verus şi 2 denari - Faustina Il şi
Iulia Domna. Se mai semnalează şi o monedă de la Justinian 1 69 •
47. Şerbeşti, corn. Ştefan cel Mare. Un dena.r de la Vespasianus 1 70•
48. Tazldu. Se menţionează găsirea unor denari de la Vespasianus
şi Traianus171•
49. Talpa, corn. Bîrgdoani. In 1 967 s-au găsit 2 denari, Titus şi
Traianus. Recent, s-a constatat că fac parte tot din tezaurul de la
Bîrgăoani 1 72 •
50. Zăneşti. Pe .. Dealul Viei" , în cursul săpăturilor arheologice
din 1 951 - s-a găsit un denar de la Commodus ( 1 81-1 82) 1 73•
50 a. Murgeşti, corn. Girov. Un denar de la Traianus ( 1 1 7 e.n. ) 173 •.
D). Judetul Iaşi.
5 1 . Tansa. Un tezaur din sec. I-II e.n., pierdutm.
52. Muncelul de Sus. In anul 1 963, într-o căniţă cenuşie de lut,
s-a descoperit un tezaur compus din 366 denari romani : 1 3 republi·
cani, M. Antonius 202, Nero 6, Galba 1 , Otho 1 , Vitellius 2, Vespasia
nus 80, Titus 6, Domitianus 1 7, N erva 2, T'l'aianus 19 (o drahmă din
-

-

t 67 B. Mitrea, op. cit., in SCIV, XIX, 1968, 1, p. 179 ; V. Mihăilescu - Birliba,
op.

cit., In SCN, IV, 1968, p. 458.

t68 C. Matasă şi B. Mitrea, op. cit., p. 476 ; C. Matasă, Cercetări din preistoria

judeţului Neamţ, op. cit., �; . 17.

t69 B. Mitrea, op. cit., in Dacia, NS, VI, 1962, p. 538 ; B. Mitrea, op. cit. , in

SCIV, XIII, 1962, 1 , p. 221 ; 1. Minea, Influienţa bizantină in regiunea car
pata-dunăreană pînă la sfîrşitul secolului al XII-lea - in baza monetelor
răspîndite, in BSNR, XXVII-XXVIII, 81-82, 1933-1934, p. 108.
t70 C. Matasă şi B. Mitrea, op. cit., p. 476.
t7t C. Matasă, Cercetări din preistoria judeţului Neamţ, op. cit., p. 17.
172 B. Mitrea, op. cit., in SCIV, XIX, 1968, 1 , p. 180 ; Gh. Poenaru Bordea,
V. Mihăilescu - Bîrliba şi Al. Artimon, op. cit., p, 600.
173 C. Matasă şi B. Mitrea, op. rit. ,p. 476.
t73a Ibidem.
t 74 B. Mitrea,
Contribuţii numismatice la istoria triburilor daco-getice din
Moldova in a doua jumătate a sec. II e.n., op. cit., p. 161 .
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Lycia),

Hadrianus 1 5, Antoninus Pius 2 (ultima monedă este . din anii
1 47-148 e.n.l 1 75
53. Costeşti-Ruginoasa. In 1 948, s-a descoperit un tezaur format
din denari romani imperiali de la Nero la Commodus : Vespasianus 7,
Titus 3, Domitianus 1 , Nerva 1 , Traianus 61 76•
54. Fedeleşeni. Un tezaur găsit in 1 933. La Muzeul Naţional de
Antichiţăţi s-au determinat 25 ex. : Nero 1 , Vespasianus 4, Traianus 5,
Hadrianus 3, Antoninus Pius 6, Marcus Aurelius şi familia 5, Crispina
1 , Iniţial, se mai găsiseră vreo 25 monede : Augustus, Claudius, Ves
pasianus, Titus 1 , Domitianus, Nerva 2, Traianus 1 2, Hadrianus, Anto
ninus Pius şi Marcus Aurelius. In 1 949, au mai apărut 5 denari : Tra
ianus 2, Antoninus Pius 2 JŞi o monedă nedeterminată. Este un tezaur de
denari din perioada Augustus - Crispina ( 183 e.n.)1 77 •
55. Schineni. Mai de mult, s-a găsit un tezaur care avea ultima

moneda de la Commodus178•
56. Oboroceni. In 1 955, a apărut un depozit monetar compus din
735 denari (unul fragmentar), înşiraţi de la Nero la Septimius Seve
rus : Nero 2, Galba 3, Otho 1 , Vitellius 5, Vespasianus 82, Titus 1 3,
Domitianus 5, Nerva 6, Traianus 1 1 5, Hadrianus 1 57, Sabina 1 4, Anto
ninus Pius 1 04, Faustina 1
66, Faustina Il
20, Mar.cus Aurelius 58,
Faustina U
24, Lucius Verus 1 8, Lucilla 8, Commodus 25, Crispina 6,
Didius lulianus 1 , Pertinax 1 şi Septimius Severus ! 179,
57. Munteneşti. In 1 95 1 , s-a găsit un tezaur format din 464 denari
de la Nero la Alexander Severus : Vespasianus 32, Titus 2, Domitia
nus 7, Nerva 2, T·raianus 52. La aceste monede se mai adaugă un lot
-

-

-

in Dacia, NS, VIII, 1964, ţ.. 381 ; idem, op. cit., fn SCIV,
XVI, 1965, 3, p. 577.
176 B. Mitrea, Descoperirile de monede romane din aşezarea geto-dacii de la
Poiana şi import•nţa lor istoricii, op. cit p. 175 ; idem, Contribuţii numis

175 B. Mitrea, op. cit.,

..

177
178
179

mattce la istoria triburilor daco-getice din Moldnva fn a doua jumlltate a
sec. Il e.n., op. cit., p. 161 şi 167.
B. Mitrea, op. cit , in SCIV, VII, 1956. 1-2, p. 161 şi 167 ; N. Gostar,
Apendice nr. 1 (Sondajele de la Fedeleşeni şi Briituleşti), la Hiibilşeşti, Bucu
reşti, 1954, p. 576--577 ; B. Mitrea, La · mtgration des Goths refletee par les
tresors des monnaies romaines enfouis en Moldavie, op. cit., p. 231.
B. Mitrea,
Contribuţii numismatice la istoria triburilor daco-getice din
Moldova fn a doua jumiitate a sec. Il e.n., op. cit., p. 161 şi 167 ; idem,
La migratinn de�� Goths refletee par les tresors des monnaies romaines en
fouis en Moldavie, op. cit., p. 23.1.
B. Mitrea şi Em. Zaharia, op. cit., p. 86 ; B. Mitrea, Descoperirile de mo
nede romane din aşezarea geto-dacii de la Poiana şi importanţa lor isto
ricii, op. cit., p. 175.
.

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

VIRGIL MIHĂILESCU-SlRi.l�A

de 300 denari găsiţi de curînd, încadrati în aceleaşi limite cronologice
(pînă la 228 e.n.) 180,
58. laşi. In punctul .,Cetăţuia" avem găsită o monedă de la Pro
. bus, iar pe teritoriul oraşului se semnalează o monedă mică de aramă,
din sec. IV e.n. ( cap cu o c.oroană radiată) , din Klazomene (Ionia) ? 18 1 •
59. Moşna. Denari de la Hadrianus şi Marc:us Aurelius ( cu Divus) 182,
E) . Judeţul Bacău.
60. Bereşti-Bistriţa. Un tezaur de denari romani imperiali, din care
s-au recuperat 5 ("Vespasianus - Traianus) 1 83.
61. Di:imieneşti. Dintr-un tezaur de denari romani imperiali, des
coperit în 1 957, s-au recuperat 2 monede ( Traianus şi Hadrianus), aflate
la Bacău, alte 1 5 fiind la prof. Gh. Popa din Roman Iti� .
62, Fintinele-Sascut. Tezaur format din 73 denari romani impe
riali 185 •
63. Tirgu Ocna. Un tezaur format din denari romani imperiali 186•
64. Ra,cova. Denari de la Vespasianus, Domitianus şi Diva Faustina .
Probabil. fac parte d in tezaurul din sec. 1-11 e.n., descoperit aici şi care
s-a pierdut inainte de 1941 187•
65. Beneşti, Tezaur din sec. 1-11 e.n., pierdut1BB.
66. Qseşti. Tezaqr împrăştiat, probabil, tot din sec. 1-1[ e.n. 1 89.
67. Par ava. In 1956, la .,Ripa Ris tii" , s-a găsit un depozit monetar
rormut din 21 denari romani imperiali din sec. 1-11 e.n.196,
·

1 80 B, Mitrea,

·

·

Contributii numismatice la istoria triburilor daco-getice din
Moldova in a doua jumătate a sec. II e.n., op. cit., p. 161, 167, 172 ; idem,
up. cit., ip SCIV, XX, 1969, 1, p. 169 ; idem ; Descoperirile de monede romane
din aşezarea geto-dacă de la Poiana şi importanţa lor istoricii, op. cit., p. 175 ;
D. Tudor, op. cit., p . 381-390.
181 Valentin Bude, Citeva monede antice găsite în Romdnia din colecţiunea
mea, in CNA, VI, 1925, 59-62, p. 41 ; B. Mitrea, Le manete urbiche e colo
niali · del l'Jmpero Romana trovate in Dacia, op. cit., p. 5 ; N. Zaharia, M.
Petrescu
Dimboviţa şi Em. Zaharia, Cercetări arheologice in oraşul Iaşi
şi imprejurimi, op. cit., p. 8.
182 B. Mitrea, op. cit., p. 5 ; idem, op. cit., in SCIV, XVI, 1965, 3, p. 611.
183 B. M i.trea, op. cit., in SCIV, XIX, 1968, 1, p . 176.
18t, Ibidem, p. 177.
185 M . Macrea, Contributii la un repertoriu numis.natic al Daciei, op. cit.,
p. 132, C. Moisil, Manete şi tezaure monetare găsite fn Romdnia şi in ţinu
��uri le romdneşti învecinate (vechiul teritoriu geto-dac), in BSNR, XI, 1914,
21, p. 24.
186 B. Mitrea, op. cit., in SCIV, XIX, 1968, 1, p. 180.
187 B.
Mitrea, Contribuţii numismatice la istoria tri burilor daco-getice din
Moldova în a doua jumătate a sec. Il e.n., op. cit., p. 161 ; C. Matasă, Cer
cetări din preistoria judeţului Neamţ, op. cit., p. 17.
1 88 B. Mitrea, op. cit., p. 161.
189 Ibidem.
190 B. Mitrea, . op. cit., in Dacia, NS, II, 1958 p. 497 ; idem, op. cit., [n SCIV,
IX, 1958, 1, p. 154 ; idem, op. cit., in SCIV, XV, 1964, 4, p. 577.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro

-

,

MONEDA ROMANA LA ltASARI'r bE CARPAţl (SEt. li-tv E.N.)

3�3

68. Buciumi. S-au salvat 7 monede dintr-un tezaur ,.mixt" de denari
romani : 1 denar republican ( 75-74 i.e.n.), M. Antonius 2 (32-31
i.e.n.) , din care unul emis la Efes ; Augustus 1 , Vitellius 1 ( 69 e.n.), Ha
drianus 2 ( 1 1 9/ 1 22 şi 1 37), Antoninus Pius (Faustina II)
1 . In afarA
de aceştia, se pare că s-au mai găsit încă 4 monede de la Augustus 19 1 .
69. Caşin-"M1năstlre" . Un vas cu circa 200 denari, din care s-au
determinat 36 ex. : Titus, Domitianus. Traianus, Sabina, Antoninus
P-iust 92,
70. Negri. Un tezaur cu denari romani republi-cani şi imperiali
pînă la Marcus Aurelius : Vespasianus 7, Nerva 1 , Traianus 8, M. Au 
relius ( 1 66 e.n.) 193•
71 . Prăjeşti. Descoperire din 1 965 ; există două informaţii, dar,
probabil se referă la unul şi acelaşi tezaur, compus din denari romani
republicani şi imperiali : M. Antonius 83, Nero 2, Vespasianus 6, Titus 1 ,
Domitianus 1 . Hadrianus 1 , Faustina I I
1 1 94.
72. Ciumaşi. Un tezaur din perioada Nero-Commodus. S-au deter
minat monedele următoa·re : Vespasianus 4, Titus 2 , Domitianus 1 , 4 de
la Traianus195•
73. Gura Văii, cam. Racova. In 1937, s-au găsit cîteva monede
dintr-un tezaur mai mare, a cărui ultimă tnonedă este de la "Commodus :
Vespasianus 1 (76 e.n.) şi Antoninus Pius ( 1 52......:. 1 53 e.n.), care, pare
a fi o monedă ,.hibridă" 196 •
-

.

-

191

B. Mitrea, op. cit., in Dacia, NS, VIII, 1964, p. 379 ; idem, op. cit., in SCIV
XVI, 1965, 3, p. 575.
1 92 M. Macrea, op. cit., p. 132 ; B. Mitrea, Contribuţii numismatice la istoria

triburilor daco-getice din Moldova in a doua jumlitate a sec. II e.n., op. cit.,

p. 161 ; idem, Descoperirile de monede romane din aşezarea geto-dacli de
la Poiana şi importanţa lor istorică, op. cit., r. 175 ; C. Moisil, op. cit., in

BSNR, XI, 1914, 21, p. :!4.
op. cit., p. 175 ; idem, Cqntribuţii numismatice la istoria tribu
rilor daco-getice din Moldova in a doua jumătate a sec. II e.n., op. cit.,
p. 161, 167 şi 172 ; idem, op. cit., în SCIV, XX, 1969, 1, p. 169.
B. Mitrea, op. cit., in Dacia, NS, XI, 1967, p. 388 ; idem, op. cit., in SCIV,

!93 B. Mitrea,
194-

XVIII, 1967, 1,

1 95 B. Mitrea,

196

p.

200.

Contribuţii numismatice la istoria triburilor daco-getice din
Moldova în a doua jumătate a sec. II e.n. op. cit., p. 161 ; idem, Descoperi
rile de monede romane din aşezarea geto-dacă de la Poiana şi importanţa
lor ·istorică, op. cit., p. 175 ; idem, La migration des Goths refJetee par les
tresors des monnaies romaines enfouis en Moldavie, op. cit., p. 231 ; D. Tu
dor, op. cit., p. 386.
C. Matasă şi B. Mitrea, op. cit., p. 475-476 ; B. Mitrea, op. cit., p. 231 ;
idem, Descoperirile de monede romane din aşezarea geto-dacli de la Poiana
şi importanţa lor istorică, op. cit., p. 175 ; idem, Contribuţii numismatice la
istoria triburilor daco-getice din Moldova in a doua jumlitate a sec. Il e.n.,
op. cit., �. 161 şi 167 ; idem, op. cit., in SCIV, XIX, 1968, 1, p. 177.
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74. Parava. Cu 25 de ani in urmă, s-a descope rit un tezaur format
din 270 denari romani imperiali de la Nero la Commodu s197•
75. Plopana. In 1 885, s-a descope rit un tezaur format din circa 800
denari romani republicani şi imperial i. Ultima monedă este de la
Commodus198•
76.- Poiana Sărată (Oituz). Tezaur din perioada Nero-Commodus,
comP.US din denari romani imperiaJil99•
77. AvrămeŞti. Tezaur de denari romani imperiali, găsit în 1 885
şi format din 88 exemplare de la Nero la Septimius Severus ( 1 ex.) 200•
78. Bacău, periterie. Un tezaur de 3 1 0 denari - descoperit în 1 929,
1 5 exemplare s-au păstrat la Muzeul de istorie al Transilvaniei. Face
parte din seri.a Nero ( 54-68) - Iulia Domna (21 1 ) sau Clodius Albinus
( 1 93) : Nero 5, Galba 2, Vespasianus 30, Titus 9, Domitianus 1 3, Nerva 5,
Traianus 77 ( o drahmă din Lycia), Hadrianus 7 1 , Sabina 6, Antoninus
Plus şi M. Aurellus 1 , Antoninus Pius 26, Faustina 1 - 26, L. Verus 2,
Marcus Aurelius 1 7, Lucilla 2, Faustina n - 10. Commodus 3, Crispina 1 ,
Albinus Caesar 1 , Iulia Domna 1 ( 1 93-1 96 e.n.). Menţionăm şi o mu
taţie bar bară d in sec. Il, după o monedă din sec. III, pe care a avut-o
ca model ( ? l ) 201 •
79. Racova-Chetriş. In 1 95 1 , s-a descoperit un tezaur cu 288 de
nari imperiali din perioada Otho - Septimius Severus : Otho 1 , Vi
tellius 1 , Vespasianus 1 9, Titus 2, Traianus 23. Hadrianus 37, Anto
ninus Pius 86, Marcus Aurelius 53, Commodus 1 2, Septimius Severus 3 ;
11

11

197 B. Mitrea, op. cit.. , ln Dacia, NS, II, 1958, 1'- 497 ; idem, op. cit., tn SCIV,
IX , 1958, 1, p .. 154 ; idem, op. cit., tn SCIV, XV, 1964, 4, p. 577.
198 B.. Mitrea, Contribuţii numismatice la istoria triburilor daco-getice din
Moldova fn a doua jumlitate a sec. II e.n., op. cit., p .. 161 şi 167 ; idem, La
migration des Goths refletee par les tresors des monnaies romaines enfouis
en Moldavie, op. cit .. , p. 231 ; J.. Winkler, Schatzfunde romischer Silbermiln
zen in Dakien bis zum Beginn der Dakerkriege (Beilagen 1-III), tn Jahrbuch
fUr Numismatische und Geldgeschichte, Munchen, 1967, p .. 150..
199 B .. Mitrea şi Em. Zaharia, op. cit., p .. 90 ; D. Tudor, op. cit .. , ţ . 385 ; M. Ma
crea, Monetele şi plirlisirea Daciei, tn AISC, III, Cluj, 1936---1940, p .. 275-276;
B. Mitrea, Contribuţii numismatice la istoria triburilor daco-getice din Mol
dova in a doua jumlitate a sec.. II e .. n., op.. cit., p. 161 şi 167 ; idem, La mi·
gration des Goths refletee par les tresors des monnaies romaines enfouis
en Moldavie, op. cit., p. 231.
200 D. Tudor, op. cit., p. 385 ..
201 M. Macrea, Contribuţii la un repertoriu numismatic al Daciei, op. cit.,
p. 131 şi 134 ; B. Mitrea şi Em.. Zaharia, op. cit.. , ţ. 90 ; B. Mitrea, Contri
buţii numismatice la istoria triburilor daco-getice din Moldova fn a doua
jumlitate a sec.. Il e.n., op.. cit .. , p. 161 ; idem, Descoperirile de monede
romane din aşezarea geto-dacli de la Poiana şi importanţa lor istoricii,
op. cit., p. 175 (Tezaurul de la Bacău se apreciază, �a fiind depozit mon�tar
din perioada Nero - Septimius Severus, 54-211) ; 1dem, Le manete urblche
e coloniali de/ l'Impero Romana trovate in Dacia, op. cit., D. 5 ; D. Tudor,
op. cit., ţ. 385..
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro

MONEDA ROMANA LA RASARIT DE CARPAŢI (SEC. II-IV E.N.)

325

cele mai recente monede sînt un denar de la Septimius Severus ( 1 95 e.n.)
şi 2 de la Iulia Domna ( 1 93-1 96 e n. ) 202
80. Bacclu. In oraş sau imprejurimi s-a găsit un follis de la Jus
tin poa.
81 . Cclbeşti. Un denar uzat de la Titus (Vespasianus) şi o monedă
de bronz de la Marcus Aurelius. prost conservată, cu urme de incen·
diu2�.
82. Nadişa. S-au găsit 2 denari, de la Vespasianus (79 e.n.) şi de
la Traianus (98 e n )2o5
83. Unguri, corn. Gcliceana. Un denar roman republican şi unul
de la Vespasianus206•
E). Judeţul Vaslui.
84. Blrlad. Tezaur monetar, a cărui ultimă · monedă este de la
Ccmmodus207 •
85. Cetdţuia. Un depozit de denari, care se termină cu monedă de
La Commodus208•
86. Ezeru. Tezaur de monede romane care se incheie cu monedă
de la Commodus209•
87. Curseşti. Se semnalează un tezaur de 608 denari. Sînt mo
nede de la Vespasianus la Septimius Severus : Vespasianus 69, Titus 9,
Domitianus 1 1 , · Nerva 4, T•raianus 792 10,
.

.

.

•

.

•

202

B. Mitrea şi Em. Zaharia, op. cit., p. 91 ; B. Mitrea, Descoperirile de mo
nede romane din aşezarea geto-dacii de la Poiana şi importanţa lor istorici!,
_
p. 175 ; idem, Contribuţii numismatice la istoria triburilor daco
op. czt.,
getice din Moldova fn a doua jumiitate a sec. II e.n., op. cit., p. 161 şi 167 ;
idem, La migration des Goths refletee par les tresors des monnaies romaineş
enf.ouis en Moldavie, op. cit., p. 231 ; idem, Inceputurile migraţiei popoare
lor fn regiunea est-carpatică şi tezaurul de monede romane imperiale de
la Racova Chetriş, jud. Bacifu, in Memoria Antiquitatis, II, 1970 (sub tipar).
203 B. Mitrea, op. cit., in SCIV, XVIII, 1967, 1, p. 201 ; idem, op. cit., in Dacia,
NS, XI, 1967, p. 389.
2041 B. Mitrea, op. cit., in Dacia, NS, VIII, 1964, p. 379 ; idem, op. cit., In SCIV,
XVI, 1965, 3, p. 575.
205 C. Matasă şi B. Mitrea, op. cit., p. 476.
206 B. Mitrea, op. cit., in SCIV, XIX, 1968, 1, p. 181.
207 B. Mitrea, Contribuţii numismatice la istoria triburilor daco-getice din
Moldova fn a doua jumiftate a sec. Il e.n., op. cit., p. 161 şi 167 ; idem, La
migration des Goths refJetee par les tresors· des monnaies romaines en
fouis en Moldavie, op. cit., p. 231.
208 Ibidem ; B. Mitrea, Contribuţii numismatice la istoria triburilor daco-getice
din Moldova fn a doua jumătate a sec. Il e.n. op. cit., p. 161 şi 167.
209 I bidem, p. 161 şi 167 ; B. Mitrea, La migration des Goths refl�tee par les
tresors · des monnaies romaines enfouis en Moldavie, op. cit., p. 231.
210 B. Mitrea, Descoperirile de monede din aşezarea geto-dacii de la Poiana şi
importanţa lor istoricii, op. cit., p. 175 ; N. Zaharia, Cercetiirile de supra
faţ_ă efectuate fn Moldova fn cursul anului 1954, In SCIV, VI, 1955, 3-4,
p. 908 ; B. Mitrea, Contribuţii numtsmatice la istoria triburilor daco-getfc'
cUn Moldova fn a doua jumiftate a şec, II e.n., op. cit., p. 161,
·
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88. H1rşova-Islaz. In 1949, printre resturile unei aşezări geto-roma
ne ( ? ) de pe valea Racovel s-a descoperit un tezaur format din 282
denari din sec. 1-U e.n. (59-194 e.n.). S-au recuperat 222 monede :
Vitellius, Hadrianus, Antoninus Pius, Faustina 1, Marcus Aurelius, Faus
tina II, Lucius Verus, Commodus, Lucilla, Crispina, Septimius Severus 5
( 1 93-195 e.n.) şi Iulia Domna 1 ( 1 93-1 96 e. n.) 211 •
89. Vaslui. I n 1 956 s-au găsit 42 dena·ri dintr-un tezaur de la Otho
la Caracalla 21 2 •
90. H1rşoveni. In 1959, pe "Măgura", s-au găsit resturi antice şi
"monede romane din secolele III-IV e.n. "21 3•
F). Judeţul Vrancea.
9 1 : Bonţeşti. Un tezaur compus din 36 denari romani republicani
şi imperiali a fost descoperit in 1954 intr-o aşezare getică214•
92. Poiana. S-au descoperit următoarele tezaure sau exempla re
Izolate : a) in 1928, un tezaur de 1 52 denari ( 145 romani republicani şi
l de la Augustus), care datează pînă în 1 4-12 î.e.n. ; b) în 1 949 s-a
descoperit un tezaur format din 25 denari roman i republicani şi de la
Augustl;IS (2 i.e.n.) ; c) în 1 949, s-a găsit şi un alt tezaur format din 95 ·
denari, care se termină la Titus ; d) în 1950 s-a descoperit un tezaur
format din 1 94 ex., romane republicane şi de la Augustus ; e) tot în
1 950, s-a găsit un tezaur constituit din 66 denari romani republicani şi
imperiali pînă la Vespasianus ; f) în 1 927-1 928 s-au găsit, izolat, 1 6
monede pînă la Vespasianus, ; g) î n 1 949 s-au descoperit cîteva monede
din sec. II î.e.n., pînă la Vespasianus ; h) in 1 950 s-au găsit, izolat, 46
denari ( 36 republicani şi 10 imperiali din sec. ! î.e.n.) ; i) in anii 1 9481 951 s-au mai descoperit cîteva monede romane republicane ( 1 0 ex.)
şi imperiale (4 ex.) de la Augustus, Tibe.r ius, Claudius şi Marcus Au
relius ( 1 61-162) ; j) în 1 939 s-au găsit 16 monede de la Augustus şi
1 00 de alte monede care se sfîrşesc cu o piesă de bronz de la Tacitus
( 275--276) ; k) în 1903 s-au mai găsit 142 denari romani din sec. 1 î.e.n.,
alături de 1 8 monede greceşti şi romane, precum şi 6 monede di n bronz;
1) alte descoperi-ri de monede romane republicane (59 î.e.n . , d e la Caesar
şi Cassius) 2 15•
211 Ibidem, ţ . 161 ; R. Vu lpe , Siipdturile de la Poieneşti din 1 949, !n Materiale,
1,

1953, p. 218, 480-481 ; B. Mitrea şi Em. Zaharia, op. cit., p. 91.

212 B. Mitrea, op. cit., in Dacia, NS, Il, 1958, p. 497 ; idem, op. cit., in SCJV,

IX, 1958, 1, p. 155.

213 R. Vulpe, op. cit. p. 216.
214 G. Constantinescu şi H. Boos, Descoperiri monetare in raionul Focşani
215

�i imprejurimi, In SCN, I, 1957, p. 469.
B. Mitrea, Contribuţii numismatice la istoria triburilor daco-getice din
Moldova in a doua jumlitate a sec. II e.n., op. cit., p. 161 ; idem, Descoperi
rile de monede romane din aşezarea geto-dacli de la Poiana şi importanţa
lor istorică, op. cit., p. 166-170 ; idem, La migration des Goths refletee par
les tresors des monnaies romaines enfouis en Moldavie, op. cit, , p. 231 .
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93 . Scurta. S-au semnalat 1 4 denari romani republicani Şl lmpe
riali, încadrati cronologic între 1 50/ 1 25 î.e.n. - 12 e.n . (tezaur ?) 2 l6.
94. Adjud. In 1 935 s-a găsit un tezaur format din peste 1 000 de
denari de la Nero la Commodus2 17 •
95. Adjud (Sascut ?). S-a găsit un mare tezaur format din 901
dena'l'i romani, in anul 1 935. Face parte din seria de tezaure Nero-Com
modus : Vespasianus 39, Titus 1 7, Domitianu s 44, Nerva 30, Traianus
1 89 2 1 8 •
96. Focşani. In 1955 s-a descoperit un tezaur de antoninieni databili
la mijlocul sec. 'III e.n . S-au recuperat 66 piese21 9•
97. Cdpoteşti S-au găsit 3 denari : Ve5pasianus 1 , TTaianus 1 , Ha·
drianus 1 220 .
98. Ciorani, corn. Pufeşti . S-au găsit o monedă de bronz de la
Callatis ( autonomă ?). un denar de - la Commodus şi un bronz de la
Constantin cel Mare221 •
G). Judetul Galati.
99. Diaconi. In 1 949 s-a găsit un tezaur constituit din 95 denari
romani republicani şi imperiali pînă la Titus (71 e.n.), la care se adaugă
un denar (71 e.n.) găsit în 1927-1928, un denar descoperit în 1949
( 69-70 e.n.) şi altul, in 1950 (71 e.n.) 222 •
1 00. Brdhdşeşti. Au apărut monede romane imperiale din sec.
II e.n. 223 .
Winkler, op. cit., p. 152 ; B. Mitrea, Descoperirile de monede romane
din aşezarea geto-dacă de la Poiana şi importanţa lor istorică, op. cit., p. 171.
217 B. Mitrea, Contribuţii numismatice la istoria triburilor daco-getice din
Moldova in a doua jumătat e a sec. II e.n., np. cit. p. 161 şi 167 (Probabil. că
dest=re a cest tezaur este vorba şi iri informaţia dată de C. Secăşeanu in
şedinţa din 8 iunie 1935 a .,Societăţii Numismatice RomAne", cf., CNA, XV,
1940, 1 19-120, p. 288) ; ldem, La migration des Goths refliitee par les tre
sors des monnaies romaines enfouis en Moldavie, op. cit., p. 231.
218 B. Mitrea, Descoperirile de monede romane din aşezarea geto-dacă de la
Poiana şi importanta lor istorică, op. cit., p. 175 ; idem, Contribuţii numis
matice la istoria triburilor daco-getice din Moldova fn a doua jumătate a
.sec. II e.n., op. cit., p. 161 şi 167 ; D. Tudor, op. cit., p. 385 ; M. Macrea,
Monetele Fi părăsirea Daciei. op. cit., p. 275-276.
219 G. Constantinescu şi H. Boos op. cit., 1= . 470.
220 R. Vulpe şi colab., Şantierul Poiana, in SCIV, III, 1952, p. 2 15.
221 Ibidem, p. 213.
.
222 B. Mitrea, op. cit., p. 145 ; idem, Descoperirile de monede romane dm
aşe
zarf!a geto-dacă de la Poiana şi importanţa lor istorică, op. cit., p. 171 ;
J. Winkler, op cit;, 1= · 145.
l23 R. Vulpe şi colab., op. cit., p. 213

2 16 J.

·

,

.

.

•

.
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1 0 1 . Bărboşi, Tezaur monetar ale cărui ultime monede sînt de la
Commodus124•
1 02. Tutova. Tezaur de denari romani imperiali de la Vespasianus
ta Commodus225•
H) . Moldova.
1 03. Un tezaur format din 1 26 dena·ri de la Galba pînă la Septi
mius Severus, care pare a fi descoperit în Moldova. Achiziţionat de
Cabinetul Numismatic al Bibliotecii Academiei RSR226•

Descoperirile monetare din aşezările de tip Poieneşti.
1 04. Căbeşti-Mileşti. O monedă de la Aurelian găsită în aşezarea
din sec. III227•
1 05. Lutărie, Piatra Neamţ. In săpăturile efectuate în aşezarea
carpică, în anul 1 957, s-a găsit un denar de la Faustina 1 ( 1 39-1 40)
sau Fauştina IP28•
1 06. Sillşte, Poiana-Du/ceşti, In timpul săpăturilor sistematice s-au
găsit 2 monede de argint de la Antoninus Pius ( 1 54-1 55) şi Faus
tina !I229!..
1 07. V arniţă, Poiana-Dulceşti. Săpăturile arheologice de aici au
dat la iveală o monedă de bronz a Faustinei II ( 1 61-1 76) 230,
1 08. Vlrteşcoiu, jud. Vrancea. O monedă de la Constantin cel
2
Mare 31 •
22.� B. Mitrea, Contribuţii numismatice la istoria triburilor daco-getice din

Moldova fn a doua jumlftate a sec. Il e.n., op. cit., p. 161 şi 167 ; idem,
La migration ries Goths refletee par les tresors des monnates romaines en
fouis en Moldavie , op. cit., p. 231.
225 D. Tudor, op. cit., p. 386.
226 O. Iliescu, Nouvelles acquisttions du Cabinet numismatique de l' Academie
de la Republtque Populaire Roumaine, in Revue Roumaine d'Histotre, IV,
1965, 2, p. 342.
227 Gh. Bichir, op. cit., p. 220.
228 Ibidem (Gh. Bichir scrie des}: re descoperirea la "Lutărie" a unui denar
de la Faustina II) ; B. Mitrea, op. cit., in Dacia, NS, III, 1959, p, 605 ; idem,
op. cit., in SCIV, X, 1959, 1, p. 158 ; A. Niţu, 1. Zămoşteanu şi M. Zămoş
teanu, Sondajele de la Piatra Neamţ, in Materiale, VI, Bucureşti, 1959, p. 368;
V. Mihăilescu - Birliba, Descoperiri de mone4e imperiale romane fn ju
detul Neamt, in SCN, IV, Bucureşti, 1966, p. 457.
229 Gh. Bichir, op. cit., p. 220.
230 Ibidem.
231 Gh. Bichir, Descoperiri carpice fn reqiunea Galaţi, in Danubius, 1, Galaţi,
1967, p. 116.
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1 09. Gldvdneştli Vechi, jud. Iaşi. In aşezarea apartinind secolelor
lii-IV e.n. , s-a găsit o monedă de la Antoninus Pius232•
1 1 0. V alea Seacd, corn. Tdtdrani, jud. Vaslui. Intr-o groapa de lîn
gă locuinţa nr 2, s-a găsit o monedă de bronz de la Filip Arabul, emisă
de Mesambria233•

1 1 L Poiana-Dulceştl, jud. Neamt. Săplturi a·rheologtce mai noi, au
dus la descoperi·rea unui denar de la Antoninus Pius ( 1 50-1 5 1 e.n.),
perforat din antichitate, cu urme de fier pe avers şi slab conservat234•
1 1 2. Medeleni, corn. Cucordni, jud. Botoşani. In locuinţa nr. VIII
din aşezarea secolelor 11�11 e.n . , a fost găsit un denar de la Tit�s235•
1 1 3. Poleneşti, jud. Vaslui. In timpul săpăturilor sistematice şi de
La supra.faţa solului, dar atribuite aceleiaşi aşezări, s-au recuperat ur·
mătoarele monede : 2 ex. de bronz, una emisă la Viminacium, iar a doua
care are litere greceşti este provincială, ambele de la Filip Arabul ;
1 ex. de la Trebonianus Gallus ( 251 -253), emis la Lampsacus; 1 ex. de
bronz de la jumătatea sec . III e.n., emis la Alexandria Troas şi 1 ex.
de argint de la Otacilia Severa236•
1 1 4. Truşeşti. O monedă de bronz neidentificată237•
La acestea se adaugă şi tezaurele de monede romane imperiale
găsite in interiorul aşezărilor :
1 1 5. Simioneştl, jud. Neamt. In anul 1 966, în interiorul unei aşe
zări din sec . II-III e . n., s-a descoperit un tezaur cu 1 02 monede �şalo
nate intre anii 69-1 78 e.n. ( Vitellius 1 , Vespasianus 1 5, Titus 4, Do
mitianus 7, Nerva 2, Traianus 22, Hadrianus şi familia 22, Antoninus
Pius şi familia 1 7, M. Aurelius, L. Verus şi familia 1 1 ) 238.
1 1 6. R1pile, jud. Bacdu. In timpul săpăturilor din anul 1 962, în aşe
zarea geto-dacă din punctul .,Silişte" s-au găsit 1 7 monede romane im 
periale, din care 1 6 ex., de argint, iar 1 ex., de bronz. Monedele au fost
232 I.

Nestor şi cola b., Sifp4turile de pe şantierul Valea Jijiei (laşi - Boto
şani - Doroh oi) fn anul 1950, in SCIV, II, 1951, 1, p, 68 ; I. IoniţA, Contri
.
_
buttt. cu privzre
la cultura Sfntana de Mureş - Cerneahov pe teritoriul Re
publictt Socialiste Romdnia, in Arheologia Moldovei, IV, Bucureşti, 1966, p. 209.
233 D. Popescu, Silpifturile arheologice din Republica Socialisti! Romdnia fn
anul 1968, in SCIV, XX, 1969, 3, p. 490.
234. B. Mitrea, Descoperiri recente şi mai vechi lie monede antice Fi bizantine
fn Republica Socialistil Romdnia, In SCIV, XXI, 1970, 2, p. 344.
235 B. Mitrea, op. cit., In SCIV, XXII, 1971, 1, p. 129.
236 Gh. Bichir, La civiltsation des Carpes... , op. cit., in Dacia, NS, XI, 1967,
p. 214 ; R. Vulpe, Şi col a b , Evoluţia aşezilrilor omene§tt din societatea prt
mitivil şi sclavagistil de la Poieneşti - Vaslui, in SCIV, I, 1950, 1, p. 45 ;
pt. Vulţe, Silpifturile de la Poteneşti din 1 9491 in Materiale, 1, Bucureşti,
.

237
238

1953, p. %19, 308-310 'i 135.
I. I o niţA, op. cit., p. 209.

B. Mitrea, op. cit., in Dacia, NS. VIII, 1964, p. 382 ; Maria Chiţea�u şi Mi
nodora Ursache, Tezaurul de denari romani imperiali descoperit la Simio
neşti (jud. Neamţ), in SCN, IV, BucureŞti, 1968, p. 385-391 .
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găsite într-un vas de lut :M. Antonius 9, Vitellius 1 , Vespasianus 5 (ul
timul din 75 e.n.) o imitaţie .,barbară" a unui denar roman imperial şi
un dupondius de la Antoninus Pius239•
1 1 7. Stăniţa, jud. Neamţ, La locul numit .,Silişte" , a apărut un te
zaur de monede romane imperiale, care era plasat, după sondajul
arheoloqk întreprins ulterior, în interiorul unei· aşezări autoptone din
secolele 11-!11 e.n. Sînt 12 monede, din care 10 exemplare sînt tour�fţs,
înşirate de la Traian la Marcus Aurelius ( Traianus 3 ex. four�es, Anto
ninus Pius şi familia 7 ex., din care 5 ex. four�es, M. Aurelius, L. Verus
şi familia 2 ex. four�esP'o.
Deci, în total, sînt 1 46 de nionede ·găsite izolat sau in tezaure,
provenind în totalitate din ·aşezări din secolele II-III e.n.; '1 ex., fiind
din bronz �i 1 39 din argint, din care 10 ex. four�es. Iată lista monedelor
de bronz : Faustina II (-1 75) 1 , Filip· Arabul ( 244-249) 3, din sec .
TII e.n. , 1 , neidentificate 2. Moriedele de argint · prezintă unnătoarea
componentă : Vitellius (69) 1 , VesjJasianus ( 69::._79) 15, Titus ( 79-8 1 ) 5,
Domitianus (81-96) 7, Nerva (96---9 8) 2, Traiamis ( 98:----1 1 7) 25, Hadrian
şi familia ( 1 1 7-1 38) 22, Antonini.Is ·Pius şi familia ( 138-1 61 ) 28, M. Au
relius. L. Verus şi familia ( 1 61-180) 14, Otacilia Severa ( 244----249) 1 ,
Trebonianus Gallus (251-253) 1 , Aurelian ( 270-275) l, Constantin cel ·
Mare (306-337) 1 , şi 1 6 neidentificate, foarte probabil din sec. I-II
e.n. Din 1 46 de monede, 1 36 ex., aparţin secolelor I şi II e.n. Bineinţeles,
o parte din aceste monede au fost folosite ca pandantive sau n-au cir
culat prea mult, mai ales cele din tezaure, cu o stare de conservare
bună. Totuşi, cantitatea de 1 46 de monede reprezintă o realitate · pe
care nu o putem ignora şi c are certifică, deşi la un nivel modest, folo
>irea monedei în cadrul unui comert ma i mult sau mai puţin organizat. .

Descoperiri monetare în necropolele Poieneşti.

1 1 8. Dumitreştii-Gălăţii, com . . Schitu Duca, jud. Iaşi. Intr-o urnă
carpică, · s-a găsit o monedă de bronz ( quadrans), perforată din antichi
tate (din a doua jumătate a domniei lui Antoninus Pius)w .
1 1 9. Gabăra-Porceşti (azi Moldoveni), jud. Neamt. In timpul să
păturilor .arheologice s-a descoperit. un denar de la Traianus ( 1 1 2-1 1 7
e.n.) 242 •
·

·

239 C.

Buzdugan, Descoperiri de monede antice intrate in colecţiile Muzeului
de istorie al oraşului Gheorghe Gheorghiu-Dej, In SCN, IV, l!lucureşti, 1968,
p. 444-445 ; 8. Mitrea, op. cit., .[n Dacia, NS, VIII, 1964 p. 382 .
2 4(J Maria Chiţescu şi V. Ursachi, op. cit., in Carpica, II, 1 969, p. 145-150.
W Gh. Bichir, op. cit., ţ . 214 ; B. Mitrea, op. cit., . in $CJV, XIII, 1962, 1,
p. 220 ; idem, op. cit., în Dpcia, NS,· VI, 1 962, p. 537.
2(2 1. Mitrea, op. cit., în Dacia, NS, III, 1959, p. 605 : idem, op, cit., in SCIV,
X, 1959, 1, p. 158. .
,
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1 20. Poieneşti, jud. V aslui. O monedă arsă s·a găsit în mormîntul
288 ; este perforată, neidentificabilă, asociată cu o fibulă difi sec.
III-IV e.n.243•

Descoperiri monetare în aşezările Sîntana de Mureş-Cerneahov.
1 21 . Izvoare-Dealul Botoaiei. jud. Neamţ . Un denar de argint a
lui Constantius II (354) s-a gclsit în aşezarea din sec. IV e.n.2�.

Descoperiri monetare
Cerneahov.

din necropolele

Sîntana de Mureş

1 22. Po ieneşti jud. Vaslui. Deoarece monedele de l a Poieneşti
n-au fost descoperite în săpătură, ci în stratul de pămînt de la supra
faţă, cele care se datează în sec. IV e.n. (Constantius II - 354) sînt
rna i potrivite aici ; s-au găsit 2 monede de argintm.
123. Leţcani, jud. Iaşi . S-a găsit o siliqua de argint de la Con
stantius II (348) şi 1 ex. de bronz246•
,

Descoperiri monetare din morminte sarmatice.
1 24. Focşani, jud. V rancea. Intr-un mormint sarm a tic de înhu
maţie s-a găsit o monedă de bronz emisă de Constantius II (354 e.n.)m.
*

CONCLUZII. Din a doua jumătate a secolului II e.n., constatăm
prezenta în Moldova, în zona e i de podişuri şi dealuri, a unei popu
laţii de origine geto-dacică, carpii. Agricultori, crescători de vite şi
meşteşugari, carpii au creat o civilizaţie cunoscută sub numele de
cultura Poieneşti. Tot la sfirşitul seco'lului II e.n. , spre Pont coboara
Gh. Bichir, op. cit. , p. 214 ; H. Vulpe şi colab . , Evoluţia aşezlfrilor ome-
neşti din societatea primitivă şi sclavaqistă de la Poieneşti-Vaslui, in SCIV.
1, 1950, 1, p. 45 ; R. Vulpe, Săpăturile de la Poieneşti din 1949, ln Materiale,
1, Bucureşti, 1953, p. 219, 308-310 şi 435.
244 R.. Vulre. Izvoare, Bucureşti, 1957, JJ. 316 şi fig. 332 ; 1. Ioniţă, op. cit.,
p. 209.
245 R. Vulpe, Săpăturile de la Poieneşti din 1949, op. cit., p. 480-481 ; R. Vul
pe şi colab., op. cit. , p. 45.
246 Cătălina Bloşiu, O inscripţie runică în nec"Topola din secolul al IV-lea de
Ia Leţcani-Iaşi, in Memoria Antiquitatis, 1, 1969, p. 167-168 ; B. Mitrea,
op. cit., in SCIV, XXI, 1970, 2, p. 342-343.
247 Gh. Untaru şi S. Morintz, Mormfnt sarmattc. descoperit ln oraşul Focşan,i
In .SCIV, XIII, 1962, 1, p. 160.

��u
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triburile goUce · care, impreunA cu elementele tracice, germanice, sar
matice etc .. găsite aici, au făurit civilizatia de tip Sintana de Mureş Cerneahov . Deşi au aceleaşi ocupaţii ca şi carpii, adică, gricultura,
creşterea vitelor şi meşteşugurile, goţii, purtătorii culturi i Cerneab ov,
se află într-un stadiu inferior de dezvoltare faţă de carp1. .

.'1f!O

.j(){j

L tt g e n ds

S•Jb

O T��&A mWif'lflllor
� l'!ont>lfl- dm tn11ure

J(JI'
f(/1}

Fig. 1 .

-

Diagrama cu numărul monedelor romane imperiale descoperite fn
Moldova, repartizate pe fmpăraţi : 1) totalul monedelor ; 2) monedele
din tezaure,

Sarmaţii, stabiliţi înaintea goţilor la nordul Mării Negre, vor
coabita, spre apus, cu triburile geto-dace ( cum erau tirageţii sau car
pii), iar mai tirziu goţii, îi vor îngloba în marea lor coaliţie. Economia
sarmaţilor se reducea la cretŞterea vitelor, incit credem că folosirea
'
monedei la aceste popula tii nomade, a fost destul de scăzută.
Istoria politică a acestor triburi este legată de cele mai însemnate
evenimente care au avut loc la graniţa dunăreană a imperiului in
secolele If-IV e.n. Vot face nenumărate expediţii de jaf în imperiu,
pinA la 238, rolul principal avindu-1 carpii, iar apoi, goţii. O dată cu
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invazia bunică (376-378), apune şi dominaţia goţilor la nordul Du
nării, o parte a triburilor germanice tre<:ind la sudul Dunării, iar alta,
fiind inclusă in coaliţia condusă de huni.
Deşi în secolul

III

e.n., Roma. trece printr-o g·ravă criză, relaţiile

el comerciale cu triburile de la răsăritul Carpaţilor, rămin destul de
intense. O dovadă in acest sens, sînt numeroasele mărfuri romane d e
import descoperite in aşezările ca·rpice şi cerneahoviene. Comerţul fă
cut de negustorii romani cu triburile din acest spaţiu, va influenţa
pozitiv dezvoltarea lor economico-socială, In veacurile 11-.lV e.n.,
Moldova se prezenta ca un spaţiu străbătut frecvent de negustorii ro
mani, triburile carpice de aid bucurîndu - se din plin de toată gama
produselor meşteşugăreşti romane, ca şi de întrebuinţarea monedei
�omane in cadrul unui comerţ, care ni se pare nouă, era destul de
avansat, deoarece există presupunerea unor încercări de a emite mo
nedă de imitaţie, proprie. Cu cît ne îndepărtăm spre răsărit sau nord,
această efervescenţă economkă descreşte.
De asemenea, trebuie scos in evidenţă şi faptul că acest comerţ a
e�ercitat un rol stimulator şi asupra producţiei locale, apărînd nece
sitatea unui surplus pentru schimb248•
Cantitatea mare de monede romane descoperite in ariile Poieneşti
şi Sîntana de Mureş - Cerneahov, se explică printr-un comert activ,
·
dar şi prin stipendii, răscumpărări, jafuri, solde etc. Această monedă
era folosită, probabil, şi tntr-un comerţ intern, d�i acest lucru era evi
dent mai ales, la triburile carpice, mai avansate.
Tezaurizările şi ingropările de tezaure din ariile Poieneşti şi Sîn
tana de Mureş - Cerneahov, au fost explicate prin evenimentele lsto
rice . de la nordul Pontului Euxin ca, migratia gotică ( ingropările de
la sfîrşiul secolului II şi inceputul secolului III e.n. ) sau venirea hu
nilor ( sfîrşitul sec. IV).

Pentru noi, este important că toate aceste descoperiri monetare
ne relevă un grad inaintat de dezvoltare economică a acestor popu
l atii carpo-sarmato·germanJce, în secolele II-IV e.n., deşi, pînă
cînd
se vor publica integral descoperirile , studiile întreprinse asupra aces 
tui subiect nu vor putea fi definitive.
Z48 Virgil Mihăilescu - Birliba, Despre leglfturile comerciale dintre lumea
romanlf Fi triburile libere de la rifsifrit de Carpaţi, comunicare Ia a VIII-a
Conjerinţlf de lucru a arheologilor din R.S.R., Bucureşti, 27
XI
1
XII
1972 ; .idem,
La circulatton monetaire a l'Est de Carpates du
IIeme
JVeme siecles de notre ere, in Actes du VIIle Congres International
des Sciences Prehtstortques et Protohistoriques, II, Belgrad, 1971 (sub tipar) ;
idem, Circulaţia monetarif Ul vest de Stret fn secolele II-IV e.n., comuni
care la Conferinţa naţionallf de arheologie, laşi, decembrie 1969.
-

-

-
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Fig. 2 . .- Harta cu descoperirile de monede romane din sec. II-IV e.n., in Mol
dova (1) tezaure imprăştiate ; 2) tezaure cuprinzind şi denari romani
republicani ; 3) tezaure cu monede romane din sec. II-III e.n. ; 4) te
zaure romane imreriale ; 5) tezaure care au ultima monedă de la Marcus
AurF:li•ls ; 6) tezaure care au ultima monedă de la Commodus ; 7) tezaure
care au ultima monedă de la Septimius Severus ; 8) tezaure care au
ultima monedă de la Severus Alexander ; 9) tezaure din secolele III-IV
e.n. ; 10) descoperiri izolate de monede romane imperiale ; 11) desco
periri monetare din aşezările Poieneşti ; 12) descoperirile monetare din
necropolele Poieneşti ; 13) descoperirile monf>tare din aşezările Sintana de
Mureş - Cerneahov; 14) descoperiri monetare din necropolele Sintana de Mu
re!f - Cerneahov ; 15) descoperiri monetare din mormintele sarmatice) .
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a
Consideră m necesar, ca înaint e de '.a incheia luc rare de faţă, să
consemnăm şi unei� ol;>servaţii de ordin numismati c, referitoare la ca
taloqul descoper.irilor, anterior înHi.ţişat de noi. Astfel, . din tabelul nr. 1,
putem destul de uşor sesiza începuturi le pătrunderi i monedei romane în
. Moldova : cel mai vechi denar roman republican este din anul 89 î.e.n.
Oprindu�ne , deci, numai la monedele · catâlogului nostru, putem afirma
. a re i �cepu
· că pătrunder ea masivă a denarului roman republican îşi
.
turile in secolul l î.e.n., fapt în deplină: concorda nţă cu s1tuaţ1a pă
trunderii denarului roman republica n şi . în restul teritoriului ţării
- noastre.
·
DestUI de clară ne apare şi pătrunderea denarului roman impe
rial în Moldova : de la Augustus (0,62 % ) , Tiberius (0,02 % ) �i Claudius
[ 0,02 % ), cantitatea de monede romane creşte începînd, mai ales, de
la Nero, atît ca descoperiri izolat�. cît şi 1n tezaure. Procentajele ma
xime se întîlnesc la monedele aparţinînd domniilor lui Traian ( 2 1 ,64 % ) .
Hadrian ( 1 4, 1 6 % ) , Antoninus Pius ( 1 7,67 % ) şi Marcus Aurelius ( 1 2,22 % ) .
De la sfîrşitul . secolului II e.n. , scad cantitătile de monede aparţinînd
diferiţilor i:rnpăraţi. Fapt demn de '�· ' fi remarcat, de la Filip Arabul nu
mai sint găsite in tezaure, monede a le- împăraţilor următori ( cu excep
tia unei monede de la Constantius Il) , 'p� cînd monedele izolate se găsesc pînă la .Constans.
Mai subliniem, că numărul de monede descoperite izolat, nu
corespunde întotdeauna celor din tezaure. Astfel, numărului d e monede
descoperite i:zolat de la Vespasian (6,01 % ) , îi corespunde un număr mai
m are de m onede din tezaure ( 1 4,81 % ) ; monedele descoperite izolat
de la ,T,raian ( 4,5 1 % ), procentual, sînt mai puţine decit cele din tezaure
(21 ,8 1 % ) ; monedele de la Hadrian au procentaje de 3,75 ( izolate) şi
14,38 ( tezaur�) ş.a.m.d. Monedele descoperite izolat, din domniile îm
păraţilor Traian, Hadrian, Antonirius Pius şi Marcus Aurelius, sînt
în: număr de 29 (21 ,79 % din tot�lul de 1 33), pe cînd cele din tezaure,
de la aceiaşi împăraţi, sînt în riumar de 3. 1 06 (66,40 % din totalul de
·

·

4 677 1 ) .

·

Aşa incit, pe baza descoperirilor monetare din tezaure, putem
.
afirma că cea mai mare cantitate · de monede romane descoperite în
�oldova, se datează în secolul II · e.n., deşi, probabil, în majoritate au
parvenit la sfîrşitul acestui secol.
Din această cantitate de monede, descoperită în Moldova, cea
.
rna1 mare parte sînt de argint ( 99,69 %l S-au mai găsit şi m onede ro
mane de bronz : 15 ex. Toate s1nt descoperiri izolate. Mai sînt şi 1 3
monede fourees ( 8 ex., denari romani de la M. Antonius) ' 1 antoninian
şi 1 siliq1,1.a.
Considerentele noastre se bazează pe analiza datelor oferite de
tabelul nr. 1, care însumează numai monedele publicate ( nu cuprinde
·
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Harta descoperirilor monetare romane de pe teritoriul R. S. S. Ucrai
niene �i R. S. S. Moldoveneşti (d\lpă M. Io. Braicevski).
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro

MONEDA ROMANĂ LA RĂSĂRIT DE CAR.PATI (SEC. U-lV E.N.)

33?

monedele ne-repartizate pe împăraţi). După infor-matiile pe care le
deţinem, au fost descoperite în Moldova peste 1 5.0�0 de monede ro
mane, din care numai 4 8 1 0 sînt publicate cu repartizarea lor pe .lm
păraţi ( 1 j.
Tabelul nr. II prezintă în mod succint, situaţia tezaurelor desco
perite în Moldova, din punct de vedere cantitativ ; cele mai multe te
zaure ( 1 7 ) , sînt cele care au între 1 O şi 50 de monede. Ar fi hazardant
să tragem vreo concluzie, atîta timp cit convingerea noastră este, că
cele mai multe tezaure n-au fost recuperate integral ( vezi situaţia te
zaurelor Munteneşti, Oboroceni, Socea, llîrgăoani etc.) .
Din tabelul nr. III, reiese că cele 1 2 monede romane provinciale
cunoscute de noi, sînt 7 AR şi 5 AE, provenind din Caesareea Cappa
dociei ( 3 ) , Licia (2), Efes ( 1 ), Mesambria ( 1 ), Alexandria Troas ( 1 }!
Lampsac1,1s ( 1 ) , Klazomene ( 1 ) şi VLminacium ( 1 ) ; toate aparţin părţu
orientale a Imperiului Roman şi se înşiră de la Mare Anrtoniu pînă in
sec. IV e.n. Cele mai numeroase sînt de la Traian ( 5 AR) şi Filip Ara
bul (3 AE).
Pornind de la catalogul nostru, am cartat descoperirile monetare
menţionate împărţind tezaurele în mai multe grupe, iar celelalte des
coperiri sint semnalate pe hartă după provenienta lor (izolate, necro
pole, aşezări) ; n·umerelor din ca,talog le corespund cele de pe hartă
( Fig. 0).
Din harta respectivă se observă concentrarea celor mai multe
tezaure de denari romani imperiali în zona de podiş a Moldovei şi
regiunea de la vest de Siret cuprinsă între rîurile Trotuş şi Moldova,
fapt observat cu mulţi ani în urmă de prof. Bucur Mitrea. Numărul
m �re de d.escoperiri moneta � e d ': la vest de Siret, s-ar putea explica şi
.
prm act1v1tatea
muzeelor dm P1atra Neamţ, Bacău şi Roman' dar în
acel,aşi . timp, trebuie să adă ugăm unele amănunte care par a schimba
acest punct de vedere :
1 . Tezaurele de monede romane "mixte" , apar în sudul Moldovei
pe Siret ( jud. Vrancea) şi între Bistrita şi Moldova ' la vest de Siret
mai semnalindu-se o singură descoperire ( nr. 71 ) .

2. Tezaurele de monede romane imperiale din secolele II-III
e.n., sînt în număr mare în zona dintre rîurile Moldova - Siret - Bîr
lad, Dincolo de această graniţă convenţională, nu putem enumera
decît 1 1 tezaure, dintre care O pierdute.
Sfîr_ş im această prezentare primară a circulaţiei monetare la ră
sărit de Carpaţi, în secolele II-IV e.n., conştienţi, că problemele di
verse :Şi complexe care se pun în legătură cu acest aspect important
al istoriei vechi a patriei noastre, işi vor găsi rezolvarea intr-un viitor
nu prea îndepărtat.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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TABEL NR. r

..
t.l

...:
z

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1 O.

11.

1 2.

1 3.

1 4.
1 5.
1 6.
1 7.
1 8.
1 9.

�0.

21 .
22.
23.

24.
25.
26.
27.
'28.
29.

30.

31.
32.
33.
34.

Emltentul

Nr. total
de monede

Alexandru cel Mare
republicane.
M. AntonJius.
Augustus.
Tiberius.
Claudius.
Nero.
Galba.
Otho.
Vitellius.
Vespasianus
Titus
Domitianus.
Nerva.
Traianus.
Hadrianus.
Antoninus Pius.
Marq.1s Aurelius.
Lucill a .
Commodus.
Pertinax.
Didius Iulianus.
Clodius Albinus.
Septimius Seve rus.
Elagabal sau
Severus Alexander.
Filip Arabul.
Trebonianus Gallus.
Tacitus.
Prob�s.
Aurelian.
Constantin I .
Licinius.
Constantius I:T .
Consţans.

1
233
315
29
1
1
31
11
11
.54
701
1 23
251 .
1 09
1 026
678
846
585
36
98
2
1
2
14

6

1
1

1
1

2

1
7
1

oi o

0.02
4,86
6,58
0,62
0,02
0,02
0,64
0,22
0,22
1 .1 2
1 4,64
2,57
5,24
2,27
21 ,64
1 4, 1 6
1 7,67
1 2,22
0,75
2,06
0,04
0,02
0,04
0,29
0,02
0, 1 2
0,02
0,02
il),02
0,02
0,04
0,02
0, 1 4
0,02

Nr . . de
monede
I zola t e

o:o

1

47

35,33

16

1 2,03

0,75
8

3

1

6
5

8

10
2

2

5
1

1

1

1

2
. 1
6
1
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Nr. de
monede
d i n te•
z a u re

1
1 86
315
13
1
1
31
10
11
54

693
1 20
250
1 09
4,51 1 020
3,75 673
6,01
838
7,51
575
36
1 ,50
96
2
1
2
1 ,50
12
6,01
2,25
0,75

o !o

0,02
3,97
6,73
0,27
0,02
0,02
0,66
0,21
0,23
1,15
1 4,81
2,56
5,34
2,33
2 1 ,81
1 4,38
1 7,91
1 2,29
0,76
2,05
0,04
0,02
0,04
0,25
0,02
0,02

3,75
0,75
0,75
0,75

0,75

1 ,50
0, 75
4,51
0,75

1

0,02
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..

u

..:
z

Nr. total

Emltentul

de monede

1
1
1
2
4786
1
3
20
1181 0

35. secol.ul III .
36. secolele III-IV.
37. secolţll IV.
38. nedeterminate.
Total.
39. Justin.
40. Justinian.
4 1 . bizantine.
Total.
TABELUL NR.

oJo

0,02
0,02
0,02
0,04

Nr. de

o !o

monede
Izolate

l

Nr. de
monede
din te•
zau re

0,75
0,75
0,75
1 ,50
2,79 4677

1
1
2
1 33
l

3
20
1 57

o:o

97,91

11677

II

1 . Tezaure pînă la 10 ex.
'1.
2. Tezaure cu u n număr de 1 0-50 ex. - 1 7.
3. Tezaure cu un număr de 50-1 00 ex. - 1 0.
4. Tezaure cu un număr de 1 00-300 ex.
1 2.
5. 'fezaure cu un număr de B00-500 ex. - 3�
6. Tezaure cu un număr de 500-1 000 ex. - 6.
7. Tezaure cu un număr de peste 1 000 ex. - 2 .
·-

·-

TABELUL NR. m

cu monedele provinciale din tezaurele monetare romane din Moldova.

Nr. Impăratul.

Locul de

crt.

1 . M. Antonius.
2. Traianus .
3. T•ra î anus.
4. Filip Arp.bul.
5. Filip Arabul.
6. Filip Atabul.
7. Trebonianus Gallus.
8. Secolul III .
9. Secolul IV.

emisie

Efes
Licia
Caesareea Cappadociei
Mesambria
Viminacium
Provincială ( ? )
Lampsacus
Alexandria Troas.
Klazomene ( Ionia).

Numărul de tnonede .

1
2
3
1
1

AR
AR
AR
AE
AE
l AE
l AR
1 AE
1 AE
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340

VIRGiL MIHÂ.ILESCU-tdRUBA

--------���-- �

fABELUL NR lV

al imitaţiilor "barbare " din tezaurele din Moldova.

Nr.

Impăratul,

crt.

1 . M. Antonius.

2. "imitaţi e"

!l Antoninus Pius.
4. "hibridă "

Perioada.

Numărul monedelor

sec. 1 l.e.n.
sec. II e.n.
1 38--1 61 e.n.

1 AR

LEGENDA LA FIG. 1,
1.
2.
3.
4.
5.
G.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Monede romane republicane.
Monede de la M. Antonius.
Monede de la Augustus.
Monede de la Tiberius.
Monede de la Claudius.
Monede de la Nero.
Monede de la Galba.
Monede de la Otho.
Monede de la Vitellius.
Monede de la Vespasianus.
Monede de la Titus.
Monede de la Domitianus.
Monede de la i'l"erva.
Monede de la Traianus.
Monede de la Hadrianus .
Monede de la Antoninus Pius.
Monede de la M. Aurelius.
Monede de la Lucilla.
Monede de la Commodus.
Monede de la Pertinax.
Monede de la Didius Iulianus.
Monede de la Clodius Albinus.
Monede de la Seţtimius Severus.
Monede de la Elagabal :;au
Severus Alexander.
Monede de la Filip Arabul.
Monede de la Trebonianus Gallus.
Monede de la Tacitus.
Monede de la Probus.
Monede de la Aurelian.
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de la Constantin cel Mare.
de la Liciniua.
de la Constantius n.
de la Constans.
din sec. III e.n.
din sec. III-IV e.n.
din sec. IV e.n.
nedeterminate.

MONETARY CIRCULATION AT niE PREE TRIBES PROM EAST OF

(THE IIND - THE

IV

TH

CARPATHIANS

C.A.D.).

SUMMARY
This paper analyses the circulation of the Roman cain fro.m the. east of Eas
tern Carpathians space which was inhabited during the anc1ent t1mes by the
populations of Poieneşti and Sintana de Mureş - Cerneahov cultures (the II nd the IVth c. A. D.l.
In the flrst chapter of the paper, the ancient historical sources wich speak
ubout the mentioned populations are shown.
The Carpi. They are tribes of free Dacians mentioned in the ancient sources
rrom the first half of the lllrd c. A.D. especially in connection with their attacks
against the Roman Empire (. Genus hominum, ad bella nimis expeditum qui saepe
fuere Romanis infesti", Iordanes, Getica, XVI, 91). There are mentioned their exţe
ditions from 238 242 245' 248 and so on (Cf., Historia Augusta, XX, 26, 11-13 ;
KXI, 16, 3 and the �otes 9-21). They appear for the last time in the historical
sources
in 368 A. D.
·
The Sarmatians. The main stages of the Sarmatian migration, as well as
the first tidings about this population who carne to Pontus Euxin are surveyed
(Strabon, Geography, II, 5, 7 ; VII, 3, 17 and the notes 22-26). In the IIIrd c., the
last migratory Sarmatian wave, Alani, will be inc!uded in the Gothic coalition.
The Huns have forced part of the eastern Sarmatians to go the Empire and
the other part joined the Hun allience.
. The Goths. The most important events of the Gothic migration, are des
��nbed . . The Gothic tribes begin their attacks against the Roman Empire, begin
nmg With Caracalla. Then, there will be some destructive Gothic invasions as
lhose during the reign of Gordianus III, from 251 and 256. Claudius II and A�re
llanus. will succeed to stop for a time the Gothic attacks, but during the reign of
Ga!er!Us, Diocletianus and Constantin the Great, new Gothic attacks are recorded.
1\t the beginning of the IVth c., the Gothic expansion towards south is stopped ;
lhey extended and conso!idated their 9omination north of the Danube.
I n the second chapter of this paţ er a series of archaeological informations
are added to the tidings about the populations mentioned before.
The Poieneşt! Culture. It belongs to the Carpic tribes who !ived especially in
the Central Moldavian Plateau in the Il nd
the Ilnl c. A. D.
The settlements of Poieneşti type are not fortified and they have surface
dwellings, as well as pit houses. There were researched numerous settlements (see
notes 35-38) and cemeteries (see notes 39-40). In the cemeteries there are not only
graves of cremation (they are predominant), but also of inhumation.
The ceramics has Dacian forms and ornaments, but there are also noticed
lhe Sarmatian and especially the Roman influences.
Sarmatian Archaeological Discoveries. The Sarmatian archaeological monu-
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ments from the east of Prut are dated in the Ist and the Und c. A.D. and those
from the west of Prut are from the II n<l and the IIIrd c. A.D. The Sarmatians were
nomads and there are known only their graves, which are of inhumation. We
enumerate some specific Sarmatian objects : short swords with a ring at the end
of the hilt, iJearls of glass, of amber and of coral, glasses of white metal, bronze
bells and so on (see notes 43-51).
·The Sîntana de Mureş - Cerneahov Culture. There are presented the most
imFortant opinions about the origins of this culture (see notes 52-57). To the
formation of this culture, which is relatively unitary, have participated the Ger
man. Dacian and Sarmatian elements as well as the Roman Civilisation. The
&ettlements of Sintana de Mureş - Cerneahov Culture are not strengthened, the
dwellings being, at the beginning, buried and later on deepened ; the surface
dwellings are not absent (see note 56).
The cemeteries are plane, the predominant rite being that of the inhumation.
The cremation appcars sporadically as a reminiscence of Dacian or German origin
fsee note 59).
The pottery worked by wheel is of two kinds : fine pottery (grey and yellow)
and pottery of wugh paste. The ceramics worked by hand is of gross paste. In
ceramics there are realized Lipitza, Przeworsk, Dacian and Sarmatian traditions.
The third category of ceramics which exists in Sintana de Mureş - Cerneahov
culture, is the imported Roman ceramics, which will ha ve an influence on · the
whole ceramics of this culture.
The inventory of the settlements and of thc cemetcrics is very rich : there
were discovered fibulae, buckles, bone combs, beads, bone pyramidal ornaments,
ear rings, braceil.ets, iron or bronze knives, burnt clay spindles, pincers, flint steels
and so on.
The Hun invasion will force the Vizigote tribes to go south of Danube and
some Germanie tribes will enter the league led by Huns, and their presence can
be seen in the eastern space of the Carpathians, tiU the Vth century A. D.
The third chapter treats thr economy of the populations from east of Eastern
Carpathians, during the Hnd
IVLh centuries A. D.
Agricultura! Output and the Trades. Interna! rmd Imported Products. The
populations of Poieneşti and Sintana de Mureş - Cerneahov cultures have cer
tainly practiced the a�riculture. It scems that some Sarmatian tribes had also
an incipient process of �edentariness, growing, at least, the millet (Pliniu the Old,
XVIII, 7, 63 and Claudius Aelianus, III, 39).
An extensive agriculture was made, and the ploughs were used. There were
found numerous archaeological an:umcnts concC'rning the dcvelorment of agri
�ulture at the tribes of Poieneşti and Sintana de Mureş - Cerneahov cultures :
hollows of provisions. the chaff from the rough cast of the hi:mses, iron ploughs,
! tone l:t·inding mills both of those primitive and of those rotative evoluated (Ro
mans). There were grown rye, millet, corn. barley, oat, the Celtic bean, the buck
wheat and the flax (see the notes 6 1-63). Numerous domcstic animals were bread
l big and small horncd cattles, pigs, horses, b irds, dogs and cats) and the hunting
was practicP.d.
Among the trades, the metallurgy nnd the iron or bronze working were better
known (see the notes 65-67), and also the wood-working and the pottery. The
potter's ovens discovered seem to be of Dacian origin, but they prove the exis
tence of some specialized centres (see the notes 66-70). There were also known
the stone-working (grinding mills), leather, horn and bone-w0rking as well as
the weaving.
The import is of Roman origin, consisting of vottery-vesscls (amphoras, jars,
pateras, rough provincial po ttery, terra sigillata, terra nigra etc.), grassware,
fibulae, bronze statuettes, toillet objects, jewelleries and coins.
-
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The Trade. The Coin. At the end of the IInd century and the beginning of the
[llrd c. A.D., the Roman Empire ţasses through an accute economic . crisis. It will
be reflected, on the monetary plan in the evolution of the Roman com. The dena
rius will degrade itself both in weight and in title. This situation will have reper
cussion on the foreign trade in barbaricum.
The Roman penetration to Pontus knows more stages, the most important
[or us, being that of Dacian's transformation in Roman province (106 A. D.) and
that of the setting up of Roman domination on the northen Black Sea coast (the
Und c. A. D., cf., note 82).
If in the first century the barter was practiced by the inhabitans
living the north of the Black Sea (Strabon, Geography, VII, 3, 7), beginning with
the IInd and the IIJrd c. A. D., an active trade with the cereals of Pontus is made
(Pliniu the Old, Natural History, XVII, 7, 63). At the boundary of the Empire
there are numerous common market towns (Dio Cassius, Roman History, LXXI, 1 1 ,
a ; Ammianus Marcellinus, The War with the Goths, XXVII, V).
The trade was made by the Roman merchants on the roads alon·g the valleys
of the rivers. An important Roman road was .the great silk road", along the north
shore of the Black Sea (see note 86). The road along the Olt valley went to Oituz
pass and then, it met, on the Siret valley, the road Poiana-Bărboşi which was
connected through Tyras and Olbia with the great Roman Pontic road.
Then are reviewed ali more important opinions for the problem of the
origin of the Roman coin at the tribes between Carrathians and Dniepre (see no
�es 90-92).
Besides the tradim� origin the Roman coin could penetrate through stipendia,
plunders and resomption of captives too etc.
The Roman coin could be used in the interna! and externa! changes, but in
different ways. The tribes which were nearer to limes, as Carpians, have known,
perhaps the interna! fonction of the coin too (see notes 94-98). A great quantity
of Roman coins penetrated In Moldavia from the period Vespasianus - Traianus
IFig. 1}.
The hoards burial are due, after some researchers' opinions, to the Gothic
migration (see note 99) or to some accidentally causes (see note 100) .
We consider that the Gothic migration and the ethnic mutation caused by it,
can explain only the burials of hoards from Moldavia, while the hoards burials
from the space of Cerneahov culture were made in the very moment when the
::oins werP received, as stipendia perhaps, (see note 248).
The hoards of Roman imperial coins from Moldavia were devided in eleven
groups, with ca. 86 hoards. The most numerous are those which have the last
coins from Antoninus Pius and Marcus Aurelius (12), Commodus (24) and Septi
mius Severus (12).
Based on the papers of V. V. Kropotkin and M. Io. Braitschevsky, the circu
lation of the Roman coin from the north of the Black Sea, is in brief, analysed
(see notes 103-107).
The Roman provincial coins and the false ones are discussed. Arguments are
given in the favour of idea that the Roman monetary counterfeits-discovered in
Moldavia were made by the Carpi (see notes 1 16-119) .
The paper is completed with a catalogue of the Roman imperial coins disco
veries from Moldavia ; the discoveries being distributed on districts in alphabetical
order after the historical periodes. There are 103 discoveries of hoards and also
isolated coins.
In the settlements of Poieneşti tyre have been found 146 coins : 7 bronze coins
and 139 silver coins. They cover a period from Vitellius to Constantin the Great.
In the cemeteries of Poieneşti type, 3 coins were found.
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The settlements and the cemeteries of Sîntana de Mureş type revealed four
monetary discoveries from the IV th c. A. D. Ali these monetary discoveries refer
to the territory of Moldavia.
Conclusions. The great quantity of Roman coins discovered in the areas of
Poieneşti and Sîntana de Mureş - Cerneahov cultures is explained by an active
trade and by stipendia, resumptions, plunders, pays etc. This coins was used.
perhaps, in interna! trade too, though this thing is clear especially to more advan
ced Carpians tribes.
Table one shows that the Roman eoin begins to penetrate in Moldavia in great num
ber in the Iot c. B. C. The number of Roman imperial coins will be greater and greater
- beginning with Nero, the most coins belonging to the reign of Traianus (21 .64 % ),
Haclrianus (14.16 % ), Antoninus P�us (17.67 % ) and Marcus Aurelius (12.22 % ). Some
contradictions are realised between the percentage of isolated discovered coins
from different emperors and the hoards (see table num. 1). Most of the Roman
imperial coins discovered in Moldavia come from the IInd c. A. D. The great ma
Jority of them are of silver (99.69 % ). Ali the bronze coins are discovered isolated.
Table II presents the :situation of the hoards of Roman imperial coins disco
vered In Moldavia from a ::}Uantitative point of view.
AU the provincial Roman coins discovered in
Moldavia come from the
?astern part of the Roman Empire (table num. III) .
Barbarianu imitations from the hoards of Roman imperial coins from Mol
davia are enumerated in the table num. IV.
•

PIGURE E:XPLANATIONS
Fig. 1. - - The diagram with the number of the Roman imperial coins discovered
in Moldavia divided on emperors : 1) the total of the coins ; 2) coins of
hoards.
Fig. 2.
The map with the discoveries of Roman coins in Moldavia from the
IInd - the IVth c. A. D. : 1) dispersed hoards; 2) hoards containing al�o Roman
rE-publican denarii ; 3) hoards with Roman coins from t h e IInd -the
Illrd c. A. D. ; 4) Roman Imperial hoards ; 5) hoards which have the Jast
coin from Mal\:us Aurelius ; 6) hoards which have the last coin from
Commodus ; 7) hoards which have the last coin from Septimius Seve
rus ; 8) hoards which have the last coin from Severus Alexander ; 9)
hoards from the IIIrd - the IVth c. A.D. ; 10) isolated discoveries of
Roman imperial coins ; 1 1) monetary discoveries from the settlements
of Poieneşti ; 12) monetary discoveries from the cemeteries of Poieneşti ;
13) monetary discoveries from the settlements of Sintnna de Mureş Cerneahov ; 14) monetary discoveries from the cemeterics of Sîntana de
15) monetary discoveries from thc Sarmatian
Mureş - Cerneahov ;
graves).
The map of the monetary Roman discovcries on lhe territory of R. S. S.
Fig. 3.
Ukraina and R. S. S. Moldavia (after M. Io. Braitschcvsl\ i\.
·

-
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CONTRIBUŢII

LA

CUNOAŞTEREA POPULAŢIEI LOCALE
DINTRE CARPAŢI ŞI SIRET IN SECOLELE V-VI E.N.
de IOAN MITREA

După cum s e ştie, în ultimii ani s-a acordat o atenţie sporită cer
cetărilor istorico-arheologice, menite să clarifice unele din problemele
principale privind cunoaşterea mai amănunţită a culturii materiale şi
spirituale aparţinînd populaţiei locale, din perioada finală a formării
poporulu i român.
Regiunile răsăritene ale României, ca parte integrantă a ariei in
r are s-a desfăşurat procesul etnogenezei româneşti, au stat permanent
in atenţia cer·cetătorilor· Fapt este că din 1 952 ( data î nceputului cerce
tărilor arheologice de la Hlincea-laşi) pe "î ntregul teritoriu al Moldovei
S'au organizat în fiecare an campanii de cercetări arheologice, ale căror
rezultate au permis acumularea unor date menite a favoriza o tot mai
bună cunoaştere a evoluţiei societăţii omeneşti d in a·cest spaţiu, in epoca
finală a formării poporului român.
[n cadrul perioadei finale a formării poporului român, epoca se_
colelor V-VI e·n·, este deosebit de importantă fiind o verigă de bază a
procesului etnogenezei româneşti, neuitindu-se că împrejurările prin care
a trecut populaţia locală în această vreme au fost de cele mai mullte ori
mai puţin favorabile unei dezvoltări nestînjenite.
Situaţia populatiei locale d i n Moldova din secolele V-VI e.n.,
despre care, in trecut, se vorbea doar în fraze generale sau nu se spunea
nimic, este astăzi destul de b ine cunoscută ca urmare a rezultatelor ob
ţinute prin cer·cetările efectuate intr-o serie de aşezări şi necropole.
Astfel, prin cercetările de la Şip ot-Suceava 1 s-au adus pentru prima
dată dovezi concludente privind situaţia societăţii din regiunile de la
răsărit de Carpaţi din epoca la care ne referim. I n anii urmiitori s-au

1

M. Matei, Sectorul oraş, in Şantierul arheologic Suceava, in SCJV, V, 1&54,
1-2. p. 300 şi urm ; idem, Contribuţii la cunoaşterea ceramicif slave de la
Suceava, in SCJV, · X, 1959, 2, p. 409 şi urm.

Memoria Antiqui.tat ls, II,

1 970
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efectuat cercetări arheologice la Botoşana2, Curtea Domnească-IaşP, Ni
chiteni-Botoşani", Botoşani-Dealul Cărămidăriei5, Cucorăni-Botoşani6,
Costişa-Nearnţ7, Poiana-Dulceşti, jud, Neamţ8, Udeşti-Suceava9, Tîrpeşti
Neamţ10, Crucea lui Ferentz-IaşP 1 , Săbăoani-Neamţ12, Dodeşti-Vaslui13,
Bogdăneşti-Vaslui14, Vădeni-Vaslui15, Curtea Domnească-Bacău16 Davi
deni-Neamţ17 etc. Ceea ce se cuvine subliniat, este faptul că cele mai
multe din aceste cercetări au fost efectuate in ultimii ani, unele fiind
în curs de desfăşurare, precum şi situaţia că maj oritatea materialelor
sînt încă inedite. Cu toată situaţia aceasta puţin favoi!abilă ( cauzată de
nepublicarea ritmică a materialelor descoperite) , in ultimii ani, etapa
2

Dan Gh. Teodor şi Gr. Foit, Importanţa descoperirilor de la Botoşana pentru
cunoaşterea secolelor V şi VI in Moldova, comun i care prezentată la a
II-a Sesiune de comunicări ştiinţifice a muzeelor, Bucureşti , dec. 1965. Ma
joritatea materialelor (din 1966-1970) sînt inedite. Part�. din materi�le �e
cunoaştem fie prin participarea noastră la unele camFanu de săp�tur1! f1e
prin informaţiile primite de la Dan Gh. Teodor, căruia h mulţumim ŞI pe
nceastă •�ale.
3 AI. Andronic, Eugenia Neamţu şi M. Dinu, Săpăturile arheologice de la
Curtea Domnească din Iaşi, în Arheologia Moldovei, V, 1967, p. 192-193.
" Săpături efectuate în 1964 de N. Zaharia şi Em. Zaharia. Vezi şi N. Zaha
ria, M. Petrescu-Dîmboviţa, Em. Zaharia, Aşezări din Moldova, de la paleo
litic pînă fn secolul al XVIII-lea, Ed. Acad. R. S. România, Bucureşti, 1970,
.

p. A4,

5 Em. Zaharia şi N. Zaharia, Contribuţii la cunoaşterea culturii materiale din

secolul nl V-lea e.n. din Moldova in lumina săpăturilor de la Botoşani,
în Arheologia Moldovei, VI, 1969, p. 167 şi urm.
6 Săpături efectuate in 1964-1969 de către Silvia Teodor. Materialul ţrefeudal
este nepublicat.
7 Dan Gh. Teodor
.
: V. C�pit� nu şi 1. Mitrea, Cercetările arheologice de la Mă·
_
noaza-Costzşa
şz contrzbuţza lor ln cunoaşterea culturii materiale locale din
sec . V-VI din Moldova, in Carpica, 1, 1968, p. 233 şi urm.
8 Cercetări Gh. Bichir şi V. Ursachi. Vezi şi V. Ursachi Cercetări arheologice
ef!! ctuat e de Muzeul de istorie din Roman, In Carpica, [, 1968, p, 150-152.
_
9 Săpătun conduse de către M. D. Matei in anii 1965-1970. Materialele
des
coperite sint nepublicate.
t o Săpături arheologic� efectuate
in 1962 de către S. Marinescu-Bîlcu. Mate
rialele sint inedite. O parte se află la muzeul din Tirgu Neamţ şi le fo
losim cu asentimentul Silviei Marinescu-Bîlcu, căreia îi mulţumim şi pe
această cale.
1 1 Să:gături efectuate în 1962 de către Dan Gh. Teodor. Materialele sint inedite.
12 V. Ursachi, op. cit., F· 167, 170.
13 Săpături Dan Gh. Teodor. Materialul este inedit.
14 Săpături "\!. Palade. Materialul este inedit.
15 Să.f!ături efectuate in 1966 de către Dan Gh. Teodor Gh. Coman şi V. Fala
de. Materialul este Inedit.
16 Săpături efectuate în 1970 in aşezarea prefeudală de către 1. Mitrea şi AI.
Artimon. Materialul este inedit.
17 Săpături efectuate in 1969-1970 de către M. Babeş, I. Mitrea şi 1. Untaru.
Materialul este Inedit.
,

,
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�ee. V-VI din Moldova .a revenit deseori în atentia specialiştilor, ea
găsindu-şi locul cuvenit într-o serie de studii de sinteză18, cu privire
[a epoca de formare a poporului român, sau în unele lucrări speciale
privind probleme ale sec. V-VII e.n. 19•
Cu toate rezultatele obţinute în ultima vreme în cercetarea epocii
de formare a poporului român pentru regiunile răsăritene ale României,
se poate aprecia că atenţia s-a îndreptat în special asupra unor complexe
situate in regiunea dintre Siret şi Prut, numărul aşezărilor şi necropo
Lelor cercetate metodic în regiunea dintre Carpa_ţi, şi Siret fiind mic.
A1c eastă situaţie ne-a determinat să ne îndreptăm atenţia asupra regiu
nii dintre Carpaţi şi Siret, urmărind prezenta populaţiei loCJale şi a nea
murilor în migratie în epoca sec. V-XI e.n., în lucrarea de faţă oprin
du-ne asupra situaţiei populaţiei locale din sec. V-VI e.n.
In cunoaşterea situaţiei populaţiei locale din sec. V-VI e.n., din
regiunea dintre Carpaţi şi Siret, elementul principal al argumentării
noastre il va constitui realităţile arheologice, ,c unoscută fiind natura
lacunară şi sporadică a izvoarelor scrise. Evoluţia societăţii locale, pro
gresele ca şi stagnările ei, se reflectă în stadiul şi conţinutul dezvoltării
culturii materiale.
Avînd în vedere evoluţia culturii materi,ale din epoca sec.
V-VI e.n., putem deosebi trei etape, ale căror limite cronologice co
respund în mare măsură unor evenimente de istorie politică.
Aceste trei etape sînt :
1 . De la atacul hunilor si emigrarea vizigoţilor pînă la prăbuşirea
dominaţiei hunilor ( 376/381-454).
2. De la prăbuşirea dominaţiei hunilor, pină la contactul cu pri
circa 560).
meie grupuri de sl,avi pă trunse în aceste regiun i ( 454
-

18

1. Nestor, Arheologia perioadei de trecere la feudalism pe teritoriul R.P.R.,
în Studii, XV, 1962, 6 ,p. 1427 şi urm. ; idem, Les donnees archeologiques et
le prQbJeme de la formation du peuple roumain, în Revue roumaine d'histoire,
I II, 19 �4, 3, p. 383 şi urm. ; idem, Formarea poporului romdn, in Istoria po
poruluz romdn, sub redacţia Acad. Andrei Oţetea , Ed. ştiinţifică, Bucureşti,
1970, p. 91 şi urm. ; M. Petrescu-Dimboviţa, Considerations sur le probleme
des periodes de la culture materielle en Moldavie du VI-e au X-e siecles,
in Revue roumaine d'histoire, VI, 1967, 2, p. 181 şi urm. ; Gheorghe Ştefan
Le probleme de la continuite sur le territoire de la Dacie, in Dacia, N S, XII,
1968, p. 347 şi urm. ; Dan Gh. Teodor, Unele probleme privind evoluţia cul
turii materiale din Moldova în secolele VI-X, in Carpica, 2, 1969, p. 253 şi urm.
19 Dan Gh. Teodor, V. Căpitanu şi 1. Mitrea, op. cit., in Carpica, 1, 1968, p. 233
şi urm. ; Dan Gh. Teodor, Regiunile răsăritene ale Romdniei, in secolele
VI-VII, in Memoria Antiquitatis, 1, 1969, J:. 181 şi urm. ; 1. Mitrea, Date re
feritoare la populaţia autohtonă de la răsărit de Carpaţi in secolele V-VI e.n.,
în Studii şi articole de istorie, vol. XIV, 1969, p. 185 şi urm. ; Em. Zaharia şi
N. Zaharia, op. cit. , in Arheologia Moldovei, VI, 1969, p. 167 şi urm.
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3. De la contactul cu slavii, pînă la trecerea in masă a acestora in
sudul Dunării ( ciroa 560-602).
Fiecare din aceste etape, care formează conţinutul epocii sec.
V-VI e . n. , cunoaşte vizibile transformări. Acestea păstrează însă după
cum se va vedea in cele ce urmează, destule elemente de permanenţă,
care să îngăduie o tratare unitară.

1. Etapa dintre 376/381

-

454.

In evoluţia societăţii din regiunea dintre Carpati şi Siret, ca şi tn
general din întreaga regiune extracarpatică a României, un moment
important îl constituie atacurile hunilor asupra acestor regiuni, care
încep in anul 376. Atacurile hunilor asupra acestor regiuni au provocat
o stare generală de nesiguranţă şi au avut consecinte dintre cele mai
importante concretizate în primul rînd in emigrarea prectic totală a vi
zigotilor din regiunile Moldovei fŞi Munteniei20, asupra cărora îşi exer
citaseră dominaţia pînă atunci.
Aceste schimbări de natură politica-militară sînt confirmate ar
·neologic, .prin incetarea în general în această vreme a folosirii aşeză
rilor şi cimitirelor de tip Sîntana de Mureş21• Fenomenul este mai vizibil
indeosebi în regiunile în c are vizigoţii au fost prezenti efectiv pentru
mai multă vreme, respectiv în estul şi sud-estul Moldovei, precum şi 'in
sudul şi estul Munteniei.
Ca o consecinţă generală a acestor evenimente, cultura Sintana de
Mureş - clasică - va lua sfîrşit, în vremurile următoare fiind pre
zente doar unele elemente ale ei.
Lichidarea dorninaţie'i vizigoţilor din regiunile extracarpatice ale
României, nu a făcut loc unei dominaţii hunice efective. Hunii nu s-au
stabilit durabil in regiunile noastre, ei şi-au insta!Jat doar temporar
baze de pornire a atacurilor lor şi de exploatare a populaţiei locale In
regiunile de cîmpie "22. Asupra Moldovei ca şi a întregii Dacii de altfel,
dominaţia bunică s-a realizat prin unele raiduri ca şi prin intermediul
grupurilor gerrnanir:P. aliate cu hunii. La răsărit de Carpaţi, grupuri de
ostrogoti au fost adevăraţi ., agenţi" ai dominaţiei hunice23• Prezenţa
acestor enclave ostrogotice pe teritoriul Moldovei este dovedită prin
n

20 Istoria poporvJui român,

1970, p. 99, capitol redactat de 1. Nestor.
Die menschliche Gesellschaft an der unteren Donau, in vor-und
nachrijmischer Zeit, in Rapports, Il, Antiguite, in XI-eme Congr�s Interna
tional des Sciences Historiques, Stockholm, 1960, p. 134-135 ; Istoria Romd
niei, 1, 1960, p. 694, capitol redactat de 1. Nestor.
22 Istoria poporului romdn, 1970, p. 99, capitol redactat de I. Nestor.
23 1. Nestor, op. cit., in Studii, XV, 1962, p. 1431.

21

1. Nestor,
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descoperirea celor două necropole de 'la Botoşani-Dealul Cărămi.dă
rleP'.
Dependenţa ostrogoţilor faţă de huni este întemeiată şi pe date
ăstorice25• Şi Ferdinand Lot, cu ani în urmă, făcea observaţia că, după
infringerea de către huni, ostrogoţii se împart în două : unii pleacă în
imperiu, alţii se supun hunilor, împărtăşind soarta acestora pînă la 4 5426•
In regiunile dintre Carpaţi şi Siret, ca ,Şi în celelalte părţi ale Ro
mâniei, populaţia locală este prezentă în răstimpul dintre 376-454, in
care asupra Europei de răsărit şi centrale s-a exercitat " regimul de te
roare, dar şi de ordine şi stabilitate politică"27 instaurat de huni. Primele
materiale arheologice care atestau în mod cert prezenţa populaţiei lo
cale în vremea dominaţiei hunilor în regiunea dintre Carpaţi şi Siret
au fost des·coperite în 1962 la Costişa-Neamţ, Materialul ceramic descoperit aici, deşi nu beneficia iniţial de observaţii stratigrafice preci
se, a fost totuşi încadrat cronologic în mod just de 1. Nestor, care a şi
precizat, pentru prima dată, conceptul de cultură Costişa, corespunză
toare perioadei cuprinse între sfîrşitul secolulu i al IV-lea şi prima ju
mătate a secolului al V-lea e.n . 28• Ulterior, săpăturile întreprinse la Cos
tişa au adus şi argumente de ordin stratigrafic, confirmînd teza enunţată
anterior de 1. Nestor29•
Alături de aşezarea de la Costişa, materiale arheologice care să
indice prezenţa populaţiei autohtone în epoca dominaţiei hunice în re
giunea dintre Carpaţi şi Siret, au mai fost descoperite prin cercetările
întreprinse la Curtea Domnească-Bacău30 , Ci:! duleşti-Neamţ31, Udeşti
Suceava32 .
Aşezările din această etapă, ca şi din următoarele, sînt de tipul
siliştilor. Populaţia locală din această perioadă prefera ca loc de aşezări
terenurile situate de-a lungul rîurilor şi văilor secundare sau din apro2� Ibidem : Em. Zaharia şi N. Zaharia, op. cit., în Arheologia Moldovei, VI,
1969, p. 176.

25 Pentru detalii vezi, Ligia Birzu, Contribuţia arheologiei la cunoaşterea pe

rioadei hunice la Dunlfrea de jos, in Analele Universităţ:i B1tcureşti, seria
şt. sociale, Istorie, 20, an. X, 1961, p. 17.
26 F. Lot, Les invasidns germaniques, Paris, 1935, p. 58.
27 Istoria poporului romdn, 1970, p. 99, capitol redactat de 1. Nestor.
28 1. Nestor, op. cit., in Revue roumaine d'histoire, III, 1964, 3, p. 399.
29 Dan Gh. Teodor, V. Căpitanu şi 1. Mitrea, op. cit., in Carpica, 1, 1968,
p. 23'1-239
30 Săpături efectuate in 1970 de 1. Mitrea şi AI. Artimon.
31 I. Mitrea, Descoperiri prefeudale din regiunea central-esticif a Carpaţilor
Orientali şi din zona de contact cu Podişul Moldovei, in Carpica, 1, 1968,
p. 252-254.
32 In aşezarea de la Udeşti-Suceava, cercetată sub conducerea lui M. D. Matei,
există unele materiale, care foarte probabil aţarţin epocii de dominaţie
hunică.
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pierea unor izvoare. Unele aşezări ocupă terasele inferioare ale rîurilor
(Manoaia-Costişa) iar altele, forme de relief mai înalte, terase medii şi
platouri m ai ridicate ( Căciuleşti-Neamţ).
In privinţa tipului de locuinţă din această etapă datele de care
dispunem în prezent sînt puţin concludente. Acestei etape ii aparţine
•::u siguranţă doar un singur complex închis, este vorba de un cuptor
pentru ars cerami<:: a descoperit la Costişa-Neamţ33• Cît priveşte tipul
de locuinţă nu s-a surprins pînă in prezent nici un complex de locuire
in regiunea de care ne ocupăm, care să fie atribuit cu certitudine aces
tei etape.
Cum insă în etapa precedentă, corespunzătoare culturii Sîntana
de Mureş, întîlnim atît locuinţe adîncite (bordeie şi semibordeie) cit şi
locuinţe de suprafaţă3\ iar la Dodeşti sînt semibordeie din sec. V, fără
îndoială că aceste tjpuri se vor fi prelungit şi in epoca dominaţiei hu
nice în regiunea dintre Carpati şi Siret. Ipoteza pare cu atît mai pLau
zibilă, cu cît şi în etapele următoare întîlnim coexistenta acestor două
tipuri de locuinţe35,
Pentru delimitarQ'a oriznntului cultural corespunzător epocii do
minaţiei hunice, de un real folos ne-au fost observaţiile stratigrefice
efectuate la Mcinoaia-Costişa36, ca şi analiza ceramicii şi a altor obiecte
de inventar descoperite în aşezările menţionate.
Cu ocazia cercetărilor arheologice întreprinse in aşezarea de la
Manoaia-Costişa, s-a constatat existenta mai multor nivele de cultură,
core-spunzind sec. III-VI e.n. (fig. 2
profil) .
Astfel, peste nivelul aparţinînd ser. A l III-lea e.n. , c u materiale
daco-carpke caracteristice, se suprapune un nivel din secolul al IV -lea,
corespunzător culturii Sîntana de Mures. Materialele aparţinînd orizon
tului ce corespunde culturii Sîntana de Mureş, prezintă toate caracteris
ticile culturii materiale din primele trei sferturi ale secolului al IV-lea.
Ceea <:: e atrage atenţia, este faptul că î nc ă din acest orizont cultural se
observă un început de decădere a tehnicii de lucru la unele v·a se lu
crate la roată, în sensul că apare şi o categorie ceramică confecţionată
dintr-o pastă. rudimentar [ră.mîntată., avî n d ca liant in special micro
prundişuri. La une-l e vase, fundurile devin ma i îngroşate, observîndu-se
şi o vădită tendinţă de simplificare a profilului buzelor, ca şi a formelor
· --

33 Informaţii M. Zamoşteanu.
31

I. Ioniţă, Contribuţii cu privire la cultura Sin.tana de Mureş-Cerneahov pe
�eritoriul Republicii Socialiste Romdnia, in Arheologia Moldovei, IV, 1966,
p. 193-194 ; N. Zaharia, M. Petrescu-Dimbovita, Em. Zaharia, op. cit., p. 64.
35 La Botoşana, in fa::1 n doua, al;:ituri de semibordeie este prezentă şi locuinţa de suprafaţă. Info. :naţii Dan Gh. Tcodor.
36 Dan Gh. Teodor, V. Căpitanu şi 1. Mitrea, op. cit., p. 233 şi urm. Aceste ob
scrvaţn 3.U fost confirmate şi prin cercetările efectuate de noi [n 1969.
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de vase in general. Apariţia acestor elemente noi, alături de cele
specifice culturii Sîntana de Mureş, din momentele ei de maximă înflo
rire, ne indică faptul că la Mănoaia-Costişa ne aflăm din punct de ve
dere cronologic într-o fază tîrzie a acestei culturi. In această etapă
tîrzie a culturii Sîntana de Mureş se crisbalizează elementele ce vor
deveni caracteristice pentru etapa corespunzătoare dominaţiei hunice.
Peste materialele aparţinînd culturii Sîntana de Mureş deplin for
mate, constatăm prezenţa unei categorii cer.amice evo�uate din aspec
tul Sîntana d e Mureş clasic. Această categorie ceramică este de fac
tură zgrunţuroasă, cu forme mult simplificate, lucrată mai neglijent
( fig. 8, 9, 1 0) .
l n acest facies cultural, corespunzător epocii d e dominaţie hunică
Intilnim două categorii ceramice : una lucrată la roată şi alta lucrată
ru mina
In comparaţie cu ceramica din cultura Sîntana de Mureş propriu
zisă, in noul orizont cultural se menţin unele forme de vase lucrate la
roată, borcane, străchini, castroane ( fig. 8/1 -4 ; fig. 9/5, 6) , dar ele sînt
in mare măsură modificate, în sensul simplificării profilelor, îngroşării
mai mult a fundurilor, la care inelarea dispare, ele fiind desprinse de
roată cu sfoara, care le-a in�primat cercuri concentrice caracteristice
!fig. 1 0 /7, 1 0 ) .
Tra.Jsrorrnilr� suferă � i pasta din care sînt confecţionate aceste va
se, nisipul folosit mai înainte ca degresant este înlocuit întotdeauna cu
microprundişuri. Această compoziţie a pastei a determinat apariţia unor
suprafeţe zgrunţuroase, neuniforme. Uneor i se întîlnesc şi fragrpente
ceramice lucrate la roata înceată. In aceste cazuri, in compoziţia pastei
se observă că s-a folosit pe lîngă microprundişuri şi mici procente de
:ioburi pisate.
Categoria ceramică lucrată cu mîna, este confecţion ată dintr-o
pasUl. în general asemănăto are, doar că uneori cantitatea de cioburi fo
losită ca liant, alături de microprund işuri, este mai mare. Această ca
tegorie ceramică este puţin numeroasă, se întîlnesc doar sporadic unele
fragmente, slab conser vate.
Ca forme de vase lucrate la roată, întîlnim mai ales borcane cu
b� za răsfrint ă şi r?tunjită, cu umerii conturaţi şi fundul rnult ingr�şat.
Dtametru l corpulut acestor vase este uneori mai mic ca al gurii ( fig.
8/2, 4) alteori este mai mare ( fig . 8/1 , 5). De obicei suprafeţ ele vasebr
sînt netezite, excepţie fac cele lucrate la roata rapidă, care prezintă
in interior coaste vizibile.
Alături de borcane, se întîlnesc şi străchinile precum şi castroanele
' fig. 8/3, 9/6, 1 0/9). Acestea au fost lucrate la roată, păstrînd în gene
ral formele cunoscute în cultura Sîntana de Mureş, doar că sînt exe
cutate mai neglijent şi au profilul buzelor mai simplificat.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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Ceramica lucrată la roată este decorată cu benzi de striuri ( fig
8/1 . 9/2--4, 1 0/ 1, 2, 6).
In orizontul corespunzător epocii dominaţiei hunilor, alături de
categorii1e ceramice menţionate, apar sporadic şi fragmente ceramice
din specia fină cenu,ş ie, caracteristică culturii Sîntana de Mureş. Nu
mărul extrem de mic al acestor fragmente ceramice, constituie încă o
dovadă că ne aflăm într-o epocă posterioară culturii Sîntana de Mureş
propriu-zise.
Ceramică specifică nivelului corespunzător etapei dintre 376--454 ,
a fost descoperită atît la Mănoaia-Costişa (fig. 8/1-5, 9/1 , 3--6, 1 0/14, 6, 8, 9}, cît şi la Curtea Domnească-Bacău ( fig. 9/2, 1 0/5, 7) şi Căciu
leşti-Neamţ ( fig. 1 0/10).
[n sprijinul daţării acestui nivel cultural in epoca dominaţiei hu
nice, vin şi cele două fibule de bronz cu piciorul întors pe dedesubt,
descoperite la Mănoaia-Costişa (fig. 1 2/2) şi Curtea Domnească-Bacău
(fig. 1 2/ 1 ) care, probabil, pot fi atribuite sfîrşitului secolului al IV-lea
şi inceputul secolului al V-lea.
In aceeaşi etapă istorică, putem încadra şi inventarul mormîntu
lui descoperit la N. Bălcescu-Roman37, care aparţine probabil ostrogo
ţilor38.
1n restul teritoriului Moldovei, materiale asemănătoare cu cele
din regiunea dintre Carpaţi şi Siret ( şi în primul rînd cu cele de la Cos
Uşa}, au fost descoperite într-o serie de aşezări şi necropole, dintre care
amintim Dode§ti39, Nichiteni40 şi Botoşani - Dealul Cărămidăriei41 etc.
Asemănările dintre materialele descoperite în regiunea dintre Car
paţi şi Siret, Cl,l cele din regiunea dintre Siret şi Prut, ne demonstrează
că în epoca dominaţiei hunilor, pe întreg teritoriul Moldovei avem o
cultură materială unitară în linii generale, creatorii acestei culturi fiind
populatia autohtonă. Această cultură păstrează tradiţiile culturii popu
laţiei locale din sec. III-IV din Moldova, ea avind insă legături şi cu
cultura populatiei din fosta provincie Dacia.
Cum elementele caracteristice acestui aspect cultural au fost sur 
prinse mai întîi in aşezarea de la Mănoaia-Costişa şi apoi in cadrul ne37 Vladimir Dumitrescu, Une tombe de l'epoque des migrations des peuples,
pres de Roman (Moldavie), in Revista istorică romdnă, IV, 1934, p. 00 şi urm.
38 1. Nestor, op. cit., Rapports, II, XI-eme, Congres... , Stockholm, 1960, p. 135 ;
idem, Istoria RomAniei, J, 1960, p. 703.
39 Săpături Dan Gh. Teodor.

40

Săpături N. Zaharia şi Em. Zaharia. Cf. şi N. Zaharia, M. Petrescu-Dimbo
viţa, Em. Zaharia, op . cit., p. 94.
u Em. Zaharia şi N. Zaharia, op. cit., in Arheologia Moldovei, VI, 1969, p. 167,
şi urm.
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cropolei de la Nichiteni, s- a propus să se folosească pentru denumirea
lui termenul de Costişa-Nichiteni42 ,
Cultura materială aparţinînd populaţiei locale din Moldova din
epoca corespunzătoare dominaţiei hunice, are afinităţi cu cultura ma
terială a populaţiei autohtone din celelalte regiuni ale României şi în
primul rînd cu cultura Bratei din Transilvania43 ( avem în vedere mate
rialul din cimitirul nr. 1 şi aşezarea nr. 1 , aceste c omplexe fiind datate
la sfîrşitul secolului al IV -lea şi prima jumătate a secolului al V-lea).
Analiza ate ntă a materialelor de la Costişa, Nichiteni, Dodeşti şi
din alte complexe arheologicE" din regiunile de la răsărit de Carpaţi şi
compararea lor cu materialele din cimitirul şi Cl§ezarea nr. 1 de la Bra
tei, ne permite să vorbim în Moldova de existenţa unei variante răsă
ritene a culturii 13ratei"'• .
Acest orizont cultural din Moldova, Costişa-Nichiteni, durează
pînă pe la jumătatea secolului al V-lea, respectiv pînă în momentul
prăbuşirii dominaţiei hunice, determinată de i mpr ej ură rH e din 454, cînd
o coaliţie germanică condusă de regele gepid Ardarich zdrobeşte ar
matele fiilor lui Attila""· După înfrîngerea de către această coaliţie con
dusă de gepizi, hunii se risipesc, dispărînd din istoria Europei centrale
ş i răsăritene.
2.

Etapa dintre 454

-

circa 560.

In răstimpul dintre prăbuşirea dominaţiei hunilor şi contactul cu
slavii pătrunşi în aceste regiuni, nu mai devreme de o dată situată ln
42

Dan Gh. Teodor, Unele probleme privind evoluţia culturii materiale locale
din Moldova in sec. V-X e.n., comunicare prezentată la a III-a Sesiune rtiin
ţifică a muzeelor, Bucureşti, dec. 1965 ; I. Mitrea, op. cit., In Studii şi arti
cole de istorie, XIV, 1969, p. 191.
43 Eugenia Zaharia, Sondaje;e de la Bratei din 1 959, in Materiale, VIII, p. 623
şi urm. ; 1. Nestor, op. cit., in Studii, XV, 6, 1962, p. 1431-1433 ; idem, op. cit.,
In Revue roumaine d'histoire, III, 1964, 3, p, 400-401 ; idem, Bratei '67, In
Magazin istoric, an. I, nr. 8, noiembrie 1967, p. 65-69 ; Eugenia Zaharia,
Săpăturile de la Dridu, Contribuţie la arheologia şi istoria perioadei de for
mare a poporului romdn, ed. Acad. R. S. România, 1967, p. 79 şi urm. ; idem,
Cultura Bratei şi raportul ei cu Cultura Dridu, comunicare prezentată la Se
sesiunea ştiinţifici! .Noi descoperiri arheologice din perioada formifrii poporu
lui romdn", Iaşi, 27-29 dec. 1969 ; idem, Citeva obserl)aţii despre arheologia
şi istoria secolelor Vlli-IX pe teritoriul R. S. Romdnia, in Aluta, I, 1969,
p. 1 13 şi urm. ; Ligia Birzu, Continuitatea populaţiei băştinaşe in Transil
vania la sfîrşitul sec. IV şi inceputul sec. V pe baza descoperirilor de la Bra
tei in Analele Univ. Bucureşti, Istorie, anul XV, 196ti, p. 35 şi urm.
4t, D�n Gh, Teodor şi I. Mitrea, Moldova in epoca j01·mării poporului romdn, In
Ateneu, nr. 6, iunie 1970.
45 Istoria Romdniei, I, 1960, p. 700, capitol redactat de 1. Nestor ; Istoria po
porului romdn, 1970, p. 100, capitol redactat de I. Nestor.
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j urul anului 560, in regiunea dintre Carpaţi şi Siret, se dezvoltă un facies
cultural deosebit faţă de cel existent in epoca dominatiei hunice.
Limitele cronologice ale acestei etape, legate de două momente
importante de istorie politică - prăbuşirea dominaţiei hunice şi pătrun
derea şi stabilirea primelor grupuri de slavi la răsărit de Carpaţi sint
confirmate şi de rezultatele cercetărilor arheologice.
Astfel, limita inferioară a faciesului cultural din această etapă,
apartinind populaţiei locale dintre Carpaţi şi Siret, a fost precizată pe
baza observatiilor din aşezarea de la Mănoaia-Costişa.
In această aşezare, peste orizontul cultural specific perioadei do
minaţiei hunilor, se suprapune un altul, care prin materialul ce-l ca
racterizează se poate data în a doua jumătate a secolului al V-lea şi
inceputul secolului al VI-lea46 •
Limita inferioară ne este dată deci de faptul că acest orizont ur
mează imediat in timp după cel corespunzător sfîrşitului secolului al
IV-lea şi primei jumătăţi a secolului al V-lea.
Limita superioară a acestui orizont, a fost precizată cu mai multă
.
Siguranţă pe baza observaţiilor din aşezarea de la Botoşana. Observa
tiile stratigrafice din această aşezare ca şi analiza comparativă a in
ventarului diferitelor locuinţe, au arătat că există aici doua faze de lo
cuire, una aparţinînd epocii de la sfîrşHul secolului al V-lea şi prima
jumătate a secolului al VI-lea, iar a doua datează din a doua jumătate
a secolului VIf'l.
Confirmarea, privind existenţa acestor două faze din cadrul aşe
zării de la Botoşana, s-a făcut prin descoperirea a două locuinţe supra
puse ( BB şi B9) , al căror sistem de construcţie şi inventar diferă . Im
portant e şi faptul că s-a precizat că în prima fază, din inventarul lo
cuinţelor lipseşte cerarnica de factură slavă. In s chimb, ea este prezentă
în inventarul locuintelor din faza a 11-a. Prin urmare, limita superioară
a primei faze de la Botoşana, nu depăşeşte mijlocul secolului al VI-lea.
Că elementele culturii materiale din ultimul nivel de la Mănoaia
Costişa se încadrează în .aceeaşi fază culturală cu cele specifice fazei
Botoşana 1, ne-o indică în primul rînd asemănarea materialului ceramic
din cele două aşezări. Se cuvine precizat că şi din nivelul superior de
la Mănoaia-Costişa lipseşte ceramica de factură slavă.
Odată fixate limitele cronologice ale acestei etape intre 454 şi circa
560, in cele ce urmează vom defini principalele ::: a racteristici ale facie
sului cultural corespunzător, pe care -I denumim Costişa-Botoşana 148•
46 Dan Gh. Teodor, V. Căpitanu şi 1. Mitrea, op. cit., p. 243.
Dan Gh. Teodor şi Grigore Foit, op. cit., la nota 2.
48 Dan Gh. Teodor, op. cit., [n Memoria Antiquitatis, 1 1969, p, 185 ; 1. Mitrea,
op. cit., [n Studii şi art icole de istorie, XIV, 1969, l7· 192.

47
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Etapei Costişa-Botoşana 1 cuprinsă intre 454 - circa 560, ii aparţi
ne materialul din ultimul nivel de la M!inoaia-Costişa, cel din faza I de
la Botoşana, o parte din materialul de la Curtea Domnească-Bacău, T,ir
peşti, Volovăţ"9 , Davideni etc.
Aşezările acestei etape sînt de tipul siliştilor, fiind situate pe te
rasele inf(ilrioare şi platourile din lungul rîurilor �i văilor secundare.
Sub aspectul poziţiei aşezărilor, se constată o legătură strînsă cu aşe
zările din perioada anterioară, precum şi cu cele corespunzătoare cul
turii Sîntana de Mureş, în sensul ca, în general ele sînt situate pe te
renurile j oase. De altfel, trebuie reţinut că de multe ori. aceste aşezări,
din etapa 454
circa 560, se află pe aceleaşi locuri cu aşezările din
perioada anterioară, aparţinînd etapei corespunzătoare dominaţiei hu
nice sau culturii Sîntana de Mureş . Asemenea cazuri întîlnim la Costi
şa50, Curtea Domnească-Bacău51 şi Botoşana52•
Locuinţele specifice acestei etape cuprinse intre 454
circa 560,
sint mai bine cunoscute dat fiind numărul mai mare de descoperiri
(ăcute.
Tipurile de locuinţe caracteristice pentru această etapă sînt bor
deiul şi semibordeiul. Bordeiul este tipul de locuinţă cel mai des intilnit
in aşezările din această vreme. Atît bordeiele cît şi semibordeiele, au o
formă rectangulară, cu colţurile uşor rotunjite .
Dimensiunile laturilor acestor locuinţe variază de la caz la caz
intre 2,50 X 3,20 m şi 3,40 X 4 m. Adîncimea med ie a semibordeielor
este de circa 0,40 - 0,50 m, in schimb, aceea a bordeielor, ajunge
uneori la 0,75 - 0,90 m, faţă de solul iniţial de călcare (fig. 2, 3) .
In marea majoritate a cazurilor, aceste locuinţe au dispuse in col
turi, sau pe mijlocul laturilor, gropi cilindrice sau ovale, in care se in
troduceau parii pentru susţinerea pereţilor şi acoperişului . Uneori se
intilnesc gropi de pari şi în centrul locuinţelor. La unele locuinţe nu s-au
surerins gropi de pari. Probabil c ă în asemenea cazuri pereţii, ca şi aco
perişul, se sprijineau pe tălpici rle lemn, dispuşi de jur împrejurul lo
cuintei la nivelul suprafeţei de călcare. Urmărind dispoziţia gropilor de
pari pe suprafaţa podelei locuinţelor, se poate presupune că acoperişul
-

-

49 Săpături Al. Artimon in 1070.
50 La Mănoaia-Costişa, s-a arătat că există o succesiune de on · zonturi cultu
rale ce acoperă aproape in întregime perioada sec. III-VI e.n.
6 1 La Curtea Domnească-Bacău, au apărut sl'oradic fragmente ceramice ce
indică şi un nivtl corespunzător culturii Sîntana de 1\lureş. Acestui nivel l i
aparţine ş i u n cuptor d e ars ceramică descGperit [ n 1970. Tot aici, după cum
s-a arătat, există materiale ce aparţin etapei cores!Junzătoare dominaţiei
hunice.
52 Pe acelaşi loc, pe care sînt situate aşezările prefeudale 1 şi II de la Do
toşana, a fost documentut şi un n ivel S!)Oradic aparţinînd culturii Sintana de
Mureş.
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putea fi în două ape sau deseori într-o singură pantă. Materialul din
·care era făcut acoperişul varia de la regiune la regiune, de obicei se
folosea lemn de esenţă moale. Pereţii locuinţelor erau făcuţi din ace
laşi lemn de esenţă moale sau din nuiele lipite cu lut.
Intrarea în locuinţe nu s-a surprins intotdeauna. In cazurile sur
prinse, ea se prezintă in trepte sau in pantă.
In locuinţe, într-unul din colţuri, s-au descoperit pietrare cu sau
fără boltă, avînd de obicei o formă rectangularli sau �or ar<:ui.t&. Di
mensiunile pietrarului variază de la locuinţă la l ocuinţă, mărimea latu
rilor ( cînd sînt rectangulare), nedepăşind 1 -1 , 1 0 m. Paramentul de pie
tre înconjoară de regulă vatra de foc ( ov.a lă sau dreptunghiulară). De
obicei pietrarul este dispus în coltul de nord-vest sau nord-est şi foarte
rar în colţul de sud-est al locuintei . Ca regulă generală, consemnăm eli
întotdeauna pietrarul se află în faţa intrării. Uneori, asemenea vetre
s-au construit şi in aer liber, ca de exemplu la aotoşana.
In această. etapă se întîlneşte şi cuptorul construit din lut cu boltă,
avînd vatra de foc de formă ovală. Acest tip de cuptor este uneori ln
parte cotlonit în peretele locuinţei, aşa cum s-a observat la Curtea Dom 
nească-Bacău.
Din etap� dintre 454 - circa 560 nu cunoaştem nici o necropol4
.
.m reg1unea
dmtre Carpati. �i Siret, care să fie atribuită cu certitudine
populaţiei autohtone. Am putea doar incadra in această etapă necro
pola de la Secueni-Roman53, distrusă în mare măsură de lucrări de in
teres obştesc. Cele două brăţări de bronz ( fig. 1 2/6, 7), descoperite la
unul din schelete, permit datarea acestei necropole în a doM jumătate
a secolului al V-lea şi prima jumătate a secolului al VI-lea54• Din lipsa
unui inventar mai bogat şi a studiilor antropologice, cît şi a volumului
redus de săpături arheologice din această necropolă, nu ne putem pro
nunţa asupra apartenenţei etnice a celor ce au folosit această necropolă.
Din inventarul locuinţelor aparţinînd etapei dintre 454
circa
560, se impune în primul rînd ceramica (fig. 1 1 / 1 -9).
Se intilnesc două categorii ceramice : una lucrată la roată şi alta
lucrată cu mîna. Se cuvine a sublinia că ponderea ceramicll lucrate cu
mîna creşte în comparaţie cu cea lucrată la roată.
Anali2la ceramicii lucrate l.a ro.ată, de la Mănoaia-Costişa, Botoşana
( faza 1), Curtea Domnească-Bacău şi din alte puncte din regiunea în
discut�. ne ara tă că trăsăturile sale o recomandă ca avînd legături cu
-

53
M

V. Ursachi, op. cit., in Carpica I, 1968, p. 184-185.

Piese asemănătoare apar in Ungaria, ele fiind datate in sec. V-VI e.n. Cf.
Fettidi Nandor, Archăologische Studien zur geschichte der Spathunnischen
Metallkunst, in Archaeologia Hungarica, XXXI, 1951, pl. XXXII/10, 11 ;
idem, La trouvaille de tombe princiere Hunn!que d Szeged-Nagyszeksos, in
Archaeologia Hungarica, XXXII, 1 953, pl. XX/6 ; XXVIj2 ; XXIX/8 ; XLVI /2.
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ceramica lucrată la roată din perioada precedentă. La ceramica lu
crată la roată din această etapă, se observă aceeaşi tendinţă de de
cAdere a tehnicii de prelucrare, concretizată in simplificarea şi de
formarea profilelor şi în degradarea pastei. Printre caracteristicile aces
tei categorii ceramice trebuie să reţinem existenţa microprundişurilor
cu bobul mare in pastă ( in locul nisipului), îngroşarea tot mai vizibilă
a fundurilor, dispariţia inelării, îngroşarea buzelor, aplatisarea umerilor
( fig. 1 1 /6, 7). In general arderea este neuniform!.
Ca forme, întîlnim vasul borcan, de diferite mărimi, avînd uneori
umerii boltiţi, fără gît, cu buza răsfrîntă in afară , Uneori intllnim vase
mai puţin alungite, cu un inceput de git.
Ceramica lucrată cu mîna, este făcută dintr-o pastă care are şamotă
In compozitie.
Vasele lucrate cu mîna au de obicei formă de borcan. cu buza eva
zată, umerii conturaţl, pîntecele bombat, fundul mic şi îngroşat (fig.
1 1 /4, 5, 8, 9). Alături de vasele borcan, intilnim şi tipsii circulare cu mar
ginea scundă, care apar in regiunea dintre Carpaţi şi Siret pentru prima
dată in această etapll.
Unele din vasele lucrate cu mîna sint mai ingrijit confecţionate,
ele imită vasele lucrate la roatll ( fig. 1 1/5, 9) . Cele mai multe însă
sint lucrate neglijent. Destul de rar, in aşezările din regiunea dintre
r:arpaţi şi. Siret din aceustă vreme se intilnesc şi unele materiale ce
ramke de import, aşa cum o dovedesc fragmentele de amfore bizantine
descoperite la Costişa şi Botoşana.
Din inventarul locuinţelor din etapa dintre 454 - circa 560 mai
nmintim prezenţa unor obiecte, cum ar fi fusaiole ( fig. 1 2/5) , cuţite de
fier, pietre de ascuţit ( fig. 12/4) , mărgele, cătărărni (fig. 1 2/3) etc.
Materiale asemănătoare cu cele din regiunea dintre Carpaţi şi
Siret caracteristice pentru etapa dintre 454 - circa 560, apar şi in res
t u l teritoriului Moldovei55 , putînd vorbi deci de existenţa unei culturi
unitare în regiunile de la răsărit de Carpaţi şi in această etapă istorică.
Aspectul cultural din Moldova ce c aracterizează etapa corespunză
toare celei de-a doua jumătăţi a secolului al V-lea şi primei jumătăţi a
'ccolului al VI-lea, prezintă afinităţi cu aspectele culturale din celelalte
regiuni ale României, şi în primul rînd cu complexele culturale autoh
tone de tip Ipoteşti-Cîndeşti �i Bratei-Moreşti, ale căror trăsături ca
rac-teristice şi direcţii de dezvoltare au fost precizate cu claritate de
1. Nestor56•
I, 1969, p. 185-188 ;
op. cit., in Memoria Antiquitatis,
Mitrea, op. cit., in Studii şi articdle de istorie, XIV, 1969, p. 188-192 .
Nestor, op. cit., In Revue roumaine d'histoire, III, 1964, 3, F. 383 şi urm.

65 Dan Gh. Teodor,
1.
56 1.
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In lumina datelor obţ; nu te prin cercetările de la Curtea Domneas
că-Bacău, se poate aprecia că legăturile complexului cultural Costişa
Botoşana I cu comp:exul Ipoteşti-Cîndeşti57 sînt mult mai puternice decit
s-a crezut pînă acum.
Existenţa unei unităţi culturale pentru întreg teritoriul României,
ln e�apa dintre prlibuşirea dominaţiei hunilor şi pătrunderea slavilor,
este un fenomen firesc, avînd in vedere prezenţa unui etnic rlaco-roman
în tot acest spatiu, cu o organizare social-economică C� nrnape identică
şi supusă unei influenţe permanente romano-bizantine58, fie direct, fie
prin o serie de legături economice şi culturale. Fireşte că în cadrul
acestei unităţi pot exista diferenţieri regionale. Ele trebuie puse pe
seama gradului diferit de romanizare şi a receptării într-o măsură mai
mică sau mai mare a influenţelor bizantine. In acest context se poate
face observaţia că, deşi în linii generale facie<;ul cultural din Moldova
de tip Costişa-Botoşana se încadrează în unitatea culturală a intregului
teritoriu al României, el prezintă o oarecare rămînere în urmă, atît faţă
de celelalte regiuni, cît şi faţă de nivelul culturii materiale din etapa
precedentă.

3. Etapa dintre circa

560 - 602.

I n evoluţia societăţii locale din spaţiul dintre Carpaţi şi Siret, ca
de altfel din întreg spaţiul nord-dunărean, se poate admite începutul
unei noi etape cultural-istorice, din primele decenii ale celei de-a doua
jumătăţi a. secolului al �-lea. Inceputul acestei etape este marcat de
prezenţa primelor grupuri de slavi în regiunile extracarpatice ale Ro
mâniei şi in primul rînd în Moldova, prezenţă care nu poate fi admisă
inainte de circa 560.59.
Sfirşitul acestei etape este marcat de un eveniment politica-mili
tar, cu consecinţe importante pentru regiunile sud-estului european,
57

V. Teodorescu, Despre cultura Ipoteşti-Cfndeşti in lumina cP.rretlirilor arheologice din
nord-estul
Munteniei (reg. Ploieşti), in SCIV, 15, 1964, 4,
p. 491-493.
58 Influenţele remaii�·hizantine asupra populaţiei locale din regiunea dintre
Carpaţi şi Siret in secolele V-VI vor fi subliniate in partea finală a lucră
rii, ele constituind o permanenţă, ce se exercită in grade diferite, in toată
epoca de care ne ocupăm.
59 Istoria poporului romdn, 1910, ţ. 102-103, capitol redactat de 1. Nestor ;
N. Zaharia, M. Petre!lcu-Dimboviţa, Em. Zaharia, op. cit., p. 101-102 ; Dan
Gh. Teodor, op. cit., in Memoria Antiquitatis, 1, 19b9, p. 189
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respectiv de prăbuşirea în 602 a limesului dunărean şi trecerea in masă,
de la a<:eastă dată, a slavilor in sudul Dunării60.
In etapa cuprinsă intre circa 56�2. populatia locală este pre
zentă in regiunea dintre Carpaţi şi Siret, ca şi in restul teritoriului Ro
mâniei.
Pentru cunoaşterea stadiului de dezvoltare a populaţiei locale din
regiunea dintre Carpaţi şi Siret, din timpul celei de-a doua jumătăţi a
sec. VI şi începutul sec. VII, dispunem de o informaţie mai bogată, ca
urmare a <:ercetărilor arheologice efectuate într-un număr mai mare de
aşezări, in comparaţie cu epoca precedentă.
De menţionat totuşi că pînă în prezent nu se cunoaşte nici o ne
cropolă sigură în Moldova care să aparţină acestei etape.
Primele descoperiri care au dovedit prezenţa populaţiei locale in
regiunea dintre Carpaţi şi Siret în epoca dintre circa 560-602, au fost
făcute la Şipot-Suceava61.
In ultimii ani, dovezi ale prezentei populatiei locale s-au obţinut
prin cercetările de la Botoşana ( faza a II-a)62, Poiana Dulceşti63, Săbăoani 
Neamt6". Tîrpesti-Neamt65, Curtea Domneasdi-Ba<:ău66, Davideni
Neamt67, Gura Văii-Oneşti68, Udeşti-Suceava69, RuŞii-Mănăstioarei, jud.
Suceava'0, Volovăţ7 1 etc.
Aşezările a<:estei etape sînt tot de tipul siliştilor, fiind situate in
marea maj oritate a cazurilor pe terasele inferioare ale unor riuri sau
pîraie. Unele dintre ele se află pe aceleasi locuri, în care am întîlnit
aşezări şi in etapa anterioară (Botoşana, Tîrpeşti-Neamţ, Curtea Dom
nească-Bacău, Udeşti-SuceavaJ.
60

In legătură cu situaţia de la graniţa dunăreană la sflrşitul sec. al VI-lea şi
inceputul secolului al VII-lea, si pătrunderea slavilor in Balcani, vezi I. Nes
ter, La penetration des Slaves dans la Peninsule Balkanique et la Grece con
tinentale. Considerations sur les recherches histortques et arcMologiques
1, in Revue des etudes sud-est europeermes, I, 1963, 1-2, p. 41-67 ; Istoria
poporului romdn, 1970, ţ. 104-105, capitol redactat de I. Nestor.
51 I. Nestor, op. cit., in Studii, XV, 1962, p. 1435 ; idem, op. cit., [n Revue rou
maine d'histoire, III, 1964, 3, p. 338 şi urm.
62 Săpături Dan Gh. Teodor şi Gr. Foit, Cf. şi Dan Gh. Teodor şi Gr. Foit, co
municare prezentată la a II-a Sesiune �iinţificlf a muzeelor,
Bucureşti,
dec. 1965.
63 V. Ursachi, op. cit., in Carpica, I, 1968, p. 147-152.
64 Ibidem, p. 156-158.
65 Săpături Silvia Marinescu-Bilcu. Vezi şi nota 10.
66 Săpături 1. Mitrea şi AI. Artimon.
67 Săr ături M. Babeş, I. Mitrea şi I. Untaru.
68 Săpături A. Niţu, C. Buzdugan şi C. Eminovici.
69 Săpături conduse de M. D. Matei.
70 Săpături Mircea Ignat.
71 Săpături Alexandru Artimon.
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Ca tipuri de locuinţe, întîlnim bordeiul, semibordeiul şi locuinta
de suprafaţă. Menţionăm că pînă în prezent se cunoaşte o singură lo
cuinţă de suprafaţă, descoperită la Botoşana72• Pe de altă parte menţio
năm că in această etapă predomină ca tip de locuinţă semibordeiul.
Semibordeiele ca şi bordeiele sînt de formă rectangulară, cu col
ţurile de obicei puţin rotunjite . Ca dimensiuni, atît bordeiele cît şi semi
bordeiele, sînt asemănătoare. Dimensiunile l aturilor variază
între
2,50 X 3,20 m şi 4, 1 0 X 5 m. Adîncimea medie a semibordeielor este ele
circa 0,40 - 0,55 m iar aceea a bordeielor ajunge pînă la 0,70 - 0,95 m,
faţă de solul initial de călcare.
Ca sistem de construcţie şi în această etapă, pereţii şi · acoperişul
erau susţinute fie de pari, în care caz urmele acestora apar pe podea,
fie pe tălpid, la suprafata nivelulu i de călcare.
In general podeaua este nefăţuită, într-un singur caz la Botoşana,
ea este amenajată printr-un strat subţire de lut73.
După cum rezultă din dispunerea gropilor de pari, se poate pre
supune că acoperişul era in două ape sau intr-o singură pantă. Atît aco
perişul cît şi partea de deasupra gropii a pereţilor, erau făcute din lemn
de esenţă moale, ce se găsea din abundenţă in preajma aşezărilor res
pective. La unele locuinţe s-a surprins şi intrarea, ca fiind amenajată
în trepte sau în pantă. Locuinţele din această fază, din cadrul aceleiaşi
aşezări sînt de obicei dispuse în şi ruri, la distanţă nu prea mare unele
de altele.
In toate locuintele, într-unul din colţuri. şi foarte rar în mij loc, se
gaseşte un pietrar, cu sau fără boltă, avînd o formă rectangulară sau
uşor arcuită . Dimensiunile pietrarului variază de la locuinţă Ia locuin
ţă, mărimea laturilor, în cazul celor rectangulare, nedepăşind 1-1 , 1 0 m.
Paramentul de pietre înconj oară de regulă v·atra de formă ovală sau
dreptunghiulară. Pietrele folosite sînt fie bolovani de rîu, în cazul in
care există in apropierea aşezării, fie piatră spartă. De obicei, pietra
rul este dispus în colţul de nord-vest sau nord-est. Uneori, el este si
tuat şi în coltul de sud-est al locuintei, sau în mijlocul locuinţei. Ca re
gulă, pietrarul este situat în partea opusă intrării, în contra pantă. Ală
turi d e pietrar, se întîlneşte şi cuptorul construit din lut cu boltă.
Ca şi la Şipot-Suceava şi Botoşana74, la Davideni-Neamţ întîlnim
in aceeaşi locuinţă, o vatră construită din pietre şi un cuptor din lut.
Bordeiul cu dimensiuni destul de mari avea în centru vatra din pietre,
fără boltă, iar în colţul de vest un cuptor din lut, folosit foarte pro
babil pentru copt pîine ( fig. 6) .
72 Dan Gh. Teodor, op. cit., in Carpica, II, 1969, p. 261.

73 Ibidem.

74 Ibidem, p. 264-265.
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In cadrul aşezărilor aparţinînd celei de a doua jumătăţi a sec. VI
şi începutului sec. VII s-au descoperit numeroase unelte, obiecte c\e
podoabă, alte diferite obiecte şi o mare cantitate de ceramică.' Unele
din aceste descoperiri, cum ar fi fibulele şi ceramica, au contribuit,
împreună cu observaţiile stratigrafice, la stabilirea limitelor cronologice
ale acestei etape.
In aproape toate aşezările s-au descoperit cuţitaşe din fier de di
ferite mărimi . Nu este exclus ca şi cele două topoare din fier cu ceafă
cilindrică şi aripioare, descoperite la Hangu-Neamţ75 şi Arborea-Sucea
va76 să aparţină acestei etape ( fig. 1 3/10, 8) .
De la Şipot-Suceava77 şi Curtea Domnească-Bacău78, provin două
fibule de tip romana-bizantin cu picior, turnate din bronz. Fibula de la
Şi pot-Suceava ( fig. 1 3/1 ) prezintă pe suprafata exterioară a arcului şi
piciorului un ornament format din linii paralele şi grupuri sau şiruri
de mici cercuri concentrice.
Fibula de la Curtea Domnească-Bacău
(fig. 1 3/2) este mai mică şi mai simplă sub aspectul ornamentaţiei, ea
prezentînd pe ai"C ca şi la capătul piciorului, un ornament format din
!Jrup_uri de linii paralele.
Mai menţionăm că la Davideni a fost descoperită în stratul de
cultură din sec. VI-Vi!I, o fibulă romano-bizantină de tipul cu picio
rul înfăşurat pe dedesupt ( fig. 1 3/5).
Fibulele romana-bizantine d e la Şipot-Suceava, Curtea Domnească
Bacău şi Davideni sprijină datarea complexelor culturale în care au
fost descoperite, in a doua jumătate a sec. al VI-lea. Nu este exclus
c.a cea de la Davideni să apaTţină insă chiar : nceputului secolului al
VI-lea. Asemenea fibule se întîlnesc şi în alte regiuni ale României, ele
avînd o largă circulaţie în secolul al VI-lea în Peninsula Balcanică79.
De la Botoşana80 provine o aplică, de formă dreptunghiulară, lu
crată din foiţă de alamă, pe suprafaţa căreia este executat in tehnica
�resării, un decor geometric liniar format din şiruri de pseudogra
nule ( fig. 1 3/4).
Dintre celelalte obiecte descoperite în aşezările aparţinînd etapei
dintre circa 560--602, amintim unele mărgele din sticlă şi lut, unele
in sec. VI-XI,
[n SCIV, 21, 1970, 1, p. 108 ; fig. 6/11.
76 Ibidem, p. 108 ; fig. 6f10.
77 Ibidem, p. 108 ; fig. 6/1.
78 Fibula romano-bizantină de Ia Curtea Domnească-Bacău, a fost descoperită
cu ocazia săpăturilor fntreprinse in vara anului 1970, fn semibordeiul 86.
79 In legătură cu răsţfndirea şi datarea acestui tip de fibulă, Cf. Dan Gh.
Teodor, op. cit., fn SCIV, 21, 1970, 1, r. 108-109. Aici se dă şi o bogată biblio
grafie a prnhlP.mP.i.
80 Dan Gh, Teodor, op. cit., ln SCIV, 21, 1970, 1, p. 1 12 ; fig. 6 /3.

75 Dan Gh. Teodor, l!flemente şi influenţe bizantine în Moldova
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obiecte din os, ca ace (fig 1 3/2} , fusaiole din lut (fig. t 3n, 9), şlefuitoare
sau pietre de ascuţit din gresie.
Alături de obiectele descoperite în aşezările dintre Carpaţi şi Si
ret, trebuie să amintim şi cele cîteva monede b izantine, apărute tn di
ferite puncte din regiunea la care ne referim. Astfel, monede din bronz,
emisiuni din vremea lui Iustinian 1, au fost descoperite izolat la Boto
?ana-Suceava01 (fig. 1 3/6), Bacău82,' Tibucani-Neamţ83, Poiana-Dul
ceşti84. Pe teritoriul oraşului Bacău a mai fost descoperită şi o monedă
de la Mauriciu85•
In imediata apropiere a regiunii de care ne ocupăm, pe malul stîng
al Siretului, la Horgeşti-Bacău a fost descoperit tntr-un vas de bronz,
un tezaur ce conţine monede bizantine, care se eşalonează din vremea
lui Iustin II şi pînă la Mauriciu, precum şi un lănţişor-colier86•
In inventarul aşezărilor din perioada dintre circa 560-602, un loc
deosebit revine ceramicii. După tehnica de prelucrare a ceramicii din
această etapă, s-a constatat că există două c:itegorii principale :
.a) ceramică lucrată cu mîna.
b) ceramică lucrată c u roata înceată.
a) Ceramica lucrată cu mîna este confec tionată din pastă gro
sieră, de culoare neagră-cenuşie in interior şi brun-gălbuie sau cără
mLzie la exterior. Pasta conţine în compoziţie nisip, dar in special ş a 
mată, din care cauză suprafaţa exterioară a vaselor prezintă un as
pect neregulat. Forma tipică întîlnită este vasul borcan, cu fundul şi
pereţii groşi. avînd marginea uşor arcuită ( fig. 1 4/1-6, 1 5/2, 3, 5, 6).
Unele din formele vaselor borcan întîlnite i n această etapă, reprezintă
o evoluţte firească a formelor întîlnite în etapa Costişa-Botoşana 1.
Faţă de formele vaselor borcan din etapa precedentă , acestea sînt puţin
modificate , în sensul unei alungiri a corpului prin aplatisarea umerilor
( fig. 1 4/1 , 1 5/3, 5, 6). Alte tipuri de vase borcan sînt rezultate din lmita81 Ibidem, p. 112-1 13, notele 70 şi 78.

82 B. Mitrea, Decouvertes rtkentes et plus anciennes de monnaies antiques et
byzantines �.n Roumanie, in Dacia, N S, XI, 1967, p. 389, nr. 71. Moneda ::le
bronz de la Iustinian I, astăzi pierdută, a fost descoper1tă In 1951 pe teri
toriul or:1şnlui Bacău. Nu t>stt> exclus ca această monedă să provină din
aşezarea r refeudală din sec. V-VII de la Curtea Domnească, identificată
prin cercetările din 1970.
83 Virgil Mihăilescu-Birliba, Descoperil"i de monede dntice şi bizantine, in Me
moria Antiquitatis, 1, 1969, p. 429-430.
84 R. MitrPil , Desrnperiri recente şi mai vechi de monede antice Fi bizantine
in R.P.R., in SCIV, 16, 1963, 3, p. 617, nr. 73.
85 Moneda este de bronz de la Impăratul Mauriciu (emisiune 599{600) , Infor
maţii V. Căpitanu, căruia ii mulţumim şi pe această cale.
86 Tezaurul a conţinut şi o monedă de la Phocas care a fost pierdută. Infor
maţie V. Căpitanu, căruia li mulţumim şi pe această cale.
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rea unor forme slave arhaice ( fig . 1 4/2) , ele insă aparţin cu siguranţă tot
populaţiei locale. S i in această etapă se 1:1.tîlnesc frecvent fragmente de
tipsii sau tipsii întregi ( fig. 1 5/4) .
b ) Ceramica lucrată l a roata înceată est'-' făcută dintr-o pastă gro
sieră mai compactă, uneori insă dintr-o pastă mai bună, amintind pasta
din epoca precedentă. Pasta <".onţine în c ompoziţie �motă, nisip şi in
unele cazuri o cantitate mai mare de microprundişuri. Forma caracte
ristică e vasul borcan, cu p er e ţii mai subţiri, mai bine conturaţi , pre
zentînd uneori la exterior urme clare de netezire. Marginea de sus este
subţire şi puţin răsfrîntă. Categoria ceramicii lucrate la roată înceată
din această etapă păstrează în mod vizibil traditia ceramicii locale, lu
crată la roată, pe care am i n t ilnit-o în cele două etape precedente. Se
ma i poate fa:ce observaţ i a că această categorie ceramică lucrată la
roată este foarte puţin numeroasă . Ceea ce trebuie subliniat este fap
tul că şi în această etapă ea este prezentă. Din categoria ceramicii din
import, amintim cîteva fragmente de amforă de la Botoşana şi Şipot
Suceava87 .
Ca o caracteristică a culturii materiale din spaţiul dintre Carpaţi
şi Siret, ca şi din restul teritoriului Moldovei, în etapa circa 560--602,
este prezenţa elementelor specifice slavilor, şi în primul rînd prezenţa
unei categorii ceramice ce nu aparţine populaţiei locale. Această ca
tegorie ceTamică, de aspect puţin evoluat, a fost vehiculată în mgiunile
noastre de primele grupuri de slavi, ce se infiltrează după 560. Tipul
ceramic vehiculat de slavi în regiunile răsăritene ale României este
cunoscut sub denumirea de Korceak-Jito mir, înrudit in general cu tipul
arhaic slav, denumit Praga.
· Primele dovezi ale prezenţei acestor grupuri de slavi pe teritoriul
Moldovei · au fost identificate la Şipot-Suceava. Cum materialul slav
de aici, are apropiate analogii în descoperirile de l'a Nezvisko pe Nis
trul superior, s-a propus folosirea denumirii de etapa Şipot-Nezvisko88,
pentru definirea orizontului cultural caracteristic celei de a L�-a jumă
tăţi a secolului al VI-lea, cînd au loc primele contade ale autohtonilor
cu slavii.
Fără a intra în analiza tuturor problem elor lega!te de prezenţa sla.
ll
r,
VO � in �c e� stă etapă ist�rică pe teritoriul dintre Carpaţi şL Siret, ca
Ş l m regmmle extracarp atlce
în general, aceste probleme nefăcînd
obiectul lucrării de faţă, am subliniat doar că nicăieri în regiunile ex87 Dan Gh. Teodor, op. cit., in SCIV 21, 1970, 1,
88

,

p. 99-100.
Dan Gh. Teodor, Contribut�ons archeologiques concernant la culture mate
rielle srave du debut, sur la territoire comprise entre les Carpates Orientau:r
et le Pruth, in Atti del VI Congresso rnternazionale delle Scienze Preisto
riche, Roma, 1 962, voi. III, Florenţa, 1966, p. 169.
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tr.acarpatice nu se întîlnesc aşezări curat slave89• Asta înseamnă că de
la inceputurile prezenţei lor în aceste regiuni, slavii au venit în con
tact cu populaţia locală, aflată pe o treaptă superioară de dezvoltare,
Din prezentarea conţinutului culturii materiale' a populaţiei locale
din regiunea dintre Carpaţi şi Siret, in perioada sec. V-VI, rezult!
stadiul dezvoltării societăţii locale din această vreme, legăturile ei cu
celelalte regiuni ale României, tradiţiile puternice d e factură dacică şi
daca-romană, precum şi permanentele legături cu civilizaţia bizantină.
Cu toate greutăţile ivite în menţinerea legăturilor cu lumea bizantină,
in unele etape din această perioadă, realităţile arheologice ne arată însă
că regiunea la care ne-am referit. ca şi întreg teritoriul nord-dunărean,
a stat permanent sub semnul prezenţei directe şi indirecte a civilizaţiei
bizantine90•
Alături de ceramica bizantină de import, de unele obiecte de po
doabă, unelte. alături de moneda bizantină, toate atunse tn această re
giune pe calea legăturilor comerciale, desfăşurate mai ales pe valea
Siretului, se pot sesiza în regiunea dintre Carpaţi şi Siret, ca şi în res
tul teritoriului României, o serie de influenţe, care vin să sublinieze
rolul civilizaţiei bizantinP. in evoluţia culturii societăţii locale din re
giunile carpato-dunărene91,
Ca o expresie a influenţelor romana-bizantine, putem considera
folosirea de către populaţia locală din regiunea dintre Carpaţi şi Siret
în sec. V-VI a cuptoarelor de copt pîine de tip roman, precum şi fo
losirea rîşniţelor circulare, tot de tradiţie romanică.
In contextul prezenţei neîntrerupte a influentelor civilizatiei bi
zantine asupra acestei regiuni, trebuie subliniată semnificaţia deosebită
a unor descoperiri ce ar putea fi legate de stadiul răspîndirii creştinis
mului în masa populaţ;ei locale. Prezenţa decorului, format din mici
cruciuliţe incizate pe unele fraqmente ceramice de la Şipot-Suceava,
Boto�ana92 şi Curtea Domnească-Bacău ( fig. 1 6/1--3, 5), credem că poate
fi pusă în legătură cu răspîndirea creştinismului în regiunile de la ră
sărit de Carpaţi, in sec . V-VI. Dacă această presupunere se va con
firma intrutotul, înseamnă că putem vorbi de influenţa civilizaţiei bi89 1. Nestor, op. cit., in Revue roumain d'histoire, III, 1964, 3, p. 402 ; Eugenia
Zaharia, Slfplfturile de la Dridu, . . . , p. l fl:J.
90 In legătură cu importanţa şi rolul influenţelor bizantine asupra culturi>i so
cietăţii nord-dunărene, mai ales din a doua jumătate a mileniului 1 e.n.,

vezi 1. Nestor, Contributions archeologiques au probleme des Proto-Roumains .
La civilisation de Dridu, in Dacia, NS, Il, 1954, p. 371 şi urm.
91 Pentru elementele şi influenţele bizantine din regiunea de la răsărit şi sud
de Carpaţi in sec. VI-XI, vezi şi Dan Gh. Teodor, op. cit., in SCIV, 21, 1970,
1. p. 97 şi urm. ; V. Teodorescu, op. cit., tn SCIV, XV, 1964, 4, p. 485 şi urm.
!12 Dan Gh. Teodor, op. cit., in SCIV, 21, 1970, 1, p. 124.
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zantine nu numai in domeniul culturii materiale din sec. V-VI, ci şi
ln cel al culturii spirituale.
In perioada sec. V-VI, în regiunea dintre Carpaţi şi Siret, ca şi in
restul teritoriului Moldovei, se evidenţiază persistenta unor trăsături
caracteristice ale culturii materiale locale din perioada anterioară. In
acelaşi timp s-a observat că în cadrul celor trei etape diferenţiate în
perioada sec. V-VI, întîlnim unele elemente comune. Astfel, de-a lun
gul celor trei etape ce formează conţinutul perioadei sec. V-VI, s-a
observat că tipul de aşezări şi locuinţe rămîne neschimbat, ceea ce con
stituie un element ce probează continuitatea populaţiei locale in epoca
la care ne referim. Pe de altă parte trebuie subliniat, că, cu toate schim
bările c e le suferă ceramica, un element important in definirea aspec
telor culturale analizate, ea păstrează în genere tradiţia formelor �i teh
nicii dacice şi daca-romane . Prezenţa unor elemente de bază, ce carac·
terizează ceramica în toate cele trei etape definite, şi în primul rînd
a unor f<>rme lucrate la roată, constituie un a.U argument în demon
strarea persistentei populatiei locale. Legătura dintre etapele perioadei
sec. V-VI, este asigurată nu numai de existenţa unor elemente comu
ne de cultură materială, dar în primul rînd ea este asigurată de crea
t<>rii şi purtătorii acestei culturi, care in afara oricărei indoieli se poate
spune că sînt LocalnicH.
Prezenţa unor trăsătur i comune in cultura perioadei sec. V-VI,
din diferitele regiuni ale României, ne indică existenţa unei culturi ma
teriale unitare in spaţiul carpato-dunărean, şi implicit prezenţa popu
Laţiei locale in întreg acest :;paţiu.
In epoca la care ne - am referit populaţia locală a fost influenţată
de prezenţa unor neamuri în migraţie. Prezenţa efectivă a unora dintre
aceste neamuri in x:.egiunile noastre, cum au fost slavii, se reflectă şi in
cultura materială. Dar, cu t oate influenţele exercitate de cultura slavi 
lor asupra culturii populaţiei locale începînd din a doua jumătate a vea
cului VI, din observaţiile arheologice rezultă că elementul care se im
pune este cel local, aflat pe o treaptă superioară de dezvoltare. Cultura
populaţiei locale işi va păstra esenţa ei, ale cărei rădăcini sînt infipte
într-o puternică tradiţie dacică şi daca-romană. Dezvoltarea ascendentă
a acestei culturi, stimulată şi de permanenta influenţelor bizantine, va
culmina pe planul culturii materiale spre sfîrşitul mileniului I e.n. cu
formarea şi dezvoltarea culturii Dridu, iar pe plan suprastrudural cu
încheierea procesului de formare a poporului român93•
Descoperirile arheologice pe care le-am menţionat în sprijinul ar
gumentării noastre, au dovedit prezenţa elementului local în regiunea
dintre Carpaţi şi Siret în sec. V-VI, pe un plan mai larg ele vin să
93

I. Mitrea, op. cit., in Studii şi articole de istorie, XIV, 1969, p. 193.
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confirme ceea ce yasta şi cuprinzătoarea v1zmne istorică a lui N. Iorga
intuise cu ani în urmă, cînd afirma că "o populatie nu părăseşte de loc,
chiar în cele mai grave adversităţi istorice, chiar in faţa negării celei
mai înverşunate din partea forţelor naturii, pămîntul în care a cobo
rît rădăcini profunde"�.
Deşi pînă în prezent rezultatele obţinute prin cercetările arheo
logice ne-au permis să prezentăm in linii mari tabloul dezvoltării so
cietăţii locale în regiunea dintre Carpaţi şi Siret în sec. V-VI, totuşi
vor trebui continuate cercetările în a;Şezări şi intensificate cercetările de
suprafaţă pentru depistarea unor necropole, care, în felul acesta să ne
permită intregirea acestui tablou.

CONTRIBUTIONS TO THE KNOWLEDGE OF THE LOCAL POPULATION
BETWEEN THE CARPATHIANS AND SIRET DURING THE V-VIth CENTURIES

SUMMARY
On the hasis of the archaeological material, the paper has in view the ::on
linuity and the degt·ee of development of the local population during the V-VI th
centuries from the region situated between the Carpathians and Siret.
Analysing the material culture from the V-VIth centuries, therc were esta
blished three stages, whose chronological limits correspond to some events of poli
tica! history.
These stages are : 1) From the attack of Huns and Visigoths' migration till the
end of Huns' domination (376/381-454) ; 2) From the end of Huns' domination, till
the conncction with the first grouţes of S!avs which had penetrated in these re
gions (about 454-560) ; 3) From the connections with the Slavs till to thcir mas
tive passing in the South Danube (ca 560-602).
In the paper is shown that each stage has its features but they still keep
enough permanent elements to ţermit a unitary treatement of the period the
V-VIth centuries.
After the presentation of the events connected with the Huns' attack and Vi
sigoths' migration, it is shown the material culture of the local populations' between
376-454, The author insists especially on the analysis of ceramics from the period
corresponeling to Huns' domination, and he shows that it develops from the culture
Sintana de Mureş having features materialized in the shape of vessels ; in the clay
the vessPls are made anei in thP processing techni.que (fig. B, 9, 10). There nre
pres�nted other inventory things discovered in the settlements which belong to the
cpoch corresponeling to the years 376-454.
In the paper is shown that the materials specific to the Huns' domination
epoch from the region between Carpathians and Siret, from Mănoaia-Costişa, Curtea
Domnească-Bacău, Căciuleşti-Neamţ etc., have analogiE!S in the rest of Molelavia's
territory, that is in the region between Siret anei Prut, at Nichiteni, Botoşani-Dealul
94 N. Iorga, La
reşti, 1 935,

place des roumains dans l'histoire universelle, voi. I, Bucu
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Cărămidăriei, Dodeşti etc. For the denomination of Moldavian cultural horizon from
th-:! period corresponding to Huns' domination, was proposed the name Costişa
Nich itP.ni.
This cultural aspect, Costişa-Nichiteni presents similitudes with the material
culture of the aboriginal population from the other regions of Romania and firstly
wi:th the Bratei culture from Transylvania. The analysis of the materials from Mol
davia and thP.ir com_ţ"arison with those from Transylvania permit to say that in
Moldavia is a Eastern variant of the Bratei culture.
After the falling of Huns' domination, between 454 - ca 460, a different cul
tural aspect takes place in the region between the. Carpathians and Siret for which
'
lvas proposed the denominaţion of Costişa-Botoşana.
There are defined the chronological limits of this stage between 454 - ca 560
'
on the hasis of the stratigraphic observations from Costişa and Botoşana 11s well
as on the hasis of the typological analysis of the archaeological material which was
discovered.
It is analyse� the typ� of set�lements and the inventory of the complexes of
.
thts stage. A spectal place IS occupted by the analysis of ceramics coming from the
settlements corresponding to this stage, Mănoaia-Costişa, Botoşana 1, Curtea Dom
nească-Bacău, Tîrpeşti etc. It ·is underlined the increasing of the weight of ceramics
made manually (fig. 1 1 /4, 5, 8, 9), compared with that worked at wheel (fig. 1 1 /6 7).
Reffering to this � eriod it is also mentioned the connections with the contem
porary cultural aspects, from the region between Prut and Siret, or the connections
with those of Iputeşli-Cindeşti type and Bratei-Moreşti type from Muntenia and
Transylvania. It is shown that the existence of a cultural unity on the whole ter
ritory of Romania, in the period between the falling of Huns' domination and the
penetration of Slavs, is a natural phenomenon if we take into account the presence
on this · space of a Dacian-Roman ethnic, with an almost identica! social-economic
organization subjected to Roman-Byzantian influences.
A characteristic feature for the period between ca. 560-602, is the presence
of the migratory Slav element side by side with the aboriginal ţopulation. For this
period was .(:roposed the denomination Şipot-Nezvisko.
The limits of this stage are established especially on the hasis :>f the ;;trati
graphic observations and of the typological analysis of the ceramic material and
on _the hasis of the presence of some characteristic
Roman-Byzantian
fibul�e (fig. 1 3/1, 2, 5). Observations are made about the settlements, and about the
dwellings of this period and the author insists especially on the ceramics coming
from the settlements Botoşana, Şipot-Suceava, Curtea Domnească-Bacău, Davideni
Neamţ, Poiana-Dulceşti, Volovăţ etc. In this period prevails the ceramics made
manually too (fig. 14/1-6 ; fig. 15j1-6). It is mentioned that the ceramics worked
at wheel appears sţoradically, fragmentarjly but it is not absent from any settlement.
In this period in the most of the settlements are presentcd the Slav elements
too. It is underlined the fact that there is not ahy settlement containing only Slav
elements, in the region researched, and there is not such a situation in the other
t·egions of Romania.
S 'de by side with the autochtonous and Slav elements, the Byzantian ones are
numerous enough in the periud ca 560-602 as compared with the two ţreceding
periods. It is spoken about some imported elements as : fibulae, Byzantian coins,
ceramics. The ovens of Roman type as well as the circular hand-mills of Roman
tradition are considered to be Roman-Byzantian influences.
In the same context it is underlined the special significance of some discoveries
which could be connected with the period of Christianity spreading among the
natives The presence of a ornament of incised small crosses on some fragments of
cerami�s from Şipot-Suceava, Botoşana and Curtea Domnească-Bacău (fig. 16/1-3, 5)
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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is considered to be connected with the Christianity spreading in East-Carpathians
regions during the V-VJth centuries A. D.
At the end it is underlined that there are common elements for all the three
stages. Ouring the whole period the type of settlements and dwellings is not chan
ged. Though the ceramics has characteristic features for each �eriod, it generally
keeps the tradition of Dacian and Dacian-Roman forms and technique. The con
nection among the three stages is assured by these common elements, but firstly
by the creators and the bearer of this culture, elements which, no doubt are au
toC htonous.

FIGURE EXPLANATIONS
Fig. 1. - The map of the archaeological discoveries from the region between Car
ţ athians and Siret from the V-VJth centuries A. D : 1, Volovăţ ; 2, Ar
borea ; 3, Botoşana ; 4, Şipot-Suceava ; 5, Ruşii-Mănăstioarei ; 6, Udeşti ;
7, Tirpeşti ; 8, Davideni ; 9, Ţibucani ; 10, Hangu ; 11, Săbăoani ; 12 Poia
na-Dulceşti ; 13, Căciuleşti ; 14, Roman ; 15, Secuieni ; 16, Costişa-MA
noaia ; 17, Bacău ; 18, Gura Văii-Oneşti.
Fig. 2. - The plan and the section of the plt house 1 of the settlement from MA
noaia-Costişa (the period 454 - ca 560).
Fig. 3. - The plan and the section of the semi-r-it house XVI, of the settlement
from Botoşana (the period 454 - ca 560).
Fig. 4. - The plan and the section of the pit house II from Curtea Domnească
Bacău (the period ca 560-602).
Fig. 5. - The plan and the section of the pit house X from the settlement Botoşana
(the period ca 560-602) (after Dan Gh. Teodor).
Fig. 6. - The plan and the section of the semi-r:it housf' II from the settlement
Davideni (the period ca 560-602).
Fig. 7. - The plan and the section of the pit house XV from the settlement Bo
toşana (the period ca 560-602) (after Dan Gh. Teodor).
Fig. 8. - Ceramics made with the wheel, from the end of the IVth c. nnd the
first half of the Vth c. (375-454) ; 1---'5, Mănoaia-Costişa.
Fig. 9. - Ceramics worked at wheel 'from the end of the IVth c, and the first half
of the V th c. (375--454) : 1, 3-6, Mănoaia-Costişa ; 2, Curtea Domnească
Bacău.
-·
Fig. 10. - Ceramics worked at whf'el, from the end of the IVth c, and th� first
half of the Vth c. (374-454) : 1-4, 6, 8, 9, Mănoaia-Costişa ; 5, 7, Curtea
Domnească-Bacău ; 10, Căciuleşti.
Fig. 11. - Ceramics worked at wheel and manually from the second half of the
Vth c. and the first half of the Vlth c. (454 - ca 560) : 1-3, Mănoaia-Cos
tişa ; 4, Curtea Domnească-Bacău ; !i-A, Rotoşana ; 9, Gura Văii-Oneşti
15-8 after Dan Gh. Teodor).
Fig. 12. - Objects from the end of the IVth c. and the Vth c. ; 1, Curtea Domnească
Bacău ; 2-5, Mănoaia-Costişa ; 6-7, Secuieni (6-7 after V. Ursachi).
Fig. 13. - Ornaments, tools, coins and other objects from the VJth c. : 1, Şlpot-Su
ceava ; 2, 3, 9, Curtea DomnPască-Bacău ; 4, 6, Rotoşana ; 5, Davideni ;
7, Mănoaia-Costişa ; 8, Arborea ; 10, Hangu (1, 4, 6, 8, 1 0 after Dan Gh.
Teodor).
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Fig. 14. - Ceramics worked at hand from the second half of the VILh century and
the beginning of the Vllth c. (ca 560-602) : 1, 2, Curtea Domnească-Ba
cău ; 3, 5, Şipot-Suceava ; 6, Botoşana (3-6, after Dan Gh . . Teodor).
Fig. 1 5. - Ceramics worked at hand from the second half of the VIth c. and the
beginnjng of the Vllth c. (ca 560-602) ; 1, 2, Davideni ; 3, 5, 6, Curtea
Domnească-Bacău ; 4, Tirpeşti.
Fig. 16. - Ceramics worked at whcel and with the hand from the second half of
the VIth c. and the beginning of the VIIth c. (cn 560-602) ; 1-8, 10-12,
Curtea Domnească-Bacău ; 9, Gura Văii-Oneşti-.
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AŞEZAREA PREFEUDALA DE LA BRAŞAUŢI
de VICTOR SPINEI şi DAN MONAH

Prin v alorificarea rezultatelor obţinute datorită săpăturilor arheo

logi·ce, efectuate în număr mare în ultimul deceniu, cunoştinţele privind

perioada prefeudală tîrzie din regiunile răsăritene ale României s-au îm
bogăţit cu date importante care facilitează înţelegerea unor probleme
controversate de otc;lin istoric, cultural şi etnic. S-a ajuns la aprofunda
rea diferitelor aspecte ale culturii materiale şi spirituale ale populaţiilor
de pe teritoriul Moldovei, la precizări ale evoluţiei ei în timp şi spaţiu.
Paralel cu săpăturile metodice au fost întreprinse ample cercetări de
sup11afaţă, identificîndu-se un mare număr de aşezări, datînd din ultimele
secole ale mileniului 1, oare constituie mărturii grăitoare în ceea ce
priveşte răspîndirea şi densita:tea locuirii diferitelor grupe cuUu.raie
de pe teritoriul in discuţie.
Cele mai multe din . săpăturile efectuate în Moldova se grupează
in spaţiul geografic cuprins între Prut şi Siret, în teritoriul dintre Car
paţii Orientali şi Siret fiind iniţiate mult mai puţine investigaţii arheolo
gice care să afecteze obiective din perioada prefeudală tî!I'zie. In acest
sens, se pot menţiona doar sondajele de la Bîtca Oituz ( Grozeşti)1, Dra
qosloveni2 ş.i Zvorîştea3, la care se adaugă şi cercetările de suprafaţă'.
,

1 C. Buzdugan, Descoperiri arheologice în depresiunea Oneşti in Carpica,
,

1, Ba
cău, 1968, p. 107, 109-1 1 0 ; D. Gh. Teodor, C. Buzdugan şi 1. Mitrea, Des
coperirile arheologice de la Oituz (judejul Bacău) in Carpica, II, 1969, p. 309
şi urrn.
2 M. Cornşa, Topferofen aus dem IX.-X. · Jahrhundert, freigelegt bei Dragoslo
veni (Kreis Vrancea), in SlovArch, XVIII, 1970, 1, p. 1 19 şi unn. Cf. şi M.
Cornşa şi Gh. Constantinescu, Depozitul de unelte şi arme din epoca feudală
timpurie descoperit la Dragosloveni (jud. Vrancea), in SCIV, 20, 1969, 3, p. 425
şi urrn.
3 D. Popescu, Săpăturile arheoCogice din Republica Socialistă România în anul
1 969, in SCIV, 21, 1970, 3, p. 503.
� 1. Mitrea, Descoperiri prefeudale din regiunea central estică a Carpaţilor
Orientali şi din zona de contact cu podişul Moldovei, in Carpica, 1, 1968, p.
249 şi urrn. ; N. Zaharia, M. Petrescu-Dimboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări din
Moldova. De la paleolitic pînă în sec. al XVIII-lea, Bucureşti, 1970, p. 1 1 0
ij i urrn.
!\o1emoria Antiquitatis,

II, 1970
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Caracterul încă restrîns al cunoştinţelor privind dezvoltarea socie
tăţilor omeneşti, care au locuit in ultimul sfert al mileniului I in regiu
nea dintre Carpaţi şi Siret, ne-a determinat să întreprindem săpături la
Brăşăuţi, comuna Dumbrava Roşie, judeţul Neamţ, localitate situată la
1 0 km SE de Piatra Neamţ.
Alegerea locului de săpătură a fost determinată de descoperirea în
curtea şcolii din localitate, în urma cercetărilor de suprafaţă întreprinse
in vara anului 195.8 de către muzeografii Mihai Zamoşteanu şi Aurel
Buzilă, a unor fragmente ceramice din perioada prefeudală tîrzie, pre
cum şi din feudalismul timpuriu şi dezvoltat. După verificarea pe teren
a informaţiilor în legătură cu aceste cercetări, in luna iulie 1 969 s-a
hotărit deschiderea lucrărilor pe şantierul de la Brăşăuţi, săpături care,
in urma rezultatelor promiţătoare din prima campanie, au fost conti
nuate şi în anul 1 970, în lunile iunie şi iulie. Ele au fost efectuate de
Institutul de Istorie şi Arheologie din laşi în colaborare cu Muzeul ar·
heologic din Piatra Neamţ.
Suprafaţa afectată de săpături este situată în centrul satului, în
imediată vecinătate a şcolii, pe o terasă inferioară a Bistriţei, la apro
ximativ 600 m de cursul actual al rîului, aflată cu 2-3 m deasupra ni
velului apei. La circa 30 m spre NNE de locul cercetat începe o altă te
rasă, de data aceasta mult mai înaltă, care oferă o bună protecţie contra
vînturilor.
Faptul că wtra actuală a satului corespunde cu cea din vechime a
stînjenit c onsiderabil lucrările de pe şantier, obligîndu-ne să ne restrîn
gem cercetarea la o suprafaţă relativ redusă .
Obiectivul săpăturilor pe care le-am intreprins la Brăşăuţi a fost
în egală măsură cercetarea complexelor de l ocuire din perioada prefeu
dală tîrzi,e cît şi din perioada medievală. In a.rticolul de fa ţă ne vom
referi numai la principalele rezultate privind epoca prefeudală. Vom
publica integral materialele· rezultate din săpături, exceptînd bineînţeles
fragmentele ceramice atipice.
In cele d ouă campanii de săpături, aşezarea de la Brăşăuţi a fost
cercetată prin 1 2 secţiuni, dintre care 8, cu lungimea variind între 1 2,2 şi
26 m, late de 1 sau 1 ,5 m, orientate 1850 ESE - 5050 VNV, şi 4, cu lun
gimea de 1 1 , 1 9, 20 m şi, respectiv 45,5 m şi lăţimea de 1 şi 1 ,5 m,
orientate perpendicular pe celelalte, la care s-au adăugat mai multe lăr
gi-ti ( cf. planul - fig. 1 ) . In vara anului 1969 aşezarea a fost sondată cu
ajutorul a 6 secţiuni, dezvelindu-se, în afară de complexele de locuire
medievale, şi trei semibordeie prefeudale. In 1970, prin continuarea lu
crărilor, s - a urmărit să se observe dacă locuinţele prefeudale sînt gru
pate după un anumit criteriu. Cu acest prilej , s-a mai descoperit încă un
semibordei.
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Stratigrafia locului cercetat se prezintă astfel : după solul vegetal
urmează o d epunere de culoare cenuşie, groasă de circa 0,40 m. care
cuprinde urme din perioada feudalismului timpuriu şi dezvoltat, lntre
care şi o groapă şi mai multe l ocuinţe de suprafaţă, datate de la sfîrşi
tul secolului al XIII-lea pînă în secolul al XV- l ea. Sub acesta urmează
un strat neunitar de culoare negricioasă, gros de 0,05�,25 m ; nivelul
următor constă dintr-un sol c enuşiu închis, fără urme arheologice, sub
care se aflli pămîntul virgin, cu nisip şi pietriş. In ceea ce prive,şte depu
nerea de culoare negricioasă, care corespunde perioadei prefeudale tîr
zii, mai menţionăm că aceasta a fost surprinsă numai în secţiunile 1 , 2,
6, 7, 9 şi 10 şi se constată doar în vecinătatea locuinţelor. Locuinţele
prefeudale, de tip semibordei, perforează solul cenuşiu închis şi sînt
uşor adîncite în pămîntul nisipos-pietros. Pămîntul din umplutura semi
bordeielor este negru-clisos, amestecat cu fragmente ceramice, oase şi
pietre. Deasupra unor p orţiuni din s emibordeie şi din restul stratului
prefeudal s-a observat o depunere subţire de p:rundlş, provenind desigur
:le la o veche revărsare a apelor Bistriţei.
Cercetările efectuate la Brăşăuţi .au avut ca rezultat descoperirea
a patru semibordeie precum şi a unor urme sporadice din epoca prefeu
dală. Prin săparea secţiunii 2 s-a surprins c onturul a două semibordeie,
numerotate IV şi V. ( Numărătoarea s-a făcut în ordinea descoperirii
fără a se avea în vedere perioada că:reia îi aparţine locuinţa). Caseta
r:leschisă pentru dezvelirea lor a interceptat conturul unui al treilea se
mibordei, aflat în imediata apropiere a celorlalte două. A patra locuin
ţă, tot de tip semibordei, s-·a descoperit cu prilejul săpă:rii unei casete a
secţiunii 7. Spaţiul dintre semibordeiul IV şi semibordeiele V şi VI este
foarte mic, variind între 0,9 şi 1 , 5 m. Semibordeiul X se afla la 1 2 m NE
de semibordeiul V l fig. 1 ) .
SemibordeluJ ,yv ( fig. 2 ) are forma dreptunghiulară, lungimea latu
rHor fiind de 4,20 X 3,85 m. Colturile sint uşor rotunjite. Laturile lungi
�e află la N şi S. A fost adîncit faţă de nivelul vechi de călcare cu circa
0,33 m. Pentru a se asigura o mai bună rezistenţă a pereţilor şi a împiedeca dărîmarea lor aceştia sînt uşor oblici, groapa semlbordeiului
fiind mai strîmtă spre fund. Cu toate că intr·area în locuinţă nu a putut
Il determinată cu precizie, s·e p oate presupune ca. ea se afla pe latura
cte E, unde s-a observat o ruptură a marginii semibordeiului. In coltul
de SV erau rnasate pietre de rîu, de dimensiuni mid, dintre care multe
a rse, provenind' probabil de la o vatră distrusă ( fig. 5/2).
Inventarul semibordeiului constă d�n oase de animale domestice,
r!spîndite în întreaga suprafaţă a l ocuinţei, două împungătoare de os
1 fig. 6/3, 6) şi foarte puţine fragmente ceramice. Ceramica aparţine atît
1peciei lucrate cu mina, cu cioburi pisate în pastă, decol"ată cu alveole
pe buză ( fig. 6/2), cît şi speciilor lucr.ate cu roata cu turaţie lentă ( fig.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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6/1 , 4)

6/5) ,

şi medie ( fig .

prima avînd ca degresant ciobur i p isate în

pastă i'ar ceal,altă nisip şi microprundişuri.
Semibordeiul V ( fig. 2) este de formă dreptunghiu1ară, cu laturile

lungi, aflate la E şi V, de 3,85 şi cele scurte de 3,60 m. Fundul gropii
semibordeiului este uşor albiat, fără să fie lutuit, adînc imea sa variind
între 0,27 şi 0,33 m. Nu s-a precizat locul pe unde se intra în locuinţă,
însă se poate presupune ţ:ă aceast·a se ana pe latura de V adică in par

tea opusă gurii cuptorului.

ln <:oltul de NE al semibordei ului, la mică distanţă de pereţi, a fost
constr uit din pietre de rîu cuptorul locuinţei ( fig. 5/ 1 ) . La bază s-au pu�
mai multe pietre mari şi plate, formînd un patru1ater, cu laturile de

0,8 X 1 , 1 5

m, avînd gura de foc
în partea de V.
Aceste
pietre, ca
şi groapa de foc, în care se depusese un stl'lat de cenuşă de circa 5 cm
grosime, ierau : adîn�Cite faţă d:e fundul
gropdji
Jsemlib�dei!u'lui
cu
l 0--20 cm. Deasupra lor erau CI(ŞeZJate alte pietre de dimensiuni diferite,
care alcătu�au pereţii ş i bolta pietrarului, prăbuşite în dezordine in cea

mai mare parte. La gura cuptorului s-au observat patru pietre plate
aşe1Jate pe <:ant. Printre pietrele care c onstituiau cuptorul se afl.au multe
fragmente ceramice, îndeosebi tipsii, şi două împungătoare de os.
Ca inventar semibordeiul

V

conţinea un bogat material ceramic,

constînd dlin cel'lamică lucr.ată cu mîna ( fig.
raţie lentă ( fi g. 8/9-1 2 ; 9) şi medie ( fig.
pungătoare de os ( f1ig.

8/ 1 -3)

7 ; 8/4-8) şi la roata cu tu
1 0-13), precum şi trei im

şi oase de animale.
este de dimensiuni ceva mai mki decît ace
lea prezentate anterior, avînd laturile de 4 X 3,25 m, cele lungi fiind
aflate la N şi S. Fundul locuinţei, nelutuit, era adîncit faţă de nivelul
de călcare din vechime cu circa 0,30 m, pereţii fiind uşor inclinati. Mar
ginile semibordeiului erau pe o bună parte prăbuşite, ceea ce a ingreu

Semibordeiul VI

( fig

2)

nat stabilirea exadă a conturului locuinţei. Nu s-a descoperit nici o
grupare de pietre care să poată fi pusă pe seama vetrei sau cuptorului
locuinţei. Cele cîteva pietre dispersate aflate in groapa semibordeiu
lui pot cel mult sugera că o astfel de construcţie pentru încălzit a exis
tat, fiind însă probabil distrusă in Intregime.
Ca şi în semibordeiul

IV

s-au descoperit numai foarte puţine frag

mente de vase. Ceramica este lucrată cu mîna ( Ng.
turaţie înceată ( fig. 1 4/2) şi medie ( fig. 1 4/3, 4).

1 4/ 1 )

şi cu roata cu

Semibordeiul X ( fig. 3-4), de formă trapezoidală, are
V de 3,75 m, iar cele de la N ş,i S de 3,85 şi, respectiv,

laturile de
de 4,10 m,
colţurile fiind rotunjite . Fundul semibordeiului, aproape orizontal, era
adîncit cu circa 0,40 m. Ca şi in c�azul c elorlalte locuinţe cercetate, po
deaua nu a fost lutuită. Intrarea se afla pe latura de S , spre coltul de SE,
deci l îngă peretele unde se construise şi vatra locwnţei, şi c onsta dintr-un
qîrlici cu lăţime•a de 1 m, vizibil pe o lungime de 0,40 m.
la E şi
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ln colţul de SV s-a găsit o îngrămădire de pietre, numeroase din
ele fidnd arse, care constituiau desigur vatra de foc a locuintei. Pămîn
tul de lîngă ea er,a ars, p·rintre pietre descoperindu-se şi bucăţi de căr
bune şi oase de 1animale ( ovicaprine, c ornute mari şi p orci). Vatra de
pietre era construiit ă pe o podină de pămînt. fiind astfel situată ceva mai
sus decit nivelul podelei.
Inventarul semibordeiului conţinea un împungător de os bine as
cutit ( fig. 1 5/1 ) şi cîteva fragmente de borcane lucrate cu mîna ( fig.
1 5/6--1 0) şi la roata cu twaţie înceată ( fig. 1 5/2-5).
La 1 ,5 m S E d e această locuinţă s-au descopel'i;t resturile unei
vetre portative din lut puse pe cîteva pietre de dimensiuni potrivite,
toate purtînd urme de arsură. Vatra era lucJ:'Iată din lut amestecat cu
multă pleavă, fiind, după fragmentele care provin de la colturi, de formă
redangulară. ln urma arderii pasta a dobîndit în exterior o culoare cără
mizie-gălbuie, în spărtură miezul rămînînd negru-cenuşiu, un indiciu că
arderea a fost incompletă. GMdina este înălţată cu circa 1 O cm, fiind ro 
tunjHă şi subţiată la partea superioară şi decorată cu alveole. Fundul,
masiv, are gmsimea de G--4 cm. (fig 1 8).
Poziţi'a în care a u fost descoperite resturile acestei vetre portative,
susţinută de pietre de rîu arse, aduce olai'ificări în privinţa modului ei
de folosire. Aceasta se1rvea probabil la prăjitul boabelor de grîne sau
la coacerea ptinU5•
lntTie fragmentele de vatră şi pietrele care o susţineau s-au găsit
şi cîteVta resturi cel"amice, între cail'e menţionăm jumătatea Lnferioară a
unui borcan (fig. 1 9/2) şi un fragment dintr-un castron emisferic cu pe
reţii groşi ( fig. 19/1 ), ambele fiind lucrate cu mîna din pastă cu cioburi
pisate ca degresant.
Din prezentarea pe oare am făcut-o celor patru sem�bordeie des
c operite la Brăşăuţi se p ot stabili unele trăsături comune privitor la sis
temul de construcţie al acestor locuinţe. Ne referim la forma lor rectan
gulară, cu colţurile uşor rotunjite, adîncimea destul de redusă faţă de
nivelul vechi de clHoare (circa 0,30-0,40 m), la c-are au fost săpate, cu
intrarea probabil în formă de gîrli.d. Gropile semibordeielor nu au fost
lutuite. Pămîntul scos din semibordeie era aşezat, aşa cum pa,r să indice
observaţiile noastre, pe maifginea IJ.ocuinţelor, susţinînd mai bine pere
ţii . Avînd în vedere că nu au fost descoperite gropi de stîlpi în podea,
este de presupus că per.eţii şi acoperişul locuinţei se sprijinea fie pe
nişte tălP.ki de lemn, fie pe stîlpi infipţi in pămîntul pus pe marginea
.
s emibord eielOil', în acest din urmă oaz urmele gropilor lăsate de ei fiind
s

J. Kudrnilc, Vyzkum na Klucovskem hradisti

v. r. 1952, in Arheologicke roz
hledy, VI, 1954, p. 57 �i urm. ; idem, Cfteva date noi despre agricultura la
alavi, !n AM, 1, 1961, p. 232. ; J. Eisner, R�kovet slova'nske archeologie, Praga,
1966, p, 283-'Z85.
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aproape imposibil de observat din c auza compoziţiei asemlin!Hoare a
so•l ulu i .
In ceea ce priveşte amenajările de încălzit şi p·repararea hranei se
constată deosebitri de la caz la oaz. In timp ce în semibordeiul VI ele
lipsesc, in semibordeiul V s-a descoperit un cuptor, iar în semibordeiele
IV şi X cîte o vatră din pietre de rîu. A cestea din urmă au fost d ocu
mentate pînă in prezent în puţine complexe de locuire din perioada pre
:euc!a: ă i.îrzie cln Moldova.
Grup.area împreună a mai muaor locuinţe poate fi explicată prin
apartenenţa lor unei comunităţi înrudite sau aceleiaşi familii, care însă
le dădea intrebuinţări diferite.
Inventarul descoperit în semibordeie şi în restul stratului de cul
tură corespunzător perioadei prefeudale tîrzii este sărăcăcios. Mentio
năm că nu se intilnesc piese de metal.
Singurele obiecte de os găsite în aşezarea de la Brlişăuţi sînt �m
pungdtoarele. Ele erau făcute probabil din tibil de ovicaprine, fiind bine
şlefuite şi ascuţite la virf. In semibordeiul IV s-au descoperit două unelte
de a cest fel ( fig . 6/3, 6), în semibordeiul V trei ( fig. 8/1-3) şi in semi
bordeiul X un singur exemplar ( fig. 1 5/1 ).
Ceramica recolta.tă provine, in cea mai mare parte, diin semib.or
deiul V şi, in mult mai
mică măsură, din celelalte trei semibordeie,
precum ş.i din vecinătatea acestor locuinţe. Ea poate fi împărţită in două
c ategorii principale : lucrată cu mîna ( grupa A) şi cu roata, aceasta din
urmă cuprinzînd la rîndul e1i două tipuri : ceramica lucrată cu roata in
ceată, cu cioburi pisate în pastă ( grupa B) şi ceramica luc11ată cu roata
cu turaţie medie, avind in compoziţie nisip şi piet•r icele ( grupa C), re
prezentate în proporţii diferite.
Cer arni ca modelată cu mîna ( grupa A) utilizează o pastă care con
ţine într-o proportie considerabilă cioburi pisate ca degresant. Foarte
liar în ea se mai întîlnesc pietricele �?i alte corpuri străine, care pro
babil făceau parte iniţi,al din lutul naturel ales pentru vase. In cele
mai numeroase cazuri pasta nu a fost bine frămîrut'ată, aşa încît după
ardere pereţii vaselor se prezintă fisUJTa\i şi sfărmicioşi. Pe lîngă aspe11ităţile datorate amestecului de cioburi pisate, unele fragmente cera
mice prezintă atit în ext�rd.o.r cît şi în interior urme lăsate de degete sau
de spatula cu care s-a făcut f.asonarea suprafeţei vasului. Ceramica a
fost supusă unei arderi oxddante incomplete şi, uneori, neuniforme . Dacă
în exterior pereţii a u o c\)loare c ărămizie, de diverse nuanţe, în general
şterse, miezul a rămas uneori cenuşiu. Pentru a le asigura rezistenţa, pe
reţii şi mai ales fundul vaselor au fost mult îngroşate, căpătînd un as
pect masiv.
Din punct de vedere al formelor, specia ceramică modelată cu mina
cuprinde trei tipuri distincte de vase : borcane, tipsii şi cast.roane. Pasta
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şi arderea nu prezintă particularităţi p entru fiecare din aceste forme.
Borcanele c onstituie forma cea mai răspîndită. In funcţie de î ncli
naţia sau arcuirea buzei si de alungirea corpului vasului în cadrul lor
se pot distinge mai multe variante. Starea f11agnientară a materialului c � 
ramk se opune unei încercări de reconstituire mai precisă a tuturor ti
purilor şi va-riantelor d e vase lucrate cu mîna. Menţionăm că nu s-a reu
şit î n tregire a completă pentru nici un singur vas .
B oroanele sînt de regulă de dimensiuni mijlocii şi mici, cu buza
aplecată în afară, corpul alungit şi fundul îngroşat, cu diametru! mai
mic decît al gurii. In cadrul lor putem separa două variante fără însă
ca între ele să existe deosebiri prea mari. 9 primă astfel de variantă
o constituie vasele cu buza uşor răsfrîntă în afară, umerii nereliefaţi,
corpul svelt, ingustat spre fund ( fig. 1 6/3, 6, 1 3 , 1 5) . Cealaltă variantă,
mai numer oasă, se caracterizează printr-o buză destul de scurtă, cu ar
cuirea în exterior mai pronunţată, cu marginea fie tetşi.tă fie subţiată,
curbura spre umerii vasului, care sînt ceva mai bine conturaţi, fiind mai
evideriţi,ată ( fig. 1 6/1 , 2, 4, 5, 7-1 0, 1 4 ) . Cele două variante de borcane
au fost stabilite pe baza unui material destul de bogat, existent in semi
bordeiul V. Varianta cu buza mai arctili.tă în afară şi cu umerii relie
fat\ a fost atestată şi în semibordeiul IV ( fig. 6/2) . ln celelalte două lo
cuinţe, ·cu toate că s-au descoperit mai multe fragmente de borcane
lucrate cu mîna, nu se poate preciza cărei variante li se pot însera, dat
fiind dimensiunile lor reduse şi faptul că provin din jumătatea inferioară
a vasului, care este mai puţin edifioafoare.
Crnamentarea borcan el"or, extrem de sărăcăd oasă, se reduce nu
mai la alveole plasate pe marginea buzei, cu interspaţii mici între ele
( fig. 6/2 ; 7/1-6, 8-9 ; 8/4, 5, 7)�
T'ipsiile a u formă circulară, c u pereţi.i care c o nstituie marginea
scunzi şi aplecaţi spre exterior ; spre margine ei sînt rotunj iţi. Fundurile
sînt ingroşate şi, de obicei, mai b omhate spre centru. Obişnuitul decor
c ompus din crestături sau alveole lipseşte la exemplarele descoperite la
Brăşăuţi. Fragmente de tipsii s-au descoperit în toate locuinţele ·(fig. 8/6,
8 ; 1 4/ l : 1 5/7 ) , cu excepţia semibordeiului rv.

Castroanele, reprezentate numai prin două fragmente găsite in
semibordeiul V, sînt mai dificil de reconstituit. Unul din fragmente are
pereţii drepţi şi marginea îngroşată ( fig. 1 6/1 1 ) . Celăla�t pare să fie de
formă tronconică, avînd buza puţin rotunjită şi decoratii cu alveole
( fig. 7/7
1 6/1 2). La ambele pereţF sînt groşi.
-

Ceramica lucrată cu roata cu turaţie înceată, cu cioburi pisate in
c ompoziţie ( grupa B ) , preia de la categoria ceramică modelată c u mîna
pasta şi arderea, ceea ce nu îi conferă un aspect oalitativ deosebit. Pas
ta a fost frămîntată neîngrij it, suprafeţele prezentînd neregularităţi cu
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toate că s�a folosit roata olarului. Pereţii vaselor sînt totuşi ceva mai
subţiri ca in cazul ceramicei lucrate cu mîna.
Borcanele au fost singurele forme modelate cu roata înceată care
au fost identifioa:te. In cadrul lor, pe baza curburii buze,i şi a formei
umerilor, deosebim mai multe variante. Starea fragmentară a materia
lului ceramic nu ne permite să indicăm toate trăsăturile acestor variante.
O primă variantă o formează borcanele de mărime mijlocie cu
buza arcuită puternic spre exterior şi subtLată, cu marginea �şor rotun
j ită, gura largă, avînd umerii conturaţi. Prezenţa ei a fost constatată
prin mai multe exemplare în oadrul semibordeiului V ( f,ig. 1 7/ 1 ) şi prin
unul sau două fragmente în semibordeiele IV ( fig. 6/1 ) şi X ( fig. 1 5/4) .
Altă variantă poate fi considerată categoria de borcane care are
buza scurtă şi trasă în afară, cu marginea uşor îngroşată şi tăiată drept,
umerii fiind aplatizati . Ea apare prin cîteva fragmente în semibordeiul V
( fig. 9/1 . 3 ; 1 7/2) pr,e cum şi prin cîte un exemplar în semibordeiele VI
( fig .

ş i X ( fig. 1 5/2).
Motivele decorative întîlnite p e fragmentele ceramice lucrate cu
roata cu turaţie lentă din pastă cu cioburi pisate, din o�drul celor două
variante descrise, constau inVlariabil din benzi de linii in val ( fig. 9(4,
8-1 0 ; 1 5/2) şi orizontale ( fig. ( 6/4 ; 8/9-1 2 ; 9/ 1 , 2, 5, 7, 1 1 , 1 2 ; 1 5/5),
incizate c u u n obiect ascuţit, în multe cazuri dispuse împreună ( fig. 6/1 ;
9/3 ; 1 4/2 ; 1 5/3). Elementele de decor acoperă borcanele î ncepînd de pe
umeri pînă aproape de fund.
O ultill! ă var antă, reprezentată doar printr-un singur exemplar
.
s1gur, aflat 111 sem1bord eiul V, cuprinde Vlase cu dimensiu ni medii
cu
buza relativ înaltă, aproape dreaptă, înclinată în af1ară, gîtul arcuit, me
rii r otunjiţi, fără să conţină vreun element de decor ( fig. 9/6
1 7/5) .
Specia ceramică lucrată c u roata c u tura ţie medie ( grupa C ) este
din toate punctele de v�edere superioară calitativ celorlalte oategorii
menţionate. Pasta, avînd în conti nut nisip şi microprundiş uri, este des
tul de bine frămîntată, astfel că are densitate. Pereţii şi fundul sînt
mai subţiri.

1 4/2)

�

=

d

Ceram!ica din grupa C se caracterizează printre altele şi printr-o
varietate mai mare a profilelor. In ceea ce priveşte formele, în afară de
borcanul de dimensiuni mijloci i nu se cunosc alte tipuri de vase.
Borcanele lucrate cu roata cu turaţie medie cuprind două variante
principale. Prima dintre ele are buza dreaptă, brusc răsfrîntă in ex
terior, păstrînd aceeaşi grosime ca �i marginea, fără gît, cu umerii oblici
nearcuiţi ( fig. 1 7/3, 4). Cea de a doua variantă este caracterizată prin
buz,a arcuită în afară, îngroşată spre margine, cu umerii reliefaţi. In ca
drul ei se pot stabili mai multe subvariante : cu buza scurtă, mai sub
ţire decît pereţii vasului, cu umerii sus, bombaţi, imediat după arcuirea
gîtului ( fig. 1 7/6) , cu buza curbată, continuată cu un gît lung, la fel de
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arcuit ( fig. 1 7 /7) şi cu buza scurtă şi gîtul îngroşat, umerii mai puţin
reliefaţi şi corpul voluminos ( fig. 1 7/8) .
Prima variantă a fost documentată în semibordeiele V ( fig. 1 0/1 ,
3, 4 ; 1 3/3) şi VI ( fig. 1 4 /4 ) , iar cea de-a doua numai în prima din aceste
locuinţe (fig. 1 0/2 : 1 2/ 1 -2) . Este posibil ca varianta a doua să fie re
prezentată şi în semibordeiele IV şi V însă materialul mărunţit nu per
mite inserarea sa.
Gama motivelor decorative de pe ceramica lucrată cu roata cu tu
raţie mij locie, cu nisip şi mkrop·rundişuri ca degresant, nu este prea
largă. Ea se rezumă numai la ornamente compuse din benzi de linii in
cizate orizontale ( fig. 6/5 ; 1 0/6 , 9, 1 0 ; 1 1 /3, 6, 7) şi în val ( fig. 1 0/1 1 ).
Foarte frecvent cele două elemente decorative se î ntîlnesc combinat,
benzile de linii vălurite, cu ondulaţiile nu prea regulate, în număr de
4-6, şi numai foarte rar mai multe, fiind intercalate de linii orizontale
(fi g. 1 0/1-5, 7, 8 ; l l /1 , 2, 4, 5, 8 ; 1 2 ; 13/1 , 2, 4, 5, 9, 1 0 ; 1 4/3), pe care,
ln multe cazuri, le întretaie ( fiq . 1 0/1 , 2, 7 ; 1 1 (2, 8 ; 1 2/ 1 ; 1 3/1 , 4, 5,
9, 1 0 ; 14/3) , ceea ce indică şi ordinea în care ele au fost trasate. Cu
totul ra•r apar şi benzi în val secţionate de linii orizontale ( fig. 1 1 /4 ;
1 3/2) . Benzile de linii incizate vălurite au fost dispuse întotdeauna pe
jumătatea superioară a borcanelor, în timp ce liniile orizontale coboară
pînă spre fundul vaselor, zonă care împreună cu buza şi gîtul nu este
niciodată acoperită de omamente.
Cantitativ, ceramica lucrată cu mîna ( grupa A) este specia cea mai
răspîndită la Brăşăuţi, constituind aproape jumătate din totalul inven
tarului cer amic recoltat în cele două ·: ampanii ( 40-45 % ) Grupa B re
prezintă numai 20-25 % iar grupa C aproximativ 35 % . Procentajul fie
cărei categorii ceramice va·riază de la l ocuinţă la locuinţă. In semibor
deiul V, cel mai bogat în ceramică, �i din acest punct de vedere îi
a'cordăm o importanţă mai m are , proportia celor trei categorii ceramice
este următoarea : grupa A, 40-4 5 % , grupa B, 1 5-20 % , grupa C, 40 % .
In celeialte locuinţe raportul cantitativ dintre aceste grupe diferă intru
citva . Numărul mic al f,r agmentelor ceramice ( ciroa 1 5-20), descoperite
în cuprinsul lor, care se datorează faptului că inventarul din ele a fost
probabil evacuat aproape în întregime de către locuitorii săi, nu pot să
confere procentaj elor aceeaşi însemnătate în formularea unor concluzii
cu caracter general
ca în cazul locuinţelor cu material bogat. I n semi
·
bordeiul IV, grupa A constituie 30 % din totalul cer ami cei, grupa B, 40 %
şi grupa C, 30 % . In s&mibordeiul VI grupa A reprezintă 20 % , i? r gr? 
pele B şi C, circa 40 % . In sfîrşit, semibordeiul X co�ţine ceNl-?ll:Că dm
grupa A in proporţie d e 75 % ia•r restul de 25 % rev� nmd grup� l B. Gru
pa C, aşa cum am arătat, lipseşte in această locumţă. Men�wnăm, de
asemenea, faptul că ceramica cenuşie fină, cu decor lustrwt, nu este
prezentă în complexele de locuire cercetate la Brăşăuţi.
.

,_
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Raportul cantitativ stabilit pentru grupele ceramice identificate la
Brăşăuţi corespunde în cea mai mare parte cu acela determinat în aşe
zarea de la punctul Silişte de la Băiceni, dar şi cu citeva locuinţe din
alte aşezări contemporane din Moldova, la care acest raport a fost cal
culat.
Coexistenţa ceramicii modelate cu mina alături de aceea lucrată
cu roata a fost confirmată de toate descoperirile din ultima vreme pri
vind perioada prefeudală tîrzie făcute în Moldova. Incă în cadrul săpă
turilor de la Hlincea6, se contura o astfel de concluzie, cercetările ulte
rioare de la Suceava7, Spinoasa8, Dăneşti9, Băicenil0 etc., aducînd noi
dovezi în sprijinul acestei păreri, care dobîndeşte astfel consistenţă.
Pătrunderea slavilor în regiunea de la est de Carpaţi a impus pen
tru o largă perioadă preponderenta ceramicei lucrate cu mîna, cu clo
bu ri pisate în compoziţie. In aşezările de la Poiana-Dulceşti1 1 şi Să
băoani12, de lîngă Roman aceasta este şi singura specie ceramică cu
noscută, ca şi în unele locuinţe de la Şipot-Suceava13• La fel în aşezările
din secolele V-VII dintre Prut şi Nistru de la MălăeştP', Hucea15 şi
::>rheiul Vechi16, In secolele VII-VIII, ceramica lucrată la roată din
complexele în care predomină trăsăturile culturii slave ocupa un loc
arhP.oloqic Hlincea-Iaşi, fn
SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 691 ; M. Petrescu-Dimboviţa, Slovenske sidliska v
Moldavskej oblasti Rumunska, fn SlovArch, VI, 1958, 1, p. 214 şi urm.
D. MatPi, Contribuţii ra �unoaştP.rP.a �P.ramidi slavP. dP. la Su�P.ava, In
M.
7
SCIV, X, 1959, 2, p. 416 şi urm. ; idem, Die slawischen Siedlungen von Su
ceava (Nordmoldau, Rumânien), in SlovArch, X. 1962, 1, p. 159, şi urm.
B A. N itu şi D. Teodoru, Raport asupra sondajului din �şezarea prefeu �al� de
la Spinoasa, in Materiale, V, 1959, p. 488--490 : A. N1ţu, Em. ,Zaharia ŞI D.
Teodoru ' Sondaju� din 1957 de la Spinoasa Erbiceni, in Matertale, VI, 1959.
p. 433 şi urm. ; D. Teodor şi Em. Zaharia, Sondajele de la Spinoasa şi Erbi
ceni, in Materiale, VIII, 1962, p. 36--3 8.
9 M. Petrescu-Dimbovita şi Em. Zaharia, Sondajul arheoloaic de la Dlfneşti, fn
Materiale, VIII, 1962, p. 53-56.
t o I . Ioniţc".i, V. Spinei, Aşezarea pre.feudallf t irzie de la Blficeni-Silişte, in A M ,
VII (sub tipar) ; V. Spinei), Slfplfturile arheologice de la Blficeni - Dtmbul
lui Pletosu in anii 1967-1968, in Materiale, X (sub tipar).
t1 V. Ursache, Cercetări arheologice efectuate de Muzeul de istorie din Roman,
In Carpica, I, 1968, p. 152.
12 Ibidem, p. 167.
I J M. D. Matei, op. cit., fn SCIV, X, 1 959, 2, p. 412 şi urm.
; idem, op. cit, [n
SlovArch, X , 1 962, 1, p. 153 şi urm.
1 4 P. P. Bâr!l ea, y. A. Der acev, Ranne.� lavianskoe SP.liş�e
,.Starfie Malaeştf,
.�
h� Matenali t, zssledovanna
po arheologhii i etnografii Moldavskot SSR, Chi
şmău, 1964, p. 223-228.
15 1. A Rafalovi ci, Rannesla�iansk?e selişce Hucea VI-VII vv. v Moldavii
:
,
TeZtsi doc l�dov pervogo szmpozzuma po arheologhii i etnografii Iugo-Zap In
ada
_
SSSR, Ch1şmău
, 1964, p. 36-37.
1 6 G. D. Smirnov, 1. A. Rafalovic i, Ranneslavianskie
nahodki VI-VII vv iz Sta
rogo Orhea, In Izvestia-Chişinău, 12, 1965, p. 74,
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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secundar. La Lozna ea este ilustrată numai prin cîteva fragmente1 7• In
aşezările aparţinînd culturii Hlincea, mai ales în fazele ei tîrzii de evo
l.uţie, specia ceramică lucrată cu roata, atît cu turaţie lentă cît şi cu
turaţi e medie, sporeşte constant în detrimentul olăriei lucrate cu mîna.

�olosirea anumitor progrese tehnice, legate de tradiţia romano-bizantină,
transmise prin intermediul populaţiei locale triburilor slave, se gene
ralizează destul de repede, influenţînd asupra continutului culturii lor
materiale. Penetraţia elementelor de tip Dridu 1n regiunile răsă·ritene ale
României a grăbit pierderea unor cara·ctere proprii culturii slave arhai
:e, îndeosebi în jumătatea de sud a Moldovei1 8 • Cerami c a lucrată cu
mîna se menţine totuşi într-o proporţie considerabilă între Prut şi Car
paţii O rientali cel puţin pînă în secolul al X-lea. In aşezarea de la Dridu,
datată în secolele X-XI, apar în mod surprinzător cîteva fragmente
de vase lucrate cu mîna, dintr-o pastă de calitate mediocră1 9 , cu toate
că în Cîmpia munteană rolul ceramicei modelate cu mîna a fost cu mult
mai puţin însemnat ca în Moldova. In spaţiul est-carpatic, cu toată evo
luţia culturală ascendentă din a doua j umătate a mileniului 1, se constată
o oarecare rămînere în urmă faţă de alte regiuni ale României. Acest
fapt s-ar datora, printre altele, poziţiei sale geografice mai izolate, de
părtării de centrele dezvoltate de la Dunărea de J os, contactele C4 civi
popu
lizaţia bizantină fiind �n mare măsură stînj enite de interpunerea
laţiilor de călăreţi seminomazi din stepele nord-pontice.

Analiza principalelor elemente de cultură materială oferite de
cercetarea complexelor de locuit de l,a Brăşăuţi permit încadrarea aces
tora în cultura Hlincea20 • Afirmaţia noastră se bazează pe identitatea
descoperirilor din aşezarea cercetată de noi cu acelea atribuite culturii

Mitrea, Cercetări arheo<ogice fn aşezarea prefeudală de
AM, IV, 1966, p. 286-287.
1 8 1 . Nestor, Les dnnnP.es archeologiques et le probleme de Ia formation du
peuple roumain, !:n Revue Roumain d'Histotre, III, 1964, 3, p. 406 şi urm.
1 9 E. Zaharia, Săpliturile de la Dridu. Contribuţie la arhenlngia şi istnria pe
rioadei de jGrmare a poporului romdn, Bucureşti, 1967, p. 88-89.
20 Pentru definirea acestei culturi cf : M. Petrescu-D!:mhoviţa, Rezuitatele ul
timelor cercetiir1 ale arheologilor sovietici cu privire la aşezările de tip Ro
men-Borşevo şi importanţa lor pentru arheologia R.P.R., in SCIV, V, 1954,
3--4, p. 575-580 ; idem, Contribuţii arheologice la problema începuturilor
feudalismului in Moldova, !:n Analele ştiinţifice ale Untversitiiţii Al. I. Cuza•
din Iaşi, (SN), Secţ. IIl, St. soc., Il, 1956, 1-2, p. 1-17 ; idem ; op. cit., in
SlovArch, VI, 1958, 1, p. 209 şi urm. ; idem, Considerations sur le probleme
des periodes de la culture materielle en Moldavie du VI-e au X-e siecle, !:n
Revue Roumaine d'Histoire, VI, 1967, 2, p. 181, şi urm. ; M. Chişvasi-Comşa,
Unele concluzii istorice pe baza ceramicii din secolele VI-XII, in ŞCIV, VIII,
1957, 1-2, p. 270-273 ; idem, Slavii de rlisiirit pe teritoriul R.P.R. şi pătrun
derea elementului romante in Moldova pe baza datelor arheologice, in SCIV,
X, 1958, 1, p. 73 şi urm. ; 1. Nestor, Slavii pe teritoriul R.P.R. în lumina do
cumentelor arheologice, in SCIV, X, 1959, 1, p. 49 şi urm.

17

D. Gh. Teodor şi 1.
la LOZM-Dorohoi , In
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Hlincea. Ne referim La tipurile de aşezare, la tipurile de locuinţe, la
instalaţiile de lncălzit şi la Inventarul l ocuinţelor.
Aşezările deschise - siliştele -, avînd în imediat·a apropiere un
curs de apă, sînt formele de teren preferate de purtătorii culturii Hlin
cea2 1, pînă în prezent pe teritoriul Moldovei fiind cunoscute doar cîteva
aşezări întărite, situate n1J111 a i în extremitatea nordică a regiunii în dis
cuţie22. Tipul de locuinţă folosit cel mai frecvent la sfîrşitul mileniului 1
este semibordeiul, cu laturile de obicei de 3---4 m. Locuinţele de supra
faţă se întîlnesc ca tip predominant numai la Spinoasa23 şi Băicenil�. In
ceea ce priveşte instalaţiile pentru încălzit menţionăm că cuptoarele în
formă d e potcoavă sau rectangulare din pietre ( pietrare), de tipul intil
nit şi in cadrul semibordeiului V de la Brăşăuţi, apar cel mai des în
Moldova în locuinţe adîncite în pămînt25• Vetrele simple, caracteristice
mai mult pentru locuinţele de suprafaţă, sînt prezente în puţine cazuri
în semibordeiele din aşE!IZările culturii Hlincea21;. Prezenţa vetrelor
portative, din lut cu pleavă, a fost documentată in Moldova, prin des
Spinoasa28, Lozna29,
coperirile făcute la Suceava-Drumul NaţionaP7,
BlHceni30 etc.
Ceramica de la Brăşăuţi prezintă trăsături comune cu ceramica dlr.
complexele de tip Hlincea atît in privinţa tehnicii de lucru şi a com
poziţiei pastei, cît şi în privinţa formelor şi motivelor ornamentale, şi
din acest punct de vedere se împarte în trei grupe (A, iB şi C), grupa A
cuprinzînd borcane fă,ră toartă, tipsii şi eastroane semisferoidale, iar
grupele B şi. C numai borcane. In complexele Hlincea tnai tîrzii a fost
semnalată o :;peci e cer·amică de calitate superioară celorlalte trei, cu
nisip fin oa materie degresantă, de culoare cenuşie sau gălbuie şi decor
2 1 N. Zaharia, M. Petrescu-Dimbovita şi Em. Zaharia, op. cit., p. 1 16-118.
Al. 1. Odobescu, Rămăşiţe antice din judeţul Dorohoi, ln Opere complete,
III, Bucureşti, 1908, p, 127 ş i urm. ; P. Verona, Memoriu relativ la desco·
peririle arheologice făcute in regiunea Herţei din judeţul Dorohoi, in Re
vista istorică romdnă, V-VI, 1935-1936, p. 633-637.
23 A. Niţu şi D. Teodoru, op. cit., p. 488 şi urm.
24 V. Spinei, op. cit.
D. Gh. Teodor,
25 M. Petrescu-Dimboviţa, Contribuţii arhP.ologice.. , p. 2-3 ;
Unele probleme privind evoluţia culturii materiale din Moldova in secolele
VI-X, tn Carpica, Il, 1969, p. 262-263.
26 Mai multe semibordeie cu vetre din pietre s-au descoperit la Băiceni la
punctele Dimbul lui Pletosu ş i Grădina lui Pascal. Săpături Victor Spinei,
1967-1970.
27 M. D. Matei, op. cit., în SCIV, X, 1959, 2, p. 424.
28 A. Niţu, Em. Zaharia şi D. Teodoru, op. cit. , p. 535.
29 D. Gh, Teodor �i 1. Mitrea, op. cit., p. 287.
ao Descoperiri inedite in colecţiile Institutului de Istorie şi Arheologie din laşi.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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lustruit ( Dăneşti31, Băiceni32, Fundul Herţei33, DragoslovenP' etc.) Apro
ximativ in aceiaşi vreme, sau eventual ceva mai timpuriu, apar intr-un
procent redus şi vase cu gura largă, umerii bine conturaţi şi fundul in
gustat, decorate cu şnurul înfăşurat, lucrate atît cu mîna (Poj orăni, Cava
dineşti) 35 cît şi la roată ( Băiceni)36, caracteristice culturii Romen-Borşevo.
Dintre aşezările din Moldova ale căror materiale prezintă cele mai
apropiate analogii cu acelea de la Brăşăuţi, fără să fie vorba intotdeauna
de o identitate perfectă între ele, menţionăm aici pe acelea de la Fun
dul HerţeP7 , Hlincea, Suceava-Drumul Naţional, Spinoasa şi Băiceni38•
Analiza tipologică a materialelor arheologice din unele aşezări prefeu
dale din R. S. S . Moldovenească ne indreptăţesc să le considerăm ca
aparţinînd aceluiaşi facies cultural ca şi acelea de la Brătşăuţi. Ne refe
rim in primul rînd la descoperirile făcute la Poian39 , Cubusca Veche40,
Hrăneşti", Alcedar42, Lopatna43, Calfa44• In partea de est a Transilvaniei
se cunosc, de asemenea, mai multe aşezări ( Cipău-Sf. Gheorghe45, Be31 M. Petrescu-Dimbovita şi Em. Zaharia, op. cit., p . 54.
32 I. Ioniţă, V. Spinei, op. cit., in AM, VII, fig. 10/2-4.
33 M. Petrescu-Dimbovita, D. Gh. Teodor şi V. Spinei, PrincipalP.le rP.zultate
ale s4p4turilor arheologice din horodiştea de la Fundul Herţei (jud. Boto
comunicare prezentată la Sesiunea ştiinţificli de la Iaşi, decem
fani),
brie, 1969.
34 M. Comşa, op. cit., in SlovArch, XVIII, 1970, 1, p. 120 şi 122.
35 G. Coman, Cercet4ri arheologice cu privire la secolele V-XI în sudul Moldo
vei (stepa colinar4 Horincea - Elan - Prut), in AM, VI, 1969, p. 305 ; idem,
Cercet4ri arheologice fn sudul Moldovei cu privire la secolele V-XI, ln
SCIV, 20, 1969, 2, p. 301 ; D. Gh. Teodor, op. cit., in Carpica, Il, 1969, p.
285-286.
36 I. Ionită, V. Spinei, op. cit., in AM, VII, fig. 7/7-9.
37 C. Ambrojevici şi R. Popovici, Zur vorgeschichtlîchen und mittelalterlichcn
Vergangenheit des Bezirkes Dorohoi, in Dacia, IX-X, 1941-1944, p. 119-121.
38 Cf. notele anterioare.
39 E. V. Mahno, Roskopki na slavianskom poselenii u sel Poianî i Socol v. 1953 g.,
in Izvestia - Chişin4u, 4 (31), 1956, p, 163 şi urm.
•o G. P. Sergheev, Raskopki srednevekovogo slavianskogo poseleniia v Kobuska
Veche, in Materiali i issledovaniia po arheologhii Iugo-Zapada SSSR i Ru
mfnskoi Narodnoi Respubliki, Chişinău, 1960, p. 297 şi urm.
4 1 G. O. Dzis-Raiko, Rozkopki slov'ianskogo selişcia Brăneşti I. in Materiali z
arheologhii pivnicinogo Priciornomo�ia, III, Odesa, 1959, p. 127 şi urm. ;
G. B. Fedorov, Naselenie Prutsko-Dnestrovskogo mejdurecia v I tîsiaceletii
n.e., in MIA, 89, Moscova, 1960, p. 290 ş i urm. ; 1. G. Hâncu, Slaviane v
Prutsko-Dnestrovskom mejdurecie, in Acta-Arch-Budapesta, XVII, 1965, 1-4,
p. 1 1 şi urm .
42 G. B. Fedorov, op. cit., p. 281-285.
43 Ibidem, 1= · 285-290.
44 G. F. Cebotarenco, Gorodişr.e Kalfa (Pn materialam raskopok 1959 g.), in
Materiali i issledovaniia po arheologhii i etnografii Moldavskoi SSR, Chi
şinău, 1964, p. 197 şi urm. ; idem, Jilişcia gorodişcia Kalfa VIII-IX vv, in
Izvestia - Chişin4u, 1 2, 1965, p. 62-67.
45 K. Horedt, Ş'antierul arheologic Moreşti, in SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 645-646 .
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zid46, Sălaşuri47, Filiaş48) care, din punct de vedere al tipurilor de lo
cuinţe. şi al inventarului ceramic, se apropie mult de complexele apar
tinind etapei mijlocii a culturii Hlincea49, · căreia i se poate însera şi
aşezarea de la Brăşăuţi.
Pentru încadr·area cronologică a nivelului prefeudal de la Brăşăuţi
este necesar să se ia în consideraţie analiza comparativa a materialelor
din acest orizont cultural cu materiale similare găsite in alte locuri din
spaţiul est-carp·atic şi carpato-dunărean. Analogiile pe care le-am amin
tit ne îndreptăţesc să considerăm că limitele cronologice în care se în
cadrează locuirea prefeudală de la Brăşăuţi corespund cu secolele
VIII-IX.
A vînd în vedere că ceramica lucrată cu roata cu turaţie medie lip5eşte din inventarul sernibordeiului X s e pune problema dacă acesta
nu făcea parte dintr-un orizont cronologic anterior celor trei locuinţe,
Numărul cu totul redus al fragmentelor ceramice descoperite în semi
bordeiul amintit, al cărui inventar fusese probabil evacuat de locuitorii
săi, ne face să păstrăm rezerve în a ne pronunţa. Pînă la noi probe, lipsa
categoriei ceramice amintite poate fi interpretată, dacă ţinem seama de
modul în care a fost părăsită locuinţa, ca o simplă întîillp lare. Nu tre
buie p·i erdută cu vederea nici faptul că fragmentele ceramice din grupele
A şi B, găsite în semibordeiul X, sînt identice ca formă şi decor cu
acelea din celelalte locuinţe cercet;1te, fapt oare ar pleda pentru con
temporaneitatea lor.
Săpăturile efectuate în aşezarea prefeudală tîrzie de la Br�ăuţi
oferă şi unele indicaţii asupra conditiilor de trai şi ocupaţiilor comuni
tăţii umane care a locuit-o. Vecinătatea Bistriţei oferea avantaje econo
mice de necontestat cu toate că terenurile din jur, cu sol pietros, nu
sînt dintre cele tnai fertile pentru agricultură. Totuşi cultura plantelor,
aşa cum probează existenţa vetrei portative şi pleava din compoziţia
pastei din care aceasta c>. fost făcută, constituia una din îndeletnicirile
locuitorilor satului prefeudal. Oasele de animale domestice, cornute
mari şi mici şi porci, din semibordeie indică că o altă ocupaţi e a lor a
fost creşterea vitelor. Descoperirea unor c olţi de mistreţi arată că pe
� z.

Szekely, Contribuţii la cultura slavll. in sec. VII-VIII in sud-estul Tran
silvaniei, in SCIV, XIII, 1962, 1, p. 47 Şi urm.
47 Ibidem, p. 54-56.
48 Z. Szekely, Raport preliminar asupra rezultatelor sll.pll.turilor efectuate in
aşezll.rile din secolele VII-Vlll-IX de la Filiaş şi Poian, în Revista muzeelor,
II, 1965, nr. sţecial, p. 448.
49 Pentru periodizarea culturii Hlincea cf. M. Chişvasi-Comşa, op. cit., in SCIV,
IX, 1958, 1, p. 78 ; M. Petrescu-Dîmboviţa, op. cit., in Revue Roumaine d'His
toire, VI, 1967, 2, p. 193-195 ; N. Zaharia, M. Petrescu-Dimboviţa şA Em.
Zaharia, op. cit., p. 110 şi urm.
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lîngă acestea se practica şi vînătoMea. Locuintele mici, nefinisate, as
pectul arhaic, primitiv al unei mari părţi din inventarul ceramic, lipsa
uneltelor de metal, a podoabelor şi produselor venite pe calea schim
burilor, întregul ansamblu al desc operirilor din orizontul prefeudal de
la Brăşăuţi, lasă să se întrevadă un nivel scăzut de tr-ai, un nivel eco
nomic şi cultural puţin evoluat. Aceste aprecieri corespund in mare
parte, contrar unor afirmaţii nefundamentate, şi cu obse·rvaţiiJe făcute în
celelalte aşezări contemporane de tip Hlincea din Moldova.

DIE PRĂPEUDALSIEDLUNG VON BRAŞAUŢI

ZUSAMMENFASSUNG
In den Jahren 1969 und 1 970 wurden im Hof und im Garten der Schule des
10 km siidostlich von Piatra-Neamţ auf einer unteren Flussterasse des Bistriţaflusses
etwa 600 m vom heutigen Flusslauf gelegenen Dorfes BrAşAuţi in der Gemeinde

Dumbrava-Roşie Grabungen durchgefiihrt.
Das Ziei der Grabungen von BrAşAuţi war die Erforschung einiger Wohnver
biinde aus der Priifeudalzeit und dem Mittealter (13.-14. Jh.). Im vorliegenden
Aufsatz werden wir uns jedoch nur mit den die Priifeudalzeit betreffenden Ergeb
nissen befassen.
In den beiden Grabungskampagnen wurden vier Halbwohngruben aus der
Priifeudalzeit freigelegt, Nr. IV, V, VI und X (die Nummerierung erfolgte nach
Massgabe der Freilegung ohne auf die Zeit Riicksicht zu nehmen, der sie angeho
ren). · Besonders muss der sehr geringe Abstand (0,9-1,5 m) betont werden, in dem ·
sich die ersten drei Wohnungen befanden. Im Verhiiltnis zur alten Trittebene be
fanden sie sich in e·.ner Tiefe von 0,30-0,40 m.
Die Halbgrube IV hat rechteckige Form mit leicht abgerundeten Ecken ; die
Seitenliinge betrligt 4,30 X 3,85 m. Der Eingang in die Wohnung befand sich wahr
scheinlich auf der Ostseite, wo eine Unterbrechung des Halbgrubenrandes festzustel
len ist. In der Siidwestecke befand sich ern Haufen von Flusssteinen, welche d�e
Herdstelle bildeten.
Die Halbgrub� V hatte rechteckige Form und Seiten von 3,85 X 3,60 m ; der
Grubenboden der Halbgrube ist leicht ausgebaucht ohne mit Ton verputzt zu sein.
In der Nordostecke befand sich ein rechteckiger Herd aus Steinen mit eingestiirzter
Decke.
Die Halbgrube VI hat die Abmessungen 4 X 3,25 m und leicht abgeschragte
Wlinde. Ste\nhaufen die auf das Vorhandensein eines Herdes in der Wohnung
�chli�ssen Iiessen, wurden nicht eritdeckt.
Die Halbgrube X ist trapezformig und hat zwei Seiten von je �75 m Uinge,
wlihrend die Llinge der anderen 3,85 bezw. 4,10 m betriigt. Der abfallende Eingang
lst efnen Meter breit und befand sich auf der Siidseite. In der Siidwestecke befancl
Mlch eine Herdstelle aus Flusssteinen .
.
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In einer Entfernu r{g von 1.,5 m von der Halbgrube X. wurden die Reste einer
tragbaren, auf e'.nigen Steinen angebrachten Herdstelle freigelegt.
Der in den Wohnungen und in der iibrigen Kulturschicht freigelegte Fund
bestand ist ărmlich. Es wird betont, dass keine Metallgegenstiinde anzutreffen sind.
Die einzigen, aus Knochen gearbeiteten Stiicke sind, wahrscheinlic h aus Schafstibien
hergestellte Stossel.
Die geborgene Keramik stammt zum grossten Te:t aus der Halbgrube V, zum
geringeren Teil aus den iibrigen Wohnungen. Sie kann vom technologischen und
vom typologischen Standpunkt in drei verschiedene Gruppen (A, B und C) einge
teilt werden. Die Gleichzeiti gkeit dieser Gruppen wird vnn den gelegentlich.. der
Erforschung der Halbgruben gemachten stratigraphischen Beobachtungen gewahr
leistet, was auch durch andere in der Moldau gemachten Ausgrabungen bestlltigt
Wird.
Keramik aus Ton mit gest_?ssenen
Die GruppP A umfasst handgParbeitPte
Scherben als Magerungsmittel, der nicht sehr gut geknetet und unter ungenugender
de
Luftzufuhr und manchmal auch nicht einformig gebrannt ist. Die Gefăsswiin
:
und- boden sind verdkkt. Die handgearbeitete Keramik umfasst dre-: Formen
StandgPfăsse, Teller und Schiissel, innerhalb deren sich verschiedene Abarten
..
unterscheiden lassen. An den Lippen waren sie mit Tupfen verziert.
Die Grupţe B umfasst Standgefiisse, die unter geringer Drehzah� auf der Top
ferscheibe gParbeitPt sind ; sie enthalten gestossene Scherben und smd unter un
geniigender Luftzufuhr gebrannt. o:e Ziermotive bestehen aus manchmal gemein
sam <iuftretenden hnrizontalen und wellenformigen Ritzlinien.
Die Gruppe C wird von einer Keramik vertreten, die unter mittlerer Drehzahl
auf dPr Scheibc> gParbeitPt ist, Sand und Kleinkies im Ton aufwelst und besser
geknetet und gpbrnnnt ist. Ausser Standgefăssen mittlerer Grosse sind keJ.ne an
deren Formen bekannt. Die Verzierung besteht aus horizontalen und wellenformi
gen, mit scharfcn Gegenstănden eingeritzten Linienbănder-:Die Keramik der Gruppe A ist die meistvertretene Art und betrăgt etwa
�0-45°/o des geborgenene Materials, wiihrend die Grupre B nur 20-25%, und die
Gruppe C Ptwa 35 % darstellen. Die Aufte. ]ung der drei Kerami kgruppen gilt im
nl lgcm� inen fUr alle Wohnungen mit Ausnahme der Halbgrube X, in welcher die
Keram1k der Gruppe C fehlt.
Die Elemente der Sachkultur und vor allem die Kennmerkmale des keramis
chcn Materials gestatten es, die Prăfeudalschicht von Brăşăuţi in die mittlere Zeit
stufP der Hlinceakultur einzuwf'isen . Vnn den Mnldauer Siedlungen, deren Fund
stiicke die am năchsten l'egende Analogie zu denen von Brăşăuţi aufweisen, ohne
dass jedoch immer von einer vollkommenen Identităt die Rede ist, erwăhnen wir
hier � ic>jPnigen von Fundul Herţei, Hlincea, Suceava-Drumul naţional, Spinoasa
und Băiceni. Auch die Materialien von Pnian, Cobusca VPche, Brăneşti, Alcedar,
Lopatna und Calfa aus der Moldauischen Soz'alistischen Sowjetrepublik, ebenso
wie einige aus den Siedlungen von Ciţău-Sf. Gheorghe, Bezid, Sălaşuri und Filiaş
aus OsttranssylvaniPn sind jenen von Brăşăuţi SPhr angcnăhert.
Angesichts der mit Fundstiicken aus anderen Siedlungen der Hlinceakultur in
der �oldau und in anderen GehietPn festgestelltPn Analogilen, wobei in manchen
Făllen auch schliis!l' gere Elemente der Datierung auftraten, kann die prăfeudale
s;edlung von Brăşăuţi in das A. - 9. Jh. datif'rt wcrden.
In den ostlich der Karpaten gelegenen Gebieten ist trotz aller aufsteigenden
kulturellen Entwicklung in der zweiten Hălfte df's 1 . Jahrtausends ein gewisses
Zuriickbleiben gegeniiber anderen Gebieten Rutnăniens festzustellen. Diese Sachlage
spiegelt sich in der langen Zeit wider, durch d.-e sich die handgeformte Keramik
gehalten hat. Diese Tatsache lăsst sich zum Teil durch die kulturelle und wirtschaft
liche;
Isolierung
der
ostlichen
Slawenstămme
erklllren.
der
hauptsllch
lichen Tr!iger der handgearbeiteten Kerami"n:, die weiter entfernt von den entwickel·
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teren Zentren der unteren Donau und von der romischbyzantinischen Zivil�sation
lebten.
Die in der spiitpriifeudalen Siedlung von Brăşăuţi durchgefiihrten Ausgrabun
gen Iiefern auch manche Angaben liber die Beschliftigung und die Lebensbedingun
gen der Mitglieder der Gemeinde die diese besiedelt hatten. Die Niihe des Bistr.:ţa
flusses bot unzweifelhaft wirtschaftliche Vorteile, obwohl der umliegende Boden
mit seinem steinigen Untergrund nicht gerade fur die Landwirtschaft der frucht
barste war. So wie d!:es aus dem tragbaren Herd, dem Hiicksel als Bestandteil des
Tons und den Knochen der Haustiere (kleines und grosses Hornvieh, Schweine)
hervorgeht, die in den Halbgruben gefunden wurden, befassten sich die Bewohner
des Priifeudaldorfes hauptsăchlich mit Anbau von Pflanzen und Viehzucht. Die
kleinen, nicht ausgearbeiteten Wohnungen, das primitive Aussehen eines grossen
Teils des keram(schen Bestandes, das Fehlen von metallischen Verkzeugen, von
Schmuck und von auf dem Tauschwege erworbenen Produkten, kurz die Gesamtheit
der Funde der Priifeudalschicht von Brăşăuţi lassen erkennen, dass wir es mit
einem niedrigen Lebensstandard und geringer wirtschaftlicher und kultureUer En
twicklung zu tun hab·en. Dieses Werturteil trifft zum grossen Teil auch auf Beo
baehtungen in anderen Siedlungen der Moldau vom Typus Hlincea zu.
VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN
Abb. 1.
Abb.

Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.

Allgemei.ne Karte der Grabungen von Brăşăuţi :n den Jahren 1969 und
1970. Der Abschn itt mit den Prăfeudalwohnungen (L) und dem tragbaren
Here!, (V).
2. - Plan und Profil der Halbgruben (L) IV, V, und VI. ; 1 - gewachsener
Boden ; 2 - grauer Boden mit mittelalterlichen Spuren ; 3 - schwiirz
Iicher Boden (8.-9. Jh.) ; 4 - dunkelgrauer Boden ; 5 - schwarzer
lehmiger Boden (Fiillung der Halhgruben) ; 6 - jungfriiulicber Boden
mit Sand und Kies ; 7 - Steine.
3. - Plan und Profil der Halbgrube X. Gleiche Erliiuterungen wie bei Abb. 2.
4. - Halbgrube X.
5. - Backofen der Halbgrube V (1) und Herdstelle der Halbgrube IV (2).
6. - Beinstossel (3, 6) und handgearbeitete Keramik (2) und solche m·t langsamer Drehzahl (1, 4) und m1ttlerer Drehzahl (4) auf der Scheibe gearbei
tete aus der Halbgrube IV.
7.
Handgearbeitete Keramik aus der Halbgruhe V.
8. - Knochenstossel (1-3) und Keramik, handgearbeitet (4-8) und mit langsamer Drehzahl scheibengearbeitet (9-12) aus der Halbgrube V.
9. - Scheibengearbeitete Keramik, langsame Drehzahl, Halbgrube V.
10. - Scheibengearbeitete Keramik, mittlere Drehzahl, Halbgrube V.
1 1. - Scheibengearbeitete Keramik, mittlere Drehzahl, Halbgrube V.
12. - Scheibengearheitete Keram'k, mittlere Drehzahl, Halbgrube V.
13. - Scheibengearbeitete Keramik, mill:tlere Drehzahl, Halbgruhe V.
14. - Keramik, handgearbeitet (1) und scheibengearbeitet mit langsamer (2)
Ul)d mittlerer (3, 4) Drehzahl, Halbgrube VI.
15. - Knochenstossel (1) und Keramik, handgearbeitet (6-10) und mit lang
samer Drehzahl scheibengearbeitet (2-5) Halbgrube X.
16. - Profile von Standgefiissen (1-10, 13, 15) und Schiisseln (11, 12), hand
gearbeitet.
1 7. - Profile von handgearbeiteten Standgefiissen (9-11) und von m.-.t lang
samer Drehzahl scheibengearbeiteten (1, 2, 5), desgl. mi.t mittlerer Drehzahl
(3, 4, 6-8).
18. - Bruchstiicke eines tragbaren Herdes.
19. - Gefăssbruchstiicke die zusammen mit dem tragbaren Herd gefunden
t.'urden.
-
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De multe ori concluziile cercetătorului depind de lămurirea ter
menilor care se referă la subiectul studiat de el. In această privinţă,
explicarea denumirilor date unor categorii sociale, unor institutii şi
dreg�torii este absolut necesară . Referindu-se la unii termeni din limba
rusă privind structura societăţii feudale, istoricul sovietic · B. D. Grecov
spunea că, dacă am putea pătrunde viaţa cuvintelor, o lume întreagă cu
toată complexitatea istoriei ei s-ar deschide inaintea noastră1• In această
privinţă istoria trebuie să ceară un mai larg concurs filologiei.
Lămurirea termenilor întrebuinţaţi ln trecut pentru a desemna
unele vîrfuri ale societăţii feudale, cum ar fi de pildă stăpln, jupin,
voievod, catepan a preocupat într-o mare măsură pe lingvi.ştii noştri din
trecut, ca şi pe cei ai vecinilor din sud, sîrbi şi bulgari. Rezultatele obţi
nute nu pot fi socotite satisfăcătoare. S-a pus astfel problema formării
lor pe tărîmul limbilor s1ave din sud, din care ar fi trecut apoi în lim
ba română şi albaneză, s-a meditat asupra unor creatii lingvistice tu
raniene, s-a ctlscutat indeosebi pentru termenul " stăpîn" p osibilitatea
unei moşteniri din limba latină şi, în sfîrşit, s-a încercat, considerîndu-se
de ori,g ine slavă sudică, să stabilească vremea pătrunderii lor în limba
română. Cercetarea s-a făcut însă in mod mecank şi a fost influenţată
de idei preconcepute . Din această cauză s-au obţinut rezultatele arătate.
Primul filolog care a pus problema împrumutării termenilor n ju
pîn" şi "stăpîn" în liQlba română din limbile sl,ave balcanice a fost Fr.
Miklosich2• Pe drept cuvînt, el susţinea că pătrunderea acestor cuvinte
în limba română este foarte veche ( secolele V-VII). Pe baza consta
tării că partea finală
an a acestor cuvinte s-a prefăcut in
ln ca
în unele cuvinte de origine latină, ca, de pildă, bdtr1n, păgln, mlnă,
-

-

(trad. din lb. rusă), Bucureşti, 1952, p. 15.
Wien, 1861, p. 1 0.

1

B. D.

2

Die slavischen Elemente in Rumunischen,

Grecov, Ţllranii fn Rusia

Memor.i.a Antlq'll:lWis, II, 1970
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aceeaşi mare vechime le-o acordă şi Al. Philippide3• Acesta credea că
î n transformarea lor, aceste două cuvinte ar fi urmat legile fonetice
ale lexkullli.Î de origine latină care au încetat de a mai fi active in mo
mentul. pătrundel'ii masive a cuvintelor slave în limba română. Multe
an
din acestea ca, de exemplu, hrană, rană, vrană, prezintă grupul
fără modificarea arătată mai sus4•
Impotriva unei astfel de vechimi s-a ridicat Al. Rosetti, care a
susţinut că termenul jupîn din limba română ar fi de origine sîrbă, iar
grupul final
în din acest cuvînt nu poate să constituie o dovadă pen 
tru vechimea termenului din care face parte 5 • In sprijinul afirmaţiei sale
a adus oer·c etările făcute de Silviu Dragomir, care a descoperit ter
menul n j upîn " în toponimie6. Prezintă, desigur, o deosebită importanta
timpul c î nd termenii arătaţi au pătruns în limba română, spre a mar
ca diferite transformări social-economice, dar pentru aceasta este ne
-



-

voie în primul rînd să se stabilească originea lor.
Am arătat că în această privinţă părerile sint împărţite. Fr. Mik
losich nu a încercat să dea vreo lămurire î n legătură cu termenul slav
stopan din c are d erivă cuvîntul românesc stăpln. El s-a mulţumit sa
fixeze aproximativ arLa lui de răspîndire şi intelesul pe care n are in
limba slavă bisericească, bulgară, română şi albaneză. In prima are
sensul de ,.domn" , ,.stăpîn de case " , iar in ultima de , .baei " , , .praefectus
pastoribus" 7• Chiar şi <;ustav Meyer care a reuşit să stabilească în mod
just originea multor cuvinte, oprindu-se la termenul albanez stopan, se
mulţumeşte să repete c ele arătate de Miklosich8•
Mulţi filologi au admis etimo1Q9ia propusă de savantul bulgar
Şt. Mladenov, care prezintă termenul stopan ca o moştenire din fondul
comun indo-european.
Mladenov presupune că termenul în cauză poate deriva de la ra-

dicalul indo-european

*sta

(i)

,

st �

de la care s-ar fi format nume·

roase cuvinte în limba slavă. Printr-o extindere labială, ca in exem
plele pe care le cunoaşte de la Person9, s-ar fi ajuns la

3 AI. Philipp'de, Istoria
p. 811-818.

limbii romdne, p. 159, 161

şi

*sta-p-, st :) p 10•
Originea romdnilor

,

4 V. şi Arhiva, XXXI, 1, p. 47.
5 Al. Rosetti, Sur dr. jupin, in Bulletin linguistique, V, Paris-Bucureşti, 1937,

p. 221 . De asemenea, in Grai şi suflet, V, p. 158.
Silviu Dragomir, Citeva urme ale orga'nizatiei de stat sla v o române !n
.Dacoromania, 1, p. 147.
7 Miklosich, Etymologische Wnrterbuch der slavichen Sprache, p. 393.
8 Gustav Meyer, Etymologisches Wlirter buch der al banischen Sprache, p. :!93.
9 F. Person, Studien zur Lehre der Wurzelerweit und Wurzelwar, p. 5.
J O St. Mladenov, In Archiv fUr slavische Philologie, XXXII (1911), p. 16-19.
G

-
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In

sth

adevăr,

ă

de

pav

dar toate

la

această

rădăcină

ă

mi, st

ă

au

pana-m

derivat
"pus " ,
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în

vechea

sthapati-s

indiană

" locuitor " ,

acestea nu au nici o legătură cu termenul dat.

Pe o cale cu totul opusă a apucat Baroc, care a încercat să derive

*hospitanus, *istopanus. Hospitanus
capitanus de la caput
că termenul român stăpîn a trecut l a

acest termen din cuvîntul lat. pop.
s-·ar fi format de la

hospitem

în acelaşi mod ca �i

" c.ap " 1 1 • FHologul citat crede apoi
albanezi ş i la slavii din sud, fără ca să-şi dea seama d e numeroasele
probleme pe care le ridică o astfel de presupunere.
Plecînd de la conduziile lui Baric, Th. Capidan considera că dacă
se admite că termenul stopan a fost împrumutat în limbile balcanice,
afară de greacă şi turcă, de la români, atunci *hospitanus ar fi trecut
mai întîi în forma *uspă tin şi apoi in •usfă pin. Prin labializarea lui - a 
în - o - şi prin treoerea lui
în a s-a obtinut cuvîntul bulgar stopan12•
Această explioaţie ingenioasă a fost admisă şi de Sextil Puşcariu13• Altii
au crezut că pot pleca, în explicarea acestui termen, de la cuvîntul la
Unesc stips "recoltă " , derivat p rin sufixul
anus, ca în castelanus,
decanus, paganus, etc. H . Stipanus ar fi " c el care adună recolta" .
Pe o cale tot atît de izolată a fost explicat şi termenul jupîn. S-au
obţi nut, desigur, aceleaşi concluzii contradictorii.
Cu mult timp în urmă, la alcătuirea dicţionarului său etimologic,
Fr. Miklosich a urmărit cuvîntul zupa în limbile slave, în română, in
greacă, maghiară, prusiană şi lituană ( aici ziupone " doamnă " ) . Respin
gea propunerea de a se căuta originea termenului zupan în cuvîntul gat
siponeis " şcolar " , " tînăr" . Atras de faptul că acest cuvînt apare pe in
scripţia gl'lavată cu litere greceşti pe vasele de la Sîn Nicolaul Mare,
deşi ea este într-o limbă tiurcă, presupunea că originea lui ar putea fi

1

-

căutată în limba greacă.
Intrucit în vechea limbă cehă au existat termenii

hpani

"doamnă " şi

hpanna

" domnişoară " ,

hpan

" domn" ,

E. Berneker, acceptînd propu-

nerile lui Hujer, pleca de la o veche formă •g

"'l

pan

"fi

pe care el

o considera " nesigură " . Observa, de asemene a, pe bună dreptate, că
existenţa formelor cehe cu hp arată că un adaos mai vechi slav pan nu

H. Baric, Albanorumlinische Studien, 1. Zur Kunde de Bdl'kanhalbinsel
(Quellen und Forschungen), Sarajevo, 1919, p. 93-94.
Raporturile lingvistice romdno-slave, in Dacoromania, III,
1 2 Th. Capidan,
Cluj, 1924, p. 150.
1 3 Sextil Puşcariu, Contribuţii fond!ogice, ibidem, III , 1923, F · 378.
!4 Ci. Gf:uglea, Crimpeie de limbii �i viaţif. romdnea•scif., Ibidem1 p. 606,
U
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este posibil şi că toate încercările de a-l explica în felul acesta, ca
acelea ale lui Fick, Prellwitz şi

J.

Schmidt rămîn zadarnice. Hujer,

gpan

oa o formă

.,a păzi " ,

" a păstra " .

admis şi de B erneker, a încercat să derive termenul
participială de la radicalul indo-european
Brtickner a arătat că termenul polon

z upan.

curtarea lui

pan

geup

n u este în realitate decit pres-

Presupunerea sa de a considera acest cuvtn1

ca un imprumut diin limbile turceşti a fost însă respinsă15•
Pe această linie a mers insi Petar Skok, care considera că terme"

z

nul

upan

s-ar putea pune în legătură cu stăpînirea avară dii

Panonia. Geografia lingvistică şi inscripţiile proto-bulgare

îi ofereau

·criteriiVe pe baza cărmta el se credea îndreptăţit să atribuie origine 'a
vară unor cuvinte slave: Prezenta vocalei lntunecate in oresupusul su
fix - Jn la termenul Tomân JUpin il oferea un motiv in olus, ca să tncline

spre o astfel de ipoteză. La originea lui punea radioalul
adăuga

grupul

parti!cipiul

-an,

imperfect

cuprinzînd

din

terminaţia

limba -turcă t o.

z

up

căruia i

fn -n binecunoscută

le

Printre alte curiazităţi trebuie notată şi ipoteza făurită de G. Giu
glea. Pentru lămurirea problemei, el recurge la termenul grec

-anus
jupanu:

c u întelesw de locuinţă, l a care credea c ă poate să adauge sufixul
ca
şi
că
ar

'hHc r

în castelanus, paganus, etc . In felul a·cesta s-ar fi obţinut
apoi jup1n 17 • Autorul nu specifică, dar se înţelege că el presupun•
termenul jupîn s-a format pe terenul limbii române, din ca,re apo
fi fost împrumutat de slavi.

La început, Sextil Puşcariu a adoptat această ipoteză, apoi, pe mo
tivul că termenul nu se află in dialectul macedo-român şi pentru că e
însumează trei din cele mai vechi fonetisme ale limbii române şi anu
me pronunţarea regională a lu i j ca gi, transformarea finalei -an in 1J
şi pronunţarea rotacizantă in regiunile î n care se întîlneşte acest fe
nomen, obişnuit numai la cuvintele de origine latină, el a părăsit-o şi •
adoptat pP. rP.-a formulată de P. Skok 1 8 .
1 5 Erik Berneker, Slavische.ţ etymnlngi.w·he.� Wiirte·· buch, sub voc�.
1 6 P. Skok, Juzni sloveni i turski marodi, in Jugoslovenskii istoriceski casopi�

voi. II, 1936,

p.

4.

1 7 Dacoromania, III, 1923, p. fiOR.
18 Ibidem. Vezi insă şi La Transilvanie et la langue roumaine, in v oi . Transi
vanie, Il, p. 60.
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Tot ca o curioz;itlate şi ca o ipoteză lipsită de orice bază critică
trebuie să fie menţionată şi propunerea de a deriva termenul jupan de
Ia Diurpaneus, alt nume dat unui rege dac19•
Desigur, nu se poate pune în discuţie modul cum s-a format cu
vîntul jupan şi apariţia instituţiei corespunzătoare, fără a se cerceta
un alt termen din limbile sud-slave �i anume jupa, de la care cei mai
mulţi istorici şi filologi c�red că s-ar fi format. Jupa era denumirea tri
bului la sîrbi, croaţi şi sloveni iar jupanul era conducătorul ei.
Jupa, sub forma

� ou sr cincz

este menţionată, de .altfel, destul

,

de tîrziu şi numai la Constantin Porphirogenetul, cu intelesul de "regiu•
ne " , " district" , " teritoriu" condus de un jupan. Se poate presupune că
aici numele dregătorului conducător a impus denumirea dată drcumcondusă de eP0• De altfel, derivarea termenului

scripţiei

.

z upa

din-

tr-un radical indo-european rămîne în stadiul actual al cercetărilor, ipo
tetică. Propunerile lui Brugmann de a porni de la rădacina geu- "a inco

voia " , de la care s-ar fi ajuns apoli la " paza" . " paz.a regiunii" admi
nistraţia regiunii " a fost primită cu cel mai mare sceptic-ism. Nu s-a bu
curat de mai multă crezare presupunerea lui C. Person, că e posi.biiă
o derivare de la radicalul gau- oa ags. geap "spaţios " , " depărtat"21• To
tuşi cercetările in acest domeniu trebuie să continue. Jupa slavă nu
poate avea altă origdnă decît termenul germanie Sippe "rudenie ", "se
minţie" , " trib " . De aici urmează bănui.Jala că sunetul prim din termenul
slav

..

z

A

.!:• v.;•

upa a avut originar o

pronunţare şi că el a suferit o sensi-

altă

bilă transformare în urma unei contaminări provocate de un alt cu
vînt şi acesta nu este altul decît acela de

z upan.

Ipotezele menţionate mai sus sînt rezultatul aplicării în cercetare
a unor metode care nu au ndmic comun cu ştiinţa. Izolînd cuvintele
cercetate de mediul natural din care fac parte, de lexicul inrudit, ru
pîndu-le de realitatea pe care ele o exp.rimă, creînd in cuprinsul lor
secţiuni arbitr.are, ca rădăcini şi sufixe după bunul plac, ajungem la
posibilit•atea de a le deriva din orice limbă vom dori. Trebuie sa mai
subliniem că. nici logica şi nici reaUtatea istorică nu trebuie să fie
neglij ate cînd se atacă o astfel de operaţie.
19 N. Iorga, Istoria romc1niror, 1
2, (1936), p. 109.
2o Discuţii in legătură cu jupa Ia N. S. Derjavin, Slavii in vechime, trad. rom.
-

·

Bucureşti, 1949, p. 64 şi urm.
2 1 A. Walde
J. Pokorny, VergJeichendP. Worterbuch der Indogermanische
sprache, p. 1, p, 562.
-

..
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Dezvolt area agl'!iculturii, comerţului, indu striei, tr•ansportur ilor, teh
n�cu şi ştiinţei au impus adesea limbei crearea unor noi termeni, pre
c um şi atribuirea unud nou sens unor cuvinte cu o veche existenţă în
limbă. Pentru a se crea terminologia impusă de marile transformări
social-economice, s-au împrumutat adesea cuvinte străine. Numeroase
popoart _,-au deplasat în trecut dintr-un loc în altul şi. au vehiculat in
locul unde s-au aşezat statornic termeni aduşi de la mare distanţă. Ple
cînd de la asemenea consideraţii, î n cercetarea de faţă se va încerca
de la inceput să se adune şi să se cerceteze laolaltă mai multe fapte
llngv•i stice care prezintă acelaşi fenomen ca şi termenul jupîn. Este ne
cesar pe de altă parte, datorită eşecului înregistrat în î ncercarea de a
p rezenta termeni i j u pîn şi stăpîn drept cuvinte d e origine latină, să ad
mitem că ele au fost împnunutate de român i de la popoarele slave bal
canice sau de la popoarele turaniene. FilologLi români şi unii slavişti au
pus in legătură termenii jup1n şi stăp1n doar pentru faptul că repre
zintă acelaşi fenomen fonetic în partea lor finală, dar nu şi pentru a
găsi o explicaţie comună in ceea ce priveşte originea lor.
Pentru a forma o grupă cît mai completă la cei doi termeni exis
tenţi in limbile slave baloanice sub formele jupan şi stopan, trebuie să

adăugăm a i ci şi titlul de

purtat de dregătorul bizantin

care avea in pază, stînd la Dorostolon, gr�aniţa ·ImperiulUii bizantin la
Dunărea de Jos22• Un dregător similar, numit marzpan 23, avea in grija
sa paza frontierelor în Armenia Persană24 • Este amintit de izvoarele
arabe încă de pe vremea raidurHor prădalrrice ale cneazului rus Sviatos
lav in Caucaz25• Jupanii sîrb i menţionaţi la Constantin Porphirogenetos
ap·ar ca nişte feudali looali26• Originar ei trebuie să fi fost dregători ai
statul_ui sirb. Dregători sînt de asemenea catepanul de la Silistra si marz
panul persan. Este normal ca şi termenul stdp1n - stopan să se fi
format tot de la

un titlu de dregdt o rie.

22 N. Bănescu, Les duches byzantins des Paristion (Paradunavon) et de Bulgarie,

Buc. 1946, p. 70-74. De asemenea, revista Studii şi cercetliri de istorie veche,
III ( 1 952), p. 407.
23 ln legAturA cu această regiune trebul'e să se pună problema localizării ace-

ll4t0"9 a l. ov
lor .,sabiri refugiaţti" Z: ��otl«p"t o
menţionaţi de Constantin Por
phirogenetos ca o ramură a poporului maghiar in vremea cind locuia dincolo
de Volga. In secolul al XI-lea in regiunea Kura, ţara acestora s� mai numea
Savartik. In izvoarele armene ea apare ca ,.o regiune a maghiarilor" (madzara
gadzor), v. B. H6man, Geschichte des ungarischen Mittelalters, 1, Berlin, 1940,
p. 48.
2' Kevork Aslan, Etudes historiques sur le peuple armenien, Paris, 1928, p. 241.
Pentru termenul in cauză el dă explicaţia : "Appelation persanne qui veut
dire gardien des frontieres ou plut6t comandant militaire des frontiere
s" ·
25 Mohame� ibn Mu�afir l!i B. D. Grekov, Kievskaia Rusi,
Moscova
.
' p. 241 .
26 De admmzstra
ndo Jmperw, ed. Bonn, p. 156.
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Seria nu este totuşi completă dacă nu adăugăm aici termenul

ban

care reprezintă titlul luat de stăpînitorul medieval al Croaţiei, titlu menţionat de Constantin Porphirogenetos sub forma

,

,Socvoili

27• A fost

desiqur întrebuinţat şi de unii dregători maghiari, din regiunea de gra
niţă, împ-rumutat, probabil, de la croaţi. In legătură cu termenul b an
trebuie să atrag.ern atenţia asupra formei marz pan pe care o ia la Mo
hamed ibn Musafir titlul persan a mintit. Cuvîntul

ban

prezintă o mare

asemănare cu partea finală -p,an în termenii stopan şi jupan, catepan.
Alternaţia intre pan şi ban observată mai sus se poate c onstata
şi la unele nume proprii din onomastica românească. Printre astfel de
formaţii putem cita nu me cu Suhopan, Scorpan, Rotompan sau Qol
pan28 etc. , fn care partea fin ală -pan se desemnează precis. Alături de
aceste nume apar altel e care au terminaţi.a -ban ca, de pildă, Balaba'n ,
Şerban, Testiban sau cu finalul -van, ca în Corivan.
In legătură cu ele trebuie să fie puse toponimicul bizantin
menţipnat de Ana Comnena 29 şi numele Tarchanului bulgar

•E u •�

Ove:Y«�v

30,

core c t un Onegaban, avînd în primă parte un nume asemănător cu ace
la al l'a cului Onega şi în ultima parte un titlu, -ban. Numele acestea
se pot apropia de unele nume persane sau arme ne ( cp. Artaban, Dai
tahan, Erivan, Kikonban, Patruban, etc.) .
Am constatat mai sus că unii din termenii luaţi în cercetare ca
jupan, catepan şi maczpan se refe-reau la a numite dregătorii. Mer înd pe
aceeaşi linie trebuie să observăm că în vechile inscripţii protobulgare
apar titlurile unor dregătorii ca

� Xa\J"C:.Toc.

g

şi

'o i;ov1r � 1o �

31•

Pe de altă parte, referindu-se la pecenegi, Constantin Porphirogenetos
notează, printre altele, triburile Gyl,a, Chopon şi Zospon ( corect, proba
bil, Kupan şi Zupan)32 • Atunci cînd dă referinte despre conducătorii tri

burilor maghiare, el ne arată că Gyla nu este un nume de persoană, ci
numele unei dregătorii33• Probabil sub aceeaşi formă îi parveneau şi nu
mele celorlalte două dregătorii. Se po,ate considera pe de altă parte că
numele Cupan34, dat conducătorului răsco-alei maghiarilor păgîni îm
potriva lui Ştefan 1, regele Ungariei, nu este un nu me de persoană, ci al
unei d emnităţi sau dregătorii. In sfîrşit, nu se poate trece cu vederea

2i D�> administrandn imperio, ed . Bonn, p. l fl!i.
28 Nume foarte cunoscute, intUnite In doc;:umentele noastre istorice.
29 Ana Comnena, ed. Bonn, V, 5, p. 245.
30 Kalinka, Antike DenkmcHer aus Bulgarien, Viena, 1906, nr . 27.
31

Ihid�>m.

32 De administrando imperio, ed. Bonn, p. 165.

33 J hid�>m,

r . 1 74.

34 Cronica pictată de la Viena, cap. XXXVI.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro

396

CONSTANTIN CIHODARU

inscriptia de pe unul din Vlasele de la Sîn Nicolaul Mare din Banat,
gravată cu litere greceşti intr-o limbă tiurcă, in ca·re inscripţie apar
două nume purtînd acelaşi titlu : Bufla zoapan şi Butaul zoapan35•
In zoapan se observă aici aceeaşi pronuntare larg deschisă a lui

o ca şi în

,

'o ct v o �

de la Constantin Porphirogenetos.

Lăsînd la o parte termenii pan, hpan, ispan �i folspan care in
limbile polond, cehă şi maghiară sînt împrumutaţi din sud, trebuie să

se recunoască, fără îndoială, că aria geografică a răspîndi.rH numelor
sau termenilor, avînd compunerea lor, ca parte finală, termenul -pan
sau -ban, se întinde prin nordul Mării Negre, de la greniţele Persiei
pînă în regiunile dunărene. Pornind de la această constatare este uşor
să descoperi pe acei care I-au colportat dintr-o parte in alta, sau mai
precis de la răsărit spre apus. 'f.rebuie, deci, să ne gîndim, tn primul
rînd, la seminţiile turce, care înainte de a fi impinse spre Europa au
:!>ălăşluit lîngă hotarele Persiei veacuri de-a rîndul, ducînd o viaţi§. mai
nntlt sau mai puţin aşezată.
Dacă trecem în revistă numai titlurile şi functiile înregistrate in
cercetarea lui G. S. Bobcev, putem observa că asemenea imprumuturi
nu · numrai că erau posibile, dar prezentau şi o mare varietate. Pe ltnql!
termenii de origine pur slavă, ca robotniki, vladalţoi, vladachtl, voie
vozi, apar titluri şi funcţii de origine greacă-bizantină, ca acelea de
prachtores, sebastes, kefalia. Ca o veche moşteni.r·e protobulgară sint
boliarii, catepanii şi jupanii36• Popoarele tiur-ce au făcut imprumuturi tn
această privinţă chiar şi de la popuJ·aţi,a băştinaşă din regiunile carpato
duna.rene. Unii dregători bulgari purtau denumirea de cmetl, derivată
desigur, de la termenul latin comites. Insotitorii hanului avar, tovarăşii
săi l'a ospeţie şi lupte nu au •luat această denumire, ci pe aceea de

colovraţi. Termenul acesta ca şi cel sl•av K A 8 BP'tT'la a fost de ase
menea imprumutat din limba l•atină a popul.aţiei b�tinaş e care pentru
tovarc'fş avea termenul collibertus37,
Inainte de sosirea lor in Ewopa, neamurile tiurce ale avarilor şi
bulgarilor, plecînd din patria lor de oriqine situată în sudul Siberiei,
pe văile rîuril or Orkon, Tola, Kerulen, Selenq,a si cursul superior al
fluviului Enisei, care curg de pe povirnişurile nordi·ce ale munţilor
·

35

J. Nemeth, Die inscrften des Schatzes von Nagy-Szent-Miklos, tn Biblioteca
orientalis hungarica, Il, Budapest-Lei�zig, 1932, p. 7-8. Consideră inscrif:'ţia
in limba · pecenegă. Alţii o consideră protobulgară. Pentru cercetarea noastră
problema aceasta nu are nici o importanţă.
36 G. S. Bobcev, Tit li i sluzbi vii oblastno to upravlenie na starovremena Bifl
garia, in Izvestija ist. Druz., Sofia, t. XI-XII, p. 228-248.
37 Un astfel de dregător este acel Bocolavra menţionat la Theophilact de Simo
catta, I, cap. VIII, care a fugit in anul 585 de la avari in Imperiul Bizantin.
In ultima parte a numelui se distinge termenul colovrat.
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S aiansk şi AltaP8, au sălăşluit timp îndelunga t la graniţele nordice ale
Persiei . Natural, în această perioadă au fost puternic influenţaţi de cul
tura persană superioară din vremea dinastiei sasanide. Pe lîngă ceea
ce împrumutaseră de la chinezi, într-o vreme mai v eche, au primit
acum idei, obiceiuri, inslitutii şi. lucruri pe care nu le cunoşteau în ve
chea lor patrie. In acelaşi timp, au împrumutat din limba persană şi
cuvintele corespunzătoare. S-a observat, de altfel, cît de numeroase
sînt aceste cuvinte de origine persană în puţinele resturi de limbă cu
mană păstrate39• Influenţa artei sasanide a fost căutată la monumentele
mediev·ale bulg.are. Astfel de elemente de . împrumut nu au . putut f.i adu
se în regiunile dunărene decît de protobulgari sau de avari.
Printre cuvintele împrumut1ate din limba persană de către avari şi
bulgari a fost desigur şi cuvîntul bân, cu înţelesul de n domn " , " guver
nator" '0. Membrii aristooraţiei militare tiurce au făcut larg uz de el,
adăugindu-1 la numele lor, la unii termeni care se refereau la dregăto
rii, i:ar prin compunerea lui cu termenii turceşti au creat cuvinte noi.
Sub forma van a fost folosit în acelaşi fel de armeni.
Acelaşi înţeles de " domn " , "stăpînitor" are şi termenul sirbo
croat ban4 1, evident împrumutat din limba avară. Bulgarii 1-au putut
mo�teni de la strămoşii lor turanici. La Constantin Porphirogenetos,
.
este titlul purtat de o căpetenie croată"2• Erik Berneker
�� .."�
comite o greşeală gravă cînd crede că la �utorull citat mai sus ar fi
.

pe baza căreia ar fi fost îndreptăţit să-i

existat forma

caute originea în protobulgarul bojan " bogat" , " avut " , de la care ar fi
rezultat pe cale de contracţ�une43 • E grm1 de explioat a�c eastă contrac
ţiune, întrUJCît j s-a păstre.t în limbile slave între vocale. De altfel, men
ţinerea unor toponimice de forma Boian, Boiana pe teritoriul ţării noas
tre şi al R. P. Bulgaria este o mărturie că o asemenea contracţiune nu
a avut loc.
ln limba persană, cuvîntul bân s-a moştenit din vechiul fond indo
european. El derivă de la radicalul bha, "a străluci", " a lumina " . De
aici vine H cuv.întul grecesc

f .tvoco

' w luminos " , " clar " ,

38

1

f GL•III

stroi orhono-enniseskih tiurok.
SociaDno-ec:nnomir.eskii
Bernştain,
A.
VI-VIII. Leningrad, 1946, p. 79.
39 Al. Philippide, Originea romdnilor, p. 354 şi urm.
t, O J. Th. Zenker, Dictionaire turc-arab-persan, Leipzrg, 1866, sub voce.
H Erik Berneker, Slavisches Etymologisches Worterbuch, sub voce.
t,2 De administramdo impeno, ed. Bonn, p. 145.
'3 Sl. Et. Vnrt., suh vocP.
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cp e� o c;

(poetic ) , precum şi

"faclă"

serve că la greci cuvîntul
p·roprii (

'Ap�V" ,;o,-..,",

",lumină " . Trebuie să se ob-

• �vo�

a fost adăugat şi la unele nume

). Intrebuinţ.area unor astfel de epit.ete

adaugate la numele unor membri ai clasei exploat•atoare este obişnuită
şi la alte popoare ( cf. ilustru, serenissim, luminat etc . ) .
Numele proprii româneşti Rotonipan, Scorpan, Suhopan etc., pe
de o parte şi Balaban, T•estiban etc., pe de altă parte arată alternanţa
oare a existat între sunetele p şi b în limbile tiurce. Prin urmare, ban,
apare şi sub forma pan, cu acelaşi înţeles.
Obţinerea acestor rezultate ne permite să trecem mai departe la

explicarea

termenilor

catepan, stopan, z upan

şi

marzpan. trebuie

să

attaţJem atenţi•a că toate sint cuvinte compuse şi că nu poate fi vorba

de derivarea printr-un sufix oarecare sau prin vreo extindere labială.
Primul din termenii

enumerati are în compunerea lui termenul
,. stă pî n " . Prin urmare, termenul
catepan avea în limba protobulga·r ilor, de la care 1-au luat bizantinii,
înţel e sul de " domn " , " stăpîn al ·cetăţii " , " c astelan" . Termenul de ca
tepan S-'a folosit şi în toponimie. Astfel, în apropiere de satul Drincea.
in j udeţul Mehedinti există un deal numit Catepanul. Probabil că nu
DH!!·h� dealului Căpătanul, qe lîngă Odobeşti, nume în oare s-a produs
o metateză, are aceeaşi origine.
. In clarificarea originii termenului zupan trebuie să plecăm de la
termenul tiurc ( protobulgar) okupan sau ogupan, care apare în inscrip-

.

tiurc . kataL ,.cetate" 44 şi.

pan.. ,. domn " ,

•

1

o � o Q'II" a v o '\

ţiile. protobulgare sub forma de

In prima parte

avem termenul ok sau og "trib " 45, la care se a('{augă apoi termenul dis
cutat pan. Prin urmare okupanul er·a " şeful tribului " . De la ogupan se
ajunge la forma

g 'h

Palatalizarea lui

g

H

pan

li

căutată de Erik Berneker.
"

şi apariţia formei z

upan

trebuie explicată printr-o

Pentru termenul turc quataj, qatag .intăritură" , "fortificaţie" v. .J. Nemeth,
Zur Geschichte der Petschenegen, in Biblioteca Orientalia Ungarica, II, p. 51.
Termenul quataj apare in numele mai multor cetă\(l menţionate dC' Constantin
Porphirogenetos, in De administrando imperio, p. 167.

( TovtTcitcsL, KpalCv<:��t"cx.\

., l: « 1. � .., 1C Cl't C�: l 1

r r ..,

L O \I IC CL 't C U

)

In regiunile ocupate de pecenegi in nordul Mării Negre.
45 Cf. Balint Homan, Geschichte des ungarischen. Mittelalters, I, Berlin, 1 940 ,
p. 29. Termenul ok intră in formarea numelui generic ogur sau oguz dat
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contaminare provocată de termenul slav
..

z upa

( cf . gern. sippe) �6,

numele Zoapan de pe ins cripţia de la Sîn Nicolaul Mare şi Zopon dat
unui trib peceneg (e vorba desigur de titlul purtat de conducătorul lui),
poate duce la presupunerea existenţei unei forme ozupan pe
lîngă
aceea de okupan .
S-a văzut mai sus că termenul ban sau pan a circulat în limbile
tiurce şi sub formă independentă şi în acest fe.l. a fost împrumutat de
slavij. din Croaţia. El a circulat desigur şi la p opulaţia sliavă şi
ro
manică din regiunile dunărene. Pe lîngă termeni de origine turcă ea îm
prumutase şi multe cuvinte de la grecii pe care îi întîlnise în unele re
giuni din Peninsula Balcanică �i mai ales în oiiaşe. Din astfel de cuvinte
împrumutate
s-a format l'a slavii
balcanici termenul stupan, dev enit
n oraş" de la gr.
apoi stopan. In prima lui parte intră cuvîntul asto
' c a ' 0";

Uf

" s-at " , iar în a doua termenul

pan,

împrumutat de · la

neamurile tiurce. Astupan a însemnat originar " domn " , " o ctrmuitor al
satului". Acest astupan a inlocuit probabil numele unui dregător bi,

zantin de tipul

greci sau romani,

1QI.I7-&:"'�0 IL o s

•

In cuvintele împrumutate de la

vocala a era rostită de către slavi ca un o larg deschis.
De la slavi i balcanici şi. dunăreni termenul acesta s-a răspîndit şi
in Ung-aria unde il găsim in nişte toponimice înregistrate 1n documente
din sec. XIII-XIV ( Oztu pa n a. 1 229, Wztupan, a 1 279 şi 1 299. Ustupan
il. 128 4, Stupuan a. 1 367, Vztupan a. 1 246, Oztopan, 1 396. In prezent
este satul Osztopan) 47• Formele cu u în silaba penultimă sînt mai vechi
şi constituie o dovadă în plus pentru derivarea termenului în cauză din

astupan.

Vocala i ni ţială , ca şi în ocupan, ozupan a căzut. E un fenomen cu
noscut la populaţia din Balcani ( Cf. Aspalathon - Splitt, Arausio Raguza, Almus - Lom, Arabon - Raab, ek. ) .
Intunecarea vocalei î n silaba finală ne arată marea vechime a
acestui termen ca şi a aceluia de j upîn in limba română. Aceeaşi ve
chime trebuie atribuită începuturilor procesului de feudalizare pe teri
toriul ţării noastre.
o foarte largă răspîndire a avut termenul voievod care serv•a
pentru a denumi pe conducătorul de oaste. In forma aceasta este, evi
dent, împrumutat de la slavi. Se pune numai problema formei prescur·

triburilor tiurce.
Pentru termenii okupan şi ozupan v. E. Kalinka, Antike Denkmiiler aus Bul
garien, nr. 78. Se mai arată in comentarii că tarchanilor bulgari li se mai
spunea şi jupani. Okorses-okopanos, nr. 79. La nr. 87 termenul -pan intră in
compunerea unui nume propriu, Dorpan.
"7 N. Draganu, Romdnii in veacurile IX-XIV pe baza toponimiei şi a ono
masticei, Bucureşti, 1933, p. 130 şi urm.
t,O
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tfl;te1 vodd, cladi nu cumva este o moştenire de la populaţia bătştinaşă
din Dacia. ldeia este sugerată de prezenţa lui vodas avînd acelaşi în
t� les de .,conducător" în limba lituaniană48 şi de vaida din limba ma
ghi,ară.
Se prea poate ca termenul de voievod să fi fost folosit şi de ma
�Mari pe vremea cînd locuiau în Atelkuz, în vecinătatea slavilor de la
care I-au împrumutat. Constantin Porphirogenetos menţionează că în
regiunea arătată, ei locuiau sub conducerea unor voievozi49• Probabil,
după înţelesul acestui termen, ei au inceput să creeze ac-olo altul, simi
lar cu elemente de origine tiurcă. El este înregistr,at de scriitorul bi
�antin amintit sub forma de charcha care evident este coruptă, termenul
corect fiind karchan "voievod " 60• In coruperea lui intră termenul qar5t
" luptă " şi chan " c onducător ". Este echivalent ca inteles cu termenul
slav voevoda. Au existat în această privinţă, desigur şi alte propuneri.
Astfel lingvistul maghiar D. Pais, plecînd de la verbul tiurc quar cu în
c onsidei'Ia
greşit c ă e l a r fi fost · ., acel care
ţ�lesul de .,a amesteca "
amesteca sîngele" cu ocazia unei ceremonii pe care numai el o cuno�
tea ll considera totuşi un fel de .,j udecător" 52• Restabilirea formei co
rupte charcha în karchan se poate face prin compararea acestui termen
cu denumirile de tarchan şi de khakan date unor dregători cazari53 sub
a căror oblăduire a.u vieţuit şi maghiarii în vechile lor sălaşuri de lîngă
Marea Azov.
Este necesar să se arate în încheiere că cercetarea în acest dome 
niu este absolut necesară să fie continuată şi merită să fie continuată
întrucît ea ajută pe istorici să cunoască mai bine începuturile feudale
Ia societatea de pe teritoriul tării noastre.
• .

L'ORIGINE DE QUELQUES TERMES SE RAPPORTANT AUX DIRIGEANTS
(CHEPS) DE LA SOCieTe Pt!ODALE DES PAYS ROUMAJNS
R t! S U M 8

Dans notre littl!rature histocique et linguistique, on n'est pas arrive, jusqu'ă
present, ă une explication acceptable de certains termes se rapportant aux dl'ri
geants de la societl! feodale des Pays Roumains.
Des discussion plus amples n'ont suscitees que les termes stlfpfn et jupfn, snns
qu'on y aboutisse ă une solution -juste.

18 A. Liberis, Letuviu rusu kalbu zodynas, Vilnius. 1962, sub voce.
De thematibus et de administrando imperio, ed. Bonn, 1840, p. 168.
so Ibidem, p. 193, 195.
61 V. V. Radlov (W. Radloff), Opyt slovarja tjursJcih marecii, (Versuch etnes
Wl:lrterbuches der TUrk - Dialecte, Petersburg, 1893, sub voce.
52 A kharcha biro (judecătorul) Kharcka) fn Corăsi-Csoma-Archivum, 1926-1930.
sa St. Zichi, Le voyage de Sallam l'interprete a la murail'le de Gog et de Magog,
Ibidem, 1 922, F· 190 şi urm.
'B

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

ORIGINEA UNOR TERMENI FEUDALI

40 1

Cette etude compare les termes en discussion, empruntes aux Slaves Bal
caniques, aux titres : catepan, utilise par les Byzantins, marzpan employe par les
Perses pour designer un dignitaire m:Iitaire de la frontiere, ban utilise dans les
regions danubiennes et a certains noms propres comme Scorpan, Suhopan, Artaban.
Daltaban, etc. On arrive ă la conclusion que ce sont des mots composes dont la
derniere partie est pan ou ban. Ce dernier terme ayant le sens de ,.seigneur", ,.gou
verneur" a ete emprunte" aux Perses Far les Avares ou Protobulgares au temps ou
ils habitaient les regions voisines ă la mer Caspienne et il a ete veh':cule ensuite par
<eux aux frontieres de l'Empire Byzantine. C'est de ces peuples que le terme a ete
emprunte par les Slaves Danubiens etant utilise par les uns et les autr.es dans les
titres de certains dignitaires. Ainsi le titre catapan est compose du turc qatag ou
qatai ,.cite" et ban "seigneur". Il en est de meme pour zupan ou g 'la pan (d'ou vient le

tcheque hpan "seigneur") qui derive de okupan ou ozupan, titres qu'on rencontre dans
les inscriptions protobulgares, composes de oku ou ozu, ,.tribu" et pan ,.seigneur".
La forme zupan "conducteur de la tribu" est le rezultat de la contamination avec le
terme_ sl. zupa ,.tribu" qui tout comme l'allemand Sippe, est d'origine indoeuropeene.
La forme stopan a eu â !'origine le grec 'c a 'IOIJ; . village" et,.pan" ,.seigneur"
donc astupan .ma.itre du village". A initial est tombe comme dans les cas :
Arabon-Raab, Aspalatho-Split, Arausio-Raguza.
En ce qui concerne lt> terrr.t> vo:e,·odD qu; Il :e> sens de ,.CE'luj qui conduit le
combat" on rrecise qu'il a servi de modele pour le terme hongrois Karchas du turc
rtar ,.combat" et khan .d•:rigeant". La forme charcha mentionnee par Constantin
Porghirogenetes est corrompue.
..
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FORTIFICAŢIILE MEDIEVALE DIN MOWOVA
de ALEXANDRU ANDRONIC

Cercetarea curţilor b oiereşti, domneşti şi a cetăţilor medievale
din Moldova s-a fă·cut în trecut în mod sporadic şi. numai în strînsă
legătură cu restaurarea diferitelor monumente istorice. Reamintim, din
acest punct de vedere, i nteresul manifestat pentru aşa-numitele ., anti
chităţi" de la Baia1, CotnarP, Hîrlău3, 1laşi\ şi V·a sluiS, precum şi lucră
rile de degaj are, consolidare şi restaur·are parţială efectuate 1a cetatea
Sucevei6• Ruinele cetăţii Neamţului deşi au atras atentia cercetătorilor
încă în secolul trecut7, totuşi n�au putut fi studi,ate prin săpături arheo
logice decît în preajma şi în timpul celui de-al doilea război mondial8•
t

A. Lapedatu, Antichitliţile de la Baia, in BCMI, II, 1909, p. 53-64 ; N. Iorga,
Cea dintfi vizitli domneasclf la monumentele istorice li opera lui Matei Vodlf
Ghica, in BCMI, XIX, 1926, p. 143-146.
2 V. Drăghiceanu, Antichitliţile de la Cotnari, in BCMI, XXVI, 1933, p. 37-38,
N. Iorga, Cercetlfri noi la Cotnari, in BCMI, XXVIII, 1935, p. 75-77 ; B. Slă
tineanu, Ceramtca de la Cotnari, in Revista Fundaţiilor Regale, Bucureşti,
1938, nr. 10, p. 3-21 ; 1939, 6, _r. 3-19.
3 A. Odobescu, Inscripţia lui Ştefan cefe Mare de la curţile domne1ti din Hirlliu,
In Revista pentru i:storie, arheologie şi filologie, 1, 1882, p. 178-180.
4 V. Drăghiceanu, Palatul lui Ştefan cel Mare, in BCMI, VIII, 1916, p. 48 ;
idem, Incinta Palatului din Iaşi, in BCMI, XXVI, 1933, p. 38.
5 A. Lapedatu, Noi monumente istorice, in BCMI, I, 1908, p. 47-48.
6 C. A. Romstorfer, Das alte Fiirstenschloss in Suczawa, Cernăuţi, 1, 1902, II.
1904 ; idem, Cetatea Sucevei descrisli pe temeiul propriilor cercetliri flfcute
intre 1 895 ş i 1904, in româneşte cu o notiţă istorică de Alexandru Lapedatu,
:Bucureşti, 1913.
7 Spicuitorul moldo-rom!!n, aprilie-iun'e 1841, planşa la p. 84 ; C. A. Romsto,. ·
fer, Schloss Neamtzu und einige Klostereinlagungen in seiner Umgebung, in
Jahrbuch des Bukowiner Landes-Museums, VII, 1899, p. 3-31.
B I. Minea, Cetatea Neamţului, Iaşi, 1940 ; 1, Minea, N. Grigoraş, Gh. Cojoc,
Din trecutul cetliţii Neamţului, in Cercetliri istorice, XVII, Iaşi, 1943, p.
141-210 ; D. Constantinescu, Campania de sliplituri din anul 1 940 de la
Cetatea Neamţului, in Anuarul Comisiei Monumentelor Istorice pe anul 1943,
Bucureşti, 1947, p. 1 Hi-136 ; idem, Raport asupra slfpliturilor din anul 1 942
de la Cetatea Neamţului, in acelaşi anuar, ţ.. 136-178.
Memoria Antiquttatis, II,

1970
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Cercetarea

metodică a unor

importante vestigii ale

trecutului

nostru s-a putut efectua abia în ultimii douăzeci de ani, după inaugura
rea cercetărilor de arheologie mediev·a lă, odată cu deschiderea şantie
rului �coală de la Suceava9•
Rezultatele obţinute în urma cercetărilor şi săpăturilor arheologice,
care cu timpul au cuprins numeroase puncte din intreaga ţară, au per
mis elucidarea parţială a unor probleme importante din istoria medie
a României, dintre care şi aceea referitoare la originea şi. etapele de
dezvoltare ale fortific;:.aţiilor medievaLe din Moldova.
După cum se ştie, pentru a apăra un teritoriu faţă de invaziile din
afară şi a organiza

,. ordinea" feudală în interior şi pe teritoriul Mol

dove i au apărut curţi fortifiocate şi cetăţi .,oare erau şi puncte de con
centrare a forţelor militare" 10•
Descoperirea în nordul Moldovei, la Fundul Herţei, a unei fortifi
caţii de tipul horodiştilor, cu val, şanţ de apărare şi palisadă, pusă în
legătură cu apărarea teritoriului respectiv �aţă de invaziile din afară,
aruncă o lumină nouă asupra fortificaţiilor din Moldov.a din epoca pre
feudală şi de la inceputurile feudalismului timpuriu1 1 •
Cetăţile de acest fel, care în nordul Moldovei se grupează într-o

anumită zonă, prezintă o deosebită importanţă mai ales in problema

succesiunii în timp a sistemelor de fortificaţii medievale din Moldova,
deoarece ele aparţin populaţiei locale, care în secolul al X-lea, orga
nizîndu-şi sistemul defensiv într-un stadiu social-politic destul de avan
sat, a putu t să se împotrivească ., extinderii teritoriale şi poUtice a sta 
tului de Kiev în aceste regiuni " 1 2• După cum se ştie această populaţie
autohtonă

este menţionată

in

izvoa·rele

scrise

cu

numele

de

Vlahi.

9 Şantierul Suceava in SCIV, III, 1952, p. 423 şi urm. ; SCIV, IV, 1953, 1-2,

p. 325, şi urm. ; SCIV, V, 1954, 1-2, p. 287 şi urm. ; SCIV, VI, 1955, 3;--4,
p. 735 şi urm ; I. Nestor şi colaboratori, Şantierul arheologic Suceava, in
Materiale, IV, 1957, p. 239--2 61, Materiale V, 1959, p. 593-610 ; T. Marti
novici şi Şt. Olteanu, Şantierul Suceava, in Materiale, VI, 1959, p. 679-695 ;
V. Vătăşianu şi colaboratori, Şantierul arheologic Suceava, in Materiale, VI I ,
1960, p. 609 şi urm. ; M. D. Matei şi colaboratori, Şantierul arheologic Suceava,
în Materiale, VIII, 1962, p. 741 şi urm.
10 Istoria României, voi. II, p. 389.
11 M. Petrescu-Dimboviţa, D. Gh. Teodor, V. Spinei, Principalele rezultate ale
săpăturilor arheologice din horodiştea de la Fundul Herţei (Jud. Botoşani),
Comunicare prezentată la Sesiunea ştiinţifică de la Iaşi din 21-29 decembrie
1 969, organizată de Institutul de istorie şi arheologie ,.A. D. Xenopol" din Iaşi
al Academiei de Ştiinţe Sociale şi Politice din R. S. România.
12 Dan Gh. Teodor, Contribuţii la cunoaşterea culturii Dridu pe teritol'iul Mol
dovei. in SCJV, 19, 1968, 2, p. 274.
.
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Olahi,

Volohi şi

reprezintă pe

românii

din

cele

mai

405
vechi

izvoare

scrise medievale, bizantine, ungureşti şi ruseşti, adică pe purtătorii cul
turii

Dridu .
Din

secolele XII-XIII

datează

o

altă

fortificaţie din pămînt şi

lemn, descoperită î n Moldova. Este vorba de resturile unei fortificaţii
cu palisadă de pe înălţimea Bîtca Doamnei, de lîngă Piatra Neamţ, care
suprapune fortificaţta dacică. M aterialele arheologice descoperite, prin
tre oare atrag atenţia în mod special uneltele agricole şi meHeşugăreşti,
alături de piese de harnaşament şi armament, sugerează m a i curînd
existenta unei tabere militare13 şi nicidecum o eventuală organizaţie
social-politică autohtonă prestatală1'.
Prezenta pe teritoriul Moldovei în epoca prefeudală şi în feuda
Iismul timpuriu a unor fortificatii de pămînt şi lemn impune în primul
rînd reluarea cercetărilor de la Corlăteni în fortificaţia rectangulară de
pămînt cu şanţ şi val de apărare datată de descoperitori in secolul al
XIV-lea1 5 • Importanta ·cercetărilor decurge din faptul c ă . acestea a r per
mite să se precizeze dacă cetăţile d e pămînt de tipul Corlăteni au con
stituit prototipul fortificatiilor de mai tîrziu de piatră de formă rectan
gulară.
Recentele

descoperiri

din

Crmpia

Munteniei,

de

l a Frumoasa16,

unde s-a identificat o cetate medievală de pămînt şi lemn, cu şanţuri
?i valuri de apărare, de formă rectangulară, au permis constatarea că
în spatiul sudk extracarpatic cetăţile rectangulare de pămînt coexistă
cu cele rectangulare de piatră.
De altfel, tot săpăturilor arheologice le revine nobila misiune de
a lămuri pe cît va fi posibil existenţa cetăţii Milcovului, despre care
se afirmă că ar fi fost distrusă de tătari i n 1 24 1 , precum şi a cetăţilor

de pămînt şi lemn de la Baia şi Siret. In stadiul actual al cercetărilor
de arheologie feudală din Moldova nu s-a descoperit încă acea fortifi
caţie ca·re să prezinte o sup11apunere a unei construcţii d e piatră peste
una cu palisadă, aşa cum s-a constatat de pildă la fortificaţiile medievale
din secolele X-XIII din Transilvania17 •
1 3 A. Niţu, M. Zamoşteanu, Sondajele de la Piatra Neamţ, in Mnt�>riale, VI,

1959, p. 364--366 ; C. Matasă, I, Zamoşteanu, M. Zamoşteanu, Săpăturile de
la Piatra Neamţ, in Materiale, VII, 1960, p. 346-348.
14 C. Scorpan, L'ensemble archeologique Nodale de Bitca Doamnei. in Dacia,
NS, IX, 1965, )J. 441-454.
1 5 SCIV, IV, 1953, 1-2, p. 394-408, fig. 3-7.
1 6 N. Constantinescu, Cetatea de pămîlnt din secorul al XIV-lea de la Frumoasa,
in SCIV, 16, 1965, 4, p. 731-742.
1 7 Alexandru Andronic, Cercetări arheologice privind unele curţi domneşti şi
cetăţi medievale din Romdnia, in Studii şi articole de istorie, XIII, Bucureşti,
1969, p. 68-69.
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In ceea ce priveşte rolul fortificatiilor în c onsolidarea orînduirii

feudale, prin existenta unor obligaţii de
concentrării unor forte militare,

ordin militar,

precum

şi

a

rămîne deschisă problema existenţei

şi persistenţei curtilor boiereŞti, atît în peTiioada premergătoare consti
tuirii statului feudal Moldova, cît mai ales în perioada formării statu
lui feudal şi de întărire a orînduirii feudale.
Deşi aceste curti boiereşti n...au fost încă cercetate metodic prin
săpătur.i arheologice, totuşi studierea izvoarelor scrise din a doua j u
mătate a secolului .al XIV-lea şi prima jumătate a secolului al XV-lea

a

permis constatarea că ele au j ucat un important rol in organizarea

militară a Moldovei. Astfel, statistica curţilor b oiereşti din Moldova ne

oferă următoarele date :

5 curti b oiereşti

X�V-lea, 9 curti menţionate in primii

15

menţionate in

pll'obabilitatea ca ele să fi eJGistat şi in ultimul
precedent, precum ş i alte

secolul

al

ani ai secolului al XV-lea, cu
deceniu al secolului

14

curţi a căror existenţă se prelungeşte pînă
la mijlocul secolului al �V-lea1B,
Aceste curţi dovedesc pe lîngă existenţJa unei clase feudale domi
nante şi inzestrarea lor cu forţă de muncă şi de apăra·re, fiecare boier
avînd ceata sau steagul lui cu care participă in bătălii. Aşa se explică
şi, existenta 1a a·cea vreme şi a unor cetăţi boiereşti, cum a fost aceea
a lui Duma Negru, pomenită in documentele medievale19•
Identificarea pe teren a unora din curţile boiereşti fortificate sau
chiar a cetăţii lui Duma Negru comportă, indiscutabil, o verificare mai
îndelungată atît în arhive, cît şi pe teren prin cercetări de suprafaţă şi
săpături arheologice sistematice20•
In ultima vreme însă atenţia arheologilor şi medieviştilor s-a in
dreptat asupra cercetă-rii curtilor domneşti, începute la curtea domnească
din Suceava şi continuate apoi la curţile domneşti din Piatra Neamţ2 1 ,
IB

Gh. Diaconu, Despre rolul curţilor boiereşti i n organizarea militară a Mol
dovei in veacurile XIV-XV, in Studii şi referate privind Istoria Romdniei. I,
Bucureşti, 1954, p. 551-572.
19 1. Bogdan, Documentele lui Ştefan cel Mare, Bucureşti 1915, vol. 1, p. 64-68.
20 Gh. Diaconu, op. cit., p. 563 şi notele 4 şi 5. Vezi şi C. Cihodaru in Studff
şi cercetări ştiinţifice-istorie, Iaşi, VIII, 1957, fasc. 1, p. 259.
21 Şantierul arheologic Suceava, P'iatra Neamţ, In SCIV , VI, 1955, 3--4 , p. 818
şi urm. ; I. Nestor şi colaboratori, Şantierul arheologic Suceava (Sondajele de
la Piatra Neamţ), in Materiale, IV, 1957, p. 261-264.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro

FORTIFICAŢIILE MEDIEVALE DIN MOLDOVA

407

VasluP2, IaşP3, HuşP', Bacău25 şi Hirlău26• Pe baza săpăturilor sistema
tice efectuate s-au putut preciza elemente de fortificaţie numai la curţile
domneşti din Suceava, Pi-atra Neamţ şi I�i.
Astfel, cele mai concludente rezultate s-.au obţinut în urma cer
cetării curţii domneşti de la Suceava. Aici s-au scos la iveală resturile
curţii domneşti fortifioate din vremea muMtinHor, complexul studiat
putînd fi datat către sfîrşitul secolului al XIV-lea şi începutul secolului
al XV-lea. Săpăturile arheologice in ultima vreme au permis să se sta
bilească planimetfi.a acestei curţi, oare apare în formă patrată, cu la
tura de circa 40 m, precum şi evoluţia ulterioară a acestei curţi dom
neşti in secolele XV-XVII21•
O altă curte domneas-că fortificată a fost ac e ea de la Piatra Neamţ,
unde s-au precizat două faze principale de locuire : faza I-a, datînd din
a doua. jumătate a secolului al XV-lea - începutul secolului al XVI-lea,
faza a 1 1-a, pînă la sfîrşitul secolului al XVII28 • In interiorul curţii
domneşti a existat palatul domnesc şi biserica. domnească, ctitoria lui
Ştefan cel Mare29•
Deosebit de importante au fost rezultatele obţinute prin săpăturile
metodice efectuate la curtea domnească din laşi, precizindu-se că cele
mai vechi ziduri de piatră datează din prima jumătate a secolului al
XV-lea, confirmîndu-se cea mai veche ştke documentară referitoare la
curtea domnească din Iaşil0• Curtea domnească avea ziduri groase de
1 m, un şanţ şi un Vlal de apărare. In vremea lui Şte�an cel Mare s-au
construit JŞi turnuri patrate, curtea domnească devenind un fel de cetate.
AI. Andronic,
_22 in

Eug. Neamţu , Fl. Banu, Slipăturile de salvare de la Vaslui.
Materiale, VIII, 1962, p. 89-101 ; Al. Andronic, 1. Ioniţă, Fl. Banu, Şan
tierul arheologic Vaslui. în Materiale, VIII, 1962, p, ,795-802.
23 Al. Andronic, E, Nea mţu , Curtea domneascli dtn Iaşi fn lumina recentelor
descoperiri arheologice, in Omagiu lui P. Constantinescu-Iaşi, Bucureşti, 1965,
p. 247-254 ; Al. Andronic, Principalele rezultate ale cercetll.rilor arheologice
de la Curtea domneascif din Iaşi, in Revista Muzeelor, IV, 1967, 6, p. 552-554 ;
Al. Andronic, Eug. Neamţu, M. Dmu, Sifpifturile arheologice de la Curtea
domnească din laşi, in Arheologia Moldovei, V, 1967, p. 169-285.
24 AI. Andronic, Eug. Neam,ţu, Gh. l\1.eli nte, Prinr.ipnlele rezultate ale cerce
tlfrilor de la curtea domnească din Huşi, in Revista Muzeelor, IV, 1965, număr
srecial, p. 456.
25 Iul"an Antonescu, Curţile domneşti de la Baci!U" in Carpica, II, 1969,
p. 331-342.

26 Silpături arheologicP efPctuatP [n

1969 dP Alexandru Andronic şi Eugenia
Neamţu de la Institutul de istorie şi arheologie "A. D. Xenopol" !n colaborare
cu Stela Cher.tea şi Petre Abrudan de la Muzeul de Istorie a Mold ovei
.

27 Alexandru Andronic, Cercetifri de arheologie medievală privind epoca lui

Ştefan cel Mare. in Studii şi materiale, I, Suceava, 1968, p. 83.
1 . Nestor şi colaboratori, op. cit., in Materiale, IV, 1957, r. 261-264.
29 Eugenia Neamţu, Date istorice şi arheologice cu privire la curtea domneas
cli din Piatra Neamţ, in Memoria Antiquitatis. I, 1969, p. 227-239
30 M. Costăchescu, Documente moldoveneşti fnainte ele Ştefan cel Mare, voi. 1,

28

p. 398.
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La această fortificaţie se referă o ştire privind pregătirile lui · Ştefan cel

Mare, cînd acesta cunoscînd intentiile turcilor îşi organiz-a la Iaşi o
tabără31• Datorită descoperirilor arheologice s-a putut constata şi o ex
tindere a curţii domneşti în secolele XVI-XVII, vreme cînd s-au con
struit ziduri noi, dublînd pe cele vechi, ajungîndu-se la zidurile curtinei
exterioare uneori la o grosime de 2 m, întocmai ca la Cetatea Sucevei.
In secolul al XViii-lea curtea domnească se prezenta din punctul de ve
dere al planimetriei în formă pentagonală, cu turnuri masive patrulatere
de piatră. Această construcţie a impresionat puternic pe diferiţii c ălă
tori străini , de la care ne-au rămas ştirea că deşi turcii au i nterzi s con
struirea de cetăţi în Moldova, totuşi la Iaşi curtea şi palatul domnesc
::!rau puternic fortificatea2•
Dar cele mai importante fortificaţii din Moldova le-au constituit
indiscutabil cetăţile de piatră. Studiul acestora .a fost facilitat în ultima
vreme în urma săpăturilor arheologice sistematice, datorită că-rora s-au
obţinut d ate importante privind vechimea şi fazele de construcţie ale
prinoipalelor cetăţi muşatine, car e cu timpul au fost lărgite şi întărite si s 
tematic după cerinţele impuse de evoluţia societăţii feudale din Mol
dova şi ţările vecine.
Cercetarea pînă la epuizare a cetăţii de la Şcheia, prima cetate de
plan rectangular, cu turnuri pătrate la colturi, a dovedit că această for
tificaţie a fost înălţată şi folosită în vremea lui Petru Muşat. Descoperi
rile de la Schei:a şi cercetările concomitente de la forturile iniţiale ale
cetăţilor Neamţ �şi Suceava au adus în discuţie problema originei pla
nului patrulater în sistemul de fortificaţii permanente din Moldo·v a de
la sfîrşitul secolului al XIV-lea. Discuţia a pornit de la considerentul
că acest plan, la origine un plan al cetăţilor de cîmpie, reprezintă o
adaptare la formele de teren înalte din Moldova 33 •
In stadiul actual al cerc<> tărilor există mai multe ipoteze de lucru

privind or.i qinea planului patrulater ( patrat sau dreptunghiular) la ce
tăţile di n Moldova -: 1 . de origine pol ono-baltică, 2. de origine dunăreană
şi nord-pontică, 3. de origine occidentală.
Astfel, V. Vătăşeanu afirmă că cetăţile primilor voievozi din Mol
dova - adkă cele de pia tră - au fost .,făcute sub influenţa şi cu aju
torul polonilor sau lituanienilor"34• Acest punct de vedere a fost com 
bătut de Gh. Diaconu şi N. Constantinescu. Astfel. Gh. Diaconu în stu
diul său despre cetăţile din Moldova din secolele XIV-XV insistă asu
pra aportului moldovenilor şi construirea cetăţilor de piatră de plan
3 1 !. Bogdan, Documente de la Ştefan cel Mare, voi. II, p. 328.
32 Gh. Bezviconi, Cli.Iători ruşi fn Moldova şi M'll.ntenia, Bucureşti, 1 947, p.35 şi 47.

3j Gh. Diaconu, N. Constant'nescu,
Cetatea Şcheia. Monografie arheologică,
Bucureşti, 1960, p. 1 15-1 1 6.
3t, Şantierul Suceava, in SCIV, V, 1954, 1-2, p. 278. V. Vătăşianu, Istoria artei
feudale in ţările romdne, Bucureşti, 1959, voi . 1, p. 290.
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rectangular şi consideră că acest plan, după toate probabilităţile, ar fi
pătruns în Moldova prin bizantini . Această afirmaţie e ste sprijinită de
autor prin analogia cu planul existent la cetăţile Enisala, Turnu şi Ce
tatea Albă şi lipsa unui astfel de plan în Polonia Centrală35 • De asemenea,
N. Constantinescu consideră ipotetică " originea polono-baltică a ce
tăţilor d e la Neamţ şi Şcheia" ( la Neamţ fiind vorba de fortul iniţial) ,
invocînd la fel ca şi Gh. Diac onu în sprij inul influenţei bizantine sau
dunărene şi nord-pontice, prezenţa planului rectangular la Cetatea Albă
şi EnisaJa36•
In fine, a treia ipoteză este susţinută de Gr. Ionescu, care conside
r ă cetatea Sucevei din vremea lui Petru Muşat, adică fortul iniţial patru
later, cu tumuri patrate la colţuri şi pe laturile curtinelor, " opera unor
meşteri de şcoală apuseană " 37 •
Din punctul nostru de vedere considerăm, tot ca ipoteză de lucru,
c ă î n Moldova au existat cetăţi de pămînt, sau de pămînt şi. lemn de
plan rectangular, alcătuind prototipul viitoarelor cetăţi de piatră con
struite de moldoveni î n vremea lui P etru Muşat. In stadiul actual al
cercetărilor privind fortificaţiile din Moldova singura analogie ne este
oferită de cetatea ·cu şanţ şi val de ,apărare de formă rectangulară de la
Corlăteni38• De asemenea, se Impune atenţiei noastre şi sistemul de
fortificaţie de pămint şi lemn de la Roman39, reprezentînd atît cetatea
propriuzisă, cît şi fortificaţi'a oraşului, deoarece acesta pare a fi con
temporan cu patrulaterele de piatră de la Neamţ şi Suceava . In plus,
pentru originea autohtonă a cetăţilor de plan rectangular din spaţiul
extracarpatic al ţării noastre pledează şi existenţa în Ţar,a Românească,
tot la sfîrşitul secolului al XIV-lea, a unor astfeJ. de fortificaţii, după
cum au dovedit-o săpăturile arheologice de la Frumoasa"0 şi în ultimă
vreme cele de la curtea domnească din Bucureşti"'·
35

Gh. Diaconu, O Moldavschih crcposteah XIV-XV vekah, în Dacia, N, S, III,
1 959, p, 535 552.
3G N. Constantinescu, Date noi in legătură cu Cetatea Neamţului, în SCIV, XI,
1960, 1, p. 102 şi urm. ; idem, Din nou in problema CP.tăţii Neamţului, in
SCIV, XIV, 1963 1, p. 217-223.
37 Gr. Ionescu, Istoria arhitecturii fn România, Bucurcş1:" , 19ti3, voi. 1, p. 113.
38 Vezi nota 15.
3D L. Chiţescu, Novie istoriceskie dannie o muşatinskoi kreposti v. Romane v
svete arheologhiceskih issledovanii, în Dacia, NS, IX, 1965, p. 455-462 ;
M . D. M atei, L. Chiţescu, Problemes historiqv.es concernant la forteresse du
temps des Mv.şat et l'etablissement v.rbain de Roman, in Dacia, NS, X, 1960,
p. 291-320 ; acelaşi articol in 1 . română in Studii şi materiale de muzeograjie
şi istorie militară, Bucureşti, Muzeul Militar Central, I, 1968, p. 31-62.
40 Vezi nota 16.
4 1 Panait 1. Panait, Cetatea Bucureştilor in secolele XIV-XV, in Revista Mu
zeelor, VI, 1969, 4, p. 3,10-318.
-

,
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In stadiul actual al cercetărilor privind fortificaţiile patrulatere
din Moldova, deşi trebuie să ţinem seama d e c unoaşterea cauzelor
interne, a elementelor locale referitoare la apărarea imediată, precum
şi la puterea de asediu, un rol hotărîtor revenind perfecţionării arme
lor de foc şi în primuă rînd a artileriei, totuşi, nu este permis să negli
j ăm influenţele din afară, deoarece societatea feudală din Moldova n--a
trăit izolată de restul lumii civilizate din acea vreme, ci din contra, a
trăit în contact permanent cu statele feudale î nvecinate, mai avansate.
In cOUtsecinţă, pe baza ipotezei emise de V. Vătăşianu s-ar impune de 
pistarea legăturilor genetice dintre cetăţile de piatră din Moldova şi
cele din Utuania, adică a oraşelor fortifioate şi a cetăţi.lor c are au apar
tinut m arelui cnezat al Lituaniei şi nicidecum a cetăţilor numite generic
din spaţiul polono-baltic. Din acest punct de vedere ne apar oa deosebit
de importante acele cercetări care a'l' urmări studierea pe cale arheolo
gică a celor mai vechi construcţii de piatră din incinta cetăţilor Luţk,
Kremeneţ, Kamenet-Litovsk, Kameneţ-Podolsk.,1, precum şi a cetăţilor
de pe Nistru, considerate opera unor meşteri locali oare au lucrat la
comanda cnezilor Lituaniei imediat după înlăturarea dominaţiei Hoar
odei de Aur din această regiune �3•
I n ceea c e priveşte ipoteza originii dunăreană şi nord-pontică a
planului rectangular al cetăţilor de piatră din Moldova, aceasta ar tre
bui - fără să intrăm în amănunte - să fie pusă in legătură cu cetăţile
romana-bizantine tîrzii şi bizantine. Comparaţia cu patrulaterul c etăţii
Enlisala, nu p oate fi luată în considera·re, deoarece recentele săpătur.i
a;rheologice de la această cetate au dat la iveală un plan pentagonal,
precum şi existenţa a două incinte, ceea ce schimbă datele p roblemei
şi nu mai permit analogiile respective"'·
In problema influentelor occidentale trebuie să tinem seama nu
numai de aportul constructorilor italieni, foarte răspîndiţi in Europa in
această vreme, dar şi de c el al constructorilor din Europa Centrală,
Boemia, Ungaria şi Polonia, dată fiind existenţa unor fortificaţii cu
olan rectanqula,r, asemănător planului fortului muşatin de la Suceava.
In această ordine de idei ne referim la consbatările extrem d e interesan
te ale s avantului Ebhardt Bodo referitoare la existenta unor castele
din Italia de plan reC'tangular, cu turnuri patrate Ia colturi, cum ar fi
de pildă, Castelul Cervia, din provincia Ravena 45 • De asemenea, pe baza

iskus.stvn, Moscova, 1963, p. 63-113 : idem,
Arhitectura XIV-perşoi polovini XVI stoleţia, in Istoria Ukratnskogo Msteţtva,
Kiev, 1967, voi. II, p. 1 7-55
43 Aurelian Sacerdoţeanu, Cu privire la problema continuităţii poporului ro
mdn, in Studii, 28, 1970, 1, JJ. 1 1 ; idem, Succesiunea domnilor Moldovei pină
la Alexandru cel Bu1V, in Romanoslavica, XI, 1965, p. 219-235.
� 4 SCIV, 15, 1964, 4, p. 564-565 ; SCIV, 16, 1965, 3, r . 601.
�5 Ebh�rdt Bodo, Der Wehrban Europas im Mittelalter, Stokholm, 1958, voi. Il,
4 2 Grigor� Logvin, Ukrainskne

partea 1, p. 199, fig. 20!1 .
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celor constatate d e E. Bodo atrage atenţia în mod deosebit ş i planul
cetăţii. Wasserburg Mir ( MJ.rce) din Polonia, la fel de formă patrulateri!,
cu turnuri patr·ate la colţuri. Asemănarea cu fortul patrulater mlljŞatin
de la Suceava este cît se poate de edificatoare. Insă vom observa c!
cetatea Wasserburg Mir este considerată de marele specialist drept
" unul din castelele gotice cele mai frumoase şi mali artistice în stilul
specific ordinului german din Polonia de sud " 46•
In felul acesta, în stadiul actual al cercetărilor, fără a negliJa ope
ra meşterilor autohtoni, care au adoptat in decursul vremi i procedee
de construcţii existente şi în alte regiuni, filtrîndu-le c onform experien
ţei, tradiţie i şi c erinţelor locale, nu putem face abstracţie de influenţele
din afară, şi aşa cum am văzut, cele mai importante în domeniul forti
ficaţiilor medievale, au fost cele occidentale. Acestea s-au produs fie
direct, cum s-a observat de pildă la cetatea medievală de la Turnu-Se
verint7, fie indirect, prin Boemia, Ungaria şi Polonia, după cum pare să
se observe la fortificatiile medievale din Moldova din epoca muşatină.
De a ceea considerăm ca deosebit de importante rezultatele ob
ţinute de cercetările arheologice de la cetăţile Suceava şi Neamţ, care
au p ermis stabilirea cu certitudine că aceste cetăţi au fost opera meşte
rilor locali, cunoscători temeinici a i procedeelor de fortifi c are, aplicate
la a·c ea vreme in intreaga Europă. Astfel, tehnica construcţiei citade
lelor rectangulare, cu turnuri patrate în interior la colţurile cetăţii ca
de pildă la Neamţ, sau la exteriorul curtinelor, fie pe colţuri, fie pe

laturile curtinelor, ca de pildă la Suceava, ca şi planurile respective
perfect adaptate terenului, precum şi l ipsa totală a oricăror asemănări
cu cetăţile de pe teritoriul ţării noastre atribuite ordinului teutonic a
înlăturat definitiv vechea aserţiune - lipsită de altfel şi de orice temei
filologic - a originei străine, germane, a celor mai vechi cetăţi de p i a
tră din Moldova48• Totuşi meşterii moldoveni au cunoscut in secolul al

XV-lea şi procedee proprii constructorilor de orig'ină italiană, deoarece
constatările privind- construirea incintei exterioare din faza 1 $tefan
cel Mare de la cetatea de scaun a SuGevei(r,i), - la care se observă exis

tenţa unor turnuri patrate cu spatele gol -, ne obligă să observăm sis
temele de fortificaţii folosite de genovezi 1a construirea cetăţLlor din
Crimeia50• De asemenea, trebuie s ă subliniem şi o altă analogie cu ce
tăţile genoveze din Crimeia JŞi anume sistemul de a încastra turnurile
pătrate în noil e turnur[ semicirculare, înălţate odată cu a doua centură
a curtinelor, dublîndu-le sau chiar triplîndu-le astfel grosimea. Acest
4 6 Ibidem, vol. II, partea a 11-a, p. 469, pag. 520 şi 521.
4 7 V. Vătăşianu, op. cit., p. 209-211 ; Gr. Ionescu, op. cit., p. 109-110.

4S N. Constantinescu, op. cit., in SCIV, XI, 1960, 1, p. 101 .
49 AL Andronic, op. cit., [n Studii şi articole de istorie, XIII, Bucureşti, 1969,
p. 76 ; vezi şi Materiale, VIII, 1962, p. 750, fig. 8 şi p. 75 1, fig. 1 1
so A , L , Iakobson, Srecinevekovii Krim, M . L., 1964, p . 104-130, fig. 43.
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procedeu observat cu deosebită claritate la c etatea de scaun a Sucevei
şi· consemnat de noi ca reprezentînd faza a II-a Ştefan cel Mare în ame
najarea acestei cetăţi51" ne obligă a ne gîndi la constructorii de ori
gină italiană.
Astfel, datorită legăturilor existente in vremea lui Ştefan cel Ma-re
între moldoveni şi genovezii kaffezi, care au cunoscut arhitectura it a
l i ană..., putem admite influenţe indirecte ale arhitecturii occidentale în
Moldova în a doua j umătate a secolului al XV-lea, deci în vremea lui
Ştefan cel Mare, mai ales că unele izvoare scrise menţionează în mod
expres că mulţi italieni refugiaţi din Kaffa din cauza cotropirii tur
ceşti s-au stabilit la Suceava, unii din ei intrînd, probabil, în serviciul
voievodului Moldovei52• Rămîne însă îndeobşte cunoscut faptul că la
curtea lui Ştefan cel Mare au fost reţinuţi diverşi meşteri italieni, p rin
tre care şi constructori de cetăţi, aflaţi în trecere prin Moldova în că
lătoria lor spre Moscova, unde erau chemaţi de marele cneaz Ivan al
III-lea53 • Nu putem preciza dacă Babtista de Vesentino, care se intitula

magister in . diversis artibus este unul din aceşti specialişti retinuti de
Ştefan cel Mare, sau poate unul din italienii refugiaţi din Kaffa şi ră 
maşi apoi la Suceava la sfîrşitul secolulu i al XV -lea şi. inceputul se
colului al XVI-leaM. Cert este însă că la sfîrşitul secolului al XV-lea atit
Stefan cel Mare care încheie tocmai in această vreme lucrările de forti
fioare ale cetăţii sale de scaun de la Suceava, cit şi marele cneaz al
Moscovei Ivan al III-lea, contemporanul şi ruda lui Ştefan cel Mare,
folosesc arhitecţi şi constructori de origină italiană. Prezenţa în această
. epocă la Moscova a italienilor Rudolfo
Fiorovante, Antonio Marco
Ruffo, Petro Antonio Solario, ne obligă a reflecta ceva tnai mult asupra
rosturilor, la curtea lui Stefan cel Mare şi a urmaşilor să·i. a italianului
Babtista de Vesentino, decedat la Suceava în 1 5 1 2, sau a lui Petrus Ar
cufex, răpus de perfizii tătar i în 1 51 3 . Deosebit de semnificativă, din
punctul nostru de vedere, ni se pare construirea in anul 1 491 a turnului
patrulater, ca poartă principală a Kremlinului Moscovei, de către Petrus
An tonius Solarius Mediolanensis55 , amintit în inscripţia latină săpată
într-o placă de marmură şi aşezată pe turnul respe·ctiv, deasup11a porţii
rle intrare. Menţionarea arhitectului italia n , oriqinar d i n Milano, ne oferă
date c erte noi privind problem a i nfluenţei arhitecturii italiene in sud
estul si estul Europei. Inscripţia de pe turnul Spasschi de la Kremfin,
coroborată cu şti rile documentare privi nd relaţiile dintre Ştefan cel

51 Vezi nota 49.
5 2 Cronica vremii lui Stefan cel

Mare. în Cronicele slavo-romdne din sec.
XV-XVI publicate de I. Bogdan, Ed. P. P. Panaitescu, Bucureşti, 1959.
53 K. V. Bazikvi ci, Politira exter<nă a statului centralizat rus in a doua ju
mătate a secolului al XV-lea, Bucureşti, 1955, p. 76.
54 Gh. Diaconu, Contribuţii la cunoaşterea culturii medievale de la Suceava in
veacurile XV-XVI, in Mat c:riale, VII, p. 913-924, fig. 1/1, fig. 211.
55 Epigrafica i numismatica, III, Moscova, 1959.
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Mare şi !van al III-lea, din care rezultă interesul primului faţă de meş
terii constructori chemaţi la Moscova de ultimul, ar elucida intr-un sens
mai apropiat de realitate prezenţa unor elemente apusene din vremea
Renaşterii în arhite•ctura militară din Moldova din epoca lui Ştefan cel
Mare şi a urmaşilor săi. Dacă mai adăugăm la aceste consideraţii şi fap
tul că h anul Crimeii Mengli Ghirei foloseşte pe itaUanul Fioravante la
înălţarea palatului său din Baccisarai, cedîndu-1 apoi marelui cneaz al
Moscovei, pentru a contribu i la înălţarea Kremlinului, atunci ni se des
chide perspectiva aflării analogiilor pentru fortificaţiile din M oldova în
altă direcţie decît în nord-estul Europei.
Constructorii din Moldova din a doua jumătate a secolului al
XV -lea au cunoscut procedeul îngroşării incintei unei cetăţi prin îm
brăcarea zidului exterior cu al doilea zid, atingînd o grosime de la 2 m
pînă la 4 m, înălţînd totodată şi bastioane semicirculare sau rondele,
folosite şi ca pJatforme pentru artileria cetăţii. Astfel de amenaj ări,
menite a face din cetatea de scaun a Sucevei o fortăreaţă inexpugna
bilă, au corespuns întrutotul cerinţelor vremii de a adapta sistemul
existent de fortificaţii medievale la puterea de foc a noilor arme per
fecţionate, şi în primul rînd a artileriei, folosită ca armă ofensivă. Aces
tui fapt s-a datorat mărirea grosimii zidurilo r şi a diametrului ronde
lelor în dauna înălţimii curtinelor şi a turnurilor patrate .
Sistemul de fortificaţii permanente de piatră şi temporare de pă
mînt şi lemn din vremea lui Ştefan cel Mare începe să fie mai bine cu
noscut în urma cercetărilor arheologice întreprinse la cetăţile de la Ro 
man ( Cetatea Nouă) , Bîrlad şi Crăciuna.
Cetatea de pămînt de la Bîrlad face p.arte din categoria fortificaţii
lor uşoare, caraderizlndu-se prin Şanţ, val de apă rare şi palisadă. Con
strucţia ei a fost pusă în legătură cu luptele împotriva turcilor, cînd
Ştefan cel Mare a conceput u n plan vast de organizare defensivă în su 
dul şi centrul Moldovei56• De aceea şi cetatea de pămînt de la Indepen
denţa, identificată cu cetatea Crăciuna57, prezintă aceleaşi caracteristici
ca şi ale cetăţii de la Bîrlad , adică şanţ, val de apărare şi palisadă. La
56 M. D. Matei, Date noi in legătură cu cetatea de pămînt de la Bîrlad in SCIV,

X, 1959, 1, p. 1 17-134 ; idem, Săpăturile de salvare de ! la cetatea de pămînt
de la Birlad, in Materiale, VII, 1961, p. 645-655 ; M. D. Matei, L. Chiţescu,
Nekotorie istoriceskie vîvodî arheologhiceskogo issledovania zemleanoi kreposti
v Birlade, in Dacia, NS, V I I , 1963, p. 439-465.
57 L. Chiţescu, Noi consideraţii arheologice în legătură cu cetatea Crăciuna,
in SCIV, 19, 1968, 1, p. 81-94 ; Vezi şi discuţia in legătură cu localizarea
Crăciunei : C. Cihodaru, Noi date despre cetatea Crlfciuna în SCS-Istorie, Iaşi.
XIV, 1963, 1, p. 99 şi urm. ; C. Constantinescu-Mirceşti, 1. Dragomirescu,
Contribuţii cu privire la cunoaşterea hotarului dintre Moldova şi Ţara Romd
nească de la intemeierea principatelor şi pînă la unire, în Studii şi articole
de istorie, VI, Bucureşti, 1964, p. 7(l ; L. Chiţescu, Cu privirP. la localizarea
cetăţii Crăciuna, in SCIV, 18, 1967, 2, p. 351-359.
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Crăciuna, ca şi la Bîrlad, şantUil de .apărare se umplea cu apă. Ca şi Bir

ladul, Crăciuna a fost supusă unui puternic atac al turcilor, care au dis
trus-o prin incendiu. Descoperirea recentă în cetatea de pămînt de la
Birlad a unui tun medieval58 - singurul tun din vremea lui Şltef.an
ce'l Mare descoperit in ţară - dovedeşte că cetatea Bîrladului n-a fost
părăsită şi evacuată, ci din contra a fost folosită efectiv impotriva tur
cilor din campaniile anilor 1 4 75 şi, 1 4 76 .
Dar cele mai interesante �i deosebit de importante sînt desigur re
centele descoperiri de la Cetatea Nouă, de lîngă Roman. Săpăturile efec 
tuate pe malul Siretului, lîngă Gîdinţi, au dovedit că cetatea descoperită
aici este singura fortificaţie de piatră construită in intregime in timpul
domniei lui Ştefan cel Mare. S-a putut determina existenţa a două faze
in construirea acestei importante fortificaţii. Astfel, fortul iniţip.l, întă
rit cu bastioane semicirculare, cu şanţ de apărare şi contraescarpa din
zidărie, a fost construit în prima fază, care datează pînă in 1 466. Pentru
a dirij-a apa din Siret în şanţul de apărare s-a folosit un sistem ingenios
de construcţie din btrne de stejar sprijinite pe pari infipţi in nisip. In
treaca construcţie lemnoasă a fost apoi placată cu pietre. In faza a doua,
datîrid. .din 1 483, a fost amenajată o curte exterioară rectangulară cu zi
duri de 4 m grosime, Descoperitorul consi deră Cetatea Nouă, sau c eta
tea de la Roman, drept una din cele mai puternice fortificaţii de piatră
din vremea lui Ştefan cel Mare59• Nu incape îndoială, dată fiind poziţia
sa centrală, că această cetate a jucat un mare rol strategic in mobiliza
rea şj apoi dirijarea tuturor forţelor a·rmate ale Moldovei în epoca re s
pectă.v ă.
In felul acesta, descoperirile arheologice recente din domeniul a·r
heologiei medievale au contribuit şi, contribuie l a precizarea etapelor
de consolidare şi dezvoltare a feudalismului pe teritoriul Moldovei,
deoarece este ştiut că studierea fortificaţiilor medievale şi a corelaţiei
existente in modifica·r ea şi. perfecţionarea sistemelor defensive şi ofen
sive scot in relief, cu deosebită pregnantă, stadiul de dezvoltare al for
telor de producţie şi al relaţiilor de p.r oducţie.
58 Piesa se află la Muzeul

•

V. PArvan" din Birlad, fiind salvată in 1967 de
V. Palade, directorul Muzeului. Vezi şi Bombarda de la cetatea de plimfnt
de la Bfrlad, in Magazin ijstoric, III, 1 1 (32), noiembrie 1969, p. 84.
5!) L. Chiţescu, Cetatea Nouli de la Roman in lumina cercetlirilor arheologice,
in Revista Muzeelor, II, 1965, număr special, p. 454 ; idem, Principalele rezul
tate istorice ale cercetlirilor arheologice din cetatea medievalli de la Gîdinţi
(Roman), in SCJV, 17, 1966, 2, p. 405-41 4 ; idem, Cu privire la tehnica de con
struire a Cetăţii Noi de lfngă Roman, in SCJV, 1 8, 1967, 4, p. 661-669 ; Vezi de
asemenea şi C. Andreescu, Cetatea Nouă 1n vremea lui Ştefan cel Mare. in
Cercetări Istorice, I, 1, 1925, p. 159-176 ; N. Grigoraş, Cetatea "Smedorova"
şi Cetatea Nouă (Novograd) de la Roman, in Omaqiu lui P. Constantinescu
Iaşi, Bucureşti, 1965, p. 239-246 ; cf. recenzia lui L. Chiţescu la acest ultim
articol, tn scrv. 17, 1966, 1, p. 213-217.
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La inceput formicatiUe din Moldova, ca de altfel de pe teritoriul
României, intocmai ca şi cele din regiunile învecinate, sînt reprezentate
de marile cetăţi tribale, de pămînt sau pămînt şi lemn. Odată cu con
solidarea relatiilor feudale ap.ar şi cetăţile de pămînt, lemn şi piatră ,
apoi numai de piatră, sub influenţa şi a factorilor externi. La inceput
numai cu turnuri patrate, mai tîrziu cu rondele, aceste cetăţi fac dovada
unor strînse legături cu statele feudale invecinate, manifestîndu-se in
chip pregnant influenţa occidentală.
In stadiul actual al cercetărilor se impune în primul rînd o genera
lizare la nivelul publicaţUlor internaţionale a rezultatelor obţinute în
domeniul fortificatiilor medievale din Moldova în special �Şi din Româ
nia în general. De asemenea, este absolut necesară o cercetare com
plexă cu ajutorul diverselor discipline auxiliare şi după un plan care
să ţină seama de rezultatele obţ�nute in acest domeniu şi de cercetările
efiectuate în ţările vecine60•
Astfel, pentru aprofundarea unor probleme referitoare la evoluţia
fortificatiilor medievale atît din Moldova cît şi din intreag•a ţară, cer
cetările viitoare vor trebui orientate in diflecţLa studierii cetăţilor me
dievale de pe Dunăre, din Ungaria, Iugoslavia, Bulgaria şi apoi din in
treag� Peninsulă Balcanică, in special a fortificaţiilor înălţate de cru
daţi, mai ales din epoca imperiului latin, precum şi a cetăţilor geno
vezilor de pe litoralul Mării Negre.
In fine, pentru cunoaşterea temeinică a aportului meşterilor occi
dentali în evoluţia fortificaţiilor medievale din Moldov.a şi din intreaga
ţară va fi necesară pe viitor şi o amplă cercetare a artei constructive
militare din epoca Renaşterii, in primul rind in Italia, iar în al doilea
rînd din centrul şi sud-estul Europei.
In această priv.inţă cercetătorii din R. S. S. Moldovenească au pă
şit cu fermitate la rezolvarea unor astfel de probleme mai ales in urma
cercetărilor efectuate de arhitectul V. Voiţehovschi la cetatea Sorocii.
Această cetate construită intre anii 1 535 şi 1 538 prezintă analogii izbi
toare cu casteluL Caprarola din Ualia, construit in 1 530, atît sub raportul
planului pentagonal al cetăţilor, cît şi al dimensiunilor construcţiilor
respective61 •

IlO

In lucrarea lui E. Bodo fortificaţiile medievale din România sint valorifi
cate la nivelul studiilor lui Thot, Romstorfer precum şi a rapoar,telor Comi
siei Monumentelor Istorice, secţia Basarabia.
Gt V. Voiţehorschi, Krepost v Sorokah, in Trudi za 1 969 god (Buletinul muzeu
lui Anoric republican), Kişinev, 1961, p. 69-74.
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RESUME

Les recherches des cours seigneuriales, chateux forts princieres et des forte
resses medievales de la Moldavie n'ont pas ete auparavant faites que d'une ma
niere sporadique et seulement en rap::-ort avec les restaurations des divers monurnents historiques.
.
Le recherche methodique des quelques-unes de ces importants vestiges anciens
n'a P.U etre realisee que durant les dernieres annees quaR.d, par l'etude de nom
breux objectifs archeologiques feodaux, on a obtenu des resultats tres importants
pour l'histoire medievale de la Moldav:ie.
La presence des cours seigneuriales en Moldavie (5 pendant le XIV-e siecle,
9 durant les premieres deccennie du XV-e siecle et 14 cours existant jusqu'au milieu
de XV-e siecle) temoignet en dehors du fait de l'existence d'une classe feodale do
minante, aussi une organisation comportant une force du trava,�l et de defence,
chaque seigneur ayant sa banditke.
En ce qui concerne les chateaux forts de la Moldavie les fouilles archeologiques
attestent la fortification des cours princieres decouvertes dans les villes Suceava, Iassy
l:'t Piatra Neamţ.
L'etude des forteresses de la Moldavie concernant l'anciennete et les phases
de construction des principales cites en p :erre atteste que le plan rectangulaire
des forteresses moldaves, a !'ori gine un plan des fortifications de la plaine, represente
une adaptation fait pour les formes elevees du relief de la Moldavie.
A !'etape actuelle des recherches plusieurs hypotheses de travail peuvent
etre envisagees quant a !'origine du plan rectangulaire des cites de la Moldavie ;
1, !'origine polono-baltique (V. Vatasianu) ; 2, l'or,i gine danubienne et nord-pontique
(Gh. Diaconu et N. Constantinescu) ; 3, !'origine occidentale (Gr. Ionescu).
A ce sujet, ayant en consideration l'etude des forteresses en pierre de Suceava,
Neamţ, Roman (Novograd) et en terre et bois de Birlad, Roman et Crăciuna, l'auteur
affirme que les bâti,sseurs des forteresses moldaves ont connu tres bien les metho
des des constructions militaires medievales occidentales, directement ţar. les arch.i
tects italiens ou indirectement par les bâtisseurs bohemiens, hongrois et polonais.
Utilisant les nouvelles donnees epigraphiques medievales moldaves et russes
concernant la presence des architects \taliens en Moldavie et en Russie pendant le
regne d'Etienne le Grand, ainsi que les nouvelles donnees des recherches effectuees
dans la cite du XVI-e siecle de Soroca (R. S. S. Moldave), l'auteur a pu constater
en conclusion, l'influence de l'art militaire de la Renaissance dans le sud-est eu
ropeen a la fin du XV-e siecle et au commencement du XVI-e siecle.

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

MONEDE MOLDOVENEŞTI INEDITE
de OCTAVIAN ILIESCU

Lucrările de restaurare executate în 1 960 la m-rea Neamţ au scos
la iveală, in complexul unor vechi construcţii de lemn1 , o monedă mol
dovenească mică de bronz2, de un tip inedit. Pe baza elementelor hreral
dice - în lipsa oricărei legende indicînd pe emitent - am datat acea
stă monedă din perioada imediat anterioară lui Ştefan cel Mare, atri
buind-o. cu oarecare probabilitate, lui Petru Aron3• Intre timp, am avut
prilejul să examinăm şi alte exemplare, de acelaşi tip, fapt care ne-a
indemnat să acordăm mai multă atenţie acestor emisiuni, cu nădejdea
de a obţine noi precizări·
Incepem cu descriere a materialului existent. Moneda găsită
la
m-rea Neamţ se prezintă astfel :
Av. Fără legendă. Cap de bour cu o stea cu cind I'laze î·ntre coar
ne, în dreapta' o rozetă cu ciJ11C i petale, in stinga a fost desi
gur semiluna (piesa fiind ruptă in acest loc, nu s- a mai păstrat atributul
heraldic care însoţea aici capul de bour). Cerc de perle exterior.
Rv. Fără legendă· Scut avînd probabil deasupra o cruce, in cîmp,
un alt scut (?), mai mic : deasupra lu�, un simbol neclar, iar în cimp, o
stea cu cinci raze. Cerc de perle exterior.
Bronz. 1 4-1 5 mm · Jumătate de gros, în stare fragmentară (fig . 1 ) .
Aşa cum s-a arătat mai sus, pentru determinare a acestei emisi
uni a trebuit să ţinem seama numai de elementele heraldice, moneda
fi'i·nrl arnepigra.fă. Baz·îndu-ne pe arceste considerente, am datat ..o din peri
oada cuprinsă între moartea lui Alexandru cel Bun şi urcarea pe tron
a lui Ştefan cel Mare ( anii 1 432-1457) , cînd stema Moldovei. înfăţişată

1

Radu Heitel, Cercetiirile arheologice efectuate la Miindstirea Neamţ, in Mitro
polia Moldovei şi Sucevei, XXXVIII (1962), nr. 5-6, mai-iunie, p. 336. Con
strucţiile, reprezentind JJrobahil chilii, au fost distruse prin foc in a doua
jumătate a sec. al XV-lea (ibidem).
2 Ibidem, p. 335, nota 14.
3 Identificare făcută in nota Cabinetului numismatic din 10 februarie 196 1 .
4 Dreapta şi stfnga in sens heraldic, invers faţă de dreapta şi stinga privitorului.

Memoria
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pe monedele emise în acest răstimp, suferă numeroase schimbări. Res
trîngînd această datare, alegerea noastră s-a fixat l a una din cele trei
domnii al'e lui Petru ATlon ( 1 451-1452, 1454-1 455, 1 455-- 1 457) , ante
rior reformei monetare care marchează sfîrşitul ultimei domnii5•
&a
Trebuie să recunoaştem aici că, încă de mai mulţi ani, ne
de
bUon
n
dintr-'ll
bărturtă
,
asemănător
tip
un
de
monedă
cunoscută o
calitate inferioară ; ea are diametru! mai mare şi în plus, poartă atît pe
avers, cît şi pe revers o legendă, al cărei sens nu a putut fi însă stabilit
în mod satisfăcător p înă î n prezent . De altfel, tocmai pentru acest mo
tiv, piesa în chestiune a fost considerată c e l puţin dubioasă. Această
monedă se păstrează la Cabinetul numismatic al Academiei Republicii
după
Socialiste România, într-un lot de falsuri ; ea poate fi descrisă

cum urmează :
Av. Legenda indescifrabi lă intre două cercuri de perle · Cap de
bour cu o -stea cu cinci raze intre coarne, in dreapta roz·eta cu cinci
petale, in s tînga semilrma conturnată (adk� avind coa·rnele indreptate
spre dreapta privitorul�i) ·
Rv· Legenda indescifrabilă intre două <;ercuri de perle. Scut
cu
o fascie în primul c împ, j os. spre v îrf ; deasupra scutului, o cruce cu
braţele egale ; la mijloc ili. cimpul scutului o figură alcătuită din doi
altă
9amma ( ?) în sens - c ontrar unul faţă de celălalt, deasupra lor, o
cruce cu braţele egale, iar între ei, o stea cu cinci raze. In cîmpul drept
al monedei ( în stînga scutului) , sigla s.

Bilon. Gros· 1 8 mm ; 0,85 g (fig. 2, reproducind un desen ce
ne
aparţine şi un estampaj cu creionul, pus la dispoziţie, cu multă amabi
litate, de către numismatul ing. Octavian Luchian, căruia ii
aducem
mulţumirile noastre ) ·
Comparînd deiSC:r ierea celor două piese, rezulotă c ă figur.a alcătuită
din cei doi gamma a putut fi luată, in cazul monedei fragmentare de la
Neamţ, drept al I I-lea scurt din cimpul scutului de pe revers.

De curînd, a apărut încă un exemplar, de un tip similar . El se
găseşte în vechea colecţie a Cabinetului numismatic al Academiei, co
lecţie evacuată în 1 9 1 7 l a Moscova şi oare a fost restituită ţării noas
tre de U.R . S.S . în anul 1 956· Este tot un gros. cu legenda de asemenea
indescifrabilă ; pe revers, sigla S ap,are de data aceasta în cîmpul stîng
al monedei, in dreapta scutului. Piesa este de bronz, are un diametru
de 1 7 mm şi cîntăreşte 1 , 1 0 g ( fig . 3).

In ultima vreme, numismatul Ilie Tahrea ne-a informat că p e la
inceputul anului 1 944, a avut prilejul să vadă la un colecţionar particu-

5

Despre reforma monetară a lui Petru Aron, v. Octavian Iliescu, Emisiunile
monetare ale Moldovei in timpul domniei lui Ştefan cel Mare, in: volumul
festiv. Cultura moldovenească fn timpul lui Ştefan cel Mare, Editura Acade
miei, Bucureşti, 1964, f' · 198.
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Iar din Cetatea Albă - Bielgorod-Dnestrovski, în U·R.S.S. , trei piese
similare acelore din colecţia Cabinetuhli numismatic· Un estampaj al
celor trei monede ne-a fost pus la dispoziţie, cu multă bunăvoinţă,
pentru studiu . Deşi imprimarea, cu creionul, este puţin clară6, se vede
totuşi că avem de a face cu piese de cîte un gros, cu un diametru vari
ind între 1 6-18 mm şi cu aceleaşi reprezentări ca şi la exemplarele
descrise mai sus, dar fără sigla S de pe revers. Alte date, cu privire la
provenienţa acestor piese sau la soarta lor ulterioară, nu ne sînt cu
noscute·
In sfîrşit, dintr-o însemnare veche, deţinem informaţia că la Su
ceava. s-a găsit în 1 953 ,cu prilejul săpăturilm arheologice, o monedă
de o jumătate de gros, de acelaşi tip, anepigrafă, dar avînd pe revers
sigla S de două ori, atît în dreapta, cît şi în stînga scutului. Moneda e
de bronz, cu un .diametru de 1 4,5 mm (fig. 4) .
Acesta este întregul material, cunoscut pînă la ora actuală ; el în
globează :
a. cinci piese de cîte un gros, din care trei fără sigle, una cu sigla
S în stînga scutului, iar a cincea cu aceeaşi siglă pla.sată în dreapta scu
tului ; toate cinci cu legenda indescifrabilă şi fără provenienţă certă ;
b. două exemplare de cîte o j umătate de gros, anepigrafe, din
care unul fără sigle, găsit la m-rea Neamţ, iar al II-lea cu sigla S de
două ori, in cîmpul drept şi in cimpul stîng, găsit la Suceava.
Dacă particularităţile neobişnuite ale piesei din colecţia Cabine
tului numismatic ( fig. 2), cu legenda lipsită de inteles, au lăsat-o mul
tă vreme în afara preocupărilor de numismatică moldovenească. fiind
considerată ca dubioasă, nu acelaşi lucru se poate spune astăzi, cind
datele de care dispunem s-au îmbogăţit simţitor. Se poate deci afirma
că ne aflăm în faţa unei emisiuni monetare moldoveneşti autentice,
emisiune reprezentată prin nu mai puţin de şapte exemplare, cinci piese
de c îte un gros şi două de cite o j umătate de gros· F.a ptul că aceste mo
nede au apărut în locul1i şi la intervale diferite, fără nici o legătură în
tre ele, este un argument care pledează serios in favoarea caracterului
regulat al acestei emisiuni .
Dar dacă numismatica moldovenească tnregistrează astfel o nouă
serie monetară, ne întrebăm cine este voievodul emitent şi la ce dată
au apărut aceste monede. Problema este foarte dificilă, deoarece, aşa
cum s-a subliniat în mai multe rînduri, legendele înscris e pe exempla
rele cunoscute nu ne dau, în totalitatea lor, nici o indicaţie asupra
numelui emitentului·
Din punct de vedere heraldic, stema de pe reversul monedelor
descrise aici nu este nici ea de mare folos. Simbolul bizar din scutul

6 Nu a fost reprodusă

aici,

tocmai datorită acestui neajuns.
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de pe revers, dificil de interpretat, se încadrează totuşi în seria repre
zentărilor heraldice foarte variate şi adesea neexplicate, ce se intilnesc
pe m onedele m oLdoveneş•ti, bătute îrn sfe·rtUJl de vea•c care despal'lte dom
nia lui Alexandru cel Bun de aceea a lui Ştefan cel Mare.
Se ştie intr�adevăr că începînd cu Petru Muşat ( 1 374-1392) şi
sfîrşind cu Alexandru cel Bun 1 400-1432) , pe reversul monedelor mol
doveneşti este reprezentat de regulă un scut despicat, avind în primul
cîmp trei fascii. în al II-lea un număr variabil de flori de crin7 1 face
excepţie o singură emisiune de j umătăţi de g·r oşi anepigrafe, atribuite
lui Alexandru cel Bun şi care au pe revers, în locul scutului - prin
dpal element heraldic -, o cruce cu braţele egale8• După moartea lui
Alexandru cel Bun, alături de scutul reprezentat în acest chip şi Cilre se
menţine, ca tip monetar, sub Iliaş ( 1 432-1 435-1 442) , Ştefan al II-lea
1 433-1 447) şi Alexăndrel ( 1449, 1 452-1 455), apar şi scuturi cu alte
mobile heraldice, foarte variate9• Dintre acestea, ne mărginim să notăm
aici : un M sau un w răsturnat ori un şarpe( ?), la Iliaş1 0 1 un arc sau
. un M străpuns de o spadă,. la Ştefan al II-lea1 1 .Spre mijlocul sec. al
XV-lea, scutul despicat, cu fascii şi flori de crin, va fi definitiv inlocuit
cu alte steme pe monedele moldoveneşti, steme ce ·se schimbă de la o
domnie la alta· Va trebui să aş teptăm domnia lungă şi aşezată a lui Şte
fan cel Mare, pentru a avea tipuri heraldice stabile reprezentate pe emi
siunile monetare ale Moldovei : numai două. intr-un răstimp de 47 de
ani 1 2•
Este interesant de remarcat că şi in sigilografie, apar in aceeaşi vre
me o serie de simboluri extrem de variate, dintre care unele pot oferi
interesante analogii pentru tipurile monetare studiate aici. Aceste sigi
lii au fost reproduse de Ioan Bogdan, fiind publicate după moartea sa
de către N. Iorga, intr-un splendid album de reproduceri fotografice ale
unor documente moldoveneşti din sec. XIV-XVI13• In deosebi sigiliile
de boieri moldoveni, atirnate, alături de sigiliul domne:sc1', la acte
emise de cancelaria Moldovei începînd cu domnia lui Roman 1 şi sfir7 Cu privire la istoria monedei moldoveneşti, v. Octavian Iliescu, Moneda fn
Romdnia 491-l864, Editura Meridiane, Bucureşti, 1970.
8

Ibidem.

90 Ibidem.

1

Ibidem (emisiune datată din anii 1436-14421.

; cl. Octavian Luchian, Un nou
tip de monedă moldovenească, in Studii şi cercetlfri de numismaticil. III (1960),
p. 507-51 0 (atribuită acolo lui Iliaş).
1 2 Cf. Octavian Iliescu, Emisiunile monetare ale Moldovei
loc cit. . p. 192-194.
1 3 Ioan Bogdan, Album paleografic moldovenesc - Documente din secolele al
XIV-lea, al XV-lea şi al XVI-lea adunate de . . . şi publi'Cate cu o introducere
şi resumate de N. Iorga, Bucureşti - Paris. 1926.
H Despre fenomenul cosigilării actelor domneşti, cf. Emil Virtosu, Din sigila
grafia Moldovei şi Ţării Romdneşti, in Documente privind istoria Romtlniei.
Introducere, voi. Il, Editura Academiei, Bucureşti, 1956, p. 405-437.
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şind cu aceea a lui Ştefan cel Mare, pot servi ca material compara<tiv
pentru cercetările numismatice15• Const .Moisil .a acordat o atenţie deo
sebită acestor sigilii ,spre a dovedi cunoaşterea şi folosirea normelor
heraldice de către clasa nobiliară din Moldova şi din Ţara Românească,
in veacurile amintite16• Nici Ioan Bogdan ,nici Const· Moisil şi nici alţi
cercetători nu s-.au moumetat însă să identifice numele pos•esorilor
acestor sigilii şi să stabilească durata întrebuinţării lor, precum şi ori·
ginea, filiaţia şi, eventual, semnificaţia simbolurilor adoptate de fie
care sigiliu in parte. Pentru multe din ele, un examen, chiar superficial,
trădează influenţe lituaniene17• după cum se vede, consultînd un vechi
tratat de heraldică poloneză 18• In acelaşi tratat, e reprodus blazonul
casei Siemionowicz din districtul Osmianski, blazon care are un simbol
foarte asemănător celui de pe monedele moldoveneşti descrise mai sus :
un scut avind in cîmp o figură asemănătoare cu litera li , deasupra o
cruce cu braţele egale, in mijloc o stea cu şase raze19 ( fig. 5). Deşi
tratatul a fost scris şi tipărit pentru prima oară în 1 584, autorul menţio
nează că famili a Siemionowicz este foarte veche20, deci putea fiinţa
încă din secolul al XV-lea . Observăm de altfel că pe unele exemplare
din seria monetară descrisă mai sus, apare sigla S, care este şi initiala
numelui acestei familii lituane ; să fie numai o simplă coincidenţă ? In
stadiul actual al cercetărilor, este greu să ne pronunţăm . Legăturile
dintre domnii Moldovei şi nobilimea lituană sînt însă destul de bine
cunoscute, spre a justifica măcar influenţe şi imprumuturi in materie
de reprezentări heraldice ·
Oricum ar fi, cercetările întreprinse ne�au permis să confirmăm
limitele cronologice fixat•e dintru început pentru emisiunile monetare
de care ne-am ocupat în această notă ; aceste limite cuprind anii
1 432-1457. Rămîne de văzut dacă fapte noi, ce se vor descoperi ulte
rior, vor confirma şi atribuirea acestor monede lui Petru Aron sau va
trebui să acceptăm o dată de emisiune mai timpurie si anume, din domnia lui Iliaş, a cărui soţie, d oamna M.arinca, era cumn ata regelui V1·adis
lav lagello al Poloniei, deoi de neam lituanian,
15

Spre deosebire de sigiliul domnesc, al cărui tip heraldic e neschimbat : scut
avind in cimp capul de bour, cu atributele tradiţionale, sigiliile boiereşti
aduc, cum era şi firesc, o mai mare varietate de simboluri heraldice.
16 Const. Moisil, O pagină de heraldică românească veche, in Buletin ştiinţific
(Academia Republicii Poţ ulare Homâne), C., 1 (1946-1949), nr. 3-4, p. 151-162.
17 Astfel de sigilii au fost reproduse de Const. Moisil, ibidem, fig. 5-1 1 , inclusiv.
16 Bartosz Paprocki, Herby rycerztwa Polskiego (Blazoanele nobilimii Poloniei),
1564, Cracovia, editată de Kazimierz J6zef Turowski, Cracovia, 1656, p. 662-672.
19 Ibidem, p. 669.
20 .,domy starodawne", ibidem.
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MONNAIES

MOLDAVES

INt!DITES

RESUME
La decouverte en 1960 d'une monnaie anepigraphe au monastere de Neamtz:
donne. â l'auteur l'occasion d'etudier une emission monetaire inedite appartenant
il Ja numismatique de Moldavie et qui comprend des gros et des demi-gros. Vu
le fait que les monnaies en question portent une legende indechiffrable ou sont
a,nepigraphes, l'auteur a du se baser sur les elements d'ordre heraldique, afin
-.l'etablir les limites chronologiques de leur emission, la periode qui va de 1432 il
1457. Aux recherches futures d'en preciser l'emetteur et la date exacte de leur
emission.

LEGtNDE DES FIGURES
Fig. 1. - Demi-gros moldave. Bronze (grandeur 2 X 1). Trouve au monastere de
Neamtz, en 1960.
Fig. 2. - Gros moldave au m�me type. Billon (grandeur 2 X 1). Collection du
Cabinet numismatique.
Fig. 3.
Gros moldave similaire. Bronze (grandeur 2 X 1). Meme collection.
Fig. 4.
Demi-gros moldave au meme type. Bronze (grandeur 2 X 1). Trouve il
Suceava, en 1953.
Fig. 5.
Armoiries de la maison Siemionowicz de Lithuanie (d'apres Bartosz
Paprocki, Herbv rvcerztwa Polskiego, Cracovie, 1858, p. 869).
·

-

-

-
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ARATRU� FARA PLAZ. CONTRIBUŢII LA CUNOAŞTEREA
VECHILOR UNELTE DE ARAT PE TERITORIUL ROMANIEI
de VASILE A. NEAMŢU

In istoria popoarelor europene agricultur·a a ocupat, încă din anti
chitate, un loc deosebit de important. Cercetătorii din diferite ţări au
acordat, mai a·l es in ultimele decenii, o mare atenţie studierii diferitelor
aspecte legate de această indeletnicire, şi în primul rînd de evoluţia teh
nicii. In acest cadru de preocupări, pornindu-se de la analiza materia
lelor docum�nta're, arheologice ş i etnogr-afice, ca şi a reprezentărilor
artistice a diferitelor unelte ş i scene de muncă s-a incel'1cat să se re
constituie p rincipal·ele jaloane pe linia evoluţiei agriculturii de-a lun
gul secolelor. O mare atenţie s-a acordat, în special, studierii unel·te
lor de aret .
S-a afirmat

că apariţia uneltelor de arat cu tracţiune animală a

însemnat o adevărată revoluţie în istoria agriculturiP. Această îndelet
nicire încetează, in aceste condiţii, să mai fie un monopol al femeii.
Privind femeia de "monopolul producţiei de cereale ", bărbatul a ince
put să j oace un rol economic mai important şi a putut astfel cîştiga
o p oziţie dominantă în familie ş i societate2• Uneltele de arat reflectă,
pînă la un anumit punct, pentru diferite etape istorice, nivelul de dez
voltare a agriculturii, indeletnicire de bază
pe teritoriul României.

a populaţiei

băştinaşe de

Se ştie că cele mai vechi unelte de arat au apărut in Mesopota
mia încă din mileniul IV i.e.n.3 Tot din această vreme avem dovezi in
1 V. Gordon
2 Ibidem, p.

Childe, De Ia preistorie la istorie, Bucureşti, 1967, p. 68.
86-87.
3 M. O. Kosven, I.n!roducere in istoria culturii primitive, Bucureşti, 1957, p. 72 ;
H. Behrens, Krtttsche bemerkungen zu einigen Auffasungen iiber die Form
des ăltesten neolitischen Bodenbaues in Mitteleuropa, in Agrarethnographie,
(Vortrăge der Berliner Tagung vom 29. Sept. bis 1. Oct. 1955), Berlin, 1957,
p. · 63 şi urm. ; A. G. Haudricourt. Mariei Jean-Brunhes Delamarre, L'homme
et la charrue a travers le monde, Paris (1953), ţ. 62 etr.
Memoria Antiquitatis, II, 1 970
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legătwră cu folosirea uneltelor de arat şi in Egipt4• După unii cercetători
aceste unelte încep să se folosească in Creta şi Grecia din mileniul al
III-lea î.e.n . 5• Părerile sînt împărţite în privinţa datei la care ele apar în
· restul Europei6•
Este, de asemenea, încă greu de precizat in ce măsură introduce
rea uneltelor de arat în Europa continentlală reprezintă rezultatul unei
influenţe venite din Orientul apropiat7• Dacă acceptăm o asemenea ipo
teză, trebuie să admitem că aceste unelte, specifice unei agriculturi pe
bază de irigaţie, au suferit transformări importante pentru a corespunde
unor condiţii de sol şi climă cu totul diferite, cum sint cele din Europa8 .
Se ştie că în decursul secolelor s-a aj uns la un repertoriu destul
de bogat de unelte de aflat. De aici decurge necesitatea clasificării lor
din punct de vedere ştiinţifk Lipsa unei coordonări a eforturilor specia
liştilor a avut drept urmare apariţia unui mare număr de sisteme de
clasificare. In general, ele pot fi împărţite în : 1 ) sisteme de clasificare
formale ; 2) sisteme de clasifioare funcţionale ; 3) sisteme de clasifica're
mixte funcţionale-formale şi, in sfîrşit, 4) sisteme de clasificare inte•rpre
tativ-genetice9.
Sistemele de clasific·are interpretativ-genetice, pe bază de carta•re
a diferitelor tipuri de unelte de arat şi definirea lor prin simboluri, sint
destul de complica•te şi, in stadiul actual al cercetărilor, greu de apli
cat. Nesatisfăcătoare au fost considerat�, de .a.'Semenea, sistemele de
clasificare formale ca şi cele funcţionale10• In felul acesta se explică de
ce tot mai mulţi specialişti au recurs la sistemele de dasificare mixte,
funcţionale-formale .
Tinind seama de funcţia pe care o îndeplinesc, rmeltele de ar·at pot
fi împărti•te în două mari categorii : aratruri şi pltUguri 11• In limitele
acestor două categorii, în funcţie de anumite principii forma1e, se pot
încadra unelte cu trăsături dintre cele mai variate .
' Ibidem.

5 H. Behrens, op. cit .,

p. 63 şi urm.
Pod•vinska, Technika uprawy roli w Polsce sredniowiecznej, Wroclaw
Warszawa-Krakow, 1962, p. 45 şi urm. ; J. G. D. Clark.UEurope prehistorique,
Paris, 1955, p. 159-160 ; H. Behrens, op. cit., JJ. 63 şi urm.
7 J. G. D. Clark, op. cit p. 159.
B 1. F. Novikov, Genesis plur�a i etnografiea, ln Sovetskaia etnografiea, 2, 1963,
p. 101 şi urm. ; A. G. Haudricourt, Mariei Jean-Brunhes Delamarre, op. cit.,

6 Z.

.•

p.

!1 B.

137.

Bratanic, A Note on the typology of Ploughing implements, in VIe Congres
international des sciences cmthropologiques et ethnologiques, Paris 30 ju illet 6
aout 1960, Tome II, Ethnologie (premier volume), Paris. 1963, p. 51 1-516.
lO Ibidem.
1 1 lmpărţirea uneltelor de arat pe baza criteriilor funcţionale i� aceste . două
categorii a fost acceptată de numeroşi cercetători (8. Bratamc, op. C!lt., p.
51 1-516). Cel mai clar este exousă însă de A. G, Haudricourt şi Mariei
Jcan-Brunhes Delamarre. op. cit., p. 15 şj 1,1rm.
-
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Aratrurile au fost bine definite de A. G. Haudticourt şi M�riel
Jean-Brunhes Delamane ca unelte cu elemente şi dispozitive simetrice
care execută oper.aţiuni simetrice, aruncînd pămîntul pe ambele lor
laturi12•
In funcţie de particularităţile· lor cele mai caracteristice, aratrurile
pot fi împărţite în două grupe : aratruri fără plaz (taLpă) şi a.ratru:ri cu
plaz13•
In cele ce urmează ne propunem să examinăm unele aspecte ale
problemei aparitiei şi folosirii aratruhri fără plaz pe teritoriul României .
Această unealtă se caracterizează prin aceea că se sprij�nă direc:t
p e vîrful ascutit al dispozitivului ( colţului) care are sarcina de a afîna
pămîntul (fig. 1/1 ) .
Aratrul fără plaz a avut încă din antichitate o foarte mare
arie
de răspîndire. Din mileniul al IV-lea î.e . n., el era folosit pe o scară
largă in Mesopotamia şi Eg·i pt 1 4• Imaginea acestei unelte apare pe o
tă:bliţă de pămînt descoperită la Suza1 5, precum şi un sigiliu din
aşezarea de la Farr a, datînd din mileniul III i.e.n. 16• Foarte importarute
pentru studiul evoluţiei acestor unelte sînt pictogramele descoperite
de arheologi în oU'rsul ,oeocetărilm efectua1e în Orienrtul apropia•t·
In mod obişnuit aratrurile din Mesopotamia şi Egipt sint preiVăzute
cu cîte două coarne17• In unele cazuri, destul de rare de altfel, la aceste
unelte apare şi birsa care uneşte grindeiul cu .dispozitivul de afinare a
pămîntului18• Bîrsa constituie o piesă foarte importantă, ea întăreşte Jn
mod considerabil unealta. Dominaţia aratrurilor fără plaz, prev,ijzute
cu două coarne, în Mesopotamia şi Egipt trebuie pusă în legătură cu
sistemul de agri cultură pe bază de irigaţie ,caracteristic acestor regiuni .
t2 lbidem. p. 15.
t:J Unii cercetători au impărţit, in general, uneltele de arat i:n unelte de arat
făt"ă Flaz şi unelte de arat prevăzute cu plaz (S. A. Tokarev, Etnograjiea
narodov SSSR, Moscova, 1957, p. 38). După S. A. Tokarev am adoptat şi noi
această clasifi care (V. Neamţu, Contribuţii la problema uneltelor de arat din
Moldova fn perioada jeudaUi, in Arheologia Moldovei, IV, 1966, 1='· 294). Ţinind
seama de faptul că pentru perioadele la care ne referim nu sint şi pluguri
fără plaz, este necesar să revenim şi să împărţim numai aratrurile in aceste
două categorii.
U A. G. Haudricourt, Mariei Jean-Brunhes Delamarre, op. cit., p. 62 şi fi g. 1
(foto) ; H. Behrens, op. cit., p. 63 şi urm., fig. 7 etc.
15 z. Podwinska, op. cit., p. 50 şi fig. 2.
16 A. G. Haudricourt, Mariei Jean-Brunhes Delamarre, op. cit., p. 62-63.
17 Ibidem. p. 64 ; P. Leser, Entstehung und verbreitung des Pjluges, Milnster,
1931. p. 243 şl fig. 102 ; Z. Podwinska, op. cit., p. 50, fig. 2 ; G. Bungesczu,
Evoluţia plugului din cele mai vechi timpuri, pinii astlizi, Bucureşti, 1934,
fig. 33 ; Otto Appel-Dahlen, Die Pjlanzen in Landwirtschaft und Gatenbau.
în Der Mensch und die Erde, vierter Band (editat de Hans Kraemer),, Deutsches
Verlaghaus Bong et comp. ; G. Posener, Dictionnaire de la civilisation e!ltfp
tienne, Paris, 1959, p. 59.
18 Otto Appel-Dahlen, op. cit., (figură nenumerotată).
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Nu lipseau tnsă tn aceste locuri nici aratrurile fără plaz prevăzute cu
cite un singur corn. Imaginea unei asemenea unelte, avind două mînere
înfipte orizontal in corn, se găseşte î n colectiile British Museum-u lui

din Loruira.t9. Pe baza mater-ialelor etnografice s-a stabilit că aratrurile
fără plaz s-au folosit in Afrka pînă în Abisinia, iar în Asia pînă in
India, China, Mongolia şi Japonia20.
Avem dovezi sigure că aceste unelte s-au utilizat, începînd din
perioada comunei primitive, pe spaţii largi, şi în Europa. Numeroşi
cercetători au susţinut că uneltele de arat erau cunoscute aici încă din
neolitic .S-a afirmat ,de asemenea, că unele obiecte lucrate din piatră,
datind din această epocă, sint i n realitate brăzdare ale uneltelor
de
arat21• S-au manifestat totuşi şi foarte serioase rezerve în această pri
vl nţă22.
Pentru epoca bronzului sint tnsă dovezi, numeroase şi sigure, în
sprijinul ideii folosirii uneltelor de arat cu tracţiune animală in multe
părţi ale Europei . Se cunosc mai multe repre'Zentări artisti-ce ale aratru
lui fără plaz şi chiar unele unelte de acest fel, destul de bine conser
vate23.
Car•acteristic pentru aratrurile europene fără plaz din antichitate
este faptul că toate sînt prevăzute cu cite un singur corn. Aceasta in
seamă că, în urma unei indelungate practici agricole, omul a ajuns să
poată face gesturi desasociate24, reuşind să folosească o mină pentru
dirijarea uneltei, iar cealaltă pentru a indemna animalele de muncă.
Pornind de la imaginile amintite, este totuşi greu să se aducă pre
cizări în legătură cu problemele legate de construcţia uneltelor. Este
posibil ca unele unelte să fi fost construite dintr-o singură bucată de
lemn, in timp c e la altele să fie vorba de o asamMare a diferitelor părţi
t9

G. Posener, op. cit., p. 4.
:!0 E. Werth, Grabstock, Hacke und Pflug. Versuch einer Entstehungsgeschichte
des Landbaues, Ulm, 1954, p. 196 şi urm.
21 O analiză amănunţită a acestei probleme la Z. Podwinska, op. cit., p. 50-51 ;
cf. şi P. Detev, Oplt za razliciavane na neolitite bradvi ot deletata, teslite,
motikite i paleşnitite, in Godşnic na narodnia arheologhiceski muzei Plovdiv.
VI, 1960, p. 61-76.
22 J. G. D. Clark, op. cit . . p. 159-lfiO
:.13 Interesantă este imaginea uneltei de Ia Val Foltanalba, din zona Alpilor
maritimi, datată intre anii 1500-1000 i.e.n. (Z. Podwinska, op. cit., p. 53 şi
fig. 3), cele cte Ia Bohuslan (ibidem, ):' . 54 şi fig. 4), Fintorp (ibidem. p. 54 si
fig. 5'), Tegneby (ibidem, p. 54 şi fig. 7), din Suedia, datind toate de Ia
sfîrşitul epocii bronzului (ibidem, p. 54), ca şi cel etrusc de Arezzo (ibidem,
p. 60 şi fig. 12). Aratrul de la Dostrup, in Iutlanda, datind, probabil, din
epoca bronzului, are şi un brăzdar de lemn (P. Leser, op. cit., p. 172-173 şi
fig. 6),
2' A. G. Haudricourt, Mariei Jean-Brunhes Delamarre, op. cit., p. 137,
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ce le compun25• Deosebit de importantă este apal'iţi.a bi'rsei la uneltele
reprezentate la Fintorp şi Tegneby. E. Werth a văzut în aceasta înce
putul unei evoluţii spre uneltele de arat prevăzute cu plaz şi cu cadre
patrulaterale26•
Problema apariţiei uneltelor de arat fără plaz pe teritoriul României.
prezintă, din punct de vedere istoric, o importanţă cu totul deosebita.
Datele de care dispunem pentru studierea acestei probleme sînt totuşi
încă destul de sărace. Spre deosebir·e de alte ţărF7 , la noi asewenea
unelte nu au ajuns p·înă în zilele noastre şi deci nu sî.nt reprez.entat<e
în muzeele de etnografie . Lipsa uneltelor de acest fel din inve:n
tarele muzeelor etnogr.afice nu poate constitui totuşi o dovadă în spri
jinul ideei că ele nu s-au folosit în trecut . Considerăm că, pentru solu
ţionarea problemei aratrului fără plaz, poziţia geografică a României tn
raport cu Orientul apropiat, unde agricultura a ajuns de timpuriu la
o mare inflorire, constituie un factor deloc n�glijabil. Legăturile popu
latiilor neolitice de pe teritoriul ţării noastre cu comunităţile ariei egeo
mediteraneene au puturt impulsiona serios dezvoltarea economică şi
culturală, in special in afara arcului carpatic28•
Agricultura a evoluat in aceste zone intr-un ritm destul de r·apid.
Ţinindu-se seama de aoeste condiţii, s-a admis că n-ar fi exclus ca
triburile cucuteniene să fi folosit " un plug primitiv de lemn"29. O in
treagă serie de piese, mai ales din corn de cerb, descoperite cu ocazia
cercetărilor arheologice făcut€' in aşezările neolitice, au fost conside
rate drept brăzdare30•

25 Acesta este. fn mod siţ:tur. cazul cu unealta de la Dostrup, la care cornul şi

dispozitivul de afinare a solului, făcute dintr-o singură bucată de lemn, se
Jmbucă in r,rindeiul curbat. Brăzdarul, şi el din lemn, se fixează deasupro
dispozitivului de afinare a ţămintului, pe care trebuie să-I protejeze (Otto
Appel-Dahlen, op. cit., fig. nenumerotată).
26 I bidem, p. 183-185 şi fig. 911.
2 i L. Niederle. Manuel de l'antiquite s lave, II, Paris, 1926, ţ.. 186 ; V. 1. Dovjenok,
Zemlerabstvo drevnioi Rusi do seredini XIII, st. Kiev. 1961, p. 62 şi urm.
28 Istoria Romdniei, I, Bucureşti, 1960, p. 53-54.
29 Ibidem, p. 67.
30 Menţionăm aici un ,.brăzdar de piatră" descoperit la Rast, in cadrul unui
complex specific culturii Vinca-Turdaş (C. S. Nicolăescu-Plopşor şi VI. Dumi
trescu, Raport asupra activităţii şantierului Rast-Dolj, in SCIV, 2, 1951, );:'.
267-270), două .,brăzdare" din corn de cerb descoperite in aceeaşi aşez81"c
(ibidem, fig. 1/1-2), un exemplar descoperit in 1955 la Verbicioara (Verbl
cioara (III) (D. Berciu, S. Morintz, Şantierul arheologic Verbicioara, in Mate
riale, III, p. 185 şi fig. 6 ; D. Berciu, Cîteva probleme ale culturii Verbicioara,
in SCIV, 2, anul XII, 1961, ţ.. 231 şi fig. 1/1), un altul la Căscioarele (cultura
Gumelniţa) ; VI. Dumitrescu et T. Bănăţeanu, A propos d'un soc de charrue
primitive, en bois de cerj, decouvert dans la station neolithique de Căscioarele,
fn Dacia (nouvelle serie), IX, 1965, p. 59-67), un ,.brăzdar" la Hăbăşeşti
(VI. Dumitrescu şi colab. ; Hăbăşeşti. Monografie arheologică, Bucureşti, 1954,
p. 505), unul la Truşeşti-Ţuguieta (M. Petrescu-Dimboviţa, A. Florescu şi
M. Florescu, Şantierul arheologic Truşeşti, in Materiale, VIII, p. 230 şi fig. 7).
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In stadiul actual al cercetărilor se impune o reexaminare atentă
şi multilaterală a tuturor materialelor arheologice şi inconogTafice care
pot fi puse in legătură cu aceste unelte de arat.

Unele dintre uneltele de arat din epoca bronzului au avut brăzdare de
lemn, desigur dintr-o esenţă tare. Aremenea piese s-au descoperit în
Ţările de j os, în Germania ş i Danemarca31• In aoeastă ultimă ţară s-a
desooperit un brăzdar de lemn în formă de lopată într-o aşezare datînd
din prima epocă a fierului32• Asemenea brăzdare, chiar cînd erau făcute
din esenţe tari, se uzau destul de repede. In condiţiile de sol şi climă
caracreristice României, chiar dacă s-au folosit brăzdare de lemn, ele
nu s-aru putut oonserva. InliQcuirea lor ou piese similare din metal şi
mai ales din fier a însemnat un mare pas înainte în dezvoltarea agri
culturii. Engels arăta că numai aşa a devenit posibilă " cultivarea pămîn
tului pe scară largă "33•
Primele brăzdare de fier au început să apară încă din perioada
Hallstattiană . Asemenea piese s-au descoperit în diferite aşezări din
Gennania , datînd din această epodi.3�. S-a afirmat că la noi, în prima
epocă a fierului, agricultura s-a situat pe plan secundar35• Incepind din
cea de a doua epocă a fieTUlui, se poate oonsLdera însă că s-a înregis
trat un adevărat salt în tehnica producţiei a grico:te. S-a admis, de ase
menea, că în acest domeniu economic celţii au exencitat pretutindeni
o influenţă pozitivă36•
In cursul anului 1 965, pe teritoriul c omunei Negri, judeţul Bacău,
s-au descoperit 360 obiecte de fier care au fost atribuite daocilor liberi din
secolele 11-IV. Printre ele se numără nu mai puţin de 3 1 5 piese, des
p,re care s-a afirmat că ar fi, fie " fiare de plug " , fie "vîrfuri de pali
sâdă "37• Exemplare similare, destul de numeroase, se mai găsesc în
colectiile muzeelor arheologice din laşi şi Bucureşti38•
Exemplarele de la Negri, de dimensiuni variabile, cu vîrfurile în
formă de pană sau traperoidale, au manşonul realizat prin aplatizarea
şi îndoirea porţiunii mai late a foii metalice din care s-au făcut. Aceasta
reprezintă, de obicei, mai puţin de o treime din lungimea lor. Trebuie
3 1 W.

Gehrke, Ein Flechtwerkbrunnen aus Berlin-Rudow, In Berliner Jahrbuch
fur Von-und Friihgeschichte, 4, 1964, p. 193-209 ; P. Leser, op. cit., p. 172-173
şi fig. 6 ; E. Werth, op. cit., p. 176-- 1 79 ; Z. Podwinska, op. cit., p. 61 şi fig. 15.
:12 Ibidem, p. 65-66 şi fig. 20.
33 K. Marx:..Fr. Engels, Opere, voi. 21, Bucureşti, 1 965 p. 33.
J� Z. Podwinska, op. cit . p. 65 :şi fig. 18.
:15 Istoria Romdniei, I, Bucureşti, 1960, p. 143.
:16 Ibidem, p. 23 3
J7 I. Antonescu, Carpii, in Ateneu, revistă de cultură, nr. 7, iulie 1965, p. 17 ;
Idem, Depozitul de obiecte de fier din comuna Negri-Bacău şi implicaţiile sale
istorice, In Carpica, 1, 1968, p. 189-195.
38 Ibidem, p. 193.
.

,

.

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

ARATltUL FĂRĂ PLAi

să adăugăm apoi că toate aceste exemplare nu sint ascuţite, grosimea
depăşind 0,5 cm.39•
Asemenea piese, deşi nu întotdeauna absolut identice, s-au descoperit şi în unele aşezări de peste graniţele noastre şi au fost conside
rate drept .brăzdare de plug" 40• ln forma în oa·re se prez,intă acum, " brăz
darele" de la Negri nu pot fi puse în legătură cu plugul ci, cel mult, cu
unelte de arat mult mai puţin evoluate41•
Tot în legătură cru această unealtă aru fost puse brăzdarele dacice
în formă de 11ngură42 • Unii cercetători străini au susţinut că bră21darele
prevăzute cu cozi şi ghiare de fixare provin de la uneltele de tipul
sohei - cele cu lama lată de la soha cu un singur colţ, i,ar cele inguste
de la soha cru mai mrulţ'i colţi43• Considerăm totUJŞi că est·e necesar să
39 Ibidem, p. 191 şi urm.

.QJ

Pentru cele de la Maching (G�rmania), datind din La Tene-ul tirziu mai
apropiate ca formă de cele de la Negri, e regretabil că nu avem dimensiunile
(Germania, anul 13, 1965, 1. p. 59).
41 Admiţind că ele ar preveni de la uneltele de arat, trebuie să răspundem
la intrebarea dacă erau făcute pentru cele fără plaz sau pentru cele prevăzute
.::u plaz. Dacă am presuFune că ar putea preveni de la aratrurile fără plaz
atunci lungimea deosebită a "brăzdarelor" ne-ar obliga să susţinem că �
vorba de nişte unelte menite să facă arături. foarte adinci, căci altfel este
greu de explicat marea risipă de metal, intr-o vreme · cind acesta nu abundă.
· Dar, Jn acest caz, este indoielnic că manşonul, care ocupă de abia 1/3 din
lungimea "brăzdarului", şi porţiunea de lemn a aratrului, ar fi putut face
faţă rezistenţei solului. Dacă, din contra, am admite că "brăzdarele" provin
de la unelte de arat prevăzute cu plaz, este greu de explicat de ce meşterul
nu a mărit lăţimea pi'esei, in detrimentul lungimii, pentru a se obţine brazde
mai mari şi evident o mai mare eficienţă economică. Considerăm că inainte
de a fi publicate cu toate detaliile necesare, nu se va putea trece la o
soluţionare definitivă a problemelor ,�:"e care le ridică materialele de la NegrL
Unele elemente comune cu cele de la Negri, in privinţa modului de realizare
a manşonului, ore totuşi piesa descoperită la Glăvăneşti, In sectorul C, şan
iul 9H. Lungimea părţii păstrate e de 19 cm., iar lăţimea ei maximă de
li,l5 cm. Exemplarul datează probabil din secolul IV e.n. şi se află in colec
ţiile Muzeului naţional de antichităţi din Bucureşti (Inv. nr. II-51Jl - infor
maţie 1. Ioniţă). Un alt exemplar, nedatat, la care manşonul ocupă ceva mai
puţin de jumătate din lungimea totală de 26,5 cm. - lăţimea maximă fiind
de 5 cm. - se află in colecţiile Muzeului orăşenesc din Fălticeni, jud. Suceava.
Un desen al acestei piese mi-a fost pus la dispoziţlie de S. Teodor, cercetăţ9are
principală la Filiala Iaşi a Academiei de ştiinţe sociale şi politice, căreiil 'ii
aducem şi pe această cale mulţumirile noastre.
42 V. Canarache, Unelte agricole pe teritoriul Republicii Populare Romdne, in
epoca veche, in SCIV, II, an. I, 1950, p. 94 şi urm. şi fig. 10 ; 1. T. Kruglikova.
Jeleznie selscohoziaistvennie arudiia Bospora v III v.n.e., in Sovetskaia arheoloahiia, 3, 195q
.
43 V. Marinov, La sokha en Asie, Afrique et Europe. Etude d'ethnologie, d'archeo
logie et de prehist oire, in VIe Congres international des sciences antropolo
gtques, Parts, 30 Juillet-6 Aoiit, 1960, Paris, 1963, p. 569-574. Mai recent,
M. Confino cuprinde sub denumirea de aratru atit soha cit şi kosulja, cf.,
L'assolement triennal, le domaine se.igneurial et la communante rurale, in
Cahiers du monde russe et \Sovietique, 2, voi. X, avril-juin, 1969, p. 188 şi urm.
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se menţină deosebirea între ·aratrul fără pl.az şi soha, deşi in�re aceste
tirielte sînt unele elemente esenţiale comune. Soha a evoluat dm aratru,
1ntr-o etapă istorică relativ mai recentă, aria ei de răspîndire fiind
limitaţă în Europa numai la regiunile nordice44•
In imaginea ar.atrului fără plaz de pe monumentul roman al lui
C. 1. Quadratus, de la Ulmetum4S, se poate distinge prezenta unui brăz
dar fixat cu aj utorul unei verigi ( fig. 2/1 , 3/1 ) . O asociere a ar.estei
unelte cu brăzdarele cu coadă şi ghiară de fixare, de dimensiuni mari,
asemănătoare celor romane descoperite la Moşneni46, este desigur foarte
tentantă. Se pune însă problema dacă un aratru fără plaz, prevăzut cu
brăzdare de mărimea celui de la Moşneni, ar fi putut rezista presiu
nii solului in timpul lucrului. Deocamdată este greu de dat un răspuns
sigur la această intrebare. In ultima vreme s-a susţinut însă că brăz
darele cu cozi şi verigi de fixare s-au folosit doar la uneltele de arat
prevăzute cu plazuri47,
Spre deosebire de .. brăzJdarele " de tipul celor de La Negri şi a ce
lor cu minere, care continuă să ridice probleme destul de complicate,
cele in formă de limbă, prevăzute cu manşoane de fixare, de tip celtic,
provin, fără indoi·ală, de la aratrurile fără plaz. Ele sint realizatP. din
plăci metalice de forma unor scuturi·, sau in T, ale căror părţi laterale,
uşor îndoite, alcătuiesc manşoane de fixare. Se cunosc outine date in
· legătură cu originea acest'or brăzdaTe. La Glauberg ( R. F. a Germaniei)
s-au descoperit mai multe brăzdare în formă de limbă, cu manşoane de
fixare, prevăwte însă şi cu cozi. Ele idate.ază din ultima parte a perioadei
La Tene ( fig. 1/3)48• Este foarte probabil ca aceste bră:zJdare, pe care nu
mai cozile le deosebesc de cele celtice, să stea la originrea acestora din
urmă.
In urma cercetărilor arheologice întreprinse în Transilvani a, la
Obre ja-Alba, intr-o aşezare a populaţiei dacice romanizate, datind de la
j um�tatea secolului al III-lea e.n . , s-a descoperit, printre alte unelte

'' S . Chmielewski, Zmiany zachodniej granicy zasiegu sochy w Europe w
swzetle zl6del historycznich, in Rokzniki Dziej6w sporecznych j gospodar
czych, voi. XXIII, 1961-1962, p. 58-67 ; W. Hensel, Die Slawen in Friihen
mittelalter, Berlin, 1965, fig. 7.
45 Imaginea acestei unelte . la R. Vulpe, 1. Barnea, Din istoria Dobrogei, II,
Romanii la Dunlfrea de ]OS, Bucureşti, 1968, fig. 56.
46 V. Canarache, op. cit., p. 100-101, şi fig. 16.
47 I. H. Crişan, Un depozit de unelte . descoperit la Lechtnţa de Mureş (plugul
la get o-daci), in SCIV, Tom. XI, ( 1960), 2, p. 292 şi urm. ; G. Moraru-Popa,
Comentarii etnografice la arheologia plugului, in Revista de etnografie şi
folclor, Tom. 12, 1957, nr. 3, p. 218 şi fig. 1 A-B ; 1. Glodariu şi M. Cîmpeanu,
Depozitul de unelte agricole de la D.edrad (r. Reghin), in SCIV, 1, 1960, p. 27
şi urm. şi fig. 5.
48 Lungimea brăzdarelor : 22,2 cm. Lungimea olamei cu manşon deschis : 7,3
cm. Lătimea ei : 6,2 cm.. Rrosimea fierului : 0,5 cm. CP. Weiershausen, Taleae
ferreae, in Manus, Zeitschrlft fur deutsche Vorgeschichte, 34 Jahrgang, 1942,
Heft 1 /2, r. 91, fig. 10).
.

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

431

A�ATR:UL FARA PLAt

agricole, şi un brăzdar în formă de limbă�9• Intocmai ca şi în cazul celui
de la Iglomia-Zofipole, care datează din sec. I-II50, exemplarul de la
Obreja este însoţit de un cuţit. Publicarea pieselor de la Obreja, cu toa
te detaliile necesare, va reprezenta o contribuţie de seamă la studiul
tehnicii productiei agricole pe teritoriul României. Bră:zldarul de la
Obrej a nu reprezintă totuşi la noi o descoperire izolată.
La Ichimeni, jud. Botoşani, s-a descoperit un brăzdar în formă de
limbă, realiza,t dintr-o foaie de f.ier soutiforma., pe care V.as'Ue Pi,rvan
îl socotise greşit drept un " călcîi ascuţit... de la capătul de jos al uriei
lănci . . . , ce servea pentru a o înfige în pămînt" (fig. 1/7) . El remarca
faptul că piesa avea " forma unui fier îngust de plug, cu a,ripile răsfrînte
în aceeaşi parte51• In stadiul actual al cercetărilor s-a ajuns la concluzi a
că piesa este în realitate un brăzdar52 • Acest exemplar interesant ridică
totuşi probleme deosebit de dificile în legatură cu datarea lui. O dată
cu brăzdarul s-au descoperit unele obiecte de certă factură la Tene, dar
şi altele, printre care o rozetă de la un pinten ş i cîteva săgeţi, feudale53•
In ultima vreme s-a emis ipoteZJa că acest brăzdar este intr-adevăr cel
ticM. El are analogii . cu unele exemplare celtice55 si mai ales ou brăz
darul datînd din secolele I-II e.n., descoperit, in 1 954, împrennă cu
un cuţit, la loglomia-Zofipol,e ( Polon'ia) , desp;re care am mai amintit.
Prezenţa unui br&.zdar de acest tip şi pe teritoriul Moldovei, în
ultimele secole ale primului mileniu î.e.n., nu trebuie privită ca ceva cu
totul surprinzător. Piese de aoest fel s-au utilizat, pe un spaţiu l'a rg, şi
în alte părţi ale Europei în mileniul 1 al e.n .6s.
'9 D. Protase, Aşezarea şi cim.itirul daco-roman din .secolele II-IV de la

O breja (jud. Alba), comunicare prezentată la Sesiunea ştiinţificii de la Iaşi
_ 27-29. XII, 1969. Mulţumim şi pe această cale colegului D. Protase pentru
dm
amabilitatea de a ne Ii permis să examinăm uneltele lgricole de la Obreja.
50 Z. Podwinska, op. cit. p. 90-93; şi fig. 40.
5 1 Getim, BucurPştl, 1 926, p. 511, fig. XXXVIII.
62 V. Canarache, op. cit., (J. 99 ; I. H. Crişan, op. cit., p. 2 91.
53 1. Nestor, Der Stand der Vorgeschichtvorschuna i n Rumanien . . . p. 156 şi
nota 646.
54 1. H. Crişan, op. ::it, p. 291.
55 J. Dechelette, Manuel d'archeologie prehistorique celtzque et gallo-romaine.
11-3, Paris, 1914, fig. 610 ; un brăzdar celtic similar s-a descoperit la
Steinsburg (Germania-Erbe, 1938, p. 174, fig. 10).
56 Un exemplar foarte interesant, realizat tot dintr-o foaie de fier în formă
de scut, avind lungimea de 13,5 cm. şi lăţimea de 7,5 cm., s-a descoperit In
satul Voloskoe (rn. Dnepopetrovsk) intr-o aşezare aparţinînd culturii Cer
neahov ; cf. A. T. Braicevskaia, Cerniahovskie pamiatniki nadporojiia, in
Materiali i issledovaniia po arheologhii SSSR, ar. 82, Moscova, 1960, p. 174 'i
fig. IV/10. Un exemplar similar s-a descoperit in Germania, 1a Korner (Saxa
Coburg-Gotha), intr-un depozit din perioada romană timpurie. (A. Goetze,
Depot fund von Eisengerathen aus friihromtscher Zeit von Korner �Sachsen:
Coburg-Gotha), in Zeitschrift Jiir et hnologie, Berlin, 1900, p. _205, f1g. 10) . ŞI
dintr-o rerioadă mai tirzie, pe teritoriul URSS (V. 1. DovJenok, op. ett.,
fig. 18/1, etc .
fig. 16/2-3, p. 44-45 / şi
p. 37, fig. 12/2, p. 42,
http://www.muzeu-neamt.ro
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VMiLE NEAMTU
In cursul unei cercetări de suprafaţă s...a descoperit la

jud. Vaslui, impreună cu
IV-lea, şi un mic brăzdar
de fier î n formă de scut57•

materiale c eramice da:tind

Tuscani,
al

din secolllll

în formă de limbă, real izat tot dintr-o foaie

Exemplarul de la Tuscani (Vaslui) arată că brăZ:darele celtice s-au

folosit la uneltele de arat ale pop1Jil.aţiilor care au creat infloritoarea

cultură Sîntana de Mureş-Cerneahov. Prezenţa lor aici se explică, pro

babll, prin aportul elementelor celtice din cultura Lipita la crearea cul
turii Sîntana de Mureş-Cerneahov58•

In stadiul actual al cercetărilor nu se poate preciza măsura

in

care elementele daco-ge.U.ce, oare au avut un rol de seamă în c a drul
aceste.i culturi59 , au continuat să fulosească uneltele de ara·t prevăzute
cu a �emenea brăzdare, după perioada de frămîntări provooată de inva

zia hunilor şi pleoarea

triburilor

germanice . Sînt

totuşi motive

seri

oase să se considere c ă localnicii au continuat să prectice aqricultura
şi să folosească uneltele tradiţionale.
Brăzdarele de faotură celtică s-au folosit, desigur destul de tim
puriu, şi în regiunile româneşti de la sud de carpaţi. Un exemplar, în
formă de limbă, realizat de data aceasta dintr-o fioaie de fier în for
mă de

T,

a fost descoperit pe teritoriul satului Surduleşti (la punctul

Bălăcel) din

jud. Argeş (fig.

1 /5) 60•

Materialele descoperite o dată cu

br�zdarul datează din perioada migraţi.ilor şi din epoca

57 Aducem şi pe această cale

feudalis m ului

mulţumirile noastre cercet. 1. loniţă de la
Filiala laşi a Academiei de ştiinţe sociale şi politice pentru amabilitatea
de a ne fi pus la dispoziţie, odată cu desenul, şi informaţiile In legătură cu
nceastă piesă.
58 G. B. Fedorov şi M. A Tihonova, apud B. Mitrea şi C. Preda, Necropole din
secolul al IV-lea e.n. fn Muntenia, Bucureşti, 1965, p. 146-149.
59 Ibidem, p. 149, 153, 161-163 ; G. Diaconu, Ttrgşor necropola din secolele
111-lV e.n., Bucureşti, 1965, F · 37, 123 şi urm. ; idem, Despre ceramica
daciclf din necropola de la Tirgşor, in Omagiu lui P. Constantinescu-Iaşi,
Bucureşti, 1966, p. 1 17-120 ; 1. Ioniţă, Contribuţii cu privire la cultura
Stntana de Mureş-Cerneahov pe teritoriul Republicii Socialiste Romdnia, in
Arheologia Moldovei, IV, 1966, p. 213, 246, 247 etc .
V, p.
60 I. Spiru, Aşezlfrt străvechi fn raionul Roşiori de Vede, in Materiale,
701-702 şi fig. 6/5. Lungimea brăzdarului : I l cm ; lăţimea maximă :

1,14 cm.
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AftATftUL pARA !>LAt
timpuriu&1• In conditiile în oare a fost descoperit, brăzdarului de la
Surduleşti nu i se poate asigura totuşi o datare precisă62•
ln cursul anului 1 955 •s-a descoperit la Garrvăln-Dinogetia un brăz
dar simetric, în formă de limbă, realiZJat rot dintr-o foaie de fier în
formă de T. Acest exemplar datează, în mod sigur, din secolul al XI-lea
(fig. 1 /4) 63. Manşonul de fixare, neobişnuit de larg deschis, ar putea
pleda pentru ideea că piesa nu a fost finisată.
Materialele arheologice menţionate, descoperire in Transilvania,
Moldova, Muntenia şi Dobrogea, arată că şi aceste regiuni aru intrat,
şi încă destul de timpuriu, în vasta arie de răspîndire a brăzdarelor
celtice, în formă de limbă. Pe baza studierii unui număr insemnat de
asemenea exemplare, s-a afirmat că, în mod obişnuit, lungimea lor nu
depăşeşte 1 8 cm., iar lăţimea oscilează între 6,5 cm. şi 9,5 cm.6\ Deose
bit de important e faptul că la aceste brăzdare manşonul de fixare are,
de obicei ,o lăţime mai mare ca cea a l.amei. �inindu-se seama de acea
stă particularitate a exemplarelor amintite, s-oa demostrat că ele nu erau
făcurte pentru a acţiona orizontal ,sub brazdă65• Aceste piese provin, de
fiecaT•e dartă, de la UJneltele de tipul aratruh1i fără plaz . Parptul că brăz
da,rul ara•trului fără plaz zugrăvit în secolrul al XII-lea in capela de la
Znojmo (R · s . Cehoslovacia) e şi el in formă de limbă (deşi prezintă şi
unele deosebiri în raport cu cele analizate de noi), corufLrmă
această
teză ( fig. 3/3)66.
Intrucit rezistenţa solului nu cădea pe ascuţişul lamelor brăzda
relor, ci pe toată suprafaţa lor, meşterii fierar·i nu le puteau face de
61

Ibidetn, p. 706 .

62 Piese cu �răsături similare apar in unele aşezări [ncă
din secolul al IV-lea
.

e.�. (J. F1hp, Kelt� ve ve stredni Evrope, Praha, 1956, Pl. CXXI/5 ; R. Pleiner,
Z,aklady slovanskeho zelezarskeho hutnictvt v ceskych zetnsch Praha 1958
f1g. 17/12 ; . Ewa Rook, Zen c;> Wozniak, Wyniki badan poznor tnskie osady
na stanowzsku 2 w Lezkou: zc� ch, pow. Bochnia, ln Materialy archeologiczne,
IX, . Kra�6w, 1968, p. 198 ŞI f1g. III/2 (se�. IV e.n.) ; dar se intilnesc şi mult
ma1 tirz1u (1. Kudrnac, Vyzkutn slovanskeho hradiste u K lucova In Archeolo
gicke rozhledy, an. IV, 1952, 5, p. 477 şi fig. 2 1 1 (exemrlarut ' descoperit in
.
gorod1ştea slavă de la Klucov, reg. Cesky Brod, din epoca mijlocie a goro
diştelor) ; In unele aşezări ruseşti se intilnesc, in număr destul de mare,
incepind mai ales din secolul al VI-lea (V. 1. Dovjenok, op. cit., p. 32 şi
.fig. 11/1 . p. 38, fig. 13, p. 42 şi fig. 17/2 etc. Au apărut asemenea exemplare
şi in Bulgaria (I. Ciangova, Srednevekovi orlidiia na truda v Blilgariia, in
Izvestiia-Institut, XXV, Sofia, 1962, p. 21 şi fig. 1 etc.).
63 Materiale, V, p. 575 ; V. Neamţu, op. cit p. 296 şi fig. 1/2 (lungimea brăz
darului : 18 cm., lăţimea maximă : 9,2 cm.).
64 V.P. Levaşeva, Seliskoe haziaistvo. Ocerki po istorii Russkoi derevni X-XIII
vv., in Trudi gosudarstvennovo istoriceskogo Muzeia, Moscova,· 1956, fasc. 32,
p. 27 ; V. 1. Dovjenok, op. cit., p. 57 ; I. Ciangova, op. cit., p. 21.
65 V. I. Dovjenok, op. cit., p. 56-61 ; idem, Despre nivelul de dezvoltare al
agriculturii în Rusia kievianli, in Probleme de istorie, 1, 1961, p. 170.
66 V. Neamţu, op. cit., p. 296.

z1t
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dimensiuni prea mari, fără riscul de a determina distrugerea uneltelor.
Larga răspîndire a brăzdarelor celtice, în formă de limbă, dove
deşte că aratrul fără plaz a fost multă vreme o unealtă importantă în
inventarul gospodăriilor ţărăneşti din Europa. El s-a folosit, de aseme
nea, in mod sigur, în Trasilvania, Moldova, Muntenia şi Dobrogea.
Prezenţa acestor unelte pe teritoriul românesc este, de
altfel,
atestată şi de alte surse informative. Cea mai veche reprezentare a
unui aratru fără plaz pe teritoriul României esre aceea de pe cipul
funerar al lui C. Iulius Quadratus, datînd din secolul II e.n., despre care
am mai amintit· Est·e înfăţişat aici un plugar roman tinind cu mîna dreaptă
cornul unei unelte de arat, la care este înjugată o pereche de boi (fig.
2/l , 3/1 ) 07 • Grindeiul uneltei împreună cu masivul dispozitiv de afînare
a pămintului, făcute după toate aparenţele dintr-o singură bucată de
lemn, au ·aspectul unui cîrlig. Cornul, la a cărui parte superioară e
ataşat, in cruce, un mîner, pare să fie o piesă separată, fixată perpen
dicular spre capătul grindeiului, deasupra dispozitivului de afînare.
Pe partea anterioară a acestei ultime piese se vede un brăzdar masiv
de formă triunghiulară, fixat cu ajutorul unei verigi de dimensiuni mari.
Unealta de la Ulmetum se ·aseamănă întrucîtva cu un aratru fără
plaz egiptean, datind din timpul dinastiei a XII...a68• Cea mai izbitoare
analogie ne-o furnizează însă cunoscutul aratru etrusc de la Arezzo,
datînd din secolele VI-V î.e. n.69 • Singura deosebire esenţială între cele
două unelte constă în faptul că la aceasta din urmă brăzdarul e prins
cu două verigi mari, în mod nefiresc, în spatele dispozitivului de afi
nare a pămîntului, pe cînd la unealta de la Ulmetum brăzdarul are o
poziţie normală.
Monumentul lui C. Iulius Quadratus ne oferă prima imagine clară
a unui aratru fără plaz pe teritoriul României . Ea nu este insă şi ultima.
Intre reprezentările picturale de pe pereţii exteriori ai bisericii Suceviţa
( jud. Suceava) , executate la sfîrşitul secolului al XVI-lea, deasupra
pridvorului de pe latura nordică, imediat sub streaşină, apare o scenă
interesantă in legătură cu muncile agricole ( fig. 2/2, 3/2). Un personaj
biblic, Cain, se pregăteşte să are cimpul cu ajutorul unei unelte la care
este înjugată o pereche de boi. Unul dintre aceştia este in picioare, in
vreme ce al doilea se pregăteşte să se ridice.
Unealta de arat se compune dintr-un grindei uşor ascuţit, la al
cărui oapăt posterior este fixat, ca un cirlig, un dispozitiv pe care e
67 R. Vulpe, 1. Barnea, op. cit., fig. 56.
68 G. Posener, op. cit., p. 4.
&9 A. G. Haudricourt, Mariei Jean-Brunhes Delamarre, op. cit., fig. 4/14 ;
Z. Podwinska, op. cit., p. 60, fig. 12. O descriere şi o reproducere a aratrului
de la Arezzo in Enciclopedia italiană, III, p. 966. V. Canarache arată, in text,
că unealta reprezentată la Arezzo e din sec. VI, iar la fig. 1 1 că e din
sec. IV f.e.n. (op. cit., p. 95, fig. 11).
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro

reprezentat un brăzdar scurt, în formă de limbă, deasupra căruia se
arcuiesc două coarne, cu ajurorul cărora Cain ţine unealta suspendată
In aer. In fa�a dispozitivului amintit este prins, tot de grindei, un cuţit
scurt. Jugul în linii mari asemănător cu cel folosit şi acum în Moldova,
este dispus oblic în raport cu pămîntul, din cauza poziţiei în care se
găsesc animalele de muncă70•
Unealta z.ugrăvită la Suceviţa se deosebeşte, din Ull!cle puncte
de vedere, de multe aratruri fără plaz folosite în antichitate în Europa.
Spre deosebire de acestea unealta de la Suceviţa are două coarne.
Aceasta nu reprezintă însă un fapt cu totul ieşit din comun pentru
perioada feudală. Este suficient să menţionăm că şi la aratrul
zugrăvit la Znojmo sint reprezentate tot două coarne71• Nici prezenţa
cuţitului în faţa brăzdarului nu trebuie să surprindă în mod cu totul
deosebit, dacă ţinem seama că aceste două piese apar împreună atit
In des·coperirea de la Obrej-a-Alba dt şi în cea de la I oglomia-Z·ofipole
(Polonia)72• Ţinînd s eama de aceste realităţi, putem admite că zugravul
de la Suceviţa ne-a înfăţişat nu o unealtă oarecare, ci un aratru fără
plaz dintre cele mai evoluate. Imaginea aratrului fără plaz de la Suce
viţa constituie o dovadă în sprijinul ideii că asemenea unelte s-au
folosit în Evul Mediu şi în Moldova.
In astronomia populară românească există o
constelaţie care
anunţă ivirea zorilor şi care poartă numele de .,Rariţa " . Nu peste tot ea
este compusă din aceleaşi grupări de stele şi are aceeaşi formă. In
unele părţi e a este formată din constelaţia lepurelui, steaua care vine
cie aceeaşi parte cu steaua Rigel ( dar fără aceasta) şi cele trei stele
din mijlocul constelaţiei Orionului, numite popular .,Trei sfetitele" ( fig.
1/2) 73• Imaginea creată de aceste grupări de stele este aceea a unui
aratru fără plaz, cu mult mai puţin evoluat ca cel zugrăvit la Suceviţa.
Tn trăsăturile sale generale, el nu se deosebeşte prin nimic, de pildă,
de cel de la Bohuslan, din epoca bronzului.
Nu este inutil să subliniem faptul că, pentru a putea descoperi în
ronstelaţiile amintite imaginea unei unelte agricole, aceasta trebuie să
le fi fost de multă vreme foarte familiară ţăranilor noştri. Coroborate
70 V. Neamţu, op. cit., p. 298.
71 L. Niederle, op. cit., II, fig. 59/1.
72 Z. Podwinska, op. cit., p. 90 şi fig. 40.
73 I. Otescu, Credinţele ţăranului român despre cer şi stele, in Analele
Academiei Române, Memoriile Secţiunii literare, seria II, Tomul XXIX
(1906-1907), Bucureşti, 1 907, p. 456 şi fig. 4. 1. Otescu, care are meritul
de a fi adunat şi publicat aceste date preţioase, a unit steaua din mijlocul
constelaţiei iepurelui (această constelaţie reprezintă cornul şi disţ ozitivul de
afinare al pămîntului de la aratratul fără plaz), in mod greşit, cu una din
stelele laterale ale Constelaţiei Trei sfetitelor (aceasta din urmă reprezintă
jugul). In schiţa de la fig. 1/2, reprodusă după 1. Otescu, facem rectifi
rarea necesarA.
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între ele, datele arheologice, iconografke şi rolclorice pennit să se vor
bească nu numai despre inceputurile foarte îndepărtate ale unei unelte
agricole de mult dispărută din inventa-rul gospodăriilor ţărăneşti, ci şi
să se indice unele j aloane pe drumul evoluţiei ei pină la transformarea
într-o unealtă de întreţinere a culturilor.
Aratrul de la Ulmetum ca şi cel de la Suceviţa permit unele ob
servaţii in legătură cu atelajele. In ambele cazuri, la aceste unelte sînt
injugate cite o pereche de bovidee. La capetele grindeielor sint repre
zentate j uguri de greabăn, care erau desigur cele obişnuite la noi.
S-a afirmat că la aratrurile fără plaz cu care se lucrau pămîntu
rile inţelenite sau proaspăt defrişate dispozitivul oare afîna pămîntul
era lung, legătura dintre acesta şi grindei făcîndu-se destul de sus74•
In schimb cele la care dispozitivul de afînare era scurt aveau un rol
auxiliar in agricultură, fiind folosite pentru afînarea terenurilor arate
in prealabil cu ajutorul pluguluF5•
·
In general aceste observaţii pot fi retinute. Există, insă, după pă
rerea noastră, şi unele excepţii de la această regulă. Aşa, de pildă, noi
considerăm că aratrul zugrăvit la Suceviţa, prevăzut cu un dispozitiv
de afînare a pămîntului destul de scurt, dar şi cu cuţit, era menit să
înfrîngă o rezistenţă cu mult mai mare decit aceea pe care o putea
tntîmpina pe terenurile arate mai intii ou .ajutorul plugului . Uneltele de
arat fără plaz de tipul celor zugrăvite la Suceviţa au fost folosite în
Moldova, fără îndoială, pentru lucratul unor soiuri dure.
Pentru asemenea soiuri, in acea vreme, aratrul fără plaz s-a dove
dit o unealtă cu calităţi apreciate. Pe terenurile proaspăt defrişate, incă
pline de rădăcinile copacilor, ea se minuia, în ciuda unei clare instabi
lităţF6, mai uşor ca alte unelte Nu trebuie însă să pierdem din vedere
faptul important că cu aceste unelte, prevăzute cu brăzdare inguste, nu
se puteau ara suprafeţe prea întinse de teren. in afară de aceasta, dato
rită formei şi poziţiei in care acţionau brăzdarele, rămîneau porţiuni de
teren neatinse, pe care buruienile puteau creşte in voie (fig. 1 /6) . Acest
neajuns se putea remedia parţial arindu-se cimpul şi in curmeziş77, In
felul acesta se ajungea insă, inevitabil, la o şi mai accentuată micşorare
a capacităţii de producţie a uneltei.
7; A. V. Arţihovski, Soţiologhiceskoe znacenie evoliuţii zemledelce.skih arudii,

ln Trud1 soţiologhiceskoi secţii, Moscova, 1927, p. 229 ; D. V. Naidici-Mos
kalenko, O prinţipah klassifikaţii russkih pahotnfh orudii, [n Sovetskaia
etnografia, I, 1 959, p. 38 ; 1. F. Novikov, op. cit., p. 105-106.
75 V. 1. Dovjenok, Zemlerabstvo drevnioi Rusii . , p. 56 şi urm.
76 G. Bungescu, op. cit., p. 59-60 ; 1. F. Novikov, op. cit., p. 105-106.
77 A. G. Haudricourt, Mariei Jean-Brunhes Delamarre, op. Cit., p. 15 ;
V. Neamţu, op. cit., p. 299.
. .
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ARATRUL FARA PLAZ

Se impune astfel concluzia că atita vreme cît a jucat rolul de
principald unealtă de arat, aratrul fără pl,az n-a putut asigura � pro
ducţie de cereale prea ridicată. Aşa se şi explică, de altfel, utlhzarea
lui ulterioară ca unealtă auxiliară, pe lîngă plug, şi apoi oa unealtă
de intretinere a unor culturi ( porumb, cartofi, etc).
Deşi incă puţin numeroase, materialele arheologice, iconografice
şi folclorice analizate de noi impun ideea folosirii aratrului fără plaz
tn agricultura populaţiei băştinaşe de pe teritoriul României din anti
chitate pină tîrziu, în perioada medievală. Fără îndoi,ală că viitoarele
descoperiri de brăzdare in formă. de limbă şi, eventual, de reprezentări
ale aratrului fără plaz vor putea contribui la o cunoaştere aprofundată a
agriculturii, una dintre cele mai caracteristice indeletniciri a poporului
nostru.
.

CONTRIBUTIONS A L':eTUDE DES ANCIENS OUTILS ARATOIRES EN ROUMANI E

RESUME
L'araire sans sep a ete, dans l'antiquite, un des plus utilises outils agricoles
.
(fig. 1 /1). Les recherches archeologiques effectuees ă Obreja en Transylvanie a
l<:hime�i en Moldavie (fig. 1/7), a Surduleşti en Valachie (fig. 1/5), a Garvăn
Dmogeha en Dobroudja (fig. 1/4) ont conduit a Ia decouverte des socs en forme
de langue, ayant un manchon pour etre fixe ă !'instrument aratoire.
Les socs en forme de Iangue, prevus de manchons, derivant, probablement, des
cxemplaires semblables a ceux qui ont ete decouverts a Glauberg, en R.F. de
l'Allemagne (fig. 1 /3), sont caracteristiques rour l'araire sans sep.
Cet outil agricole, tire par une paire de boeufs, parait aussi dans l'icono
graphie, comme, par exemple, dans l'image qu'on voit sur le monument funeraire
de C. 1. Quadratus, a Ulmetum (fig. 2.f1 et 3/1) ainsi que dans une peinture de
Suceviţa, ou Cain est represente labourant sa terre (fig. 2/2 et 3/2).
Par rapport ă l'outil d'Ulmetum, plus simple et pourvu d'un seul mancheron,
l'araire de Suceviţa possMe, de meme que celui de Znojmo (R.S. de Tchecoslovaquie)
(fig. 3/3), deux mancherons et, de plus, il est pourvu, a c6te du soc, d'un coultre.
L'araire sans ser apparait aussi dans !'astronomie populaire moldave, ou
l'on cite couramment une constellation .,Rar�ţa" (l'araire), ayant les traits essentiels
de cet outil aratoire (fig. 1/2).
Corroborees, Ies donnees archeologiques, iconographiques et folcloriques attes
tent l'utilisation de l'araire sans sep sur tout le territoire de la Roumanie, depuis
l'antiquite jusqu'en pleine periode medievale.
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Fig. 1.

-

L'araire sans sep. 1. Schema d'un araire sans sep : a. mancheron ;
b. croc ; c. fleche de l'araire ; d. etanr;on ; 2. La constellation ,,Rariţa"
(d'apres 1. Otescu) ; 3. Les socs de Glauberg (d'apres P. Weiershausen) ;
4. Soc decouvert il Garvân-Dinogeţia (d'apres Gh. Ştefan) ; 5. Soc decouvert
a Surduleşti-Argeş (d'apres 1. Spiru) ; 6. Soc decouvert il Ichimeni-Botoşani
(d'apres V. Pârvan) ; 6. Coupe il travers un terrain laboure avec l'araire
&ans sep.
Fig. 2.
Araires sans seps : 1. Ulmetum (d'aţ.res R. Vulpe, I. Barnea) ; 2. Suceviţa,
Fig. 3.
Araires sans sers : 1. Ulmetum ; 2. Suceviţa ; 3. Znojmo (d'apres
L. Niederle).
-

-
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A . D. XENOPOL ŞI M. KOGALNICEANU. MARGINALII
de ALEXANDRU ZUB

Nu e o apropiere fortuHă. Sîn,t nume pe oa.re istoci-ogr.afu•l le aso
ciază în chip necesar ori de cîte ori vrea să recapituleze cîştigurile ma
j ore ale disciplinei sale, ori să explice coordonatele spirituale ale epocii
moderne.
A . D . Xenopol, de la a cărui trecere din viată s-a împlinit o j umă
·
tate de secol, a adus o contribuţie esenţială la cunoaşterea trecutului
nostru, întocmind prima sinteză amplă de istorie naţională. In afară de
aceasta, contribuţia adusă la fundamentarea ştiinţifică a istoriei a făcut
r.a numele cărturarului român să fie rostit în toată lumea cu stima cu
venită unei mari energii creatoare. " Unuia din cei mai mari gînditori
ai omenirii" - astfel i se adresa un confrate coilumhian, intemeiat pe
nportul esential al filozofului român la teoretizarea istoriei. Era firesc,
prin urmare, ca amintirea sa, resuscitată prin ample exegeze publicate
în ultimele decenii, atît în ţară cît şi peste hotare, să stîrnească un viu
interes. cel ebrarea ei fiind înscrisă pe aqenda manifestă rilor organizate
rle U.N.E.S.C.O
.
După sărbătorirea lui M. Kogălniceanu în 1 967, un alt istoric ro
mân se bucură astfel de atentia lumii. Faptul nu e lipsit de însemnătate,
cu atît mai mult cu cît opera istorică a lui Xenopol se situează - şi nu
n umai cronoloqic - în continuarea eforturilor istoriografice ale lui Ko
gălniceanu, căruia i-a urmat de altfel şi in fotoliul academic. Sesizăm
în această succesiune, ca şi în aceea a oelebrărilor programate de inalta
instituţie mondială, o legătură intimă, de destin. Recunoaşterea contri
butiilor româneşt i la progresul multilateral al umanităţii a constituit
ţinta supremă a străduintelor lui Xenopol, după cum fusese visul mare
lui său predecesor. Comentînd culegerea Fragments tires des chroniques
moldaves et valaq ues, el ţinea să observe stăruinţa lui Kogălniceanu
de a pune in lumină contribuţia românilor la " inavuţirea cunoştinţei
Memori.a Antiquitatis, II, 1970
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istoriei generale a Europei, prin cronicarii lor"1, de a demonstre că .. is
toria acestor ţări este plină de fapte eroice, cari ar fi făcut onoare gre
cilor sau romanilor"2•
Personalităţi cu o rezonanţă particulara, asociabile atît sub rapor
tul polivalenţei preocupărilor, cît mai ales sub acela al contribuţiei is
tori'Ogl'afioe, desfăşurată tn etape dlstiillcte, Kogălnicea.nJU şi Xenopol se
întîlneau îhtr-un domeniu esential pentru destinul poporului român,
străduindu-se să d escifreze în evolutia lui trecută temeinrile pe care se
va a$eza viitorul. Xenopol era convins, ca şi juristul belgian Arntz, că
" istoria unei naţiuni exercită o mare înrîurire asupra consideratiunii
de care se bucură la celelalte natiuni" şi că "o bună istorie a patriei( ... )
va avea de urmare a o pune mai sus în stima popoarelor străine şi a
demonstra acestora că naţionalitatea română are adînci rădăcini tn tre
cut, �upă cum poate fi chemată l'a frumoase destinuri în viitor "3• Ace
eaşi convingere o profesase şi Kogălniceanu, faţă de care Xenopol a
avut întotdeauna sentimentul că îl continuă în ordinea pasiunii sale
maj ore.
Cercetătorul care s-ar decide să-1 reporteze pe Kogălniceanu la
contemporanii săi şi deopotrivă la posteritate, tn felul tn care - de pil
dă - Lovinescu a urmărit personalitatea lui T. Maiorescu, ar avea de
rezolvat mai întîi dilema situării lui Xenopol intre contemporanii lui
Koqălniceanu sau în posteritatea istorlogratică. Cronologic, între naşte
rea celor doi istorici stă răstimpul unei generaţii, aceea care a activat
între Tudor Vl,a dimirescu si Adunarea de la Blaj . iar rturata care le se
pară clipa morţii alcătuieşte un alt sfert de secol. Cînd în 1 893, după doi
ani de la moartea lui Kogălniceanu, Xenopol era chemat sa-i succt!'adă
la Academia Română, el avea 47 de ani şi o activitate scriitoricească
notorie de peste un patrar de secol. Nu era o succesiune întîmplătoare,
ci mai curînd un simbolic transfer misionar.
Se întîlniseră la Putna in 1 871 , cu ocazia festivităţi i închinate me·
moriei domnitorului Stefan şi, cu siguranţă, cel ce scrisese în avîntul
romantic al tinereţii, fragmentar, întîia sinteză de istorie a românilor,
a avut prilejul să preţuiască noua energie ce se punea în serviciul cer
cetării istoriei nationale. M. Koqălniceanu era deleqat să reprezinte tn
acelaşi timp Academia Română si municipalitatea ieşeană, iar Xenopol
fusese desemnat să rostească · discursul festiv, în care avea să evoce cu
emoţie şi înţeleaptă măsură figura voievodului-ctitor. I. Slavici, care a
prezidat festivităţile, îşi va aminti mai tîrziu că în acele zile memoral

A. D. Xenopol, Mihail Koglflniceanu, Bucureşti, 1895, p. 23.
Romiinische oder wallachische Sprache und Literatur,
Berlin, 1837.
3 A. D. Xenopol, op. ctt., p. 14. Vezi scrisoarea lui Arntz în Arhiva, Iaşi, IV,
1 893, p. 563.

2 M. Kogalniceanu,
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bile a avut ca sfătuitor pe insuşi autorul Cuv1ntului introductiv� . . . Ală
turi de Alecsandri, Kogălniceanu reprezenta la această reuniune adînc
semnificativă Moldova, iar impreuna cu 1. G. Sbiera el urma să pre
zinte omagiile corpului academic, ,.incredintînd pre toti că Societatea
pa·rticipă din animă la jubilaţiunea generoasă a închinătorilor la mor
mîntul marelui domn român" 5• Li se rezervase pentru odihna nopţii ar
hondaricul, in semn de justificată atenţie, căci dacă Alecsandri repre 
zenta atunci, in a.nii tineretii lui Eminescu, ceea ce literele româneşti
aveau mai distins, Ko9ălniceanu semnifica insusi spiritul novator ce
prezidase la alcătuirea României moderne. Memorii contemporane con
�mnează prezenţa prestigioa sa a lui Kogălnice anu în zilele festivităţi
l or. Eminescu i-l arăta ca pe un oaspete de seamă prietenului său Şte
fanelli ( n Uite, acela-i Mihail Koqălriic eanu. . . " ) 6, iar Slavici isi va măr
turisi, peste ani, recunoştinţa pentru sprijinul ce i l·a acordat în acel e
zile sllrbătoreşti de august
La Putna, Kogălniceanu şi-a impus o atitudine de pre<-auţie, fi
rească, veghind ca totul să se petreacă în linişte. Oratorul n-a rostit
acolo nici un toast, mulţumindu-se - spirit tutelar - să observe şi să
consilieze pe cei ce aveau răspunderea serbării. A refuzat chiar prezi
darea, festinului, oferită ca un omagiu, cedînd locul prudentului Slavici.
In retrospectiva tîrzie asupra evoluţiei ideilor sale ( 1 9 1 3), Xeno
pol consemnează doar generalităţi în legătură cu serbarea de la mormîn
tul lui Ş tefan, iar aserţiunea că M. Kogălniceanu a făcut parte din co
misia care a selecţionat discursul festiv, este desigur o falsă memori.e7•
Kogălniceanu i-a fost, în schimb. o pildă permanentă şi un îndrumător
ln studiile sale. ,.Pe calea istoriei mai ales - însemna el în aceleaşi
note autobiografice, cercetînd in amintire modelul străduinţelor sale - doar numai marele Mihail Kogălniceanu căutase să facă cunoscută
Europei is·toria poporului român" . SitUÎDJdru-şi opera în cadrul mişcării
istori o grafice din România, Xenopol făcea această menţiune expresă,
vădind sentimentul unei continuităţi misionare ce-i lega numele de
dcela al marelui predecesor. ,.Reluind firul rupt de la Kogălniceanu preciza el, marcind inceputul carierei sal'e europene - mă adresai in
1881 lui Emile Picat.. . " , căruia ii trimitea un studiu pentru ,.Revue des
deux Mondes", îndreptat însA de savantul francez spre ,.Revue Histori
que" 8.
4 1.

Slavici,

Amintiri,

Bucureşti, E.P.L., 1967,

p,

49.

5 Analele Academiei. Dezbateri, t. 4, 1871, p. 12.
6

T. Ştefanelli, Aminti�i ct_es�re Emin�cu, Bucureşti, C. Sfetea, 1914, p. 1 10.
A. D. Xenopol, Istona tdetlor mele, in 1. E. Torouţiu, St. dac. lit., IV,
p. 385. Comisia a fost alcătuită din Maiorescu, Alecsandri, şi 1. Negruzzi,
ultimul fiind Inlocuit cu V. PogOI", Cf. 1. E. Torouţiu, op. cit., p. 282-283 ;
nota 14 a Şi p. 420, nota 37.
8 Ibidem, p. 402.
7
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Este locul s! observăm aici, in afară de similitudinea preocu
pări
lor istorice , mobilu l comun care i-a determ inat să se angaje ze
pe aceas.
tă cale plină de osteneli şi de ingratit udini. Kogăln keanu concepu
se
ideea - atit de îndrăzneaţă pentru mijl oacel e de care dispunea de
a scrie o sinteză a istoriei românil or, din nevoia de a-şi apăra
ţara
împotriv a clevetir ilor din afară. Opera care stă la temelia istoriogr
a
fiei noastre moderne s-a zămislit , aşadar, din nobila înverşunare
a
unui tînăr cărturar contra ignorări i sau falsifkăr ii de către străini a
istoriei poporulu i său. Cunoscu se mediul cultural de la Luneville
şi de la Berlin, obstinat in ignorarea aproape completă a tot ce
nu-l privea in chip direct, uitind că pe străduinţa eroică a .,ţăra
nului de la Dunăre" de a subsista, în ciuda vicisitudinilor isto
rice, se clădise însăşi civilizaţia şi cultura Apusului. Xenopol ţinea să
remarce, la rîndul său, · acest lucru afirmînd că M. Kogălniceanu a
intreprins scrierea istoriei naţionale in ideea de " a curăţi pe poporul
său de hula pe care necunoştinta �mprejurărilor sau reaua voinţă a
duşmanilor o răspîndise asupra lui şi ţinteşte a-l arăta in adevă
rata lui fiinră " 9• Cu aceeaşi ardoare se va decide el însuşi peste trei de
cenii, în vremea studiilor de la Berlin, să cerceteze istoria ţării. La 5
februarie 1 869 el se adresa astfel prietenului său I. Negruzzi, comentînd
ostilitatea unor ziare străine faţă de poporul român : .,_Nu înţeleg cum
nu se scoală nimeni in contra acestu i sistem, cum nu ia unul de la noi
pana în mînă pentru a îndepărta calomniile care curg din toate părţile
asupra noastră" . Ef,a datoria lui să se oprună ..torentului de calomnii şi
de mizerii ce se povestesc în lume asupra noastră " . Tînărul Xenopol se
hotăra, în consecinţă, să publice mai întîi ., o privire asupra istoriei
noastre bazată strict pe izvoare · cît se poate de cunoscute pentru a nu
fi acuzat de partialitate" 10,
Imprejurări caracteristice pentru epocă I-au determinat pe ttnă
rul învătat să profeseze un timp - şi nu fără folos - magistratura.
Contactul cu realităţile juridice, va mărturisi el, 1-au ajutat să înţelea
gă mai profund raporturile intime dintre fortele sociale, dinamica rela
ţiilor de proprietate. Istoria se lumina astfel dintr-o perspectivă speci
ală, întărindu-i convingerea, însuşită de la juristul francez Joseph Or
tol an, că "tout iurisconsulte doit <'tre historien, et tout historien doit
€!tre jurisconsulte "11• Si in această privintă el , se întîlnea cu Kogălni
r.eanu care. cum se ştie. fusese trimis în Franta să studieze .. legile" , iar
la Berlin a beneficiat de îndrumările marilor jurişti Gans şi Savigny.
9

A. D. Xenopol op. cit., p. 12-13.
,

1 0 N. Iorga, Scrisori vechi de studenţi, Bucureşti 1934,
'
1 1 Cf. 1. E. Torouţiu, op. cit., p. 388,
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PP. terenul istoriei însă contactul cu opera lui Kogălnicean u, in
epoca formaţiei, nu pare a fi .f ucat un rol deosebit în orientarea lui Xe 
nopol. Influenţa predecesorului se simte întrucîtva în conceptia tînăru

lui istoric asupra evoluţiei organice, în considerarea maselor populare
ca urn factor activ şi esenţial a11 istoriei etc . , iar în a•cea·stă privinţă faptul
că amîndoi aru s1udiat la Berlin, în parte C'U ace•eaşi profesori, deşi la
îndoială,
distanţă de trei decenii, nu trebuie nicidecum ignorat. Fără
însă, opera istorică a lui Kogălniceanu a constituit un stimulent în ac
tivitatea lui Xenopol. Consideraţia faţă de eforturile predecesorului n-a
jntunecat însă spiritul său criti·c. Apariţia în 1872 a primulu i tom din
Cronicile României a atras î n mod firesc si atentia lui XenoiJol. Con
c;emnînd evenimentul, într-o recenzie, el sublinia importanţa publicării
i zvoarelor narative, dar critic a pe editor pentru " această trunchiare ar
bitr.ară a cronicarilor". Ceea ce-l nemU!lţumise pe recen.zent era lipsa de
siguranţă in abordarea textelor, incertitudinea " in ceea ce priveşte sor
qintea de unde sînt culese cronicile " 12• Critica ulterioară avP.a să con
fi rme unele dintrP. observaţiile lui XenopoP3• El n-avea însă dreptate
lui
atunci cînd reprosa editorului contestarea autenticitătii " c ronicii
Huru • , care - se ştie - nu era dedt un .falsificat grosolan " .

Intilnirile cu Kogălniceanu, în această primă etapă, nu afectează
totuşi destinul cărturăresc al lui Xenopol. Legături mai strînse între cei
doi istorici se încheaqă abia în perioada ce a urmat războiului de in
dependentă. Se întîlnesc pasager în c oloanel e ziarului ..Steaua Româ
n'i ei " , definit ca orgarn al liberalilor moderaţi , căci Xenopol aderase �a
de
această grupare politică în 1 878, după ce demisionase din postul

procuror de curte de la laşilt.. Gruparea se risipi însă repede. V. Conta
chemat în fruntea Minis1erului Cultelor şi I nstrucţiunii Publice (20 iulie
1 880) , Xenopol - în dezacord funciar cu "Junimea " politică - trecu
şi el la liberali. Această adeziune avea să-i aducă mai tîrziu mandatul
de deputat.
In " Steaua României " , el publică o suită de studii economice, ro
dul observaţiilor sale asupra situaţiei economice din ţară, făcute cum singur o spune - sub influenţa gîndirii lui Henry Carey şi
Fr.
Liszt. Ele vor fi regrupa te curînd în volum ( 1 879) . In aceeaşi perioadă,
Kogă lniceanu colabore ază şi el la ziarul amintit, publicind fără
semnă
.
tură mteresan
te corespon denţe din Bucureşti ( 1 879-1 880) , î n care dez
bătea principale le probleme politice ale momentul ui . Mai tîrziu
unul
din redactorii ziarului, I. V. Grigoriu, îşi va aminti de . această olabo
-

1 2 Convorbiri literare, VI, 1872,

�

p.

.

279-283,

13 Vezi Mircea Tomescu, Mihail Kogălniceanu ca editor, E�tras din Conv. lit,,

Bucureşti, 1941.
14 Ibidem, p. 390.

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

ALEXANDRU ZUB

444

rare in termeni care ilustrează grija deosebită a vechiului publicist
pentru exprimarea precisă şi limpede a ideilor15•
In 1 886 cei doi istorici se regăsesc pentru scurtă vreme in incinta
parlamentului, participind la dezbateril e curente. Critic �nd opoziţ�a, ca.
deputat al majorităţii liberale, Xenopol făcea excepţie onorabilă lui
Kogălnice anu, pe care ţinea să-1 detaşeze de " profanum vulgus" parla
mentar reaminti nd marile lui merite în diferite domeniP 6• In plină afir
la
mare i �telectua lă, la acea dată Xenopol era dej a profesor suplinit or
a
asupr
bile
remaroa
lucrări
cîteva
se
şi
publica
laşi
din
Universitatea
bruscă
o
cunoscu
trecutului românesc. Cariera sa politkă , in schimb,
întrerupere. Dezamăgit de tribulaţiile liberale , el nu-şi va relua. activi
intr-o
tatea decît în pragul secolului nostru, pentru scurtă vreme ŞI
formulă noua
Anul 1 888 a f05t însă deosebit de fertil pentl'1u carriera ştiinţifică
a sava.ntUilui. In afallă de col•aborarrea lui la diverse publioaţii perio
di•ce, Xenopol tipăreşte primul volum din monumentala Istoria româ
nilor din Dacia Tralană oare 1avea sa-i aducă consacrarea la Academia
Română şi. tradusă Îillt.r-o ronnA sintetică ( 1 896) , elogii la Aoademia
Franceză. Este momentul in oa;re, după putinele mărturii păstrate, înre
gistrăm o ap!I'optierre se:nSiibilă mrtre Xenopol şi Kogălni.ceanu, ultimul
fi.ind pn�şedinte al .Ataaldemiei Române. Probabil din acest an datează
şi telegrama de felidtare pe care Xenopol i-.o adresa venerabilului car
ture.!l' şi om de sta1t, purt�nd doar indicaţia de lună şi zi : w Să-ţj dea
Dumnezeu inca zile multe spre binele şi fericirea pa.t riei" 1 7• Se intil
nesc desigur la laşi unde interese politke şi de familie reclamau frec
ven·t prezenţa lui Kogălniceamu. El urrmăreşte ascensiunea tînărului
oonfrate cu bunăvoinţă şi grijă, oum făcuse şi cu a.:lţi tineri iJn ca!I'e sesi 
za'Se harul creaţiei. Să amintim numai faptul că G . Sion tşi i ncepuse
cariera literară sub aJUspiiC'ii[e sale şi ca lui i se dlatore trimiterea in
stră'inătate a tînărului zugraiV de icoane oare va deveni pictorul Gri
gorescu. Xenopol insuşi a crezut că poa1te apela la sprijinul său in
mai multe rinduri. La un moment dat el ii cerea, din J.aşi, scrisori de
reoomandlaţie pentru inlesnirea difuzării călrţiJor sa·le : " Confo!I'm pro
misiunii ce-aţi binevoit a-mi da, cind v-am văzut .la Iaşi - i se adres a
la 8 noiembrie 1 888 - vă rog să-mi trimiteţi nişte scrisori către o per
s•OOillă din Galaţi, Focşani, Buzău şi Ploieşti, care să se i·ntereseze de
des�acerea c!rţilolf mele, MUllţumindu-vă din inimă pentru eminenta
dv. india1torire " etc .1B
In anul următor, prezentind Istoria românllor din Dacia Traiană
pentru premiul " Eliade RăduiJ.escu" , Xenopol a fost susţiii1JUt, intre al15

16

17
18

1.

V. Grigoriu, O amintire, In Kogdlniceunu, Iaşi, 3 i u lie 1891, p. 2 (nr. unic).
Monitorul oficial, Dezb. Ad. dep., 1887, nr. 64, p. 981.
Biblioteca Centralli de stat, Colecţia Kogdlniceanu, XI/66, nr. 4.
B.A.R., Corespondenţa, lnv. 104.924.
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ţii, de M. Kogălniceanu. El îşi putea permite ohiar, recomand.irulu-se
a•tenţiei lui 1· Bianu, să J:nvoa10e, intr�o scrisoare de la 1 mame 1 889, nu
mele magtstruJ.ui 19•
Din aceeaş'i ep01că ( 1 6 tulie, f.a.) reţinem telegrama adresa·t ă Iruri
Kogălniceanu, pr·Ln oa.Jl'e Xenopol îi solicita o ·intrevedlere la Dră.nceni20•
Alegerea lui Xenopol ca membru corespondent al .A!oademiei s�
făcut, cum se ştie, la 1 1arprHie 1 889, cind inalta :institut� era prezidată
de M. Kogă[nkeatnu şi desigur cu sprijinul acestuia. Lui ii adresa noul
cOIIl.ISacrat s1crisoa.rea de mulţumilre . ., Rog să prdmiţi atit dv. dt şi inail
tul corp învăţat ce-l reprezentati rostirea viei mele mulţumiri pentru
numirea mea de membru co.respo1111de1111t al Aoaldemiei. secţiunea istorică "
€'�le . 2 1.
Crurînd .insă, bblTLaiV dar afirmindlll- şi încă p!l"eze:nţa dinamizato-are
în epocă, durp ă ce stăruise pentru aJCorda.rea unei penJSili viage.r e lui
Eminescu şi după ce asistase la funeraUHe marelui poet, Kogăllllkeanu
trebuia să se supună unei noi intervenţii chirurgicale ( 1 889) . Următoa
rea, a unsp�rezecea, i-a fost fa.oolă22• Cel care, diupă expii'esia lui Hasdeu,
trebuia să reprezinte, pilduirtor, .,tipul unei activi·tăţi necurmate, al unei
energii neîntrerupte", se stingea la 20 iunie 1 89 1 , la Paris, zece hmi
după Alecsandri23• Din delegaţia insăriCinată să intimpine, la Tîrgu
Fr·umos, �rămăşiţele defunctului. făcea parte şi A D. Xeno.poF4• Intr-un
necrolog, el ţinu să-i elogieze memoria amintind publicului, in ter
meni ce rtll"aJduceau o aleasă sensibmtate, ma.:rHe servicii pe care Kogăl
niceanu le-a adus statului şi poporului român, ., eminentele însuşiri ale
spiritulu:i s i voinţa de fier" . Fiiru:lcă, in momentele cele mai grele a�e
istoriei moderne, .,inima şi cugetu l de foc ale lui M. Koqălniceanu"
au făcut să incUne ba�anţa istoriei . Omagiul său se adresa deopo
trivă omului faptei şi cărturerului : nell este - SICT'iJa Xenopol - cel
dintii care a dezmonnintat .trecutul Moldovei, publicînd Letopiseţele
ei şi a scris cea dintîi Ls•torie sistematică a români,lor oa:re si astăzi încă
poate servi ca modea de akătuire istollică " 25.
Din deferenţă pentru memoria ilustrului dispărut, plenul academic
a decis ca aleqerea S'llccesorului să fie amîna.tă pen•tlru sesiunea urmă
toare. C....u toate acestea. tmnlinirea locului vacant nu s-a făcut decit
în 1 893, in pe�rSoana lui A. D. Xenopol, al cărui prestigiu se ana tn
p�'ină creştere. Mulţumind pentru înalota. distiiJ'llcţie, el işi afirma - m
spilritul predecesorului - dOil"'.inţa de a contJribui la ., întărirea po.porutui
l9 Ibidem,

nr.

61.603,

20 IlndPm, nr. 104.927.

21 Biblioteca Centrali! de stat, Colecţia Kogl!lniceanu, X
I /66 ,
2 2 Cf .Dr. C. Severeanu, Din amintirile mele (1853-1928), I,
p. 167-170.
23 Analele Academiei, Dezbateri, t. 14, (1891-1892), p. 10.
l4 Gazeta Transilvaniei, LIV. 1891, nr. 147, p. 1-2.
25 Voinţa Naţional4, 21 iunie 1891, nr. 203, p. 2.
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românesc prin

cul tura

minţei, spre a deveni un scut pen'tl1u românii

din ţăl'i!le subjugate şi o faclă luminătoare

pentru

Răsărit" 26•

Chemarea lui Xenopol La Academia RomâJnă era leg.itimată tde ac
·tivitatea sa ştiinţifică. ,ce se bucure de o Largă recunoaştere artît in
ţară, dt şi in străinătate· DisCU[ISUJl săiU de recepţLe ( 1 7 martie 1 895) e
un omagiu ll'lostd·t au căldrură şi cu conştiinţla că succesiunea in �otoli!Uil
ocupat de gloriosul predeoes·or ii impunea :răspunderi greu de onorat.
P€ntru pl'egăUrea discru�sului, XenopOil se .adr·esase nu numai reptelorr
istor.ice, î ndeobşte cnnoscute, ci şi a:rh:ivei de fumilie, după cum rezul
tă dintr-o s�crisoare t:rtimi;s ă lui V
.�ogălniooaruu27, "Bărbatr\.111 ce sintt
chemat a înlocui în acest corp învăţat - işi începea el discursul - a
umpl•lltl cu inalta lui personalitate mai bine de 50 de an i d in istotriJa
ne,amrulu:i românesc. Litocator distins, istoiTliJc fruntaş, mare oreator şi
încă şi mai ma·re om de s tat , Mihail KogăLniceanu a fost nna din acele
naturi alese ce greu încap cîte !două alături in un vea,c, pentru care timpul
cî1c 1-a trăit a fost prea sourt şi spaţiJul în ·oare i -a fo,&t învoit să
se
mJşte, prea neîncăpător spre a dezvi()Jlta uriaşa pru�e a oonoepţiUor,
cugetărilor Şi năzruinţelOII' lui " 28.
lruche:indu-şi

expunei'ea

asupna activităţii

lui

M. Kogălnioeanru,

Xenopol ros·tea a�ceste cuvinte pline d€ adevă:r, care se cuvin repetate

as·t ăzi

la adresa evoctCI.ttorului

d€ atunci,

ca o sublWere a intelesului

intim al propriei sale existente : " In decursul intregii sale vieţi, Ko
g ălnkeanru urmărit o singură idee : inătlt•ClJI'lea neamu lui său" . A făcut-o
cu taLent şi cu prodi·gioa;să e nergie, ca ·istork, lite11at şi om poUtic,
lăsînd in ·Urmă "o mare dUill g ă de lumi.Jnă " .
S ă amintim şi f,a'Ptu[ că A. D. Xenopol a continuat s ă c er·ceteze
şi faptele luJ Kogălnkeanu, oa un br1burt: fiaţă de ina,in.tJaşul său,
dlar şi ca o m ăr,tUtr isir e .a adez iun ii sal.e depline La sensul major al
o'perei întreprinse. O s crisoatre din 28 mai 190029 ,şi 'O alta din 28 ilurue
1 9 1 1 30 a·testă relaţi.i. cu descendenţii ,lui KogălnioetC�.tnu, in legătură cu
consuitare·a materialel'Oil' inedite din krhiva fiamillie'i. Scriin:d Domnia
lui Cuza-Vodd ( 1 903) şi Istoria partidelor politice în România ( 1 91 01 9 1 1 ), el subHnita.ză meritele excepţiona,le .a-l·e omuil.ui de stat situîndu-1
i:n dezbaterile epocii. Totodată i5toricul înouraj,a studiile kogămkenri.
ene, indemnind l1a ceTicetarea ,arhivei r-ăma:se d'urpă rnoa1rtea marelu:I
bărbat. La 1 7 maJ 1 9 1 1 el se a dreSJa a·stfel lui V, Kogălniceanu, rugîn
du-! să înlesnească Lucreţiei Rădulescu (- Pravătz) .aocesul l1a d ocu
mentele privJnd taJotivitatea .păr,int·etlui său : " Iubite d-le KogMni,ooanlll ,

epoca

'

26 Analele Academiei. Dezbateri, XV, 1892-93, p. 103.
27 Biblioteca Centrală de stat, Colecţia Kogălniceanu, Xl/66, nr. 5 (fără dată) .
28 A. D. Xen o pol , op. cit., p. 31.
29 B.A.R. Corespondenţă, nr. 104.926.

30 Ibidem, nr. 3. Lucrarea, cuprinzind perioada de pină la 1866 a activităţii

lui Kogălniceanu, a apărut Ia Iaşi (Tip. H. Goldner 1913, 302 p.), precedată
de referatul favorabil al lui Xenopol .şi I. Ursu.
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ţi�am VO'r'bit de o elevă a mea, d-re LuareţLa Rădul esou Clarre vrea să-şi
scrie teza de d!oc·toret asrupr.a lui Mihail Kogălnioeanru. Mi-a1 spus că ai
avea material ined:it . Ma·i .ales dalcă posez1i ade, \Scrisori sau a,U e doru
mente asupra perioadei· .de la 1 828-1848 salU 57, te-aş ruga mult să
dai voi( e) d-rei Rădulescu să vină la d-ta spre a lua note de pe ele.
Rog .a-mi răsprunde cit ma:i crudnd :La Otel de Boulevard . Salutări cor
diJale, Al, Xenopol "31•
Studiile asupra perioadei în care şi-a desfăşUJI'at adivitatea Ko
gălnioenu reprezintă .doaJr o l:atu:r ă. una din modalităţile pri:n carre A D,
X enopol îşi mărturisea .adezitUnea la spiritul oare · •a prezida•t la î'Thfăp·tu1rea unei opere .rema11oabile. El s-a refe·rit 1aJdesea, în conf·erinte şi întru
n1ri prubUce, la îna,intaşul său, relevînd sensul progresiiSt, ·al 'adivităţi'i
aoestuia. In afară de aceasta, Xenopol a depus eforturi deosebite pen
tru •ridka:rea, la J,aşi, 1a statuii Lui Kogălni<:eanu32• In cuvîntul rostit cu
ocazia inaugurării acesteia ( 1 9 1 1 ) , el a avut prilejul să pună încă
o dată în lumină val·oarea pilduitoar·e a operei kogălnkeniene. Con
tinuînd-o pe tărîm :istoriografic, la un nivel c·aJre i-a adrus meritate e�o
gii, Xenopol n-a ignorart nici înţelesul larg democra-tLe a•l aJcesteia pe
tărîm sooial-poHtk . Iniţiative multiple în direcţLa răsp îndirH culturii
in mase, a democr.atiză!Tii hwăţămîntu1ui, a îmbunătăţirii vieţii săteşti
şi a înălţării tutrurQ/ra în sfe�a valorH.or supreme a:l•e existenţei, indică
în ffi,t oricul şi gînd:itorul Xenopol un vrednk oontinuator şL pe tărîmul
activităţii obşteşti, justificînd. odată în plru:s, apropierea de nrumele lui
K·oqălniceanu . Sîntem datOITi să oonstatăm. î-ncheind aceSJbe rînduri, că
faţă de amîndoi cărturarii poster.i•tatea a .răma•s datoare. Staltuile diJn
pieţele publke nu pot suplini lipsa celui mai pret:ios d intre monumente:
propria operă, reedi·ta·tă critk, potrivit cru ceriJnţele epodi noastre.
.

A. D. XENOPOL ET M. KOGALNICEANU. MARGINALIA

RESUME
Ce n'est pas un raprrochement fortuit. Xenopol et Kogălniceanu sont des
personnalites dont le rele eminent dans le developpement de la science et de la
culture roumaine est bien connu. Outre la pluralite des domaines de manifestation
et du contact passager sur le terrain de la politique militante, leur activite historio
graptJique et culturelle, surgie du meme amour pour la patrie, justifie dans la
En s'appuyant sur
pensee de l'auteur une succinte presentation comparative.
.
11 rbidem.

32 Cf. C. Climescu, Statuia lui Mihail Kogălniceanu. Incasări şi cheltuieli, laşi,
1911, p. 7.
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qu�lques notices, discours J:arlamentaires, articles de presse et sur la correspon
dat)ce . inedite conservee dans les fonds publiques, il recherche les points de con
tact entre les deux personnalites, les afinites de conception et la "continuite" de
eur oeuvre. Tous les deux ont commence par entreprendre une ample et temeraire
syt)these de l'histoire nationale, mai.s tandisque le p�:emier fUt oblige par les cir
cpnstances a y renoncer, pour doter le pays d'un corpus diplomatique et n:arratif,
l'autre cot la chance de villorifier toute La documentation existente, elaborant
- apres un demi-siecle
L'Histoire des Roumains de la Dacie Trajane. La colla
boration scientifique et culturelle sous )a , coi.Jpole de !'Academie Roumaine
courte, c'est vrai - n'est moins signifiante. Au moment ou A. D. Xenopol fut elu
membre corres1= ondent de la haute inst'if'ution (1BA9) ,M. Kogălniceanu en etait le
president. Apres la mort de celui-ci, le jeune . historien dont l'activite, par la colla
boration il la "Revue historique" et par les etudes publies il l'etranger, etait bien
oonnue, lui succeda ă ! 'Academie comme membre active (1893). Ce n'etait ras
une succession quelconque, mais surtout un transfer symbolique de tâches dans le
domaine de la recherche historique.
-
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IMPROPRIETARIREA INSURAŢEILOR PE MOŞIILE
STATULUI DIN JUDEŢUL NEAMŢ (1878-1879)
de GHEORGHE TANASE

lmproprietărirea însurăţeilor şi înfiinţarea d e. sate şi comune noi
pe domeniile statului, cu preocupări vădite de sistematizare şi moder
nizare rurală. sînt rezultatul aplicării prevederilor cuprinse in articolele
5 şi 6 ale legii agrare din august 1 864.
Conform articolului 5 al acestei legi, locuitorii care " prin învoieli
speci ale cu proprietarul moşiei " posedau numai " casă şi grădină în sat
fără a fi clăcaşi ", aveau "facultatea de a primi pămînt pe moşiile sta
tului" . Articolul 6 preciza că mai aveau dreptul de a se " strămuta pe
moşiile statulu i cele mai apropiate foştii clăcaşi rămaşi fără pămînt din
cauza strîmtimii moşiilor " , precum şi însurăţeii "ce nu vor avea locuri
in cuprinsul legilor în fiinţă " 1 • Aceste categorii de ţăranP urmau să
primească pămînt pe calea vînzării de loturi mic i la maximum de 1 2
pogoane pentru o familie, din domeniile statului. Preţul unui pogon se
stabilea la 5 galbeni, plata urmînd a se face in timp de 1 5 ani. Cumpă
rătorii n-aveau dreptul să-şi înstrăineze loturile timp de 30 de ani decît
la alte familii de săteni3•
Din aceste dispoziţii se desprind pregnant limitele legii agrare. Le
gea rurală din 1 864, cruţînd proprietatea mare a particularilor, a trecut
dreptul de improprietărire a insurăţeilor de la proprietari la stat. Deoa1 Sturdza-Scheeanu, C. D., Acte şi legiuiri privitoare la chestia ţărănească'

seria I, val. Il, Bucureşti, 1907, p. 893-894.
2 Termenul de insurăţei dat ţăranilor improprietăriţi conform articolelor 5
.Şi 6 din legea rurală din 1864 este prea strimt, intrucit sfera beneficiarilor
cuprinde şi alte categorii de săteni. Cu toate acestea. ne vom folosi şi noi
de acest lermen, ca unul care s-a imr->us in literatura de specialitate odată
cu reforma din 1864 şi, mai ales, avînd In vedere faptul că tmproprietăriţii
articolelor 5 şi 6 din legea agrară se compun in cea mai mare parte din
insurăţei.
J Sturdza-Scheeanu, C., D., op. cit., p. 901-90�
Memoria Anrtiquitatis, II, 1 970
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rece prin legea agrară din 1 864 moşierimea devenise proprietară abso 
lută asu�ra pămîntului, dispoziţiile privitoare la vînzarea moşiilor sta
tului erau menite să garanteze p e viitor integritatea marii proprietăţi.
Improprietărirea însurăţeilor se putea face. deocamdată, din domeniile
statului, ceea ce nu leza direct interesele economice ale fiecărui mo
şier in parte, prin neatingerea integrităţii moşiilor particulare.
In acest scop, atentia ţărănimii trebuia îndepărtată de moşiile par
ticulare şi îndreptată asupra celor ale statului, socotite drept o rezervă
pentru satisfacerea nevoii de pămînt a ţăranilor neîmproprietăriţi şi
ca o supapă de siguranţă pentru mişcările ţărăneşti".
Din alte prevederi .ale legii rurale potrivit cărora " pentru lichida
rea obligaţiunilor comunale rurale, Guvernul este autorizat a vinde
loturi pe moşiile statului la insurăţei, precum şi la ţăranii care se vor
afla in cazul art. 5 şi 6"S, rezultă că vînzarea loturilor mici nu era sub
ordonată necesităţii satisfaceTii nevoii de pămînt a ţărănimii, ci găsirii
unor mij loace capabile să asigure plata bonurilor rurale deţinute de
moşierime6•
Lupta desfăşurată de ţărani impotriva modului abuziv in care se
aplicase legea rurală din 1 864 a determinat burghezia şi moşierimea
să aplice prevederile cuprinse în art. 5 şi 6 din această lege, referitoare
la improprietărirea însurăţeilor. MQ§ierii au amînat aplicarea acestor
articole, crezînd că însurăţeii vor accepta să muncească in dijmă pe
pămîntul lor sau pe cel al părinţilor improprietăriti în 1 864 şi că, în
·cele din urmă, îşi vor vinde forta de muncă.
Ei mai sperau că dacă vor amîna improprietărirea insurăţeilor vor
avea timpul necesar să intre în posesia pămîntului destinat de stat aces
tor tineri, că vor avea posibilitatea refacerii moşiilor pe seama domeniilor
statului, că proprietatea moşierească se va întări.
Dispoziţiile privitoare la improprietărirea insurăţeilor prezintă un
interes deosebit şi prin faptul că în ele îşi au originea noile aşezări
rurale de tip modern apărute pe domeniiJe statului. Improprietărirea
lnsurăţeilor ocupă un loc important în evoluţia problemei ţărăneşti.
Cu toate acestea, problema însurăţeilor nu a constituit obiectul unei
cercetări speciale.
Din trecerea în revistă a lucrărilor şi articolelor vechii istorio
grafii in problema agrară, care fac referiri la însurăţei, observăm că
' Vezi Rusu, M., v:, Din politica agrară a regimului burghezo-moşieresc fn

bunurilor sta
a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Legile de vinzare a
tului din anii ·1 866 şi 1 868, in Anuarul Institutului de istorie şi arheologie,

Iaşi, Editura· Academiei Republicii Populare Române, 1, 1964, p. 1 17-128.

6 Sturdza-Scheeanu, C., D., op. cit., p. 901.
ti Rusu, M. V., op. cit., �. 1 18.
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aproape toţi autoriF au criticat aplicarea defeduoasă a legii rurale,
dar - cu excepţia lui Ion Ionescu de la Brad8 şi intr-o măsură a lui
Radu Rosetti9,
n·au putut explica suficient de convingător
cauzele obiective care au dus la împroprietărirea însurăţeilor, modul
concret de aplicare a articolelor 5 şi 6 în diferitele judeţe ale ţării,
faptul că si această împroprietărire a fost subordonată intereselor ml;l
rilor proprietari.
7 N. Vrăbiescu scria că .,Ţăranii au fost înşelaţi

•

aUt cu ocazia reformei din
1864, cit şi in 1878, cu ocazia aplicării articolelor 5 şi 6 din legea rurală.
Proprietarii ti arendaşii, avind influenţă pe lingă persoanele care alcătuiau
comisiile de improprietărire ,.şi mai ales pe lîngă inginerii orinduiţi de
stat ca sA delimiteze pămînturile foştilor clăcaşi, au izbutit, in unele loca
lită1i, să înşele pe locuitori asur:ra întinderii pămîntului, iar in alte părţi
asupra calităţii lui". (Vrăb1escu, N., Răscoala din 1888, Bucureşti, 1888,
p. 33-34) ; C. Chiru sublinia că şi articolele 5 şi 6 din legea rurală au fost
.rău aplicate• (C. Chiru,
Cugetări asupra cestiunii agrare, Bucureşti,
1888, p. 54) ; Leonida Colescu, într-o interesantă statistică publicată in
1900, arăta numărul improprietăriţilor pe categorii, pe judeţe, pe provincii,
suprafeţele de ţ ămint primite, cît şi despAgubirile ce au fost achitate de
ţărani. (Colescu Leonida, La loi rurale de 1 864 et la stati�tique des paysans
devenus proprietaires ,
Bucureşti, 1900, p. XI) ; V. M. Kogălniceanu dă
aceeaşi situaţie privind numărul improprietăriţilor din 1878 (Kogălniceanu,
M., V., Chestiunea ţărănească, Bucureşti, 1906, p. 19) ; G. D. Creangă, care
prezenta cifrele celor improprietăriţi în 1878-1879, la fel ca şi L. Colescu,
a remarcat just că legea rurală s-a aplicat mai corect pe proprietăţile sta
tului, decit r: e ale particularilor (Creangă, D., G., Proprietatea rurală fn
Romdnia, Bucureşti, 1907, p. 122) ; A. D. Xenopol, pe lingă necesitatea şi
importanţa reformei agrare din 1864, sublinia şi anumite laturi negative
ale acesteia .înlăturarea îndatorirei stăpînului de a încuviinţa pămînt in
surăţeilor se ingreuia încă starea ţăranului" (Xenopol, D., A., Domnia lut
Cuza Vodă, val. I, Iaşi, 1903, p. 465) ; Gr. Gh. Chebap constata in 1902
că legea rurală a Insemnat o nouă . restrîngere n drer-turilor ţăranilor faţă
de moşiile proprietarilor ; ... spornicii sau lnsurăţeii, care la 14 august... nu
posedau încă parcele legiuite conform hotărîrilor in vigoare la această
dată sint lipsiţi cu totul de drer:tul lor de uzufruct legal asupra celor 2/3
din intinderea moşiilor pe care erau aşezaţi" (Chebap, Gh., Gr., Regimul

8

o

legei rurale din 1 864 fn efectele lui asupra economiei rurale şi a stării gene
rale a ţăranului, Bucureşti, 1902).

Renumitul agronom Ion Ionescu de la Brad a cerut in Parlament in anul
1876 improprietArirea insurăţeilor. El arăta că legea rurală din 1864, cruţind
proprietatea mare a particularilor, a trecut dreptul de improprietărire al
insurăţeilor şi al celor ce nu primiseră atunci locuri de hrană de la proprie
tari la stat şi a ,.indatorat pe stat să înder:linească trebuinta sătenilor df!
pămînt• (Ionescu de la Brad, 1., Dările de seamă cătră alegătorii colegiului
al IV-lea de Roman din partea deputatului lor, Iaşi, 1855, p. 49-50).
Unul dintre cei mai buni cunoscători ai evoluţiei relaţiilor agrare din Ro
mAnia, Radu Rosetti, critică laturile negative ale legii rurale, faptul că a
dat diferitelor categorii de săteni loturi mult prea mici pentru .,a permite
alcătuirea unei clase ţărăneşti sănătoase şi de sine stătătoare", că a igno
rat dreptul insurăţeilor �i al generaţiilor viitoare de a primi pAmint la
căsătorie şi dreptul de folosinţă la pădure (Rosetti, Radu, Pentru ce s-au
rlfsculat ţlfranii, Bucureşti, 1907, p. 414-421).
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro

CiHEORGHE TANAM

După cum se ştie, centenarul reformei agrare din 1 864 a prilejuit
intensificarea cercetărilor menite să pună în lumină aspectele diverse
ale acestui eveniment ·istoric. In literatura de specialitate din ultimii
ani au apărut interesante lucrări 10 şi articole11, care, fie că au analizat
in ansamblu reforma agrară, fie că au abordat numai un aspect al ei,
au adus în circuitul stiintific date şi fapte noi, .au îmbogăţit docu
mentarea istorică a acestei probleme controversate.
Din păcate, in maj oritatea studiilor consa·crate reformei agrare din
1 864, împroprietărire.a însurăţeilor a retinut mai puţin atenţia cerce
tătorilor12, iar aspectul creării de noi asezări rurale de tip modern a
fost cu totul neglijat.
Cum arhivele statului din Piatra Neamt detin un mare număr de
documentel-3 privitoare la aplicarea articolelor 5 si 6 din legea rurală,
lucrarea de faţă vine în întîmpinarea dezideratului potrivit căruia este
necesară aprofundarea şi a acestui aspect al reformei agrare pe b aza
studierii m aterialului de arhivă pentru a ne putea forma o imagine
cît mai completă asupra politicii agrare a re9imului burghezo-moşieresc
şi pentru cunoaşterea în ansamblu a transformărilor petrecute in me
diul rural la sfirsitul secolului trecut . Mai mult decît atît, împroprie
tărirea insurăteilor si formarea de noi localităţi rurale pe moşiile sta 
tulu i interesează astăzi nu numai prin ineditul lor, nu numai sub as
pectul social-economic, c i şi prin particularităţile pe care le prezintă
aplicarea articolelor 5 şi 6 în judeţul Neamţ, prin aderarea la ideea că
" aspectele regionale trebuie cunoscute, căci culese de pretutindeni al 
cătuie·s c istoria întregii tăril".
to

Adăniloaie, N., Berindei, Dan, Hefcmna agrară din 1 864, Bucureşti, l<:ditut·a
Academiei, 1967.
1 1 Tbid em, p. 31, nota 149 cu
întl'caga bibliografie din ultimii ani ; vezi şi
Rusu, M., V., op. cit.
1 2 In lucrarea monografică Reforma agrarii din 1 864 autorii au rezervat hn
proprietăririi însurăţeilor doar 12 p ; scurte referiri la lnsurăţei au mai
făcut : Maciu, V., Cu privire la situaţia Şi lupta tărlinimii din România In
ajunul războiului de independenţă, In Studii, anul B, III, 1955, p. 34 ; Bon
riu, C., Cu privire la aplicarea legii rurale cUn 1 864 in judeţul Prahova, in
Studii şi articole de istorie, voi. VI, p. 195-196 ;
Rusu, M., V., op. cit.,
p. 1 17--'-118.
J J Arhivele statului Neamţ se află in posesia a 52 dosare referitoare la îm
proprietărirea lnsurăţeilor. La acestea se mai adaugă cele 25 dosare existente
:in Arhiva istorică centrală Hucureşti ; menţionăm de asemenea, şi docu
mentele ce se află in Arhivele statului Iaşi, re�critoare la insurăţeii din
Neamţ împroprietăriţi ţ e moşiile statului din Iaşi.
H Cihodaru, C., Satele din regiunea Hangu-Bicaz in sec. al XVIII-lea şi pri
ma jumătate a sec. al XIX-lea,
în
Analele ştiinţifice ale Universităţii
Alex. I. Cuza" din Iaşi, Secţiunea a I II-a, IstoriP, Tomul XIII, anul 1967,
p. �G.
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Desi s-a sustinut că în judetele de munte n-ar fi existat o pro
blemă agrară1S, realitatea istorică de la sfîrşitul secolului al XIX-lea în
judetul Neamţ dovedeşte contrariul. Reforma agrară din 1 864 a men
tinut şi în judeţul Neamţ marea proprietate moşierească, iar aplicarea
ei a c ontribuit la întărirea latifundiarilor şi a relaţiilor capitaliste în
agriculturii .
După cum se ştie, cu toate promisiunile făcute ca.tegoriilor de să
teni cunoscute sub denumirea de spornid sau însurăţei, prevederile artico
lelor 5 şi 6 din legea rurală din 1 864 au rămas neaplicate pînă în anul 1 878.
Această masă de ţărani proletarizată de la decretul reformei agrare
şi indignată de nedreapta aplicare a legii rurale, deşi împrăştiată în
mai toate satele judeţului Neamţ, a intensiHcat agitaţia pe calea peti
ţionării pentru obţinerea drepturilor sale. Din materialul de arhivă
existent reiese că ţăranii din judeţul Neamţ au împletit în perioada
1 865-1 876 protestul împotriva abuzurilor prilejuite de împroprietărirea
din 1 864 cu lupta pentru aplicarea articolelor 5 şi 6 din legea rurală.
La 1 2 iunie 1 876, un număr de 63 de însurăţei din anexa Slobozia,
comuna Roznov, înaintau ministrului două petiţii în care arătau că,
deşi au fost înrolaţi ca soldaţi "unii pe la 1 860, 1 86 1 , 1 862 şi 1863" şi
au adresat mai multe reclamaţii ministerului şi personal lu i Carol 1,
nu aveau "cel puţin o palmă de pămînt" pentru a se putea hrăni, nemai
putind în "nici-un chip a mai umbla imposesind locu ri pe alte moşii,
fiind scumpe şi cu credit destul de mare"16•
Unii însurăţei din anexa Mănăstirii Bistriţa, comuna Doamna, se
plîngeau aceluiaşi ministru, la 1 7 iunie 1 876, că, deşi au plătit "toate
havalelele guvernului şi au făcut permanent redamaţii la toate " auto
rităţile administrative" pentru a primi şi ei "locuri precum alţii nu
au căpătat "nici-un rezultat" 17• Deznădăjduiţi, 1 9 însurăţei din anexele
Sărata v;aratec şi Sărata Bistriţei, comuna Doamna, scriau Ministeru 
lui de finanţe, la 2Q iunie 1 876, că "in van le-au fost toate speranţele"
intrucit toate dispoziţiile luate au rămas "literă moartă, ceea ce as
tăzi ne-au adus la cea mai tristă poziţie de vieţuire" ts.
Chiar autorităţile centrale sînt nevoite să recunoască tergiversa
�ea exagerată a aplicării articolelor 5 şi 6 din legea rurală, aşa cum
rezultă, de e:x:emplu, din adresa Administraţiei generale a domeniilor
st,atu]ui din 29 octombrie 1 876 către prefectul judeţului Neamţ in care
r

r

rr r

15 Georgescu, Constant, Exproprierea din punct de vedere juridic economic
'
şi social, laşi, 1914, p. 5.
1 6 Arhivele statului Neamţ, fondul Prefectură Neamţ, dosar m. 1/1 876-1879
f. 1 0-1 1 .

1 7 Ibidem, f. 7.
18

rbidem, f. "·

.
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se spune : ,.Sînt 1 2 a ni de cind aceşti săteni aşteaptă aducerea la lnde
plinjre a dr eptur i l o r ce li s - a recunoscut p'lin lege. . . "19 •
Sub presiunea acţiunilor org.aniZJate de ţăr�mi pentru aplicarea
legii, guvernul a trecut l'a reglementarea modllllui i n care urmau să
fie i mpropri e tă riţi însurăţeii. Lucrările pentru intocmirea regulamentu
lui au inceput datorită acţiunilor ţărăneşti şi s-au de sfă şurat sub pre siu
nea războiului din 1 877-1878, cînd st,atul avea nevoie de tineri care
să lupte pentru independenţa ţării.
I n timpul războiului din 1 877, animaţi de un puternic patriotism20,
foştii clăcaşi din judeţul Neamţ au luptat eroic21, sperind că, după ce
ind�pendenţa va fi c uc erit ă , vor primi pămîntul dorit ş i li se va îm
bunătăţi şi lor traiul.
Aşa cum rezultă din petiţiile ţă'ranitor de după război, pe dmpul
de luptă ofiterii spuneau soldatilor că după demobilizare vor p r i mi p ă·
mînt2�. Terminîndu-se războiul, multi ţărani din judeţul Neamţ s-au
întors acasă cu decoratii ; recompensele erau bine me ri tate . dar ele nu
puteau suplini lipsa pămîntului. Foştii luptători în războiul pentru cîş
tigarea independenţei au adresat numeroase cereri pentru a fi im
proprieUiriti.
Se��ificativă, in acest sens, este si cererea lui Dimitrie Theodo ru
.
dm 1 9 lllhe 1 882, oare a ,.făcut campan ia de la 1 877 şi 1 878
decorat
cu mai multe medalii " şi cer·ea ,. oa răsplată serviciil or făcute ' ţării " să
l se dea ,. o parte de pămînt pe teritoriul acestui judeţ" 23
,


19
20

Ibidem, f. 206.
Pagini din lupta poporului român pentru independenţa naţionalli 1 817-1878,
Editura r.-olitică, Bucureşti, 1967, p. 212, 219, 250, 313, 344.
21 La 1877 judeţul Neamţ a dat pe vestiţii curcani din regimentul 14 Do
robanţi, care, conduşi de maiorul Neculae Ion, a trecut DunArea pe la Ni
copole In ziua de 21 Iulie 1877 şi au luat parte la lupte, săvirşind la Plevna
!li Griviţa adevărate pilde de eroism, pentru care batalionul lui Neculae
Ion este citat prin ordin de zi de către domnitor. In aceste lupte, batalionul
a pierdut foarte mulţi oameni, iar dintre ofiteri , lnsuşi comandantul a căzut
mort lmpreună cu alţi ofiţeri. (Mătasă, C., Călăuza judetului Neamt, Bucu
reşti, 1929, p. 31). La 30 august a căzut în faţa Plevnei, la luarea redutei
Griviţa, sublocotenentul Horcea Vasile, din comuna Sărneşti. Exemplul lui
era adus la cunoştinţa ţării intregi : Vasile Horcea a fost unul din aceia
care au ridicat numele de român, care au arătat străinilor că în vineiP
romAnului curge singe de brav• (Rlizboiul, nr. 96 din din 27 octombrie 1877).
22 La 22 noiembrie 1881, �oan Maris din comuna Petricani, omis de la lm
proprietărire, cerea pămînt .ca unul ce ţ osed numai casa cu 9 prăjini•.
Pe lîngă aceasta a .mai servit aproape 8 ani ln armata de linie şi cea teri
torială inainte şi tot timpul" războiului din 1877-1878 unde a .,primit mii
de promisiuni" (sublinierile noastre).
23 Arhivele statului Neamţ, fondul Prefectura Neamţ, dosar nr. 1/1882, f. 191.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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După publicarea in Monitoru l oficial Nr. 135 din 20 iunie a Regu
aprobat l a
lamentului de aplicare a articolelor 5 şi 6 din legea rurală,
Neamţ,
iunie, s - a format d e îndată comisia ad-hoc ş i in judeţul

14

Grigore Cozadin i, deputat de Roman, delegat a l Admi
tului per
nistraţiei domeniilor, Petre Burchi, reprezentant a� Comite
des
mosiile
aflau
se
cărora
manent şi primarii comunelor in cuprinsul

compusă din

tinate improprietăririi

insurăteilor.

Administraţia domeniilor comunica prefectului de Neamţ lista cu
moşiile statului pe care se puteau improprietări insurăţeii şi numărul
aproximativ de loturi ce se puteau repartiza de pe fiecal'e bloşie24•
Comisia ad-hoc a judeţului Neamţ, intrunindu-se la 24 iulie 1 878,
a constatat că sînt necesare 8.947 făloi pentru insurăţeii inscrişi pe liste
şi că pe moşiile statului din judeţ, nu sînt disponibile decit cel mult 3.000
făki, aproape de trei ori ma i puţin25 • In faţa 1acestei situatii, Comisia a
c erut Administraţiei domeniilor statului să precizeze dacă micşorează
suprafata acordată fiecărui imp·roprietărit ; sau ·repartizează pe mo
şiile statului din alte judete o parte din însurăţei.

La 1 1 august comisia tşi începe [ucrările care s-au desfăşura.t
intr-un ritm alert. La 28 august lucrările au fost terminate şi comisia
a trimis Administratiei domeniilor statului spr e aprobare cele 1 6 for
mulare, cite unul pentru fiecare moşie, completate şi un raport semnat
de P. Burchi şi Gr. Cozadini, in care afirmau că sînt "mindri de a fi
contribuit" şi ei "la marea şi nationala operă a impr oprietăririi insu
răteilor români, conform legii rurale " . In u rm a verificări i tabelelor cu
cei propuşi spre improprietărire, Administratia domeniilor a exclus 39
de săteni, mai ales văduve care nu pot b eneficia de drepturile soţilor
" repausati, neavind copii"26•
De la 1 3 septembrie 1 878 pînă pe 1 4 octombrie 1 878, Adminis
tratia domeniilor a început să dea aprobări pentru improprietărirea
insurăteilor pe moşiile statului din judetul Neamt27• In aceste acte se
specifică faptUJl că se va acorda cite 6 pogoane in tarină şi cite un
pogon In sat.
Adm�nistratia domeniilor statului a autoriza t pe inginerul Vasile
M. Mavrodin cu delimitarea pămînturilor cuvenite însurăţeilor şi cu
elaborarea planurilor noilor localităţi pe moşiile statului din judeţul
Neamt. Documentele atestă că, in unele comune ale judeţului, ţărani
lor le-au fost delimitate cele mai proaste şi mai neroditoare locuri de
pe moşie ( tufărişuri, prunduri, rîpi).

Ibidem, dosar nr. 9/1876-1879, f. 339-345.
Ibiflem, f. 342-34..>.
26 Ibidem, f. 407-409.
27 Ibzdem, f. 430-441, 457-462, 491J.
2'
25

·

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

456

GHEORGHE TANASE

187828 , aplicarea şi definitivarea lucrări
1 88429• Cu aceastA ocazie, în judeţul
Neamţ au fost împropnietă•riţi 2.644 însurătei cu o suprafaţă de 9. 197
ha şi 1 .350 m.p.30 . Ca număr de împroprietăriţi şi suprafaţă primită,
judeţul Neamţ se situa pe al doilea loc din cele 13 j udete aJe Mol
Incepute la 2 1 noiembrie

lor se vor prelungi pînă în anul

rloveP1

Cu toat e dl principiul legii ag•rare era ca t ntindere "pe dt se
poate " să ajungă la limita de 6 ha, totlllŞi 2.432 insurăţ·e i, adică 91 ,98 %
din numărul total al insurăţeilor din judeţul Neamţ, au primit pămînt
î ntre 3-4 · ha , 78 însurăţei ( 2,95 % ) au primit loturi pînă la un ha, 19
insurăţei (0,72 % )
a u primit o întindere între 1 -2 ha. 1 0 însurăţei
( 0,38 % ) între 2-3 ha, 99 însurăţei ( 3,74 % ) între 4-5 ha şi numai 6
insurăţe i au fost împroprietăriţi cu lotur-i între 5-6 ha32• Subliniem
raptul că din cei 7.602 insurăţei din ţară care au p·rimit pămînt între
3-4 ha, 2.432 însurăţei sînt din jude·ţul Neamţ, care se plasează, din
acest punct de vedere, în fruntea judeţelor ţării33• Prin urma-r e, judeţul
Neamţ s-a găsit în condiţiile cele mai dezavantajoase din ţară. Tocrna!i
în ·a·ceast.a constă p articularitatea împroprietă·ririi însurăţeilor în j u 
rteţul Neamt.
Improprietărir·ea însurăţeilor intr-un număr mai mare sau mai mic
dintr-u n judeţ sau altul nu a depins numai de numărul sătenilor ce s-ar
fi aflat în judeţul respectiv în condiţiile prevăzute de art. 5 şi 6, ci,
In primul rînd, de suprafaţa moşiilor pe care le poseda statul in 1 878
în fiecare judeţ . Pe domeniile statului din j udeţul Neamţ nefimd " sufi
ciente " suprafeţe disponibil e pentru împroprietărirea însurăţeilor s-a
procedat fie la "excluderea" de pe liste a ţăranilor care primiseră supra
feţe mai mici pe moşiile strîmte, fie la împroprietărirea unui însemnat
număr de insurăţei în alte judeţe, fie la 1ngustar•ea la minimum a su
pr·afeţelor de pămînt cuvenite acestora34•
�s Ibidem, f. 4A2.

29 Jbi{lem, dosar nr. 2 /1881, f. 773 ; dosarele nr. 5, 6, 7, B, 9j18B J .
30 Ibidem, dosar nr. 1 /1876, f , 783-8!!0 ; dosarele nr. 2 , 3 , 4,jl'879 ; 1 , 7 , A,
9, 10, 1 1 /1880 ; 5, 6, 7, 8, 9,/1881.
3! Vezi Creangă, D., G., op. cit., p. 134, 140
32 Tbidem, p. XXXII.
33 Cal.culat după Creangă, D., G., op. cit, p. XXXII şi 134.
�4 Yntr-un document se face precizarea că
"trebuie cn uuurabila comisiunc
să aibă in vedere că la judeţul Neamţ statul neavind mo!)ii intinse şi lo
cuitori în drept a se improprietări fiind relativ mulţi, urmează Cii din
pămînturile ce se vor găsi disronibile să se dea unui locuitor numărul de
pogoane minimum prevăzut de regulament, adică cite 6 pogoane în ţarină
şi cite un pogon pentru casă şi grădină In vatra satului. pentru ca în acest
mod să se ajungă pămîntul desponibil a sP. improprietări mal mulţi locui
tariM (Arhivele statului Neamţ, fondul Prefectura Neamt, dosar nr. 1 /1876,
f. 340.
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Da-că fiecare împroprietărit ar fi primit cîte 6 ha, celor 2.644 in
surăţei trebuia să li se dea o suprafaţă tO'tală de 1 5 .864 ha, de,ci îm
proprietăriţilor din j udeţul Neamţ li s·au dat ma-i puţin cu 6.667 ha.
Prin urmare, suprafaţa de pămînt cu care au fost frustaţi ţăranii cu
.

ocazia apli-cării a.rt. 5 şi 6 nu este de ignor�a t.

De fapt maj oritatea moşierilor şi arendaşilor erau interesaţi ca
însurăţeii să primească loturi mici pentru ca a�cestc categorii să mun

c e ască in dijmă pămîntul lor şi în cele din
de muncă.

urmă să-şi

vîndă

forţa

Faptul că aplicarea art. 5 şi 6 ale legii rurale din 1 864 n-a asiqurat
pămînt suficient însurăţeilor din judeţul Neamţ, i-a silit pe aceşt:a să
ia c u �arendă pămînt de la marele p r oprietar care le-a impus sistemul
lnvoielilor agricole.
Documentele vremii c onsemnează că în deceniile următoare ma
joritatea sătenilor, neav înd pămînt suficient, au aj u ns din nou sub
dominaţi,a m oşierilor şi arendaşilm, fiind obligaţi să lucreze pămîntu
rile acestora în condiţii deosebit de grele. Insurăţcii nemţeni nu numai
ţ:ă au primi t lotur i prea mici pentru a-şi putea dezvolta o gospodărie
independentă şi a -şi întreţine familia, dar pe multe moşii le-au fost
repartizate l ocurile cele mai neproductive .
De asemenea, f.aptul că
satele nu dispuneau de izlazurile necesare, a p�ermis moşierilor să re
adu-că la cheremul lor şi pe ţăranii care ave�au suficient pămînt de ară
tură., dar care, pentru păşunatu l vitelor lor, trebuiau să se învoiască şi
ei cu m arele proprietar saru cu arendaşul lui.
Numeroase petiţii către guvern, au făcu t şi unii săteni, care în
1 864, locuind pe moşii strîmte, au primit atunci numai o parte din
pămîntul prevăzut şi prin urmare aveau dreptul , c onform artic o1elor 5
:;;i 6 din lege. să li se completeze pogoanele pe m oşiile statului.
In toamna anului 1 878 comisia j udeţeană Neamţ, pe măsură ce
Administraţia domeniilor aproba actele de împroprietărire, a început
rep�artizarea loturilor la săteni, punîndu-i în posesie în primul rînd pe
·cei cărora li s-au dat pămî nturi în aşezările ce se formau atunci.
Subliniem că din c e'Î 2.644 însurăţei, 1 .294 au fost împroprietăriţi
în satele lor şi mai mult de j um ătate
1 .350 însurăţei - au primit pă
mînt în satele şi comunele formate cu această ocazie pe moşiile statului
mai puţin populate. Ca urmare a aplicării art. 5 şi 6 din legea rmală, în
j u deţul Neamţ s-a proiectat înfiinţare a a şapte comune noi : Aprodul
-

Purice, Dumbrava Roşie, D ochia, Doina, Plăie:şu, Răbîia , Traian35•
Cu t oate că art. 5 şi 6 din legea rurală s-au aplicat mai corect pe
moşiile statului decît pe ale moşierilor, totuşi nemulţumiri a neat
printr e săteni şi această împroprietărire, întrucît unora li se dădeau
J5 Arhivele statului Neamţ, fondul Prefectura Neamţ,

dosarele nr. 2, 3 şi
4f1 B 79 ; 7, 8, 9, 10, 11 şi 12 /1880 ; 5, 6, 7, 8 şi 9/1881 ; l/1876-f879, f. 623.
783--820 ; ljl882, f. 250.
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locuri prea depărtate de satele lor de n�tere, în timp ce erau moşii
ale statului mai apropiate, ori li se dădeau locuri neroditoare sau, pur
şi simplu erau şterşi de pe liste36•
Din documentele existente şi din rapoartele subprefecţilor j ude
tului Neamţ din anul 1 882 rezultă că delirnitările arbitrare făcute de
comisii au provocat o star e de tensiune şi nemulţumire aproape gene
rală î n rîndul sătenilor din j udeţ care şi-au îndreptat protestele atît
î mpotriva mijloacelor arbitrare folosite de comisii cu ocazia parcelării,
cît şi împotriva Administraţiei judeţene ca·re tolerează încălcarea Re

gulamentului. Subprefectul plasei Bistriţa consta•ta că " nu s-a făcut o
j:>a rc·elare j ustă intre toţi locuitorii prin a ţine ·cont de calitatea pămîn
tului şi chiar de can titat ea cuvenită fiecăruia". lnsurăţeii din comunele
B orleşt i şi Tazlău se plingeau necontenit " pentru l i p sa în contul pă
mîntului ce li se cuvine dup ă lege, .atribuind această lipsă la două
cauze : cea dintU, că statul prin delimitare nu le-a dat tot p ă m întul

după tabelul de constatare şi cea de a doua că cei mai bogaţi şi mai
li
s umeţi dintre dî nşi i stăpînesc pămîntur i mai bune şi mai mult decît
SP.
,
e
r
a
il
m
si
e
z
u
a
c
de
provocat
proteste,
3
s-ar cu v e ni " 7• Acelaşi val de
Girov,
semnala ş i în comune le Ş·erbeşti , Hangu, Bistricioara, Cîrligi,

ni, Calu,
Căciule şti, Buhalni ţa, Vaduri, Gîrcina , Bicaz, Gaiu, Crăcăoa
Dobreni etc.38•
I n a·cţiunea de aplicare a arl 5 şi 6 ale legii rurale din 1 864 s-au
înregistrat chiar de Ia î nceput un şir întreg de p iedici şi greutăţi, c ee a
ce au determinat o desfăşurare lentă a lucrărilor de îmoroprietărire a
i nsu ră ţeilor.
urmărind să-şi asiqure brate de muncă, cît mai ieftine, arendaşii
..
m?şul <?r statului au sabotat şi au t ergiversat operatiile de împro
pnetănre59.
O d i sp ?z iţe care a îngreuiat aplicar ea .art. 5 !Şi 6 ale legii
.
r u ra l e
ŞI a amîna t mtrar a în poses ie
a pămînturilo r primite de către însură ţei
�
fost acee a refent oa·re la necesi tatea respec
tării contra ctelor de aren :
re .
stfel, la 28 . noiemb r i e 1 878, Alexandru Lupaşc
u, admini stratoru l
omenu. lor stat lu1 cerea prefect ului de Neamţ
să
l!
comun
icP. c omisiei
.
d � împrop netănr
e că l a moşiile Bîrcu şi Goşmani , Dăneşti , Gura-V ăii,
Jideşb, O�e�, Blebea , Petrican i, Răuceşt i, Oglinzi
, Topoliţa , Vînător ii
Ne�mţulUI ŞI vatra mănăst irii Pîngăra ţi ţăranii vor putea intra în
po
sesie de fapt " dup •culeger ea product elor anului
viitor
1
afară
879,
.
.
numai dacă are1 d a şn
vor consimţ i prin declarat ie scrisă mai înainte " 40•
1:
Pentru pămîn tunle arendate pînă în 1 879 i nclusiv, se făcea îm
p r opri etă-

�
/

.t?-

�

36 Adăniloai
e, N., Berindei, D
•

op• cit.. ,..
�.
.. . 3""
37 A��wele statului Neamt, fondul Prefectura Neamt,
Ibtdem, f. 302, 304, 309.
39 Ibidem, dosar nr. 1/1876, f. 500.
'o Jbi{lem, f. 508,

38
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rirea după cA arendaşii îşi strîngeau recolta. Pentru moşiile arendate
pe un termen ce depăşea 1 879, statul trebuia să dea despăgubiri aren
daşilor. Materialul de arhivă dovedeşte că în pr.a ctkă s-au făcut îm-.
proprietăriri cu intrarea in posesie a însurăţeilor abia în toamna anulu1
1 883 şi chiar în 1884 din cauza contractelor de arendare41 •

Pe de altă parte arendaşii au împiedica t împroprietărirea însu
răteilor pe locurile cele mai bun e ale moşiilor, sugerîndu- le alt�le, car�
erau mai puţin productive42. La 9 iulie 1 882 un număr de 1 1 msurăţe1
se plîngeau prefectului că, deşi au fost împroprietăriţi �e moşia . Gaiu,
luînd î n stăpînire fiecare locurile încă din anul 1 881 ş1 au plăbt ...de
atunci şi pină î n prezent despăgubi rea " , totuşi de " uzufrm;tul păm � n
tului nu ne-am bucurat căci domnul arendaş ne-a cosit fmetele, 1ar
vitele noastre au pierit de foame"43•
Insurăteii din Gîrcina şi Doamna se plingeau împotriva arenda
şului Vasile Măcărescu, care le pretindea bani pentru pămînturile ce
le-au fost repartizate. Arendaşul moşiei mănăstirii Bistrita a arat tot
locul celor 28 de imp·r oprietăriti şi l-a arendat altor locuitori cu "2 lei
şi 20 parale şi un franc fiecare pră jină "44.
Au fost şi cazuri cînd arendaşii, pentru a sabota improprietări
rea însurăţeilor, i-au atras de partea lor pe unii primari care făceau
parte din comisiile de împroprietărire. Astfel, arendaşul moşiei Bu
halnita, împiedicînd, "în totul de a se da pămînt pe muţumirea" insu
răteilor s-a folosit de inginerul delimitator care a vrut s ă le măsoare
un loc " de nici-un folo s " , insă pe c are sătenii 1-au refuzat4 5• Pe moşia
Jideşti nu li s-au dat sătenilor pămînturile bune pînă in apa Bistriţei,
unde puteau fi cultivate zarzavaturi, pe m otivul că arendaşul avea
pămîntul ingrăşat46
In muUe locuri, bucurîndu-se de complicitatea autorităţilor jude
ţene, arendaşii au izbutit să dea dispoziţiilor articolelor 5 şi 6 un
caracter mai restrîns decît cel prevăzut de Regulamentul de aplicare.
Astfel, la arendarea moşiei Topolita şi Săcăluşeşti pe perioada 1 8801 886, s-au rezervat pentru împroprietărirea însurăţeilor 484 fălci sau
1 420 pogoane, care s-au scos din arendă. Comisia judeţeană a încheiat
a'Ctrul de improprietărire la 20 martie 1 880. U lterior s-a renuntat a se
mai forma o nouă vatră de sat pe Topolita. Preşedintele Consiliului
j udetean, Burchi, a redactat la 28 mai 1 880 un alt act de împroprietărire,
in care, fără ştirea Administraţiei domeniilor a redus suprafaţa de pă
mîn t rezervată insurăţeilor "lăsînd in posesia domnului arendaş pău

lb�em, dosar nr. 2/1879, f. 226.
f. 751-755.
43 Ibidem, dosar nr. 2 /1882, f. 797.
« Ibidem, dosar nr. ljl876, f. 746.
'5 lGidem, dosar nr. 2 /1879, f. 226.
el Ibictem, f, 548,
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minturi care nu erau arendate" . Pflin noul act de hotărnicie, cu de l a
sine putere, Burchi lasă neimproprietăriţi o serie d e însurătei c e pri
miseră deja pămînt în actul din 20 martie, precum şi şcolile din comuna
Filioara. La 12 septembrie 1 881 Al . Lupaşcu, administratoru l lucrărilor
de împroprietărire, atrăgea atenţia prefectului jud. Neamţ de a întruni
Comitetul permanent pentru a face " rectificări actului de împroprietă
rire din 28 mai 1 880"411
Pr1in urmare, în rîndurile arendaşilor împroprieU!.rirea însurăţeilor
a avut un ecou defavorabil. Mulţi arendaşi s-au împotrivit aplicării
articolelor 5 şi 6 ale legii rurale, au sabotat-o, uneori au căutat s-o
eludeze, iar alteori să profite de anumite imprecizii ale legii. Aren
daşilor le era teamă că după ce însurăteii vor primi pămînt nu vor mai
avea cu cine să lucreze moşiile şi totodată nu-şi vor mai putea scoate
cîştiguri enorme din arendarea lor.
Intimpinînd obstacole şi fiind mereu tergiversate de cei însăr
cmaţi să le execute, lucrările de apli care ale art. 5 şi 6 nu se puteau
încheia la termenul stabilit iniţial pentru fiecare comună şi m oşie. Ast
fel, inginerul hotarnic raporta prefectului că, subprefectul de Bistriţa
a fost de "o perfectă indiferenţă şi la Zăneşti am pierdut timpul aştep
tînd graţiile şi bunăvoinţa d�sale de a da ordin să vie oamenii să pri
mească pămînturile" . Indignat, inginerul delimitator sublinia că " nu
este ace:;ta rolul domnului subprefect de a foi aş a de indiferent la o
lucrare a tît de importantă ce se petrece în plasa d-lor şi de care nu se
interesează de loc"48
Nemulţumiri a creat printre sătenii din judeţul Neamţ şi această
împroprietărire, întrucît unora nu numai că li s-au dat locuri nerodi
toare, dar erau prea depărtate de satele lor de naştere, în timp ce
e-rau moşii ale statului mai apropiate.
Astfel, l o:uitorii comunei Buhuşi, fiind propuşi p entru împroprie
tărire pe moşiile statului Bekeşti din judeţul Iaşi, se adresau în martie
1 879 prefectului judeţului Neamţ, declarînd că au refuzat strămutarea
din următoarele cauze : " 1
de la comuna Buhu,şi la Belceşt·i este o depărtare de 9-1 0 poşte ; 2 noi sîntem oameni lipsiţi de mijloace şi
nu avem chipul a ne transporta obiedele de gospodări·e Ia o depărtare
aşa de mare, lipsindu-ne toate oare ne-ar închipui strămutare a ; 3 . sîn
tem înconjuraţi de copii de a căror existenţă avem a îngriji"·�. La ce
rerea de a fi împroprietăriţi pe m oşiile statului megieşe - Goşmani,
Zăneşti şi Rahova -, Administraţia domeniilor le răspundea celor 39
sem nata-ri ai petiţiei că nu sînt pămîntur i disponibile decît pe moşiile
statului din j udeţele Iaşi şi lalomiţa50• In condiţiile în care ţăranii erau
...

...

..

47

Ibidem, dosar nr. 2 f 11:11!0, t. 11:12.
1 /1060, f. 18. :!0, :! 1 .
1 /1879, f. •525.

43 1 bidem, dosar nr.
ee Ibidem. dosar nr.
50 Jbi dem, f. 739.
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lipsiţi de credite şi de mijloacele necesare întemeierii unei gospodării,
obligaţia strămutării la o distanţă aşa de mar·e era o absurditate. Aceas
tă obligaţie echivala cu aruncarea ţăranilor în braţele cămătarilor ru 
rali sau cu completa lor ruinare.
Consecinţele unui asemenea mod de rezolvare a cererilor însu
răţeilor nu au întîrziat să se manifeste. La 3 aprilie 1 888 s-au răsculat
ţăranH din comuna Buhuşi, cerînd guvernului să li se dea pămînt, să
li se recunoască drepturile de păşunat pentru vitele lor şi să se pună
capăt abuzurilor săvîrşite de arendaJŞul moşiei Buhuşi51 • Chiar procu
rorul !general, P. Stoica, recunoştea că "plîngerile in mare sint înte
meiate" şi răsculaţii au ameninţat autorităţile locale " prin acte de vio
lenţă "52• Ţăranii rămaşi fără pămînt, însurăţeii, cei cu pămînt puţin ce
reau să li se dea pămînt pe moşiile statului. " Ideea de a se împărţi
moşiile statului este atît de răspîndită printre locuitori, incit ei cred
că nu este decit o chestiune de scurt timp "53• In rîndul răsculaţilor se
aflau şi cei ce au refuzat laturile în 1 879. "Cînd i-am intrebat - relata
P. Stoica in raportul său adresat ministrului - pentru ce nu s-au dus
să-şi ia pămîntul de la Belceşti, ei au răspuns că nu este nevoie să
se ducă aşa departe, deoarece au să se împartă toate moşiile statului
şi atunci vor lua pămînt mai aproape"54• I n rezoluţia pusă la 1 6 aprilie
de A. Marghiloman pe raportul procurorului general se preciza că "Re
vizuirea aplkaţiunei legei însurăteilor se va face în curînd si va da o
satisfacţie reclamanţilor"6�.
I n urma aplicării decretului de împroprietărire a însurăteilor nu
au fost satisfăcute cerinţele multor ţărani rămaşi fără locuri de hrană .
Multi ţărani au fost excluşi de pe tabelele de improprietăi'Iire, deşi se
incadrau în dispoziţiile art. 5 şi 6 ale legii rurale56,. La 1 5 martie 1 880
un număr de 1 9 însurăţei din Pîngăraţi, excluşi de la improprietArire,
arătau că " ţăranul fără moşie nu poate exista " . Din această c auză ei
"Daţi-ne pămînt, daţi-ne pămînt, rupeţi lanţurile
cereau categoric :
&1 R���oala tdranilor din

bltCJt Populare Romdne,

mie_i., 1950, p. 73.
lbidem, p. 1 10.
6J Ibi�em, p. 1 1 1 .
�� lbidem, p . 112.
65 Jbidem, p. 1 16.
62

56 .

1888,

Documente şt mlirturii privind istoria Repu

ingrijite de Acad. Mihail Roller. Editura Acade

Arhivele statului Neamţ, fondul Pr� fectura Neamţ, dosar nr. 4 /1880, I. 62 ;
.
J_Jlingerea dm 1 februan_� 1880, ce1 36 de ţărani din Pîngăraţi arătau că

m

deşi h� 1864 au fost trecuţ i pe ta �elele de 1mproprietărire şi au plătit des
.
}:'ăgubirea, totuşi nu au pnmit pămmt. E1. cereau să li se "deie pămînturile"
ce li se cuvin .dacă mai sîntem consideraţi ca locuitori in interiorul ţării
şi ne mai putem bucura de legile ei". (Arhiva Istorică Centrală Bucureşti,
fonq.ul Ministerului Agriculturii, Comerţului , Industriei şi Domeniilor Sta
tului, Insurăţei Neamţ, dosar nr. 1 /1878, f. 19 şi 34).
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cele mai teribile cu care au fost şl sint legate braţele noastre şi daţi-ne
pămint ca să ne putem hrăni, trăi şi da ceea ce se cuvine guvernului "57•
Ţăranilor li se răspundea că nu mai pot fi improprietări ţi din lipsă de
pămînt.
In cursul anilor 1 878-1 888, foştii combatanţi, fără pămînt şl ne
trecuţi pe tabelele comunale, fac cereri pentru a fi împroprietăriţi68•
Fostul luptător în războiul din 1 877-1878, Ioan Mariş din comuna Pe
tricani, scria prefectului că a fost omis cie la improprietArire, deşi intra
in categoria celor vizaţi de art. 5 şi 6 ,.c a unul ce posed numai casa
cu 9 prăj ini " . Pe lîngă aceasta a ,.mai servit aproape 8 ani in armata
de linie şi cea teritorială înainte şi tot timpul cît a durat" războiul de
independenţă"59, pentru care cerea să fie tmproprietărit.
Cu toate că 5 locuitori din comuna Vinători au dat mărturie la
27 iunie 1 88 1 , că săteanul Gh. Luca Coşofreţ ,.nu are nici o p orţiune
de pămînt " , şi că in 1 877 a lua t ,.parte la răzbel " , pentru a- i servi la
menţinerea împroprietăririi lui pe moşia Ocea, totuşi autoritatea co
munală l·a scos din stăpînire, deşi achitase despăgubirea clăcii60•
Alte contestaţii şi j albe ale ţăranilor nemteni se referă la deli
mitările arbitrare şi la pămînturile proaste ce li s-au repartizat. Reac
ţia imediată a multor săteni - în afară de contestarea delimitărilor a fost aceea de a nu intra in stăpînirea pămînturilor neproductive, dP
a nu le ua .

Astfel, la 4 mai 1 879, un număr de 9 insurăţei, împroprietăriţi în
com_una Vaduri, arătau prefectului că, deşi în acte scrie că au primit
locu.ri în ţarină , în realitate li s-au dat ,.numai fînaţ şi imaş şi într-o
foarte mare depărtarP " 61. 10 însurăţei din comuna Călugăreni, repar
tizîndu-li-se pămînturi proaste, ,.tufiş închis care nici odată nu-l putem
!culrtiva" 62 le-au refuzat, decl arînd că nu vor plăti nici un ban pentru
'răscumpărarea lor63. Primarul comunei Vaduri a întocmit la 7 octom
brie 1 880 un tabel cu 1 2 însurătei care ,.au refuz.at a primi pămîntu
rile " 6". La fel au procedat 44 însurăţei din comuna Pîngăraţi65• De ase
menea, 95 însurăţei din Buhalniţa şi Galu au refuzat a plăti despăgubi
rea, plata cheltuielilor de delimitare şi a-şi cultiva locurile66 .
57 Ibi�em, f. 24.
68

59

to

61
62

63

M

65
&6

Arl_livele statului Neamţ, fondul Prefectura Neamţ, dosar nr. 1 /1882, f. 191.
Ibidem, dosar nr. 2/1881, f. 237-238.
Ibi�em, f. 32, 232.
Ibt�em, dosar nr. 1 /1876-1079, f. 797.
Ibidem, dosar nr. l j1880, f. 422.
Ibidem, f. 423.
Ibiljem, f. 813.
Ibidem, f. 742.
l bidem, f. 81!:1
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La 25 iunie 1 882 primarul comunei Bicaz arăta că 1 4 tnsurăţei, au
renuntat la pămînturi, fiind neproductive sau prea depă·rtate67• Depăr
tarea constituia pentru tărani, în conditiile de sărăcie in care trăiau
şi a mijloacelor de transport de care dispuneau, o greutate atît de
mare încît au fost nevoiţi să accepte pămînturi rele mai aproape decit
pămînturi bune la depărtări mari68• De fapt aceasta este o altă parti·
cularitate a împroprietăririi însurăţeilor in judeţul Neamţ. Moşiile sta
tului din acest judeţ, conform dispoziţiilor legH rurale, nu puteau satis
face nevoile pentru împroprietărirea numărului mare de insurăţei69•
In raportul comisiei judeţene din 1 8 februarie 1 879, inaintat Admi
nistraţiei domeniilor se preciza că aveau dreptul la improprietărire
2.642 insurăţei. Din ei s-au împroprietărit doar 2.403 tnsurăţei cu loturi
pînă la 7 pogoane, rămînînd neîmproprietăriţi 239 d e săteni, care ur
mau să primească pămînt pe moşiile Belceşti, Cioara şi Şipotele din
j udeţul Iaşi.
De aceea , strămutarea tn alte judeţe a constituit o problemă ce a
dat naştere la mari frămîntări şi multe nemulţumiri. Legiuitori i mai
urmăreau să-i improprietărească pe însurăţei pe intinsele moşii ale
statului mai puţin populate, unde li se dădea suprafaţa maximă, in
scopul formării unor gospodărli mai stabile economiceşte. Din docu
mentele existente în Arhivele statului Neamţ reiese că insurăţeilor din
acest judeţ li s-au oferit loturi in judeţele Iaşr0, Galaţi şi Ialomiţa.
La 18 martie 1 879 un număr de 20 î nsurăţei din comuna Cîrlri.gi
se plîngeau autorităţilor că in loc să fie tmproprietăriţi pe moşiile sta
tului mai apropiate, li s-a dat pămînt tocmai la Bekeşti, unde nu se pot
strămuta .,fiind săraci cu desăvîrşire"71• O plîngere asemănătoare au
inaintat şi cei 44 însurăţei din Şerbeşti, arătînd că sînt lipsiţi de mij
loace de strămutare, că au familii grele şi că sînt .,angaj aţi la proprie
tarii de aici pe timp de 4-5 ani "72•
Ţăranii improprietăriţi nu aveau . ,nici bani �ŞÎ nici credit şi afară
de aceea nu au primit o intindere mai mare pentru care să merite a se
deplasa in alte j udeţe cu tot cortegiul de cheltuieli, de neajunsuri şi
de neplăceri sentimentale "73•
In acest caz, ţăranii nu-şi puteau întemei<a de la bun inceput o
gospodărie mai stabilă economiceşte, ajungînd treptat să·şi vîndă forţa
de muncă ori să accepte ., invoielile " grele cu proprietarii.
67
68
69
70

Ibi�em, dosar nr. 2/1822, f. 865.
Ibi(lem, dosar nr. 2 /1878, f. 128.
Ibi�em, dosar nr. 1 /1876-1879, f. 44, 3�2-343 ; f. 554.
Ibi�em, dosar nr. 1 /1876-1879, f. 545.
7 1 Ibidem, f. 623.
72 Ibidem, f. 645.
73 Cr�angă, D., G., Consideraţiuni generale asupra reformelor agrare şi asupra
e:rproprierii, Bucureşti, 1913, p. 10.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro

CiH EORGHE TÂNAS�

------ - - --- --------- --· -------- -----

La 1 3 iulie 1 882 Administraţia domeniilor statului îl anunta pe
prefectul de Neamt că însurăţeii rămaşi fără pămînt din acest judeţ
vor primi pămînt în j udeţul laşi şi anume : pe moşia Belceşti cei 272
însurăţei din comuneLe Hangu, Călugăreni, Galu şi Pipirig�� ; cei 67 de
săteni din comuna Bistricioara pe moşia Gineşti ; pe moşia Şipotele cei
80 ţărani din comunele Buhalniţa şi Hangu 75• Cei 4 1 9 însurăţei primeau
suprafata maximă, însă intrau în stăpîn�rea pămîntului abia în toamna
anuţui 1 883 şi 1 884, cînd expirau termenele de arendare a acestor doui!i
moşii. Inginerul hotarnk al j udeţului laşi, Grigore Neculce, urma să
execute lucrările de delimitare a pămînturilor şi planurile noilor aşe
zări rura1e76, lucrări ce se desfăşoară în ritm lent . Astfel, la 1 6 aprilie
1 885 cei 93 însurăţei din comuna Călugăreni cereau să fie puşi in po
sesia pămînturilor repartizate "pentru a-l putea lucra in anul viitor
1 886"77
Deşi prin circulara Administraţiei domeniilor din 25 iulie 1 880
către prefecţi, se comunica faptul că sătenii care se mai credeau îndrep
tăţiţi să facă cereri la autorităţile competente spre a fi împroprietăriţi
ca jnsurăţei pînă la data de 30 august 1 88078, dată la care s-a ordonat
inchiderea lucrărilor comisiilor, totuşi lucrările de împroprietărire sau
verificare a acesteia au continuat în judeţul Neamţ şi în anii viitori.
Astfel, la 26 mai 1 881 , Ilie Dîrţu, primarul comunei Buhalniţa, nota in
procesul verbal că " delimitarea pămîntuJ:'Iilor însurăteilor nu este ter
minată, nici mă-car cel putin începută" şi că în "loc de 1 67 locuitori
insurăţei ce erau a se împroprietări pe această moşie, rămîn numai
48"79• Precizăm că un insemnat număr de insurăţei au rămas neîmpro
prietăriti, sub motivul că, deşi au acest drept, nu ajung locurile pro
puse de comisie, a li se da pe mosiile statulu i din judet. Mulţi au re
clamat zadarnic autorităţilor80• Intr-un proces verbal in-c heiat în 1 882,
subprefectul plasei Piatra-Muntele constata că numai în anexa Tarcău
31 însurăţei "nu s-au împroprietărit nici de leqea de la 1 864 şi nici
după aceea nouă " deşi ei au " tot dreptul" de a primi pămint"81•
7t, Arhivele statului Neamţ, fondul Prefectura Neamţ, dosar nr. 2 /1881, f. 776.
75 Ibidem, f. 775.
16

Ibidem, f. 773.

V7 Arhiva istorică Centrală Buc:ureşti, fondul Ministerului Agriculturii, lnsu-

răţe_i Neamţ, dosar nr. 1 /1676, f. 913, 992.
Ad!l-niloaie, N., Berindei, Dan, op. cit., p. 333.
79 Arhive �e statului Neamţ, fondul Prefectura Neamţ, dosar nr. 2 /1661, f. 135.
_ 1660, de ('Xemplu, 19 săteni
BO La 14 tuhe
adresau .ultima plîngere" prin care
cer�au ,.cea de pe urmă rezoluţiune, pentru a nu mai pierde zile de lucru
uml)lînd re drumuri" in legătură .. cu puţinul pămint ce ne este hărăzit prin
actele de improprietărire" (Ibidem, dosar nr. 2 /1676, f. 226).
Bt J bi�em, dosar nr. 1jl662, f. 312.
iB
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Aplicarea art. 5 şi 6 ale legii rurale în satele din regiunea de mun
te, unde, fiind mai puţin pămînt fertil, arendaşii au urmărit la delimi
tare să-1 reţină în întregime pentru ei şi să strămute pe însurăţei in
alte locuri, au provocat abuzuri şi nemulţumiri .
Documentele atestă că nwneroşi tărani au fost deposedati de latu
rile primite82, iar altii nu au primit nici-o palmă d e pămînt. Astfel, un
insurătel din Petrkani, într-o j albă din 30 septembrie 1881 , arătînd c:ă
" este o prea mare nedreptate la noi în tară" întrucît preotul " stăpîneşte
trei locuri ", iar el este " muritor de foame", cerea să fie împroprietărit
"în -unul din locurile ce stăpîne�te preotul" 83•
In comuna Petricani, primarul, în cîrdăşie cu peweptorul, au :;tă
pînit în mod ilegal 1 7 loturi destinate împroprietăririi însurăţeilor �i au
. .
dat loturi şi fraţilor, deşi " n-au fost nicioda·tă clăcaşi , n-au domiC1hat
in Petricani şi n-au avut drept de împropnietărire"84•
Laturile ce şi le-au însuşit prin " abuzuri netolerate" formau "un
singur trup, pe care primarele şi perceptorul şi-au format lanurile de
pîine, la care •a angajat munca şi pămînturile locuitorilor fără nici un
cost" es
Numărul mare de plîngeri ale locuitorilor din Petricani se dato
reşte încălcărilor grosolane săvîrşite de primarul Manoliu în aplicarea
·art . 5 şi 6, care "prin mij loace de tot felul a căutat să-şi improprietă
rească neamurile sale si indivizi ce nu-şi au fiinţă prin comună " 86•
Prin urmare, unii din însurăţei n-au primit pămîntul ce li se cu
venea, pe cînd alţii ce nu aveau nici-un drept au fost împroprietăriti.
Cererile însurăţeilor pentru pămînt şi procesele între împroprietăriţi şi
stat s-au prelungit pînă la începutul secolului al XX-lea, chiar dacă
actiunea de împroprietărire a însurăţeilor era încheiată oficial.
Astfel, la 2 mai 1 888 un număr de 202 săteni din comuna Draga·
mireşti cereau să fie împroprietăriţi conform legii rurale şi cea a însu82 Vasile a Morăriţei din Petricani a fost deposedat de pămintul primit şi nu
ştia .după care lege s-a găsit In drept domnul primar a comite această
deJ:osedare ilegală" (Ibidem dosar nr. 2 /1661, f. 413) ; deposedat a fost şi
Gheorghe Luca Coşofreaţă din Humuleşti, fost luptător în 1677 (Ibidem,
f. 232).
83 Ibidem, dosar nr. 2 /1661, f. 1 R l .
84 Primarul comunei, Chiriac Manoliu stăpînea . u n l o c d i n Tîrpeşti în mărime
de 600 prăjini după legea rurală" şi că acest loc este trecut în actele de im
proprietArire pe numele Frăsina Ana, Safta şi Ion, fraţi ai primarului ce
sînt din Tg. Neamţ. De asemeni, primarul stăţ.inea locurile .,a 9 oameni
fără consimţămîntul lor", iar pe1·ceptorul Vintea .Ia alţi B oameni" (Ibidem,
dosar nr. 2 /1662, f. 57, 62).
S5 Ibidem, f. 64.
SG 1 bidem, f. 67.
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răţeilor din 1878--- 1 87987, După legea însurăţeilor cereau să fie impro
prietăriţi pe moşia Boteşti un număr de 83 de ţărani din comuna Girov88•
Procese indelungate cu statul au avut locuitorii din Oglinzi, Taz
lău, Pîngăraţi, Hangu, pentru revendicarea terenurilor luate din r.auză
că nu s-au strămutat89,
Din cercetarea planurilor de împroprietărire a insurăţeilor pe mo
şiile statului din judeţul Neamţ reiese că a existat preocuparea ingi
nerului delimitator de a prevedea drumuri prin ţarină, care se legau
de d rumurile largi şi drepte din sat, cu scopul de a uşura transportul
produselor agricole de la cîmp acasă. De asemenea, in 1 878 in toate co
munele judeţului s-au rezervat loturi pentru şcoala primară.
O dată cu strămutarea improprietăriţilor din comunele de munte
in localităţile de şes, asistăm si la modificări in structura profesională.
*

Cercetările de mai sus, bazate pe materiale documentare din ar
hive, duc la următoarele concluzii :
Condiţiile în care s-au aplicat articolele 5 şi 6 ale legii rurale din
1 864 in judeţul Neamţ, fără să difere prea mult de cele ce s-au petrecut
in restul ţării, aduc totuşi elemente noi şi unele particularităţi. Adău
gîndu-i şi p e cei 4 1 9 nemţeni împroprietăriţi in judeţul Iaşi, la cei 2.644
săteni împroprietăriţi în Neamţ, rezultă că între 1 878-1886 au fost
împroprietăriţi 3.063 însurăţei, cu o suprafaţă de aproximativ 1 1 .71 1 ha.
Cu toate acestea. in urma aplicării decretului de improprietărire a insu
răţeilor nu au fost satisfăcute cerinţele multor ţărani rămaşi fără locuri
de hrană. In anul 1 890 un număr de 3.956 de insurăţei nu aveau nici o
palmă de pămint90
Dacă mai avem in vedere faptul că un număr de 2.539 insurăţei
au primit loturi între 3--4 ha, in loc de 6 ha, cît li se cuvenea, că multe
din aceste pămînturi erau neproductive ori la mari distanţe de locul
natal, că aceşti săteni trebuiau să plătească despăgubirea enormă, im
p ozite către stat, taxe comunale şi judeţene, prestaţia in muncă pentru
construirea şoselelor comunale şi j udeţene, rezultă că aplicarea artico
lelor 5 şi 6 in judetul Neamţ au servit in primul rînd interesele econo
mice şi politice ale claselor dominante. Pînă la inceputul secolului al
XX-lea o mare parte din ţăranii lipsiţi cu totul de pămînt şi majorita87 Arhiva Istorică Centrală Bucureşti. fondul Ministerului Agriculturii, Comer 

ţului, Industriei ş i Domeniilor. Insurăţei Neamţ, dosar nr. 1 /1878 f . 957,
958, 986, 987, 968 şi 979.
88 Ibid em f. 548, 584.
89 Ibidem, dosar nr. 9 /1878, f. 222.
90 Gherghiu, D., C., Dicţionar geografic asupra judeţului Neamţ pe anul 1890,
Bucureşti, 1895, p. 43, 90, 131, 203.
,

,
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tea ţăranilor pe cale de proletariza re erau ţinuţi mai departe pe gos
podăria moşiereas că, continuau să ia în arendă loturi mici de pămînt,
punînd in felul acesta la dispoziţia propriet �rilor di l1: j ude! mina _de
lucru necesară. Neputînd să achite despăgubu ea, 88 dmtre lmpropne
tăriţii de la 1 878 şi-au părăsit loturile, indreptînd u-se spre oraşele jude
tului, unde işi vindeau forţa de muncă, contribui_nd la creşterea n�me
rică a proletariatului. Pînă in 1 890, 82 de loturi mtraseră in propneta
tea comunelor, din cauza neputintei de plată a improprie tăriţilor sau a
moştenito rilor lor. Accentuî ndu-se stratificar ea şi pauperizarea ţără
nimii s-au creat şi braţele de muncă libere necesare dezvoltăr ii indus
triei judeţului Neamţ.
I nstrăinarea şi pulverizarea loturilor de la 1 878, alături de faptul
că mulţi au fost excluşi de la împroprietărire, că cei cu pămînt puţin
nu au primit sub nici-o formă locuri, toate acestea au făcut ca in anul
1 888 numărul sătenilor fără pămînt de hrană, să crească .
Ca urmare a improprietăririi insurăţeilor, deşi au fost proiectate
a se infiinta 7 comune noi, au luat naştere o comună şi şase sate de
tip modern. I n ultimele două decenii ale secolului al XIX-lea asistăm
la o dezvoltare a forţelor producătoare ale judeţului : se extinde grădi
năritul, exportul cerealelor se intensifică , suprafeţele agricole au cres
cut, s-a dat o atenţie mai mare construirii şoselelor pentru a uşura le
gătura cu celelalte centre economice din ţară.
Poziţia economică a marilor proprietari funciari şi a elementeloi
capitaliste în agricultura judeţului se întărea tot mai mult.
Improprietărirea însurăţeilor din 1 878- i 879 realizată in condiţiile
creşterii luptei maselor ţărăneşti pentru pămînt şi desfăşurată sub pre
siunea războiului din 1 877-1 878 a constituit un pas înainte pe calea
dezvoltării capitalismului la sate.
·

LA DISTRIBUTION DES TERRES AUX NOUVEAUX MARit!S SUR LES
DOMAINES D'ETAT DE DEPARTEMENT NEAMŢ ( 1878-1879)

RESUME

L'auteur s'occupe d'un aspect peu connu de la loi agraire de 1864 ; il pour
:;uivie l'npplication des articles 5 et 6 de cette loi sur les d0maines d'Etat de de
partement Neamţ, determine le caractere et les consequences de la distribution
des terres aux nouveaux maries.
La distributions des terres aux nouveaux maries et la Iondation des villages
et des communes nouvelles sur les domaines d'Etat, avec des preoccUJ:"ations de
systematisation et de modernisation rurale sont les resultats de l'application des
prevoyances contenus dans les articles 5 et 6 de la loi agraire de 1864.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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Les travails pour l'elaborations d'un reglement concernant la distribution des
terres aux nouveaux maries ont commence par suite d'actions paysannes et se
Gont deroules sous la pression de la guerre de 1877-1878.
Commancees au 21 Novembre 1878 l'appLication et la parachevement des
.actions de la distribution des terres dans le departement Neamţ se prolongeront
jusqu'en l'annee 1886.
A cette occasion, dans le departement Neamţ, ont ete mises en possession · des
terres 2647 ţaysans avec une surface de 9197 hectares et 1350 metres carres et
sont cree 7 agglomerations rurales nouvelles.
L'auteur met en evidence les ţrocedes utilises par les fermiers et par les
administrateurs des domaines, d'Etat dans le departement Neamţ â fin que les
nouveaux maries recoivent des parcelles de terre tres petites et infecondes.
Par la suite de la distribution des terres aux nouveaux maries restes sans
parcelles de terres n'ont pas ete satisfaites les pretentions des plusieurs paysans
du departement.
N'ayant pas suffisamment de terre cettes especes de paysans tomberent de nou
"l•eaux sous la domination de grands proprietaires Ionciers et des fermiers, etants
obliges de travailler la terre de ceux-cien conditions assez dures.
La distribution des terres aux nouveaux maries de 1878-1879 a servi aux
interets des dasses dominantes.
La position des grands ţroprietaires fonciers et des elements capitalistes dans
l'agriculture de departement Neamţ s'est solidifiee continuelement.
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TARANIMEA DIN ROMANIA ŞI UNIREA TRANSILVANIEI
(AUGUST 1914-AUGUST 1916)
de IOAN SCURTU

Exi'stă ,in :istoria Uecăru:i popo;r even�im enrt:e a că:ror

impor·t,anţă

nu numai c ă nu scade odată cu scurgerea anilor, dar, din contră, tim
pul 'le adaugă noi v�al:enţe. Un asemenea avelllil ment

este în

istor,ia

flomârulor adul de La 1 decembrie 1 9 1 8, oare a consemnat încheierea
flomân.
1
n'aţiom:l Ull1Har
Unirea Ţ,ransilvanâei cu România, act profund democratic, ·a re

procesului de forrna.re a s·ta,tului

prezentat tmpUnN-ea unui,a dintre cele maJ scumpe 1de.a-luri �ale poporu
lui nostru de pe arnbe:le versam te ale Gaii'plaţilor . Unire1a nu a fost rodul
de
Ulll!Ol' 'aranj ame nte di?lomartike, nioi al 'acţiumH un:ui numă,r rest•rîns
pen;;oane, ci a fost opera în:t:regu'lui pop w român. Ţă·rănime;a, oare cons
tiltwa ,oovî1rşHJoarea Illlaj o;rHat.e a naţiunii noastre, a adl\.lls o contribu 
tLe de nepreţuit la făurirea 'S t,atului um.itar român. De aoeea. ne propu
nem să prezentăm ÎIIl ce[e ce urmează atitud �.nea ţărărumiti d:in România
- in ,Ciil'll Îi neutreHtă,ţ ii - f,ată de unirea Train'silVIaniei.

In anul 1 9 1 4, anul dezlănţuirH primului război mondial, sHuaţLa
polirt:kă idÎill România er a deosebi1 de dinamică. Ascruţiflea contr;adicţi
H·or sodale dlin lume1a sa�t�elo,r, teama da·selor domina:nte de o nouă răs
coaJ.ă de marti proporţii, pmcum şi do!f'inţa burghezi,ei de a-şi întări
proprid.le poziţii au determinat Partidul LibeMl să p•romită, în septem
br,ie 1 9 1 3, înfăptuire a imedia,tă a re�orme.i agr.aJTe şi 1a .celei electora�e .
Venit la guvern în ianuarie 1 9 14, Partidul Libel'lal a or ga.n·i za t în grabă
�alegeri ; noul pa·rlldment s-a de,darelt la 22 aprilie 1 9 1 4 pentru revizui
r·e.a Comsti'tuţiei. Dup ă noi alegeri, Adunar.ea Constitua.ntă a hotărît
la 5 1iu.nie 1914 crea:r,e:a unor oomi,si'i par1amenta,re pentru
el,abor.area
proiectel or de reformă care să fie aduse spre dezibatere în �sesiunea din
noiembrie 1 914· In jUJruil 're�ormelor :pmm.ise se desfăşura o
a'cerbă
liUiprt ă p o:li1tic ă :
în timp ce liberalii ,antUntaJU exp:ropri,ema propr,iertăţUo;r
piCllltkulare

1 000
frunte .cu

de p.e ste

mocrartke - în

Memori.a Antiq·u itatis,

II,

1 970

ha şi a,coroarea colegiului

uni c, forţele d'e

sodaliştii - se pl'lonunţ·au pentru o exp!"o-
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priere radica�ă şi p-entm vot universall , ·i1ar Pa!Iti:diul Oonsei'V181tor se
oprune1a cru îndî rj ire odcăro� re�orme ca/I'Ie ar fi at ins baza eco nomică şi
politic ă a moşi ei'!i mMI .
i u.J.ie
Lupta politică cunoştea o intensitate crescîndă cînd, în
1 9 1 4, a izbucnit războiul mond1a·l dezlănţuit de marile p-uteri irnperialis,t e.
Pe pi'Iimul pl•an al v•ieţii politice va 1trece ·chesti'1.11I1ea atitrudinii Ro
mâniei faţă :de •taberele în conflict2, ·reformele promilse fiind lăsa•te pe
plan secundar. La 3 august 1 91 4, CoiliSiliul de Coro an ă a proclamat
neutrail itatea Româruiei. dar maj or itatea oamenHor politid n-au consi
del1at hotărÎirlea luată ca defi n i tivă S-a decla nşat a•stfel o inverşuna•Ui.
lUiptă int•re pa,rtiz•ani� neuwaHtăţii, cei care militau p entru in t rarea Ro
mâni.ed 1a:lături de ButerHe Cent ra�e şi cei ca·re cereau războiul alături
de Anltantă, fiecdll'e susţinînd, in f'Ond, o a ltă ca�e de reail izdăe a desă
v·îrşill1i'i unităţii de stalt.
La rede schiderea parlamentulu i, in no i embrie 1 91 4, problema re
fOIT1lllell or a fos t scoasă de pe ordinea de zi . Preşedintele ConsHirului de
Miniştri, Ion J. C. Bră:tdanu, .a spus : " DomnLior d ep uta ţi., situaţiunea
Internaţională ne a impus amîna�ea refonnelor p entru a că·ro.r înfăptu
Ire aţi fost aleşi . . . Ţara are nevoie de unirea sll!fleltea sc ă a tuturor fiilor
săi "3• ClaJSielle domin1ante au ajrms astfel la lllll n'Ou compii'omis in defa 
-

-

.

-



.

voarea ţărănimii.
In :perioada neuJtrelităţii, august 1 9 1 4 - august 1 9 1 6, si·tuatia ţă
rănimii s-a inrăutăţit considerabil : rechiziţiile mas ive4 au dezorganizat

multe gospodării ţărăneşti, ��ar d es ele concentrări le-au lipsit de p rin 
dpa1lele braţe de muncă5• Ca ur mare a intensificării e:>Upl oat ărU şi a
agrevării sHuatie·i materiale a ţărănimii, in anii neutralităţii se imegils
trează numeroase manifestări de nemulţumire, care uneori imbra cau
forme violente6•
·

1 Relaţii agrare şi mişcdrt ţdrdneşti
2

3

'

5
6

tn Romdnia, Editura politică, Bucure��ti,
1967, p. 156-164.
C. Bacalbaşa, Bucureştii de altii datlf, voi. IV, Bucureşti, 1933, p. 149.
Dezbaterile Adunării Depu taţilor nr. 7, şedinţa din 3 decembri-e 1914, p. 16.
Arh. ist. centr. a st., fond. Minist. de Int., dos. 13 /1915, f. 25 ; Adevlfrul,
XXVIII (1915), nr. 10039 din 22 februarie ; Epoca, XXII (1916), nr. 151 din
2 iunie.
Situaţia clasei muncitoare din Romdnia, 1914-1944, Edit. politică, Bucu
reşti. 1966, p. 19.
Vezi M. Iosa, Acţiuni ţlfrlfneşti fn RomAnia in per ioa da 1901-1911, tn Studii,
1962. nr. l.
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i�e'!ăată a r� f.o;mel o_r pro
ntăţllor9• �oş1enlor ş! aren
auto
rilor
abuzu
iva
impotr
u
a
t
es
t
mis es, pro
.
impoltnV>a fa;v.on. � SIIllelor
ridu:at
daşilorto. De a·s emenea, ţărănimea s-a
le12 , pe<nt:U . a�<�gurarea
La conceni'rări şi rechiziţii 11 , a13•spe crul ei oo :cerel(ll
Deşi Iru� d<: _ .dlasă a t�anarm1 a . .con
hranei famili.Ji.Lor cOOllcentreţHor
comp:a:reJttiv � . aJn.�� an
tinuat să s·e matnifeste in per·ioada neuti1ahtăţu,
.dat ore ad1v1t:ăţn or
se
Faptul
itate.
'intens
în
t
u
z
teriori aceasta a s că
� av�u loc : PI'17ganel�r Ministerului de Interne, desel or moorp'Oiră�1
.
d ati<tudi
pnvm
nu
chestlu
asupra
ii
rum şi concentrării atenţiei ţărănim
război·
in
imperialiste
IIlea Ro mâni e i tată de grupările
Războiul se desfăşura la grenHele ţării şi din momen·t ]n mome111t
România putea fi atll"a să în ma:rea oO'llflaqr:atie. Ţără'IlJÎmea manHesta un
Ţăranii oe�reau păm1rut7, ·înfăptuirea

mare interes faţă de desfăşura:rea evenimentelo:r, urmărea cru Wrigu
raro lupta d!intre grupările politice din ţară în legătură cu aH1.1Udlinea pe
care trebuia s-o ia România, îşi exprima deschis dorinţa de a c OTIJtribui
lia lliili rea T.J1ansi lvaniei cu ţa�ra. CQinsiderabila creştere a n'lllilăruluii ca
selor de cirtire din sate şi a celor care le frecventau14 , ats:idruHatea cu
oare ţăra'IllÎ i llrnlăreau presa, precum şi receptivitatea flaţă de orice ştire
privri.nd desfăşUJrarea r ăz b o Lului şi atitudinea fiactorilor poliUCii. din R.to-

7 Lu ��na satelo_r, Ploieşti,

1 (1914), nr. 3 din 16 noiembrie ; Dezbaterile Adu
nlfrn Deputaţtlor, nr. 31 din 10 februarie 1915, p. 285 (�etiţia ţăranilor din
sate ! e Lucăceşt!_ , Valea-Arin ilor,
Tazlău-Poduri, Străjeşti, Girlele-Prozno
.
_
reşt1 ŞI Scorţem, Judeţ
':ll Bacău) ; nr. 1 3, şedinţa din 18 decembrie 1914, p. 51
.
_
(memorml
ţdramlor dm comuna Birsăneşti, judeţul Botoşani).
8 Ce spune ţara, in Adevlfrul, XXVI I (1914), nr. 9884 din 17 septembrie ; Badea
Gheorghe, Rlfzbotul şi lmproprietlfrirea. In Lumina satelor, Ploieşti. 1 (1914),
nr. 1 din 20-26 octombrie ; O. Băltăreţu, N-am uitat reformele, in Liga Deş
teptarea, II (1914), nr. 46-47 din 17-24 august.
') ':fedreP_tate # primejdie, in Dumineca poporului, II (1916), nr. 18 din 10
Ianuan � ; Gh. 1 . Ma ?'en, Cum se împart ajutoarele fami'liilor concentraţilor,
ln Lumzna poporuluz, Buzău, 1 (1916), nr. 5 din 21 februarie ; Administraţia
la sate, in Adevlfrul, XXVIII (1915), nr. 10004 din 18 ianuarie.
10 Plfmî�turile ţlfranilor fnclflcate, in Adevărul, XXVIII (1915), nr. 10112 din
9 ma1 ; Revolta unnr muncitori agricoli, Ibidem, 1914, nr. 9856 din 20 august.
11 Ion Popescu, Adevlfratul patriotism. Glasuri de Ia ţară, in Viitorul, VIII
(1915), nr. 2494 din 21 ianuarie ; Ioan 1. Oană, Scrisori de la sate, In Vestita
ruJ satelor, Fălticeni, V (1916), nr. 7 din 14 februarie.
1 2 Al. Yălescu, Mişcarea speculatorilor de cereale, in Gazeta ţăranilor, Muşă4
teşt1_ (Argeş), XXIV (1916), nr. 21 din 22 mai ; Pentru apărarea slftenilor, in
Albina, XVII (1914), nr. 45-46 din 3-10 august ; Ţăranii agricultori sint
speculati, in Viitorul, VII (1914), nr. 2325 din 1 august ; Contrabandele din
judeţul Suceava, in Epoca, XXI I (1915), nr. 164 din 17 iunie ; Agitaţia din
Piatra Neamţ, in Adevărul, XXVIII (1915), nr. 10022 din 5 februarie.
1 3 Arh. ist. centr. a st., fond. Min. de Int. dos. 12 /1915, f. 366 ; N. Iorga, Lipsa
de porumb, in Neamul romdnesc pentru popor, V (1915), nr. 8-9 din 11 mar
tie ; Constantin Miile, Porumb ţlfranilor !, in Adevărul, XXVIII (1915), nr.
10050 din 5 martie.
14 N. Iorga, Casele de citire, in Neamul romdnesc pentru popor, VI (1916),
nr. 12 din 20 martie.
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mama, demonstJrează din pUn faptul 'că ţărăJn:imea lUJa pa[lte l'a marile
prob[eme ce se ridicau î n faţa ţării, 1a întlr.egili ll1Jaţiuntl5• Neav.înid
un
pmid pollditlic propll'iu, ţără'IliÎ!IIlJea din RI()IJJl âJ:ti,a n--a putut să-şi exprime
într-un cadru organiZJa:t pozi,ţi..a faţă de uJitÎJrea Trans:HVJam,iei cu tara.
Acest fapt explică intr-o măsură de ce istoricii - care au abol'dat cu
lrux de amănuhte &::tiv.itaJtea. dlifexitelor grupărJ ,a1le burgheZ!Lei ş i moşie
rimi·i - ·au tratat eXitrem dJe suma>r, saru pUJr şL simplu au ocolirt prezen
tarea pooziţiei ţărăruimti ,în ani·i neutraolităţii faţă de desăvirŞiixea rmităţi:i
de stat. Faptele ,arată că . animată de un putemi1c pa•trJotism, ţărănimea
şd-,a exprimalt plenar hl()ltăr•irea de nestrămutat de a cont11ibui l'a rmirea
Tra.nsiJlvaniei cu Itomânira. .Asupoo forme'lor oonorete de înfătpltuire a
acest'U!i a:Ot exisbau mai multe ori ent ări .

Deoareoe ţărăntmea din R'omâ!Il'ia l1lU er a o clasă omogenă, unitară,
oi era îrnpăirţ�tă în păJturi ou ·inte'l' ese soecifiloe, s e cons•tată în rîndul
aoest·em .orientă·11i poli'tioe de diferite i!lJuante . Fără îndoila1ă c ă un ro l
important in expriii1Jalooa un1or anurn1te opi.JniJ.i l-<a arvut i ntensa prOipagan
dă ·a grupări,Lor pol,ititoe organizat e.

Acbepţii neutTICIIl.H ătii, ai a H�a�nţei miH:ltare cu Puterile Centr·ale sau

ai i}UJptei alături de Antantă, conştienţ-i de forta pot•enţială pe care o
reprez,enta ţărănime'a într-un eventual r ăz boi 16, au desfăşurat o
vie
propa gandă de cîştigare a acesteia.

O Laborioa1să 'acrtiv,i:ta,te p�ropag,anidiiStkă a desfăşura't în ·aill[ i noo
tr,aliltăţi.i p,a,rNdUJlui Soailal-Democrat. ,. Soda:HştLi 11omâni doreau fierbinte
eliberarea regiunilor româneşti aflate sub dominaţie străină şi făurirea
statului naţional unitar " 17, dar văzînd pericolul pe care .ambele tabere
imperialiste îl oolliSHruiau pentru ţara noa·s.tră, ·s e p ronu nţ.au pentru o
politkă de neutr.amate 1 8•

AdJresLnJdu-se ţărănim�i pnin presă şi bwşurP 9 , desfăşurînd o in
tensă propagandă iJlil'IÎIIl't"l'le sătenH .conoen.tmţi, P.ar:tidul SociiaJl-Democr,a·t
mobul,iza maiSel·e la !U!pt a impotriva antrenă1rii R!omâ111iei în răZJboÎIUl im
periladist, pentoru îm!bu.n.ă•tăţirea .condiţiL}OT de VJiaţă, şi mai 'a1es pentru
î'l1făptui11ea imediată a 11e�ormei .agre�re 20• StimUJl.a·�i de 'O asemene a pro
pagandă, uniii ţăll'lani - maO. ales cei care loooia!U în preajm a oentrel1or
indus tri,ale, sau ciare lucrau oa sezon.ieri în diferite in1Irep rinde ri urba
ne - au par,tidpla"t [a întruniri •soc'ialistle :amti războ-i111ke 2 1• alU scris a·I'ti 
ooJ.e pr;in oa�re se pmnunţcw �mpotriva partidpăl'li'i Rom ân:ied I.a război,

15 D. Furtună, Ce zic satele, Ibidem, nr. 24 din 2 1 iunie.
ttl Din cei 7.234.919 locuitori ai României, 5.904.784 erau ţărani (Populaţia Ro·
mdniei, in Liga Deşteptarea, III (1914), nr. 3 din 19 octombrie.
17 Georgeta Tudoran. 1.1 iunie 1916, Editura politică, Bucureşti, 1966, p. !l
l8 C. Dobrogeanu-Gherea, Război �i neutralitate, Bucureşti , 1 914.
l9 Dezbaterile Adunării Deputaţilor, şedinţa din 19 noiembrie 1915, p. 9.
20 Relaţii agrare şi mişcări ţărăneşti in România, p. 189.
1 1 Lupta, din 24 iunie 1916.
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a reformeLor promi,se, pe ca�re - .spuneau

Oameroi poUtid burghez:i , care orgatnizaJU î n oo;aşe zeci şi zeoi
de ·intlruinli.ri , aJU evi.Jtat ţinerea unor as1lfel de a'cţillil1lÎ şi l1a sate, deoareae,
aşa cum ses,i za
un c on tempor an , se temea111 .. să nu �iJe b ă!rut.li ţi de idei
ÎIIllain tate, clare i-ar ·î1111depărtla de pmofioliiul miniiSteria-1 "23•
Prinaipall1a
formă de p:rop1C1J9andă �a sate a reonstitu'ilt-o .răsp1Îlll direa z11arellor, gaze
t�or şi bmşur i,lo r . Au apăm.t in acea,stă p erioad ă zeoi de gaz e te şi bro
şurli c1ar,e elfaJU I,a�rg difum,f.ie în rîndJUirHe ţă:răndmili 24•

Partidul şi guvernlll l libera[ î rudie!lliDaJu pe ţă:ran:i ..să aştepte ou
s înge rece desfăşura,rea even'imente'l or" 25, să ai�bă deplÎ!ll ă incredlere în
guvern ş i ..să nu urmeze pe cei c:are p!riopa·gaJU d:nti1aJI'ea Româ111dei în
război26• :Pentru a demonstra că se bucură de Stprij inul ţărănimi.�i, presa
llibeTială a publicat cîteva articole p·r1n care swsţ]nea ,că ţ ărăn.ime,a aJS
cu�:tă n11.1mali de ce o .. zice stăp'Îni:rea "27 şi va merg,e Îlll răzbiQii a1ăt'UJI'1i
dle oiiille v1a hotăTî regele şi glll'Vemu.P8 .

Pr,eocrupat să nu afectez2 suscepltib�ailtla,tea maJT,i'liOII' pute!l"i ou pri
vire la :a,tdtudinea guvernullui R,omâni.e i faţă de taberele în ocnfli.ct,
Plaiiltiodul Uberal n-a desfăl'Şrura;t o propa gam:d ă ICllctli:vă î n 11îndul ţă ră n!im i'i.
P.r·in ·aoe1a1sta , a lăsat 'teren de manife5'tlare p.erutru ce.Le .două grl.llp ări :
progermană şi filoantantistă.

Deosebit de i ntensă s-a dovedit a fi propaganda p.rogermană la sate.
I ntreţimllt ă ou fon:d11.1I'Ii de legaţ iile a11.1stda�că ş'i germană di:n Bucure.ş,ti,
a'oeaS't ă propagand ă se făt:1ea prin z,ia,re de mJiWe tir1aj da Ziua, Minerva.
Seara, preclllm şi p1rin numelwase broşuri ,aar.e eraJU fli1ilmise pe ad..resa
preoţiJor, î nv ăţă'tor il or , pr'e1şedinţilor de bă1110i popul,aJre spre a fJ împăr
ţi te gii'a,tuit ·la ' ţ ăranli 29• Aceste mat ell"iate încerCiaJU să oonv ing ă P'e ţă
mnli 'Că princlipaJu� pericol pentru ţa:r a noiCIJst·ră era poHUoa expains·io 
nistă a Rusiei tatiste ş,i că România işi
putea desăv,îilşi unit1a,tea de
s:fia,t numai luptînd all ătuPi de Gerr-mamda3o.
O ·asemenea propag and ă n-a prins in rÎIIliduri�e ţă
r ăni m ii . Ali:anţa
cu German ia insemna în mintea ţăr,anilo r pri
eten ia cu Aus tr o- Unga ri a ,
:l2 Ibidem, d in 8 februarie
1915

Tribuna, 1 (1915), nr. 33 din i noiembrie.
Ploae de .gazete, in Vestitorul satelor, Fălticeni , IV (1915), nr. 10
din 1
nu.gust.
lS Ar�
ist. ce�tr. a st., fond. Min. de Int. , dos. 59 /1914 (nepagina t).
lu Opmta
P_Ubltcă să fie liniştită, in Viitorul, VII (1914), nr. 2303 din 29 august.
17 Oportunztatea curentelor populare, Ibidem,
nr. 2373 din 29 august.
2A Viitorul, VIII (1915), nr. 2645 din 24 iunie.
�D St. Bosie, Propaganda germană în ţară, in Epoca, XXII (1915), nr. 185 din
R IuliE> ; Propaganda la sate, in Adevărul, XXVII (1914), nr. 9360 din 8
noiembrie.
30 VPzi Radu Rosetti, Acţiunea politicii ruseşti in ţările romdne povestită <le
organele oficiale franceze , Bucureşti, 1914.
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asupritoarea rom4ll!il or dd.n T:ransihnall1Jiia31 , Documentele vremii tnregis

trează numeroase c-azuri dnd Plflesa şi broşurile de propagandă pmger
mană ereu refumlte de oed pe adre SJa căroira erau ex;pedăa,te32•
· De asemenea, extrem de puţini au fost ţăran'i i care, aderneniţi de
p;remiile maJI1i în banii oo se acordau, au accepta.t să f•aocă declareţij
sau să scrie ardcoiJ.e in fatvoarea il11trărH Rlomâniei 1111 războl a[ătmi de
Puterile Geniflrlale33• Broş:uJ>a V ox po.puli, edlita:tă ·în 1 9 1 5 de ziarul Ziua·
deşi pretJLndea că cuprinde părerHe ţăraniilor, preoţiJor .şi. învăţătorilor
pr·ivitoare Jia război, nu a putut cita nici măcall' un ruume , ceea ce ne
fi(!Joe să credem că eia ra fost scrisă de redlalctolli.i respectivului ziar34• De
altfel, aşa cum arăta un deputat, din cele 2 1 4 broşuri de propagandă
progermană edimte p[nă în iam.IJaii'Iie 1 9 1 6, numai 7 ereu seffilll.ate, res
tul fiind a:nonime35, inJtrruc[rt susţinătorii in•trării României în războ·l ală
turi de Puterile Cenltrale nru aveau curejuJ să apară deschis în faţa
api'llli.eti publiice36•
Sentimentul genera� al opiniei pwbHce, indusiv al ţărănimii, era
pentru eNbeir•area :românilor din Transi[vamJa . Acest sentiment a fost
stimulat de gruparea antantistă, care cerea desăvîrşirea unităţii de stat
a României prin lupta alături de Franta şi Rusia. Preocupaţi de a "ţine
sus conştiinţa naţională "37, antantiştii au desfăşurat o vie propagandă
în rîndul ţărănimii. Ziare ca Epoca, Adevărul, Tribuna, Neamul româ
nesc au fost larg răspîndite la sate. Liga pentru unitatea naţională a
tuturo-r românilor a difumt în 1 9 1 5 o broşură scrisă de N. Iorga şi
O. Goga38 cu titlul Cuvinte către poporul românesc al satelor României,
prin care se ev·i denţia, pe baza argumentelor istorice, necesitatea lup
tei pentru unirea Transilvaniei cu ţara39• De asemenea, N. Iorga a tipă
rit în 191 5 "pentru sătenii şi ostaşii României" istori•a lui Mihai Vitea
zul cu scopul mărturisit de a reinvia în ochii contemporanilor imagi
nea c elui ·care pentru prima dată a realizat statul unitar român şi a-i
mobiliza în lupta pentru unirea Transilvaniei cu ţara�il. Propaganda
grupări i antantiste, numită şi politica "instinctului naţional�1, s-a bu·
curat de o mare aderenţă .în rîndul ţărănimii. Pflin numeroase scrisori
Istoria rlizhoiului pentru intregirea Romdniei. 1 9 1 6Bucureşti, p. 151.
32 Propaganda nemţeascli la sate, in Epoca, XXII (1915), nr. 305 d in 5 noiembrie ; Adevlirul, XXVII (1914), nr. 93'60 din 8 noiembrie.
33 Spionii la sate, în Epoca, XXII (1915), nr. 87 din 1 aprilie.
34 Vezi Vox populi, Bucureşti, (1915).
!5 Victor Ionescu, Propaganda germanii In Romdnia, Bucureşti, 1916, p. a.
36 Constantin Kiriţescu, op. cit., p. 151.
37 C. Xeni, Take Ionescu, (1932), p. 290.
38 Tribuna, I (1915), nr. 2 din 27 martie.
39 Cuvinte clitre poporul romdnesc al satelor Romdniei din partea Ligii Cul
turale, Bucureşti, 1915.
'o Barbu Teodorescu, Nicolae Iorga, Edit. Tineretului, (1968), p. 238.
' 1 C, Xeni, op. ctt., p. 290.
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şi declaratii ţăranii îşi exprimau hotărîrea de a contribui la unirea
Transilvaniei cu România.
Fap_tele măreţe din istoria neamului constituiau pentru ţărănime
un imbold şi un exemplu mobilizator. Amirutirea unirii statale reali
zate de Mihlli Viteazul răsuna tn mintea tăr.anilor ca o chemare spre
implinirea definitivă a acestei aspiraţii naţionale42• "Vom face să se
scrie de noi îu cărţi. cum s-a scris de Mihai Viteazul ,şi Ştefan cel
Mare "� 3, spunea un sătean din comuna Lecca, judeţul Bacău
Evenimentele ma i recente, şi in primul rind războiul de indepen
denţă, erau evocate adesea de ţărani : "părinţii noştri s-au luptat l·a
1 877 şi ne...au lăsat o ţară liberă ... Tot aşa trebuie să ne luptăm şi noi
acum, ca să scăpam pe fraţii noştri de peste munţi�".
Dincolo de influenta pe care a putut-o dobindi propaganda unei
grupări sau alteia, cert este că, animată de un puternic patriotism,
ţărănimea era gata să înfrunte orice greutăţi r?i să suporte orice sa
crificii pentru realizarea idealului naţional. Aşa cum scria o gazetă
ţărănistă, acest ideal "se confundă cu Ardealul "45• Mai presus de for
ma concretă şi alături de cine, ţărănimea ounea idealul însuşi al desă
vîrşirii unităţii de st·at a României.
In cultivarea dragostei faţă de trecutul glorios al po porului nos
tru, in dezvoltarea sentimentelor patriotice ale ţărănimii şi tn stimula
rea hotărîrii sale de a-şi aduce contribuţia la unirea Transilvaniei cu
România un rol de seamă 1-au avut intelectualii satelor. Trăind in
mij locul Hiranilor. provenind adesea din rîndul acestoi"a, cunoscîndu-le
indeaproap e pasurile şi idealurile, intelectuali i :satelor exprimau in
fapt însăşi sentimentele ţărănimii. Prin gazetele ţărăniste pe care
le întemeiau şi scriau, prin conferinţe la casele de sfat şi cetire,
prin discuţii cu ţăranii, învăţătorii şi preoţii cultivau înaltele senti
mente patriotice. Preşedintele Asociaţiei învăţătorilor şi învăţătoare
lor din România scria cu mîndrie în 1 9 1 5 că intelectualii satelor au
militat pentru împlinirea " idealului n1aţional"46,
Ţărănimea nu s-a lăsat antrenată in polemica dintre grupările
politic e si asista adeseR la luntele dintre taberele antantic:;tă. fioger
mană �i neutrală ·cu un sentiment de amărăciune. Numeroase docu
mente atestă faptul că ţăranii dor·eau ca oameni i politici să nu se
mai tnvrăjbească între ei, ci să lucreze împreună pentru înfăptuirea idea
lului national. Deosebit de semnificativă ni se pare declaratia u nui
u T. Spiridon, In pragul rlizboiului, tn Vremea nouli, V \1915), nr. 8 din apri
lie-mai.

43 Ce spune ţara, tn Adevlirul, XXVII (1914), nr. 9884 din 11 seJ;tembri9
44 Oprea Băltăreţu, Ce vorbesc sătenii de la bisericii spre casă, [n Neamul ro
mdnesc pentru popor, IV (1914), nr. 37 din 5 octombrie.
Vremea nouă, V (1915), nr. 3 din noiembrie.
46 Vremea nouli , V (1915), nr. 5, 6, 7 din ianuarie-februarie-martie.

45
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Ghidiciu ( judetul D ol j ) : "Fie ori cum . cu sau fără
luăm "47• Aşadar, războiul nu era un scop, ci
un mijloc posibil de desăvîrşire a unităţii de stat a României.
Tărăn·imea era conştientă de faptul că participarea l·a război ce
rea mari j ertf.e. Gazetele ţărăniste consemnează numeToase declaraţii
şi scrisori ale tărani�or în care acestia isi arătau hotărîrea de a nu
precupeţi nimic, nici ·chiar viaţa, pentru a realiza visul naţional. Tăra
nH declarau că " p retul sîngelui pe care-I vom vărsa" va fi Ardealul48
tăran

din

comuna

sînge, numa'i fratii să ni-i

Speranta unui trai mai bun, dorinta înfăptuirii neîntîrziate a re
formei a_grare este o caracteristică a stării de spinit a ţ ă r ă ni mi i din
România î n perioada neut.·ralităţii. Un ţăran din j udeţul Bacău ce·rea
" s ă se im partă pămînturile imediat " , deoaroce " altfel ar fi cînd ar
nleca ţăranul şi şi-ar îmbărbăta nevasta şi c opiii că el dacă s-o pră
pădii . .. ai lui vor trăi o viaţă m ai u ş oar ă "49• Dar guvernul liberall a
sacrificat interesele milioane-lor :de ţărani în ravO\CI.re.a celor cîteva
mii de mari proprietari agricoli. Cu toate aoestea, d î nd d ov,aciă de un
în alt spirit de sacrifidu şi de un admirabil sentimen t pa·triotic . ţără
nimea n·a condiţionat participare·a sa la lupta pentru unire�a Transil

van i ei cu România de înfăptuirea reformei agrare. In acest sens ni se

pare deosebit de semnificativă mărturisi rea aceluiaşi sătean din jude
tul Bacău : " şi aşa, dacă nu se va face nimk p entru n oi , nu vom da
îndi'i ră t " 50• Animată de asemenea se·ntimente, ţărămmea a răspuns cu
promptitudine la concentrările ordonate de guvern.

Gen eralul Mex,andru Averescu nota în memoriile · sale : " Toti
soldatii chemati la concentrare în timpul neutralităţii cîntau : "Ar
:
deaJlu l » şi «Pe-al nostru steag» s1 •

N. Iorqa relata in qazeta sa pentru tărănime următorul fapt : Un
ofiţer ad ună soldaţii şi le spuse că a venit un ordin de sus că " Cine
se

sfi e s te să meargă la război să rămîie a·casă,

altă slu j bă. Poate se
şi apoi războiul e un
lucru qrozav ; numai suferinţă şi î n cordare. iar la capăt,
pentru multi
moartea în dureri. Cine nu vrea să me'arqă, e slobod să iasă în faţă :
A
nime n i nu-l va ţine de rău . . . A spus d dată, a spus de două ori...
a şteptat. . Feţele flăcăilor au încremenit pe gînduri si brazde
adînci
s-au săpat pe fruntea lor tînără. Şi n-a ieşit - nimen i " 52•

simtP. vreunul mai slab. poate a·re greutăţi.. ,

la

47 Liga Deşteptarea, III (1915), nr. 36 din 7 iunie.

48 Vestitorul satelor, Fălticeni, IV (1915), nr. 16 din 15 noiembrie.
(9 Adevărul, XXVII (1914), nr. 9884 din 17 septembrie.
so Ibidem.
51 Al. Av er esc u , Notiţe zilnice din război, 1 914-1918, Bucureşti, 1938, p. 4.
52 N. Iorga, Vreau toţi, in Neamul romdnesc pentru popor, V (1915), nr. 50 din
:20 decembrie.
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Acest ex·emplu evidenţiază, c redem, din pUn sentimentele inalte
ce animau ţărănimea României în anii ne:utra:lităţii, ani în care lozin
ca " Vrem Ardealul " insufleţea opiinia publică din ţară53•
Deşi s•tai>ea ma·teTia,lă a ţărănimH - şi aşa destul de grea - s-a în
răutăţ'it cOilltinuu în anii neutralităţii, aceasta şi-a ,adus contribuţia vo
lunta-ră l_a strîngerea de materiale pentru armată54• lată doar
cîteva
dovezi concrete : sătenii din comuna Slobozia-Con,achi ( j udeţul Covur
lui) au strîns pentru armată 3 perechi p antaloni, 2 cămăşi, 1 3 şervete
etc.55• Cei din comuna Rogojeni ( acelaşi judeţ) au donat 1 3 perine de puf,
58 prosoape, 26 şervete, 2 cămăşi de pînză, 1 cearşaf, 2 perechi de cio- ,
J:lapi et c. 56• Tăranii din comuna Buzoieşti (judeţul Argeş) au predat
.. Crucii roşii " 1 7 1 prosoape. 7 perechi ciorapi, 9 oămăşi etc.57• Contri
buţia ţărănimii, apreciabilă din punct de vedere material, are în ace
laşi timp semnificaţia spiritului de sacrificiu, al dăruirii cu care ţără
nimea contribuia la pregătirea operei de unire a Transilvaniei cu Ro
mânia.
In mintea ţărănimii, ca şi a celorlalte categorii de oameni
ai
muncii, înfăptuirea dezideratrului naţi•ona·l era "indisolru bilă le�a'tă de în
făptuirea unor reforme radi:c ale in viaţa social-economică şi politică
a tării " 58, ca·re să ducă la î m b ună tă ţirea vietii sale59• Octav Tăslăua
nu, care a cunoscut indeaproape starea de spirit din anii neutralită
ţii, scria : " ţăranii din vechiul regat parcă presimţeau că, deodată cu
liber,tatea Aridealulrui, li se va îmbunătăţi şi lor soar·ta6°".
Viaţa îi învăţase pe ţărani că numai prin luptă îşi puteau impune
propriile revendicări. Ei îşi exprimau convingerea că după răz
boi vom putea .. să vorbim şi noi " 61 • indiferent de opoziţi'a c l aselor
stăpînitoare. Un sătean din j udeţul Prahova spunea clar : .. Ce i ce vor
mări ţara şi ne amu l , vor avea şi datoria .l?i puterea să cureţe de pe
binecuvîntatul pămînt românesc toată neghina şi pălămida care le
sugrumă de veacuri în şir viaţa"62.
63 Mircea Vulcănescu, Riizbotul pentru întregirea neamului, în Enciclopedia
României, vol. 1, Bucureşti, 1938, p. 885.
M Arh. ist. centr. a st., fond Min. de Int., dos. 13/1915, f. 35.
55 Liga Deşteptarea, III (1915), nr. 27 din 5 aţrilie.
56 Ibidem, nr. 40-41 din 5-12 iulie.
57 Arh. ist. centr. a st., . fond. Min. de Int., dos. 12/1915, f. 349.
58 Ştefan Muşat, Eroice le bătălii desfăşurate de armata română în vara am;. .
lui 1917, in Analele Institutului de studii istorice şi social-politice de pe lingă
C.C. al P.C.R., 1967, nr. 3, p. 4.
59 Ţăranii şi intrarea in acţiune, in Adevărul, XXVII (1914), nr. 9940 din 12
noiembrie.
60 O. Tăslăuanu, Sub flamurile naţionale, vol. 1, Sighişoara, (1939), p. 20.
tlt D. Furtună, Ce zic satele, in Neamul românesc pentru popor, V (1915),
nr. 24 din 21 iunie.
62 Badea Gheorghe, Riizboiul şi improprietiirirea, in Lumina satelor, Ploieşti,
1 (1914), nr. 1 din 20-26 octombrie.
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i6AN sct.JRTti
AJoeasta era in linii generale poziţia ţărănimii faţă de unirea
Transilvaniei cu România, cind la 1 4/27 august 1 9 1 6 a sunat goarna
mobilizărui. După doi ani de neutralitate, România i ntr,a in război ală
turi de Antan1ă • care, prin tratatul din 4/1 7 august 1 91 663, promitea
"satisfacerea dezideratului naţional" .
Populaţia Transilvaniei a primit pe ostaşii României ca pe nişte
eliberatori. Dar, după unele succese vremelnice, trupele române au
fost silite să se retragă. A urmat o perioadă grea, de mari sacrificii
m ateriale şi umane. Trupele inamice au ocupat aproape două treimi
din teritoriul României, punînd in grav pericol însăşi existenţa sta
tului român independent Intr-un suprem efort, armata română a reu
şit - prin strălucitele victorii de la Mărăşti, Oituz şi Mărăşeşti - să
pună capăt tentativei germane de zdrobire a României.
In anul 1 9 1 8, ca urmare a inf.rîngerH Puterilor Centrale, a victo
riei Marii Revoluţii Socialiste din Octombrie şi a prăbuşirii Imperiu
lui Austro-Ungar sub loviturile luptei de eliberare naţională a popoa
relor oprimate, s-au creat condiţiile desăvîrşirii unităţii statului
român. La 1 decembrie 1 9 1 8 populaţia română din Transilvania a hotă
rit Unirea- acestui. străvechi teritord.u. românesc cu patria mamă. Actul
Unirii a fost aclamat la Alba-Iulia de peste 1 00.000 oameni - dintre
care. fără îndoială, maj oritatea erau ţărani. Vestea Unirii a fost primi
tă cu un viu entuziasm de populaţia de dincoace de Carpaţi. Astfel, ţără
nimea, alături de întregul nostru popor, a avut satisfactia de a fi
văzut înfăptuit visul secUilar al Unirii Transilvaniei cu România.
..

THE ROMANIAN PEASANTRY AND THE UNIPICATION
OF TRANSYLVANI A WITH ROMANIA

SUMMARY
The creation of the national unitary state was a result of the struggle waged
by the whole Romanian people, from
the both sides of the Carpathians. The
peasantry, which constituted the overwhelming majority of the Romanian popu83

C. Hamangiu, Codul general al Romdniei, voi. VIII, p. 1210-12 11.
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lation, was animated in the years of neutrality by a powerful wish tot bring their
contribution tot the :�.chievement of this national ideal.
Any analysis of the documents from the period of August, 1914 - August,
1916, leads us to the conclusion that the peasantry - animated by a strong patrio
tism . - have expressed in various forms their determination to contribute, with
any sacrifices, to the union of Transylvania with Romania. This attitude was ex
pressed through declarations and letters, through prompt answer to the concen
trations, through their contribution to collect materials for the army, through the
enthlllSi asm with which they answered to the mobilization.
At the end of the war, the reasantry, together with the whole people, had the
satisfaction to see achieved the secular dream of the union of Transylvania with
RoiilR.nia.
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NOTE ŞI DIS CUŢii

O AŞEZARE NEOLITICA IN BAZINUL TROTUŞULUI
de ŞTEFAN CUCOŞ

In ultimele decenii, cercetările metodice perieghetice din Moldova
au cunoscut remarcabile progrese1• Totuşi, microzone intramontane,
oare prin rolul lor de căi de acces spre arealul arcului intracarpatic pre
zintă o importanţă majoră, se impun a fi cercetate în mod cu totul spe
d.al. Din acest motiv, în .anul 1 966 s-.a întreprins o recunoaştere de
suprafaţă pe cursul mijlociu şi superior al Trotuşului, în zona Comă
neşti - Văsieşti - Asău (jud· Bacău) , spre pasul Ghimeş, cu această
ocazie fiind depistate ·unele aşezări preistorice şi din perioade posteri
oare2. Printre acestea a fost Ldentificată o statiune neolitică în punctul
Cetdţuia- Vermeşti, care prin cer ami ca caracteristică culturilor Criş şi
Cucuteni ne-a atras• în mod deosebi·t atenţia.
Dealul Cetăţuia (fig. 1 ) , situat în dreapta şoselii Comăneşti-Moi
neşti , la 4 km distanţă de rîul Trotuş, in marginea de N a satului Ver
meşti domină intrarea in ulucul care leagă tectonic valea Trotuşului
cu depresiunea transVlersală a Tazlăului. Izolată de formele de relief din
jur, de panta aproape verticală de la S şi de un drum pentru sondele
petroliere din apropiere, care a tăiat terasa inferioară de la N şi V, in
partea de N şi E Cetăţuia urcă in terase largi pină deasupra, pe un
platou restrins . Poziţia dominantă, platoul apărat natural şi terasele
au oferit condiţii favorabile de locuire.
Indeosebi pe terase şi sporadic pe platoul superior s-au recoltat
in anul 1 966 fragmente ceramice de tip Criş şi cucuteniene dislocate
1 Cf. N Zaharia, M. Petrescu-Dimbovita, Em. Zaharia, Aşezări din Moldova. De

la paleolillc p1nă 1n secolul al XVIII-lea, Bucureşti, 1 970

2 Au m81i fost identificate : o aşezare neolitică neprecizată pe dealul Podei-Co-

' mi'ineşti ; o altă aşezare neolitică şi resturi sporadice din epoca migratiHor
pe dealul Văsieşti ; un cimitir feudal distrus in mare ptute, pe locul Rup
tura-Asău şi resturi feudale pe dealul Comăneşti. Condiţiile nu ne-au per
mis cercetarea integrală a spatiului spre pasul Ghimeş, urmînd ca aceasta
sll fie reluată in viitor. De asemenea, menţionăm c!i unele recunoaşteri in
zon!i au fost efectuate şi de clltre Dan Gh. Teodor : cf. N. Zahari11, M. Petres
cu-Dimbovita, Em. Zaharia, 011. cU., p. 368.

MemQI'a.

Allrtiqulta.lis, II, 1 970
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de lucrările agricole şi de tranşeele militare a căror urme sînt vizibile
pe ma rg i nil e de sus. Resturile arheologice indicau l oc uire a în ăl ţ imii p e
într ea ga sa suprafaţă, fără a putea separa şi preciza p er ie gh etic
locul
aşezării Criş de al celei cucuteniene. Era necesar să se cerceteze da
că locuirea Criş a cuprins şi p l atoul înaH sau n'lliiila i tera•sele joase de
la N şi E· Pentru cla r ificare , în anrul urmă!tor ( 1 967) s-a pradkat Ulll
scurt sondaj de informare printr-un şanţ lung de 1 0 m şi la rg de 1 m, o
fost
rientat N-S, săpat p e p la to ul s up er ior3 • Trasarea şanţului a
concepută în vederea cuprinderii sale în planul unor viitoare cercetări,
care să ducă Ia dezvelirea c o mplexelor de locuire.
Şanţul a intersectat două straturi de cultură, unul s uperio r cucu
tenian ş i altul inferior Criş, fără a surp rind e vreun c omplex consistent
de locuire.
Pr oporţ ii le reduse ale s o n d a j ului nu au permis observaţii strati
gr.a fic e detaliate, ci doar obţinerea unor date cu caracter preliminar.
Pătura v egetală aotuală foarte subţire, cil'ca 10 cm, suprapune stratul
Sl.liper i or de cultură, de culo a re brună-·oafenie, gws între 25-30 c m . Ur
mează s tratul inferior ,de cul·tură cu aspect negridos, sub care, se afl ă
solul viu de culoare g a l ben ă . Ambele straturi de cuHUJI"ă atin� in medie
gl'osiJinea de 60 om. Intre dep1111e.rea Criş şi cea ciUJcuteniană nu s-a putut
observa un strat i nterm e dia r a cărui prezenţă , în cazul că există, va
trebui urmărită în c-:ercetările viitoare.
Din nivelul de locuire Criş au fost recoltate o lamă de obsidiană
fra gm en ta r ă, mai multe aşchii de silex de caracter microlitk, un topor
de tip c a l ap o d dintr-o rocă locală cu durit•ate mică şi ceramică fragrnen
tară din c are s-au putut intregi două v a se 4
Cerami:ca Criş de la Ver m e şti c up r i nd e speciile caracteristice ce
l orlalte aşezări din Moldova şi Transilvani a5•
Specia ceramică groso
lană, din pastă amestecată cu p le av ă şi fră mînta t ă neglijent, arsă cafe
niu gălbui, este în proporţie cantitativă mai mare decît cerarnka fină
arsă la roşu şi cu nisip în compoziţie. Din prima categorie ceram i c ă
menţionăm un vas 1de provizii de formă troilJconkă ovală, ou gura lar
gă, fundul plat, pereţii groşi şi torţi masive, verticale, dispuse pe axul
longitudinal (fig. 3/1 ) · Supref,aţa vasului este a'coperHă cu barbotină
ne o r g a n iz ată în care s e cunosc imp re siuni le degetelor.
F orm a aceasta
.

.

·

3 So·ndajul de informare a fost pracLiiCat de că>tre prof. Prohozescu Petre şi
Tăzlăoanu Toader, cărora le aducem multumiri şi pe aceas tă cale pentru
informatiile date .
" Materialul ceramic şi litic se a.f lă în colecţia Liceului Comă.neşti şi partial
în colocH,a ing. Caila Gh.
5 1 . Nestor, în SCN, 1, 1 950, p. 29 ; ildem, în SCIV, 2, 1 95 1 , p. 21 şi urm. ;
M. Petrescu-Dîmboviţa, Sondajul straligrafic de la Perieni, in Materiale, III,
1957, p. 69 ; N. Vlassa, Cultura Criş în Transilvania, in AMN, III, 1966, p. 19
şi urm. ; E. Zaharia, Consideraţii despre cultura Criş pe baza sondajelor de la
Leţ. în SCIV, XV, l. 1964, p. 32.
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ova.l ă rar întilnită, este cunoscută în cultura Criş de pe teritoriul Tran
silvaniei şi în Ungaria6•
Din aceiaşi specie ceramică face parte un vas de provizii de di
mensiuni ma·ri, o rnamenta.t ou barbotină neorg.aniza•tă şi cîteva frag
mente de boluri decoflate ou şiruri de ciupituri cu unghia.
Un alt vas de provizii ( fig. 3/6) , din pastă fără pleavă. arsă roşu
cărămiziu, de formă tronconică cu fundul drept, gîtul scund şi distinct,
este prevăzut sub buză cu patru torţi în bandă lată, orizonrtale, Tar pe
umăr este decorat cu doi butoni simpli şi două urechiuşe îndinate în
j os, dispuse opus .
Ceramk:a fină este prezentă, pe lîngă fragmente care indică for
mele ounoscute im aşezările din M'Oldov�a, de un vas fragmentar (fig.
3/3), de formă tronconică, co11pul bomb-at şi probabil cu g·îtUil îna'lt.
CofJPul este decorat cu motivul liniilor iricizate în zig-zag, i·ar pe umăr,
aşezaţi opus, se a•flă doi buroni pastHaţi cu alveole ca pe ceramica Criş
de la Leţ, •din Banat şi Ungaria7•
Atit în cefJcetările de suprafaţă pe terase, cît ş i în săpătura d_e
pe platou nu a fost găsită cerami.că Criş pictată, încadrînd locuirea de
pe Cetăţuie aceileiaşi faze Criş de la Glăvăneştii Vechi şi Perieni8•
Din nivelul corespunzător culturii Cucuteni, pe Cetăţuia-VenneŞ:ti
au fost culese lame de silex de culoare fumurie, cu retuşe simple sau
neretuşate, cu urme de lustru şi uşoare ştirbituri de întrebuinţate (fig.
2/1 -3, 5, 8) , un gr·atoar (fig. 2/7), un străpungător cu retuşe fine oblice
(fig. 2/6) , o lamă gmso.l,ană fragmen.tară ( fig. 2/4) şi un vîrf de săgeatii
cu baza dreaptă. De asemenea, au fost găsite şi două topoare şlefuite,
lucrate .dintr-o gresie locală cu duritoate mică, din care unul plat şi altul
fragmentar, perforat .
Uneltele din lut ars sînt reprezentate de o greutate sferoidaJă ·p en
tru plasa de pescuit şi două greutăţi piramidale (fig. 2/9-1 0) pentru
războiul de ţesut. Acestea, lucrate dintr-o pastă poroasă, arsă roşu-că
rămiziu, sînt .perfor.a•te spre p·artea superioară .
Ceramica aparţine speciei tricrome cu alb pe fond roşu caracte
ristică fazei Cucuteni A2. Un fragment de crater ( fig . 3/4) este de
corat cu semicercuri ş i benzi urighiulare umplute cu culoare albă în
tinsă şi mărg·i nite de linii negre ca pe unele cratere şi pahare de la
Frumu.şica9•
G 1.

Kutzi•an, The Kiiriis kullure, în DissPann, ser. II, nr. 23, 1 944, pl. XXXI.
in Materiale şi cer
cetări de istorie veche a României, 1951, p. 14-16, 1 9-20 ; Gh. L azarovici,
Cultura Starcevo-Criş 1n Banat, în AMN, VI, 1969, Hg. 4 /10, 1 5 ; . I. Ku.tzian.
op. cit., pl. XVI/7 ; XVII /14.
1. Nestor, op. cit p. 21 şi M. Petrescu-Dimboviţa, op. cit , p. 69.

7 Z. Szekely, Săpăturile de ia Leţ-Varhegiu (Trei Scaune),
B

.•

9 C. Mătasă, Frumuşica, pl. XXII /183 ; XIV /97.
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Aceleiaşi· faze ii corespunde un pahar (fig. 3/5), pe care urmele
slabe de pictură păstrată ca şi arderea secundară nu permite identi
-ficarea compozitiei decorului.
Deşi nu · a fost surprins cert, prezenţa unui suport de vas (fig . 3/2
şi a plasticii antropomorfe găsită pe terase, indică un nivel de locuire
Cucutenl B care, probabil va fi prins cu prilejul unor săpături metodke
viitoare.
RlasUca antropomorfă · se compune din trei figurine fregmenta.re
(fig. . 4/1...,.,--2 , 4), din pastă fină . arsă roşu-cărămiziu la exterior, avind
m ruptură culoarea cenuşie. Cele trei exemplare, rupte din vechime
păstrează caracterele generale figurinelor fazei Cucuteni B cunoscute
Î!l1 Moldova10 •
Partea superioară a unui �dol (fig. 4/1 ) , lipsit de decor are umerii
şi şoldurile perforate . Sînii sînt redaţi prin pastile aplicat� , iar ombi
licul printr-o perforaţie orizontală. Un alt exemplar are capul şi par
tea inferioară lipsă şi este decorat cu două şiruri de puncte incizate,
aşezate oblic pe piept şi care se continuă peste umărul sting in spa•
te . Trei şiruri similare înconjoară pieptul deasupra şoldurilor (fig . 4/2) .
Alcestea dau imaginea udei eşarfe legată în diagonală, constituind un
. element de vestimentaţie întîlnit pe unele exemplare din celelalte a
şezări din Moldova11, fie transpus în incizie liniară, fie redat plastic.
Al treilea . exemplar ( fig. 4/4), rupt deasupra şoldurilor perforate şi
deasupra genunchilor, are abdomenul uşor bombat . şi sexul indicat prin
Linii incizate.
Cele trei elemente de plastică antropomorfă reprezintă figurine fe
minine a căror semnificaţie găsim că nu mai este necesar s-o discutăm .
Plastica zoomorfă este reprezentată de un fragment de figurină
care redă un bovideu trata·t naturaUst. Figurina este lucrată din pastă
firnă de culoare cărămizie, din care s-a păstrat corpul şi partea dorsală
(fig. 4/3) . Reprezentări similare se intilnesc în plastica zoomorfă a a
şezăriior din Moldova12•
·

Descrierea categoriirJ.or de materiale de pe Cetăţui,a-Vermeşti, cu
tot caidru restrîns al notei de faţă, care nu permite discutarea tuturor
aspectelor celor două culturi întîlnite aici, dovedeşte locuirea străve
che a zonei şi imp!Une citeva concluzii. Una care se desprinde tn pri10

N. Berlescu, Plastica cucuteniană din vechile colecţii ale Muzeului de istorie
a Moldovei,
In AM, II-III, 1 964, p. 71 şi urm. ;

1 1 Ibidem, pl. XVII /1 ,9.
12 C. Mllt111s 11, op. cit pl. LVIII /429 ; N. Berlescu, op. cit., pl. XX.lll /4 ; XXN j7 ;
T. A. Popova, In Kratkie Soobşcenia, 123, Moscova, 1970, p. 8 'i urm.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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mul rind, este faptul că locuirea Criş de pe Cetăţuia colllStituie a doua
de acest fel ca aşezare pe înălţime in aria intramontană a Moldovei 1 3,
ceea ce extinde aria culturii Criş pe căile de legătură cu aşezările
Criş de pe teritoriul Transilvaniei . In acelaşi timp, prezenţa vasului
de provizii din pastă fără pleavă, apropie cronologic aşezarea de pe
Cetăţuia-Vermeşti de aşezările Criş tîrzii de pe valea Mureşului 14• De
altfel, pasul Ghimeş face legătura cu zona izvoarelor Mureşului consti
tuind o cale de vehiculare a elementelor de influenţă culturală in
aceste zone geografice ale ariei de răspîndire a culturii Criş.
De asemenea , existenţa unui hiatus intre nivelul Criş şi cel ou
cutenian pe Cetăţuie, care probabil se eJOPlică prin aceea că triburUe
purtătoare ale cul turrH liniar-ceramice şi apoi preoocuteniene şi proto
cucuteniene nu şi-i!u extins aria în această zonă intramontană, proble�
mă ce va trebui cerce�:�.tă in viitor, dîndu-se astfel posibilitatea menti
nerii unor forme cerarnice crişoide tîrzii.
In ce priveşte locuirea cucuteniană de pe Cetăţuia, aceasta este
similară cu aşezările din restul Moldov,e i, dar vor trebui urrnărite. in
viitor legăturile sale cu aşezările similare din estul Transilvaniei pe
cursul superior al Trotuşului .
Ceramica, materi,alul litk şi uneltele din lut ars ilustrează ocupa
tiile de �cultivatori de plante a locuitorilor atit Criş, dt şi cucutenieni
de pe Cetăţuie. Lipsa uneltelor din os şi corn trebuie pusă pe se ama
_
cercetărilor restrînse, deoarece intr-o zonă montană, creşterea amma
lelor a constituit una din ocupaţiile prindpa'l e.
·

UN f!TABLISSEMENT N20LITHIQUE DANS LE BASSIN DU TROTUŞ

(R E S U M E)
Pendant I'annee 1966, il l'occasion de fouilles de surface sur la eolline
Verm eşti (dep. Bacău) a ete de cou vert un etablissement n�olithique.

CeUlţuia

La presence de ceramique des cultures Criş et Cucuteni ont determine la rea
lisation d'un sondage d'information au cours de l'annee 1 967 , restant a faire
la
decouverture des complexes d'habltats dans une lnvestigation future.
Du niveau d'habitat Criş, a part des outils en silex, obsidienne et pierre a ete
nkoltee une ceramique caracteristique aux especes
une grossiere
avec
-

1 3 Prima aşezare Criş in zona montanll, pe inlllţime este cea de la Hangu pe
valea Bistritei. Cf. M. Petrescu-Dimbovita, in Materiale, III, p. 1 4 .
1 4 Pentru aşezllrile Crlş tirzii de pe valea Mureşulul, cf. N. Vl a ss a , In AMN , III,
1 966, p. 9 şi urm. ; ldem, In AMN, IV, 1 967, p, 403 şi urm.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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melange de ba lle (de cerble) dans la pAte et decoree a la ba r·bo tine (fig. 3 / 1 ) et
une autre fJne aya:nt du sabie d111n s boutons p asUUes il alveol es (fig. 3 /3).
On a trouve aussi un vase en pAte sans balle (de cereale), orne de boutons
(fig.

3j6).

Du niveau cucutEmnien ont ete cueillits des lames en silex (fig. 2/1-3, 5, 8) un
2 /7), un perc;:oir ( fig. 2j6), des poi ds pour le metier il t iss er (tig. 2 /�10),
et . de la ceramique trichrome de tyre Cucuteni A2, espece peint avec du blanc sur
.

g r at toi r (fig.

fond rouge (fig. 3 /4 ; 3f5).
Cor r espon dan t a la phase Cucuteni B ont ete trouvees t.rois figurines feminines
(fig. 4 /1-2,4 ) et une figurine zoomorphe, fragmenotee ( fiig. 4 /3 ).
La ceramique Criş de Vermeşti, par la presence du vase de proViision en pA te
sans balle (de cereale), encadre chronologiquement l'etablissement avec les eta
blissements
Criş t.ar d i v es de la vaiJJ. ee du Mu reş .
·
L' hab i.ta t Criş de Vermeşti est le second dans la zone intramontagneuse de la
Moldl!l vi e accrolssant l'aire de la cu:lture Crdş et f,!!Jisa n t possible l'indentification de
cer t111i n es liaisons avec la oulture Criş du territoire de la Trans y lvani e, par le
deflle Ghimeş ve rs les s ources du Trotuş et du Mureş.

LEGENDE DES FIGURES
Fig.
Rg.

.
1 . - Get!ituia-Vermeşti, vue g en er a l e .
Outiles en silex ( 1-8) et en arg1le cuite (�10) de c ou ve rt es dans le
2.

Fig.

3.

-

Fig. 4.

-

_

n lv.e au cu.cu te:ni enn e.
Ceramique n eoli thi qu e
tlon Cucuteni.

:

1 , 3, 6, la civilisatio n Criş ;

2,4-5, la ci v i lisa .

Plastiqu e cucutimlenne anthropomorphe (1-2, 4) et zoomorphe (3).
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CITEVA CELTURI PROVENITE DIN DESCOPERIRI
FORTUITE
de CONSTANTIN BUZDUGAN

Obiectul acestei lucrări îl formează prezentarea cîtorva celturi
provenite din descoperiri izolate .
1 . Municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej (jud. Bacău) . Celt descoperit intimplător, în vaTa anului 1 964, în punctul "Pmndiş", situat pe
terasa inferioară a Trotuşului la nord-est de rona industrială a munici
piului Gheorghe Gheorghiu-Dej . După informaţiile primite, celtul a fO'st
descoperit la adincimea de aproximativ 0,50 m, împreună cu cîteva
buditi de vase care nu au mai putut fi recuperate .
Cu ocazia unei cercetăr·i la fa�a locului au fost adunate de la
suprafaţa solului fr,a gmente ceramice atipke, ce ar putea fi atribuite
- dacă aveam în vedere compoziţia pastei - culturii Noua. Aceste
cei\cetări perieghetice au tdus la concluzia că locul descoperirii se află
în apropierea unei întinse aşezări cu resturi monteorene, -identi
ficată anterior 1 •
Celotul, aflat astăzi in colecţia muzeului din municipiul Gheorghe
Gheorghiu-Dej , este acoperit pe întreaga suprafaţă de o patină gmasă,
de culoare venele închis, avînd ş i o foarte bună stare de conservare.
Are corpul zvelt, bine proporţionat, tăişul uşor curbat, prevăzut cu
dteva mici ştirbituri datorate întrebuinţării . De pe bordura puţin în
groşată a găurii de înmănuşare de formă ovală porneşte o tortiţă abia
percep,t ibilă, lipită de corp . Feţele latmale 1sînt omamentatte cu dte
două triunghiuri adîncite avînd laturile uşor reUefate ( fig. 1 /l a, lb).
LiniHe, ca şi ciotul de turnare, au fost şterse în cea mai mare parte din
cauza folosirii îndelungate sau intenţionat. Gura de înmănuşare, ovală
în secţiune, se adînceşte 70 mm în co!'pul celtului.
·

1 Pentru ami'inunte priv•ind aşezarea men�ionati'i, vezi

C. Buzdugan, Descoperiri
arheologice 1n depresiunea Oneşti, în Carpica, I, 1 968, p. 1 06-107.

Mem<�ria Antiquitatis, II, 1970
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Dimensiuni : lungimea - 1 25 mm 1 grosimea - 49 x 39 mm ;
lăţimea tăişului - 50 mm 1 diametrele găurii de inrnănuşare - 52 x 41
mm. Greutatea - .410 g,
2 . Prăjeşti (jud. Bacău). Celt descoperit f' e teritoriul satului
Prăjeşti cu mulţi ani în urmă, in împrejurări r�.mas-� necunoscute, şi do·
nat muzeului sătesc din localitate în anul 1 967. Se caracterizează prin
gaura de înmănuşare ov,ală, cu adincitura conică şi bordura ingroşată·
Corpul mic şi oval în secţiune are tăişul lat şi uşor arcuit. Decorul
de pe ambele suprafeţe laterale este constituit dintr-o bandă de patru
linii orizontale relief.ate şi paralele sub care urmează o altă bandi:i for
mată din dte trei linii parale'le dispuse vertical, cea din mijloc unin
du-se cu ultima linie orizontală, iar celelalte avind capetele superioare
puternic răsfrînte ( fig. 1 /2a, 2b).
Pe suprafeţele înguste se observă
liniile de turnare netezite în întregime. Patina de culoare verde inchis
a fost îndepărtată recent pe alocuri .
Dimensiuni : lungimea 1 00 mm 1 grosimea - 34 x 27 mm 1 lăţi
mea tăişului - 47 mm 1 diametrele găurii de inmănuşare - 35 x 30
mm. Greutatea - 220 g.
3, Moineşti (jud. Bacău) . Celt descoperit in împrejurimile oraşu
lui Moineşti şi ajuns în colecţiile muzeului din PrăjeştP. Celtul în dis
cuţie are gaura concavă, îngroşată sub formă de manşon, pliscul asou
ţit ş i dezvoltat. Corpul, zvelt şi bine arcuit, are tăişul uşor convex
( fig. 2/1 a, 1 b) . Este un exemplar simplu,· fără decor. Liniile de turnare
mai păs,tr,ează asperităţi. Gaura de inmănruşare. ovală in secţiune, se
atd înceşte 73 mm în corpul celtului . Patina verde a fost îndepărta,tă re
cent în cea mai mare parte .
Dimensiuni : lungimea - 1 1 2 mm 1 grosimea - 40 x 29 mm ;
>lăţimea tăişului - 55 mm ; diametrele găurii de înmănuşare - 35 x
29 mm. Greutatea - 228 g,
4. Bicheşti (jud- Vrnncea)· Celt descoperit 1n 1 969 pe teritoriul
satului Bicheşti, la punctul "Sub Bkheşti", i:ntr-urn mediu arheologic ca
rac;teristic perioadei tirzii a epocii bronzului. Celtul, ajuns în colecţia
liceului din Podul Turcului (jud. Bacău) , are corpul masiv, subţiindu-se,
spre tăişul uşor cur.ba t, gaura de înrnănuşare ovală, au margini mul't în
groşate, şi adincitura aproape conică. Decorul este format din doua
dungi dispuse in f.o.rmă de unghi pe partea superioară ( fig. 2/2).
Dimensiuni : lungimea - 1 1 0 mm ; grosimea - 48 x 35 mm ; lăţi
mea tăişului - 40 mm 1 diametrele găurii de inmănuşare - 49 x 40
mm . Greutatea - 390 g,
2

Mulţumim şi pe aceast! cale prof. Paul Ţarlilungll. din Prll.jeşti pentru amabili
tatea de a ne fi pus la dispoziţie pentru studiu cele doull. celturl.
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5. In colecţia aceluiaşi liceu se mai păstrează un celt provenit, du
pă informaţiile prof. D . lchim3, dintr-o localitate ne identificată din ba
zinul Zeletinului . Este un exemplar cu corpul zvelt, tăişul uşor curbat,
gaura de inmănuşare ovală, adincitura aproape conică şi toarta semio
va.lă ( fig. 2/3) . Pe partea superioară es,te prevăzut cu un orifidu sub
formă de migdală. Dimensiuni : lungimea
1 1 6 mm ; grosimea 39 x 28 mm ; lăţimea tăişruJui - 40 mm ; diametrele găurii de inmă
nuşare - 33 x 27 mm . Greutatea - 320 g ,
Din descrierea făcută reiese, că primele patru celturi prezintă
toate caracteristicile specifice tipului de celt transilvănean\ întîlnit a
tit de des pe teritoriul ţării noastre, în timp ce ultimul exemplar apar
ţine variantei răsăritene a acestui tip5• Pe baw trăsăturilor formal-tipo
l·o gice se poate admite că celturile in discuţie, cu apropiate analogii
in descoperirile de bronzuri de la Uriu6 din Transilvani-a şi Drajna de
Jos 7 din Mun�nia, datate la sfîrşitul epocii bronzului şi inceputul Hal
lstaH-ului, aparţillle aceleiaşi perioade, fiind contemporane cu depozitele
de la Uhni-Liteni8, Ilişeni9, Ciorani10, Doljeşti11 şi Ruginoasa12 din Moldova.
-

QUELQUES CELTS PROVENUS DES

Df!COUVERTES OCCASIONNELLES

R E S U M E
DILll s cel article l'auteur p resente quelques celts decouverts par h asa rd
le territoire du departements de Badl.u et Vrancea.
3

sur

Aducem pe ace&Stll. cale mu!tumi11ile noastre prof. D. Ichim de la liceul din
Podul Turcului pentru preţioasele informaţii despre cele doull. celturi.
4 J. Hampel, A bronzkor emlelcei Magyarhonban, Budapest, 1896, III, p. 45 şi
urm. ; M. Rusu, Depozitul de bronzuri de la Balşa, in Sargeţta, IV, 1966, p. 23.
5 M. Petrescu-Dimbovita, Dale noi relativ la descoperirile de obiecte de bronz
de la sllrşilul epocii bronzului şi 1nceputul Hallslatl-ului din Moldova, in AM,
II-III, 1 964, p. 259 şi urm.
e M. Roska,
Depozitul de bronz de la Uriul de s us, in ACMI, 1 930--1 93 1 , p.
71 şi urm .
7 1. Andrieşescu, Nouvelles contributions sur l'4ge du bronze en Roumanie, in
Dacia, II. 1 925, p. 344-384.
8 Marilena Florescu, Depozitul de obiecte de bronz de Ia Ulmi-Lileni, in AM,
J, 1 96 1 , p. 1 1 5-- 1 27.
9 GrigOITe Fo i t Depozitul de obiecte de bronz de la Ilişeni in AM, II-III,
1 964, p. 21 6--269.
1 0 Cf. M. Petrescu-Dimbovita, ari. cii in AM, JJ-111, 1 964, p, 255--256.
1 1 1. T eşt i b an DepozitUl de oblecle de bronz de la Doljeşl l, in SCS, laşi, VIII,
1 957, 1, p. 221 urm.
1:1 Mfnodora Ursachl, Depozitul de bronzuri de la Ruginoa$a, in Carpica 1,
,

,

1 968,

p.

,

.•

27-34,
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Apres leurs caracteristiques, les premiers quatre celts appartient au type celtique

de Titansylvanie, en meme temps le de rni er exemplaire represente la variante orien
tale de ce type.
Ayant en vue les traits typologiques on peut admetbre que les celts en dis

cution, presentant des analogi;es avec d'autres decouverts pareilles de Uriu (Tran
sylv.anie) et Dr.ajna de Jos (Va•l achie), d•ates pour la fin de l'epoque du bronze et le
commencement du Hallstatt, appartient chronologiquement a la meme periode, en
etant contemporains avec les depots d' Ulmi Liten•i , Ilişeni, Ciorani, Doljeştl , Rugi noa
511

(Moldavie) .

-

LEGENDE DES FIGURES
Fig. 1.
Fig. 2.

-

-

Celts decouverts dans le departement de BacAu.
Celts decouverts dans les departements de BacAu et Vrancea.

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

-

UN NOU DEPOZIT MONETAR ANTIC DESCOPERIT
LINGA ZIMNICEA
de VIRGIL MIHAILESCU-BIRLIBA şi IOAN MITREA

Pe lîngă alte descoperiri monetare din bogata zonă arheologică a
Zimruicei, semnalăm găsirea unui nou depozit de monede antke. In
luna iunie 1 969, Iabi Mari a donat 1 O monede de argint, Colecţiei de
antichităţi a Institutului pedagogic din Bacău. Cele 1 0 monede provin,
după cum susţine donatoarea, din punctul .,Măgura rîiosului " , comuna
Fîntînele, oraşul Zimnicea (jud. Teleorman). Punctul .,Măgura rîiosului"
se află în vestul satului Fîntînele, pe malul bălţii Suha,ia (Fig. 1 )
Monedele au fost găsite de-a lungul mai multor ani, în urma lucrărilor
agricole desfăşurate în locul amintit. Putem presupune că, la locul des
coperirii (poate şi la unii localnici), mai pot fi şi alte monede. Deoarece
din anul 1969 nu am primit alte ştiri, prezentăm descoperirea de la
Fîntînele acum, deşi s-ar putea ca viitorul să o îmbogăţească.
Depozitul monetar de la: Fîntînele se compune din 8 denari romani
republicani, o tetradrahrnă din insula Thasos �i o drahmă a oraşului
Dylirhachiurn. Denarii romani republkani se datează între anii 1 50/1 25
î.e.n.-38 î.e.n. (după cronologia lui Grueber)1 sau între anii 1 37/1 34
î.e.n.--4 1 î.e.n. ( după cronologi,a lui Sydenham). Iată descrierea rnone
delor de la Fîntînele :
1 . Tetradrahmă din Thasos.
Av. Capul tînăr al lui Dionysos spre dreapta, cu cununa de iederă .
Rv. Hercule nud, în picioare spre stînga . are în mîna dreaptă
măciuca, iar în mîna stîngă blana leului din Nemeea. Legenda obişnuită
[H)PA K/\EO Y E I:fiTHPO (t BA!I.O.N ) capetele literelor Uşor globulate.
Lîngă piciorul drept, litera M (Fig. 2/10).
.

t

Prescurtările folosite d e către n o i sint următoarele : AR
argint ; Greut.
- greutatea ; diam. - diametru ; C - conservarea ; Grueber,
Grueber,
- H.A., Coins of the Roman Republic in the Britis'h Museum, 1-III, 1910, London ; Sydenham, The Coinage of the Roman Republic, London, 1952.
-

Memoria Antiquitatis, li, ! 970
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AR. Greut. 1 6,68 g., diam. 29 mm. C : bună. Uşor tocită. Literele
cu capetele uşor globulate, ca şi o uşoară stingăde a rep.r ezent!rii, ne
fac să c redem că nu este o monedă originală, ci o imUaţie. Gara·cte
risticile de mai sus, ca şi cele stilistice, par să includl această tetra
drahmă in grupa III, va·rianta G (nr. 56) a clasificării întocmite de
E. Chirilă2. Globularea literelor legendei reprezintă in mod sigur o bar
barizare3, iar prezenţa exemplarului nostru in apropierea Dunării, con
firmă originea sa sud-dunăreană'.
2. Drahmă din Dyrrhachium.

Av. .&VP .& a to NYI:IO'•l . Pătrat dublu, instelat, format din linii în
relief, cu unul sau ambele capete globulate.
ME Nit KOY
Rv.
. Vaca spre dreapta şi viţelul care suge. Nu
se distinge corbul (Fig. 2/9).
AR. Greut. 3.39 g., diam. lB mm. C : bună. Uşor tocită. Maier, NZ,
l , 1 908, p. 23, nr. 201 . Magistraţii monetari : Meniskos - Dionyslos.
Existenţa unei drahme dyrrhachiene a magistraţilor Dionysios Meniskos confirmă constatarea că cele mai numeroase monede dyrrha
chlene ţrăsite in tezaurele din Dacia, sint de la aceşti magistraţi5•
3. C. Pluti_
Av. Capul Romei, purtînd coiful innar.ipat cu vizier·a din 3 piese
şi cozoroc, dar mai mic şi cu un relief inalt ; urechea este in formă de
cruce, Nici o şuviţă de păr pe umărul stîng ; in spate, X. Marginea
obişnuită, d�n puncte.
Rv. ROMA (pe tăbldţă). Dioscurii călări pe cai de luptă, spre
dreapta ; fiecare ţine lancea întinsă şi poartă cuirasa, hlamida şi plleus.
Sus, se află o stea. Sub cai, C. PLUT [1] ( Fig. 2/1 ) .
AR. Greut. 3,89 g., diam. 1 8 nun. C : bună. Grueber, ])l, p . 249,
nr. 454 şi pl. XCII/4, în voi. III. an : 1 50-1 25 i.e.n. Sydenham, 4 1 0,
anii 1 37-134 i.e.n.
4. M. Herenni.
Av. Capul lui Pietas spre dreapta, purtînd o diademă, cercei dintr-o
singură boabă şi un colier ; părul este lăsat pe spate peste diademă şi

2 Chirilă, E. şi Pop, I., Tezaurul monetar de la Sinpetru (Or. Braşov), in

A pu lum, VII /1, 1968, p. 149.
Popescu, Dorin, Nouveau:r tresors geto-daces en urgent, in Dacia, XI-XII,
1945-1947, p. 50.
4 Chirilă, E. şi Pop, I., op. cit., (.:'· 160-1 61.
24 % , la Tileagd, din 5 exemplare este
5 La Voivodeni sint 21 % , la Viişoara
şi o drahmă Dionysios-Meniskos, la Şimleul Silvaniei din 1 1 monede _:_ 4
sint de acest tip (Cf. Chirilă, Eugen, Tezaurul de monede dyrrhachiene de la
Voivode ni in Apulum, VII /1, 1968, p. 141-142), iar la Suhaia, din 5 drahme
dyrrhachiene una este de tip Dionysios-Meniskos (Cf. Chiţescu, Maria, Notă
despre doull tezaure romane republicane descoperite fn Cfmpia Muntean4
(com. Suhaia, jud. Teleorman), ln SCN, IV, Bucureşti, 1968, p. 454.
J

-

,

,
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cade in doi drlionti în j os, pe g i t. I n spate, PIETAS 1 sub bărbie,
litera L (Fig. 2/2) .
Rv. M. HERENNl ( în cîmp). Tinăr gol (unul din fraţii Catanaeni,
Amphinomus sau Anapias), fuge spre dreapta şi poartă pe umeri pe
bătrînul său părinte, care priv,eşte în spate şi ridică mîna sa dreaptă.
· · AR. Greut. 3,87 g., Eliam. 20 mm. C : foarte bună. Grueber, l,
p. 1 95, nr. 1 231 şi pL XXX/1 9, în vol. Illl (dar cu litera B) ; a n : 91 i.e.n.
Sydenham, 567, anul 1 0 1 t.e.n.
5. I.. Thorius Balbus .
Av. Capul lui Juno din Lanuvium spre dreapta, poartă pi elea
ţapului legată sub bărbie 1 in spate, I.S.M.R. ( Juno Sispes Mater Regi na ).
Rv. Taur atacînd spre dreapta, dedesubt, L. THORIUS, in exergă,
BALBUS, i ar deasupra capului, litera A (Fig. 2/3).
AR. Greut. 3,85 g., diam. 20 mm . C : foarte bună. Uşor tocită.
Grueber, l, p. 225, nr. 1 623 şi pl. XXXI/22, in voi. III ( cu litera A) 1
an : 90 te.n. Sydenham, 598, anii 1 00-95 t.e .n..
6. C. Fabi C.P.
Av. Capul Cybelei spre dreapta, turetat şi voalat, purtînd cercei
dintr-o singură boabă, precum şi colier 1 in spatele capului, EX. A. PV.
Rv. C. FABI. C. [F] ( i n exergă) . Victoria in bigă spre dreapta, Lar
caii galopează ; ea ţine o ţepuşă in mina dreaptă şi hăţurile în mîna
stingă. In f,ata cailor, un stire sau o barză (buteo ?). Sub cai, litera E.
(Fig. 2/5).
AR. Greut. 3,81 g., diam. 21 mm. C : foarte b u n ă . Grueber. 1,
p. 223, nr. 1 598 (var.) şi pl. XXXii/20 cu literta B, în vol. III : an. 90 î.e.n.
Sydenham, 590, anii 96-95 i.e.n.
7. C. Fabi C. F
Av. Ca mai sus.
Rv. Ca ma,i sus, dar legenda este complet lizibilă. Sub cai, litera
P . (Fig. 2/4).
AR. Greut. 3,90 g. , diam. 21 mm. C : foarte bună. Grueber, 1,
p. 224, nr. 1605 şi pl. XXXI/20 (cu litera B) , în vol. Ili ; an : 90 î .e. n .
Sydenham, 590, anii 96-95 t.e.n.
8. C. Postumi. Ă.
Av. Bustul drapat al Dianei, spre dreapta ; părul strîns la spate
şi legat îndărăt într-un nod ; pe umeri are tolba şi aroul terminat cu
un cap de cerb.
Rv. ICI POSTUMI . Ă . (în exergă) . Un cîine de vînătoare alergînd
spre dreapta ; in jurul gitului are zgardă, i,ar dedesubt este o lance de
v î n ăt o ar e (Fig. 2/6).
AR. Greut. 3,72 g., dialll . 18 mm . C : bună. U ş or tocită. Grueber,
1, p. 394, nr. 3238 şi pl. XLII/8 in vol . EI ; an : 77 i.e.n. Sydenham, 785,
anii 74-73 i.e.n.
·
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9. Sulenas.
Av. Capul lui Saturn spre dreapta ; bărbos, părul lung, are în faţă
SVFENAS, iar in spate harfa, o p1atră ooni'că ( baetylus) şi S.C.
Rv. SEX. NONI PR.L..V .P. !FI (Sextus Nonius praetor Judos Victoriae
primus fecit) în ·exergă ,Şi în dmp. Roma drapată, cu capul dezgolit ;
şade spre stînga pe o grămadă de arme, ţinînd o lanc e în mîna dreaptă
şi o sabie în mîna stîngă ; este încoronată de Victoria care, stă în
spatele ei şi ţine în mîna dreaptă o coroană, iar în mina stîngă, o
ra.ntură de palmier (Fi�. 2/7).
AR. Greut. 3,8 1 g., diam. 20 mm. C : bună. Parţia,l tocită. Gruebe;,
I, p. 4 70, nr. 3829 şi pl. XLVII/17, în vol. III ; an : cioc a 63 î.e.n.
Sydenham, 885, anii 63-62 i.e.n.
1 0. P. Clodius M.F.
Av. Capul lui Apollo spre dreapta cu părul adunat într-un nod şi
căzut pe spate, în două şuviţe pe gî·t : are o bijuterie la ureche, iar in
spatele capului, o lyră.
Rv. Diana Lucifera drapa.tă în întregime, avînd pe umeri arcul şi
tolba. Stă în picioare, în faţă, doar capul fiind întors spre dreapta ;
ţine o lungă torţă luminiscentă. La dreapta, P. CLOD!VS, ia-r la stinga,
M.F. (Fig. 2/8).
AR. Greut. 3,59 g., diam. 1 8 mm. C : bună. Grueber, I, p. 586,
nr. 4290 ., pl. LVIII/5, în voL III ; an : 38 î.e.n. Sydenham, 1 1 1 7, anul
U î.e.n.
Deoarece majoritatea monedelor din tezaurul de la Fîntînele - este
alcătuită de denarii romani republicani, vom începe analiza tezaurului
cu aceştia. Greutatea denarilor romani republioani de la Fîntinele
variază între 3,59 g şi 3,90 g . Greutatea medie a celor 8 denari este
de 3,85 g ( apropi·ată de ponderea oficială teoretică 3,90 g6) . Greutăţile
a 6 monede ( nr. 3, 4, 5, 6, 7 şi 9) sînt destul de apropiate, între
3,80-3,90 g. Moneda nr. 8 are greutatea 3,72 g ( şi aceasta apropiată de
ponderea oficială a denmului), iar de·narul cel mai recent, subliniem,
are greutatea cea mai mică, deci s-ar părea că a fost tez.a urizat după
emiterea sa, la o bună distanţă în timp. Observînd că 87,50 % din denarii
tezaurului de la Fîntînele, au greutatea nu departe de c ea oficială,
deducem că aceste monede au fost menţinute în ci-rculatie destul de
puţin timp înaintea tez•aurizării'. O situaţie identică am sesizat şi la
m oneda din 'fohasos, ca şi l•a cea din Dyrrhachium.
Starea de conservare a monedelor din tezaurul de la Fîntînele
este bună, deşi nu ştim exact, dacă au fost sau nu curăţate.
După cronologia Grueber, denarii romani republicani de la Fîntî
nele au fost emişi în următorii ani : 1 50-1 25 î.e.n., 91 î.e.n., 90 î..en.
Un nou tezaur de denari romani din timpul republicii desco
perit in Oltenia, in SCJV, 2 1 , 1970, 3, p. 433.
7 Ibidem.
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( 3 ex.), 77 î.e. n., 63 Le.n. şi 38 i.e.n. ; după Sydenham, 1 37-1 34 i.e.n.,
1 0 1 î.e.n., 1 00-95 i.e.n., 96-95 Le.n. (2 ex.), 74-73 î.e.n . . 63-62 i . e .n .
�i 41 I.e.n.
Din cel e 10 piese ale micului nost·ru depozit monetar, 6 sînt emise
între 91-63 î.e .n. ( 60 % ).Adăugînd faptul că, sigla M de pe tetradrahma
thra siană, după cronologia Gînei Kaţarova, datează această monedă în
a doua decadă a sec. 1 î.e.n. B , iar drahma dyrrhachiană pătrunde în
Dacia din secolul al II-lea î . e.n., putem conchide că şi a ce st mic depozit
roman republican nu se abate de la regula generală : cea mai mare
frecvenţă a denarilor romani republicani pe teritoriUJ1 Dadei este în
se c. II î . e . n. , şi, m ai ales . în primele trei decade ale se c . 1 î.e.n.9•
Aşa încît putem conchide şi noi, că depozitul de la Fîntiînele, ca
şi în alte cazuri simHare 10, are un fond vechi de monede, la care s-a
adăugat în ra doua jumătate a sec olu lu i 1 î.e.n., încă un exemplar pro
venit d1n c i rcu lrati e.
Socotim necesar să facem şi observaţi a că, micul depozit monetar
de la Fîntînele, după componenţa sa, se aseamănă cu t�urele de la
Bobaia ( j ud. Hunedoara) 11, Suhaia (jud. Teleorman) 12, Tisa ( jud. Hune
do:ar a) 13, Pianu de Sus, Săcălăşău ( jud. Bih or ) u , şi cu ipoteticul tezaur
de la Novaci 15 .
B Kaţarova,

G., New data about the dating of tetradrachms oj the island of
Thasos jrom the second coinage period and of thracian tetradrachms jrom
the fot century B.C., in Izvestia. Bulletin de l' Institut d'archeologie bulgare,
XXVII, 1964, p. 151.
!l Mitrea, Bucur, art. cit., p. 435. In tezaurul de la Gura Padinii, monedele apar
ţinînd primelor 3 decenii ale sec. 1 i.e.n., reprezintă chiar un procentaj de

68 % , iar [n cazul nostru de 60 % .
1 0 Mitrea, Bucur, loc. cit., p. 436.

il Chirilă, Eugen, Mihăescu, Gabriel,

Tezaurul monetar de la Căprioru. Con
tribuţii la studiul cronologiei şi circulaţiei tetradrahmelor Macedoniei Prima
li ale insulei Thasos, 1969, Muzeul judeţean Dimboviţa, p. 3-1. Sint 270 de

monede romane republicane, thasiene şi dyrrhachiene.
r. 453-454. S-au recuperat 15 cx. dintr-un tezaur
de circa 200 piese monetare. Din cele 15 monede recuperate, 2 sint imitaţii
thasiene, 5 sint drahme din Dyrrhachium (1 - Dionysios-Meniskos) şi 8 denari
romani republicani ( 145/138-78 /77 i.e.n., Sydenham).
13 Chirilă, E., Mihăescu, G., loc. cit., p. 35. (Sint 837 denari romani reţ.ublicani,
50 tetradrahme thasiene, 37 drahme dyrrhachiene, 19 drahme din Apollonia
şi 1 1 denari romani Imperiali).
U Mitrea, Bucur, Penetrazione commerciale e circolazione monetaria nella Dacia
prima della conquis_ta, !n ED, X, 1945, p. 89, nr. 31 şi p. 90, nr. 39.
15 Preda, Constantin, Monede găsite la Novaci (reg. Bucureşti), In SCN, III,
Bucureşti, 1960, p. 473. Pe terasa Argeşului s-au găsit mai multe monede.
printre care o drahmă din Dyrrhachium, o tetradrahmă din Thasos şi 2 denari
romani republicani (101-91 î.e.n.), ceea ce ne face să bănuim existenţa unui
tezaur In acest loc.

12 Chiţescu, Maria, art. cit.,
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Adăug!m, că in apropierea punctului in care s-a găsit micul nos
tru tezaur, mal avem şi alte descoperiri de monede antice : 2 tezaure
la Suhaia16, 1 denar roman republican, găsit izolat tot la Suhaia
{an : 45 î.e.n., Grueber, Roma, 4080) 1 7 şi 2 denari romani republicani in
'
Zimnicea ( in afara aşezării şi necropolei antice) 1B,
In Muntenia, in ultimii ani s-au făcut numeroase descoperiri de
tezaure romane republicane ; acestea se alătură descoperirilor mai
vechi, ·aşa incit, in prezent socotim necesară o nouă trecere in revistă
a tezaurelor de denari romani republicani descoperite in Muntenia 19 ;
Strimba (1 1 -9 î.e.n.) , Alexandria ( 75 î.e.n.) , Sfinţeşti ( 72 î.e.n.), BăHi
neşti (78 i.e.n.) , BucUTE!!Şt i (49 î. e.n. ) , Buzău ( 55 î.e.n. ) , Buzău, Curtea de
Argeş ( 70 i.e.n.) , Dăeşti ( 1 9 î.e.n.), Dărăşti, Fundeni, Licurici ( 55 te.n.),
Mierea, Nicolae Bălcescu (41 1.e.n.), Rîfov ( Traian) , Roata (49 i . e . n. ) ,
Sadina ( 80 t.e.n. ) , Stăncuţa (52 1.e.n.), Clociţi, Ploieşti ( 48 i.e.n.)20, Suhaia
( 78-77 î.e.n.) , Suhaia (43--42 î.'e.n.) 2 \ Poroschia ( 39 i.e.n.) 22, Novacl
(91 î.e.n.) 23, Călineşti ( 54 î.e.n., SydenhamP\ Mihai Bravu (75 î.e.n . ,
Grueber ; 73 î.e.n., SydenhamP\ Timava (49-48 i.e .n., Sydenham)26,
Brincoveanu (54-51 î.e.n. , Sydenham) , Jegălia (37 i.e.n. , Sydenham),
Peretu ( 32-31 î.e.n., Sydenham) 27, Cetăţenii din DeaP8, Chiţorani29,
1 6 Chiţescu, Maria,

art. cit., p. 453. In afara tezaurului gAsit la Suhaia şi
amintit mai sus, .,la Movila", in estul satului - spre Zimnicea - a fost
descoperit un alt tezaur. Acesta s-a J=ierdut, dar s-au recuperat totuşi 10
denari romani republicani (110 /108-43/42 i .e.n., Sydenham).
17 Mitrea, Bucur, Leglfturi comerciale ale geto-dacilor din Muntenia cu Repu
b ltca romanii, reflectate în descoperiri monetare, in SCN, · II, Bu.cureşti, 1958,
p. 172.
18 Ibidem, p. 173.
19 Amintim localitatea, iar in paranteză, anul de emisiune al ultimei monede
din tezaur.
20 Mitrea, Bucur, op. cit., p. 180-181.
2 1 Chiţescu, Maria, loc. cit., p. �52-454.
22 Chiţescu, Maria, Notlf asupra tezaurului de monede romane republicane de
la Poroschia (r .Alexandria), in SCIV, 16, 1965, 1, p. 169-173.
23 Preda, Constantin, loc. cit., p. 473.
24 Chiţescu, Maria, Un depozit de monede romane republicane descoperit în
Muntenia, in SCIV, 1 7, 1966, 2, p. 235-253.
25 Mitrea, Bucur, Descoperirea monetară romanii republicanlf din comuna Mihai
Bravu (jud. Ilfov), in SCN, IV, Bucureşti, 1968, p. 373.
20.. Mitrea, Bucur, Notiţă despre 1ln tezaur necunoscut de monede romane repu
b licane descoperit fn Muntenia, in SCN, IV, Bucureşti, 1968, p. 381-383.
27 Mitrea, Bucur, recenzie la : Micha�l H. Crawford, Roman Republican coin

Hoards, Royal Numismatic Society, Special publication, No, 4, Londra, 1 969,
+ 3 pl. fn afarlf de text, in SCIV, 20, 1969, 3, p. 508-509.
2B Mitrea, Bucur, Descoperiri recente şi mai vechi de monede antice şi bizantine
fn Republica Popularlf Romdnii, in SCIV, 12, 1961, 1, p. 149.
29 Mitrea, Bucur, Descoperiri recente şi mai vechi de monede antice şi bizantine
in R.P.R., in SCIV, XIV, 1963, 2, p. 469.
110 p.
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Mozacu, Sprîncenata, Teiu din Deal30, Rociu31 şi Fîntînele (38 te.n.,
Grueber ; 41 i.e.n., Sydenham). Ar fi deci, aproximativ B6 de tezaure
romane republicane, întregi sau fra-gmentare, găsite în Muntenia. Tezau
rul de la Fîntînele avînd moneda cea mai recentă emisă în 38 î.e.n.
( Grueber) sau 41 î.e.n. (Sydenham), este apropiat de tezaurele de la
Poroschia (39 î.e.n.) şi Jegălia (37 l.e.n.).
Nefiind siguri că am recuperat în întregime acest tezaur nu ne
hazardăm să tragem vreo concluzie de ordin istoric în legătură cu tezau
rizarea sau îng·r oparea sa, deşi staţiunile antke foarte numeroase de
la Fîntînele32 sau din zona Zimnicei, ne fac să fim convinşi că asemenea
tezaure ca cel de la Fintînele au aparţinut populaţiei getice, fiind î n
strînsă legătură cu marea cale comercială d e l a sudul Dunării l a nordul
fluviului, pr.in vadul de la Zimnkea33.

A NEW ANCIENT MONETARY DEPOT DISCOVERIED AT ZIMNICEA

SUMMARY

In the archaeological collection of the Pedagogica! Institute from Bacău,
entered in the 1969 ten ancient silver coins. The coins come from so-called place
"Măgura riiosului", commune Fintînele, the town of Zimnicea (county Teleorman).
The small hoard is compound of a tetradrachmas of the island Thasos (an imita
tion), a drachmas from Dyrrhachium (Dionysios-Meniskos) and eight roman repu
blican denarii (C. Pluti 1, M. Herenni 1, L. Thorius Balbus 1, C. Fabi C. F. 2,
C. Postumi A. 1, Sufenas 1, P. Clodius M.F. 1).
The medium weight of the denarii is of 3,85 g and their preserving is good
enough, Chronologically, the denarii are dated between 150/125-38 B.C. (Grueber)
or between 137 /134-41c. B.C. (Sydenham).

30 Mitrea, Bucur, Descoperiri recente şi mai vechi de monede antice şi bizantine

fn Republica Populară Romdnă, în SCIV, 15, 1964, 4, p. 573-574.
Descoperiri recente şi mai vechi de monede antice şi bizantini'
în Republica Socialistă Romdnia, în SCIV, 18, 1967, 1, p. 197.
32 Mateescu, C. şi 'Babeş, M., Cercetliri arheologice şi săpă·turi de salvare la
Fîntînele, în SCIV, 19, 1968, 2, p. 283-291. S-a găsit un mormînt datat după
340 l.e.n.
33 Mitrea, Bucur, Monede antice şi feudale descoperite la Zimnicea, în SCIV.
16, 1965, 2, F· 240.
31 Mitrea, Bucur,
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The hoard was formed in the first half of the l•t c. B.C. (see the notes 9
&nd 10). This hoard has a similar composition to those of Bobaia (county Hune
doara), Suhaia (county Teleorman), Tisa (county Hunedoara), Pianu dP. Sus, S4c4lăşău (county Bihor) and Novaci (county Ilfov).
The hoard from Fintinele adds to the other discoveries of ancient coins from
that zone (Zimnicea). This hoard increases at 36 the number of the hoards of
roman-republican denarii of Muntenia (see the notes 20-31 ) .
Perhaps, this hoard belonged to the Getians and its origin is in connection
with the trade way which cross the fard of Zimnicea.

FIGURE EXPLANATIONS
.

Fig 1.
Fig. 2.

-

-

The map with the place of the discovery.
The coins of the hoard from Fintinele.
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CARPE DECOUVERTE A BARA'ft,
COM DE MARGINENI (DEP. DE BACAU)

UNE TOMBE
.

par EMIL MOSCALU

Aux 42 etablissments est pres de 1 0 necropoles carpo-daces
appartenant a la dvilisation de Vî-rteşcoiu - Poieneşti connus jusqu'a
ce j our en Moldavie, la decouverte fortuite d'une tombe d'indneration
a Baraţi1 vient ajouter un nouveau point ou il sernble exister une
necropole de cette civilisation.
L'urne funer·aire a ete trouvee a 0,55 m de profondeur, mais le
caractere sablonneux du terrain ne nous a pas permis de preciser la
forme de la fosse ou elle avait ete deposee. Le lieu de la decouverte
se trouve sur le versant Est de la colline de Baraţi, dont la legere
inclim:ison se termine a proximite de la berge du ruisseau Trebeş2•
Sur toute l'aire environnante on a mis au j our des tessons de poterie
carpe ; a environ 50 m nord du lieu d'investigation on a trouve, a
0,50-0,80 m de profondeur, quelques âtres renfermant du charbon et
de la cendre, sans que l' on puisse assigner ces ve stiges a des habita
tions, etant donne que les sections qui les ont fait apparaître n'ont
revele aucun contour de fonds de cabanes.
Nous n'avons aucune donnee sur d'autres decouvertes de tombes
d'incineration en ce lieu, mais nous avans des raisons de croire que
la necropole carpo-dace de Baraţi, attestee par cette tombe, a ete
presque entierement detruite, vu que, il y a quelques decennies, de
la vigne a ete plantee sur une superficie de pres de 2 ha tout autour
du lieu de la decouverte. Celle-ci represente peut-(ltre une des rares
tombes c onservees lntaotes.
1

2

.Gh. Bichir, La civilisation des Carpes (IIe-IIJe siecles de n.e. d la lumiere des
fouilles archeologiques de Poiana Du/ceşti, de Butnăreşti et de Plidureni, dans
Dacia, NS, XI, 1967, pp. 178-224 et carte de la fig. 1.
Nous avons dtkouvert la tombe au mois d'aoiit 1962, il environ 3<10 m sud de
l'ecole de Baraţi.

Memoria Antiqui.ta. tis, II,

1970
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Fie. 1..

-

Baraţi 1.. L'urnc de la tombe carpiquc ; 2. Le couvorcle de la meme tombe.
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Nous n'avons connaissance d'aucun etab!issement carpo-dace con
temporain de notre tombe dans les alentours lmmediats du site, le
point a rcheologique le plus proche etant l'etablissement carpo-dace
de Călugăra3
La tombe dont il s'agit fait partie d).l type de tombes â urne et
couvercle. L'urne a et.e fac;onnee au tour; en pâte gris clair, elle est
de forme bitronconique, â base annulaire p onctuee par un un:zbo <::e ntral
( fig. 1 /1 ) ' . La partie superieure du vase manque5 - mais par analogie
avec les vases des tombes contemporaines on peut supposer qu'elle
avalt une large Ievre evasee horizontalement et precedee d'un� rebord.
L'urne etait a moitie pleine de fragments d'os calcines recueinis
de sur le bucher et recouverts du couvercle. Parmi les os, nous n'avons
trouve aucun objet d'inventaire, ni cendre ou charbon du bucher6. Ni
!'urne, ni le couvercle ne p r� sentent de traces de combustion secon
daJ.re, d'oil. l'on peut deduire qu'ils n'avaient pas: ete places sur le
bucher lors de l'incineration. Pourtant, on a trouve dans la necropole de
Văleni des vases provenant de tombes d'incineration qui presentaient
de s signes de combustion secondaire, cette pratique rituelle etant spe
cifique pour les populations germanique s7.
L'urne etait recouverte, en guise de couvercle, d'une ecuelle en
p âte gris-noir, fac;onnee au taur, â Ia base annulaire et a la levre
larqement evasee en-dehors. Autour du Iieu de la decouverte on a
trouve encore d'autres tessons de poterie grise faite au taur, . parmi
laquelle un fragment de la levre d'une ecuelle en pâte rougeâtre faite
au taur.
3 L'etablissement a fait l'objet de fouilles systematiques de la part de Iulian

et Eugenia Antonescu.
" La hauteur (conservcc) de !'urne est de 0,25 m, le di:;metre de la base de
0, 12 m, son diametre maximum de 0,30 m.
5 Nous ne croyons pas quc le manque de la partie superieure de !'urne
de Mărgineni soit du a une pratique !uneraire rituelle, comme il Văleni et â
Dumitreştii Gălăţii, cf. Ion Ioniţă et Vasile Ursache, Noi date arheologice
privind riturile funerare la carpo-daci (Nouvelles donnees archeologiques con
cernant les rites funeraires chez les Carpo-Daces), dans SCJV, 19, 1968, 2, p. 213
et note 18. n est plus probablc que la cause en soient les travaux agricoles.
On ne peut non plus ignorer les cas de moities de vases employes comme
urnes, la ou la decouverte a eu ! ieu â une profondeur excluant l'effet des
travaux agricoles.
6 Dr.. Dardu Nicolăescu-Plorşor, Expertiza antropologică asupra mormîntului
carpic de la Baraţi-Mărgineni, jud. Bacău (L'expertise anthropologique sur la
tombe carpe de Baraţi-Mărgineni, der.-. de Bacău), Carpica, II, 1969, p. 213-214,
.
7 Ion Ioniţă et Vasile Ursache, op. cit., p. 214 sgg.
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L'urne de Barati-Mărgineni presente de proches analogies avec
des pH�ces decouvertes a Vîrtişcoiu8, Butnăreşti9, dans la necropole de
Bărboasa 10 et a Dochia11• On peut, de rn�me, la rapprocher de l'urne
de la tombe no. 1 00 de la necropole de P oieneşti. rnais celle-ci, bien
lJUe egalernent bitronconique, a un profil plus baut et est en pâte rouge 12.
L'urne de Baraţi appartient au type 3/b etabli par Gh. Bicbir 13 ,
De fait, le type d'urne bitronconique de Mărgineni derive du
La Tene geto-dace tardif14• L'ecuelle formant couvercle ressemble a
· certaines ecuelles mises au j our dans l'etablissement de Butnăreşti15•
On n'a pas releve autour de l'urne la presence d'os caldnes ou de
cbarbon, cornrne dans la necropole de Pădureni, ni la presence de tombes
�enfermant des restes de l'incineration a rnerne la fosse, comrne a
Bărboasa 16, Butnăreşti17, Docbia1s et Văleni19 .
En l'absence de fouilles, nous ne pouvons savoir s'il existe aussi
a Baraţi des tornbes d'inhurnation, c omrne dans les necropoles dE'
Poieneşti, Gabăra, Văleni et Săbăoani.
En ce qui concerne les âtres mis au j our a 1 proximite de la tombe
de Baraţi, qui, ainsi que nous l'avons mentionne plus baut, ne peuvent
�tre attribues a des habitations mi-enfouies, nous ne sornrnes pas en
mesure de juger s'ils couespondent a des buchers d'incineration, ou
bien s'ils sont dus a la pratique de rituels funeraires. Ce qui est certain,

Noi achiziţii ale Muzeului de Antichităţi din Ia ş i (Nouvelles
acquisitions du Musee d'Antiquites de Jassy), dans A.Arh., II, 3, 1929, fig. 1 3 /2.
9 Gh. Bichir, op. cit., p. 205, fig. 1 7 et fig. 1 8/7-8.
10 C . Buzdugan et V. Căpitanu, Necropola daco-carpică de Ia Bărboasa-Bacău
(La necropole daco-carţe de Bărboasa-Bacău), dans Carpica, I, Bacău, 1968,
fig. 3 /5.
1 1 C. Scorpan, Necropola carpică 1.e la Dochia (La necropole �arpe de Doehia),
dans Arheologia Moldovei, V, 1967, l'urne de la tombe no. 2, p. 331 et fig 1/4.
L'urne !st en pâtc ::le couleur brique, de meme que cellc de l a tombe no. 100
de Poieneşti.
12 Radu Vulpe, Săpăturile de la Poieneşti (Les fouilles de Poieneşti), dans
Materiale, 1, 1953, p. 348, fig. 171 ct p. :!58.
13 Gh. Bichir. Unele obsert>aţii cu privire la necropolele de tip Poieneşti dm
Moldova şi relaţitle acestor necropole cu lumea sarmată (Qclques observations
sur les necropoles de type Poieneşti de Moldavie ct leurs rapports avec le
monde sarmate), dans SCIV, XII, 1961, 2, p. 258.
14 N. Gostar, Cetăţi dacice din Moldova (Les citadclles daccs de Moldavie),
Buearest. Ed. Meridiane, 1969, le vase bitroneonique de Bitca Doamnei, fig. 30.
15 Gh. Bichir, op, cit.. Dacia, NS, XI, 1967, fig. 5-6.
16 C . Buzdugan et V. Căpitanu, op. cit., p. 201. A Bărboasa on a mis au jour
31 tombes de ce type. L'existence de ce type de tombe a ete relevee pour
Ja premiere fois par Gh. Bichir a Poieneşti, cf. SCIV, XII, 1961, 2, p. 256 ;
ses observations ont ete confirmees par les decouvertes de tombes aux restes
de l'incineration deposes a meme la fosse. dans les necropoles mentionnees.
17 Gh. Bichir, op. cit., Dacia, NS, XI, 1967, p. 200.
1 8 C. Scorţan, op. cit., p. 332. Une tombe.
19 Ion Ioniţă et Vasile Ursache, op. cit., !J. 2 1 3, 163 tombes.
Il Grigore Aniţescu,
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c'es t que dans la necropole de Bărboasa ou a trouve cinq plates-formes
brulees mesurant O,SO X 0,80 m 20 et dans celle de Butnăreşti21 un âtre
de 0,75X 1 ,40 m . Si les dimensions reduites des âtres de Bărboasa
s'opposent a ce qu'on les .assigne a des buchers d'incineration, l'âtre
de Butnăreşti pourrait eventuellemen<f: �tre interprete c omme tel.
La tombe d'indneration decouverte a Baraţi appartient a la dvi
Usation de Vîrteşcoiu-Poieneşti ; sur la base de ses analogies avec
les necropoles de Poieneşti, Bărboasa et Dochia, elle peut �tre datee
du Ilie siecle de n.e. Mf!me sans fournir des formes ceramiques ou des
particularites rituelles absolument inedites, elle m.arque encore un site
ou des recherches systematliques pourraient confi.rmer la presence d'une
nouvelle necropole carpo-dace .

20 C. Buzdugan et V. Căpitanu,

21 Gh. Bichir, op.

op. cit., p. 202.
ctt Dacia, NS, XI, 1967, p. 202.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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9 DOCUMENTE MOLDOVENEŞTI INEDITE (1 834)*
de DUMITRU CONSTANTINESCU

1 834 iulie 14. Dispoziţii date departamentului treburilor interne din
Moldova spre a se pune sub protectie Cetatea Neamţului.
Copii.
La dipartamentul trebilor din lăuntru.
In urmare poruncii cu Nr. 1 0537, atingătoare de Cetăţuia Neam
tului, ce se g�seşti de multe vacuri părăsită, ca de a purure să s( e)
pue privigheri a să păstra în stare precum să găseşti, socotită fiind
ca un monument al pămăntului, prin acesta cu supunere să aduci la
ştiinţa cinst( itului) dipadament, că să va urma întocmai numerarisătii
poronci, di a nu să răs�pi şi irosi petre în viitorime din . . . . . .
Nr. '1379.
1 834 tuli( e) 1 4.
Arh. St. laşi, Nr. 35, Tr. 634, Op. 696, Ds. 519, f, 3 .
.

1834 iulie 14. Departamentul pricinilor din lăuntru a l Moldovei,
către isprăvnicia ţinutului, sore a se pune sub protecţie C'etateco
Neamţului.
( Coperta dosarului) .
Dela pentru Cetăţue di la Niamţ.
Nr. 271 30.
Luna iuli(e) 1 4.
Departamentul pricinilor din lăuntru, cătră Isprăvnicia ţănut( ului)
Niamţului.
Potrivit cu poruncă să s( e) pue îndatoriri privighetor(ului), să
urmezi întocmai, răspunzîndu-să d e primire.
') Transcrise de D. Constantinescu, Tîrgu Neamţ, 5-6 decembrie 1962.
1 97

0
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Dum(nealui) hat(manul) Theodor Balş, însărcinatul la ţănuturile
de sus intru liniştea lăcuitorilor, prin docladul cu Nr. 1 237, aducănd
la cunoştinţa ocărmuitorului sfat, că Cetăţuia Niamţului, ce de multe
vecur i trecute stă părăsită, din pricina neprivegherii, după vreme, de
cătră nepreţuitorii monomenturilor şi a zăstrii patri( e)i s-au dărămat
şi să dărămă, luănd pii.atră de le întrebuinţazi în zidiri, drept aceia,
dipartamentul, potrivit cu încheiare sfatului, inpătăşită lui prin adresul
secritariatului de stat, supt Nr. 1 935, propune :
D( umnealui) hat(manul) Balş ( să) scrii acei i sprăvnicii, să pui la
cale măsurile cuviincioasă, de a nu să mai risipi, sau a să mai lua
piiatră din acea cetăţue de cătră nimine, care să socoteşte ca un monu
ment a prinţipatului Mold( o)vi(i), ce purure să aibă privighieri a să
păstra in stare cari acum să găsăşti şi spre nerăsipire ei in viitorime,
isprăv(ni) cia să stăruiască a să îngră( d i îm)pregiur sau c u gard, ori
cu şanţu de cătră monastire pre a căreia proprietate iaste, sau de cătră
tîrgoveţii din tărguşorul Niamţului, măcar numai dispre parte cămpului,
iar dispre parte cămpului trebueşti . . . . . . , muntelui nu.
Şi de întocmai lucrare veţi . . . . . . . . . . . . departamentului.
ss) . Indescifrabil.
Arh . St. laşi , Nr. 35, Tr. 634, Op. 696, Ds. 5 1 9, f. 1 şi 2.
1 834 iulie 24. Isprăvnicia ţinutului Neamţ porunce.<?te privigheto
rului de sus, să pue sub ocrotir e cetatea de la Tg. Neamţ, după porunca
departamentului.
Copie.
1 834 iuli( e) 24. Nr. 6694 .
La privighetorul de sus.
Potrivit cu cele cuprinsi prin carte dipart( amentului) din lăuntru,
din 1 0 iuli( e), Nr. 1 0537, ţi să scrie ca pentru cetăţuie c i să află Ia
tărgu Niamţultii, di piatră, care din neprivighere, după vreme, de cătră
nepreţuitorii monomenturilor şi a zăstrii patri(e)i s-au dărmat şi să
dărmă, luăndu-să piatră l a feliuri de trebuinţă, de zădiri, di acum
înnainte, să ai ce mai di aproapi privighere di a nu să mai lua dintr-însa,
de cătră nimine piatră, ci să să pazască, ferită şi păzită, întru intre
gime. întocmai precum să află acum , ca un lucru ce esti socotit în
aciastă ( parte a) Moldo(a)vii ca un monament, ci di apurure trebueşti
a fi despre toţi de obştii cu diaproapi privigheri, feri şi dar întocmai
de mare, păzindu-să spre ai ei bună p ăstrare, cu nerăsăpire, de către
nime, intrucăt de puţin din aceia ci să află acum. Pi lăngă priv·ighere
ci vei ave însuşi, vei da poroncă şi tuturor de obştii lăcuitori, spre a
să feri de cătră toţi ştiutori.
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Şi de priimire aceştia şi întocmai urmare, să triimeţi răspunsu.
Şi pentru că prin numerarisită poruncă să hotărăşti, că spre ferire
a<:eştiia cetăţui, să să stăruiască di a şi îngrădi înpregiur sau cu un
gardu, sau cu şanţu di cătră sfănta mănăstiri pi a căruia propieta(te)
este, sau de ditră tărgoveţi din tărguşorul Niamţului, fiind că numai
dispre parte cămpului ar trebui asămine gardu, de aceia în urmare
aceştii hotărări, ţi să scrii ca întocmai urmare să păzească cu a
ei îngrădire.
Arh. St. laşi, Nr. 35, Tr . 634, Op. 696, Ds. 5 1 9, f. 4.

1 834 august 8. Privighetorul ocolului de sus al ţinutului Neamţ
raportează isprăvniciei că primind porunca privitoare la Cetatea Neam
ţului, a însărcinat satul Vînătorii cu paza cetăţii, c omunicînd acest
lucru şi mînăstirii Neamţului . Cere relatii cu privire la gard, lemne şi
lucru, precum şi la piatra scoasă de biserica Sf. Voevozi.
Nr. 3 1 05.
Luna Av( gu) st 1 1 .
Cătră cinst(ita) is( prăvnicie).
Privighetoriul ocolului de sus.
Am primit poruncă cinst(itei) is( prăvnidi) supt Nr. 6694, în care
mi să porunceşti, ca să fiu cu privigher i pentru cetăţue ci să află la
tărgul N( e) amţului şi să o dau în purtare de grijă a lăcuitorilor, ca
să nu să ei nic i o piiatră dintr-însa şi ca să s(e) îngrăd(e)asc( ă), or( i)
de cătră sfănta mănăstire, or(i) de cătră tărgul N( e)amţulU!.i. Oară nu
să hotărăşti de unde să s( e) ei pădurili şi cu a cui agiutoriu să
s( e) facă acel gardu şi în ce vreme : acu în grabă, sau mai după
vrem( ea) lucrului ?
Pentru care va şti cinst( ita) is(prăvnicie) c-am urmat-o întocma :
Cetate( a) am dat-o în sama satului Vănătorii, fiind şi ei pe acei moşii
făcu_tă, cum şi mănăstiri(i) i-am făcut cunoscută cuprindere(·a} poroncii.
Oară v a şti cinst( ita) is( prăvnicie) c(ă) un( i) din epitropi( i) bisăricii
.,Mai marilor voivozi " din N(e} amţul, voesc a prifaci acei bisărică (şi)
au scos o samă de piiatră de la cetate, surpănd-o de sus, din zădiu şi
pără acum n-au zădit-o, dară au a să apuca acu, curănd, de zădir i şi
vor întrebuinţa-o în zădi(u) .
Pentru aceasta ce dezlegari, dac( ă) va fi poronca cinst(itei) is( prăv
nici i), ca să o opresc şi pe acei( a), sau să rămăe, după cum au scos-o,
pentru a lor trebuinţă '1
Pentru care rugăm cinst( ita) is(prăvnicie) ca să am dezlegare
pentru toate.
ss) Vas( i)le Gorgos (m.p.).
( 1 ) 834, avgost 8, No. 309.
Arh. St. Iaşi, Nr. 35, T•r. 634, Op. 696, Os. 5 1 9, f. 7, 8 ( f. 6 e albă) .
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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1 834 august 1 1 . Rezoluţia marginală de încuviinţarea celor rapor
tate de privighetorul ocolului de sus al ţinutului Neamţ cu privire la
cetate. Se vor cere mînăstirii Neamţ lemne pentru gard, care se va face
după vremea lucrului, iar piatra scoasă poate fi luată, dar alta nu .
Să s(e) răspundă că s-au încuviinţat, dac-au dat-o in sama sat(ului)
şi după vreme lucrului să va îngrădi de satele înpregiur.�te, făcănd
cereri, pentru acest monument in sfănta m(î) năstire Niamţului, tn lemni
şi păduri ; iar pentru piatră ci au dăr( i)mat de pe cetate, dac ...au apucat
a o săpa de pe cetate, apoi va ave voi a o rădica pe a·ce piatră dărmată
gios, iar nu mai mult. Şi pentru viitorime va fi cu îngrădire a nu
lngădui ·a să lua măcar nici o piatră, dănd poroncă satului să fie cu
privigheri, cum scrie porunca.
Arh. St. laşi, Nr. 35, Tr . 634, Op . 696, Ds. 51 9, f. 8.
1834 august 14. Isprăvnicia ţinutului Neamţ confirmind raportul
privighe1orului ocolului de sus îi dă de grijă ca după vremea lucrului
să facă gard împrejurul cetăţii, iară piatra dărîmată poate fi luată,
··� ·

alta insă nu.
Cătră privighetorul ocol( ului) de sus .
Urmare din partia dum( i) tale, insămnată prin raportul cu No. 309,
pentru Cetăţuia din Niamţu, că ai dat-o in privighere şi s·ama satului
Vănătorii, spre a să păz(i) cu intregime în stare ci să află şi astăzi, să
răspundi că s-au incuviinţat, adăugîndu-s( e) dum(i)tale, că după vremea
lucrului vei ave ingrijări di a să îngrădi de satele inpregiurate. făcănd
cerere, pentru acest lucru ci este socotit ca di on monoment in acest
principat, cătră sfănta mon( a) st(i)r(e) Neamţu, de a să înlesni cu pădure
spre ingrădiri ; iar pentru piatră, ce s-ar fi dăr( î)mat din ace cetate,
dacă păr a·cum va fi apucat a să şi rădica, de cătră acei ce au dăr( i)mat-o,
va rlimăne bine rădicată, numai acee însă căt să va fi apucat a să
dărăma ; iar pentru viitorime, să va ave to � tă ingrijirea di a nu să
ingădui pe nime a lua măcar cătu de puţine petre, dăndu poroncă şi
satului supt a cărui a purtare de grijă să află ( să fie) cu ce ma i de
'
<
aproape privighere.
1 834 nvg(u)st 14.
No. 7496.
( copie)
Arh. St. laşi, Nr. 35, Tr. 634, Op. 696, Ds. 519, f. 9,
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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1834 septembrie 16. Privighetorul ocolului de sus al ţinutului Neamţ
raportează isprăvniciei că a măsurat locul de îngrădit împrejurul cetăţii
şi a cerut minăstirii lemnele trebuitoare, dar locuitorii satelor obligate
mai cer şi alte sate pentru ajutor .
No. 3670.
Luna sept( em)v( rie) 1 9.
C( ă) tră cinst(ita) is(prăvnicie).
Privighetorul Ocolului de sus.
Inştiinţăz pi cinst(ita) is( prăvnicie) , că am mersu cu lăcuitorii din
satele Vănătorii şi Humuleştii şi Nemţişorul, de am măsurat locul împre
giurul cetăţii, pe unde are a să faci gardul, după poronca cinst(itei)
is(prăvnicii) şi am găsit 73 prăzini domneşti, la care, după tahimenuP
ce am făcut, trebui 1 300 de pari, păzi(i), poprelili cu nuelile lor, şi am
mers la m(î)năstire şi am cerut ca să-mi dei pădure trebuincio( a)s(ă).
Şi m( î)năstire('a) au zis c(ă) va slobozi or(i) ce va trebui din pădurili
{ ei) ;· pentru ace îngrăditură a cetăţi( i) vor da. Oară lăcuitorii acestor
sali să cam împotrivăsc, zicănd ca să li s( e) mai dei vr(e)un
sat-doî agiutor.
Pentru aceasta nu lipsăsc a răportui cinst(itei) is(prăvnicii).
ss) Vasile Gorgos (m.p. ) .
( 1 )834 sept( em)v( rie) 16.
No. 379.
Arh . St. Iaşi, Nr. 35, Tr. 634, Op. 696, Ds. 5 1 9, f. 1 0.
1 834 septembrie 26. Isprăvnicia ţinutului Neamţ confirmă Ocolului
de sus primirea raportului 379 şi aprobă ca p e lîngă. satele Vînători şi
Humuleşti să dea ajutor la făcut gardul la cetate şi satele Răuceşti şi
Nemţişor, dar lucrarea să se facă fără zăbavă.
Isprăvnicia Neamţului .
Cătră d(umnealui) privighetoriul ocolului de sus.
Raportul dumitale cu No. 379 luăndu-să sama din celi cuprinsă,
pentru că sf( înta) m( înă)s( ti)r(e) Neamţul vroeşte a slobozi voi la păduri,
pri(mind) cheresteaoa de pari şi nuiale ci trebu( esc) spre îngrădirea
locului slobod di la cetăţuia din Neamţu şi că trebuinţe, spre mai înlesniri
satele Vînătorii şi Humuleştii H....a r mai cere de un agiutor şi di la
alt sat, pentru care cetăţue scrii ca să ma i iai agiutor şi pe satul
Răuce.şti şi Nemţişor , cu care să s( e) facă sălinţ( ă) a să îngrădi fără
să s( e) zăbovescă acestă lucrare.
r·.Ja. 860 1 .
( 1 )834 săp( tem)vr( ie) :�6 .
Arh. S t. Iaşi, Nr. 35, Tr. 634, Op. 696, Ds. 5 1 9, f. 1 1 .
1

Tahmin (turc.) :

ap1·oximativ.
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1834 octombrie 28. Privighetorul ocolului de sus
niciei de Neamţ că a îngrădit Cetatea Neamţului.

- - · ....,.,.
....
..

raportează isprăv

.No. 4229 .

. Primit oct( om)vr(ie) 29.
Cătră Cinst(ita) is(prăvnicie) .
Privighetor(ul) ocolului de sus.
Inştiinţăz pe cinst(ita) is(prăvnicie) că cet,ate s-au îngrădit inpre
giur după porunca cinst(itei) is(prăvnicii), ce am primit şi de urmare
nu lipsăsc a răportui cinst( itei) is(prăvnicii).
ss) Vasile Gorgos ( titlu indescifrabil) .
( 1 ) 834 oct( om)vr(ie) 28.
No . 441 .
( Sus, in stînga, rezoluţia : ) La delă, răportuind locului cuviincios
d1

urmari.

( Dosarul are 1 5 file. Prima e coperta ; a 6, 1 1 , 1 2 sînt albe ; ultima,
pe verse, are următoarea încheiere : ., Cetăţuia. Patruspreci file sînt în
această dela păr la 20 noemvr(ie)" ).
Arh. St. laşi, Nr. 35, Tr. 634, Op. 696, De. 5 1 9, f. 14.

'
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PRECIZARI ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE CU PRIVIRE
LA DATA CONSTRUIRII "CASEI DOSOFTEI"*
de EUGENIA NEAMŢU

laşul se numără printre cele mai vechi şi importante aşezări urbane
din Moldova medievală. Situat aproximativ în centrul său geografic,
pe una dintre cele mai însemnate artere comerciale, oraşul s-a bucurat,
de timpuriu, de atenţia domniei. Incă din vremea lui Alexandru cel
Bun s-a ridicat aici o curte domnească, care avea să joace un rol de
seamă in dezvoUarea oraşului. Incepind din a doua jumătate a secti
lului al XV:I-lea laşul tinde să devină principalul centru economic si
politic al ţării şi. treptat, ajunge să j oace rolul de capitală. In a<.este
condiţii aici au fost înălţate numeroase constructii cu caracter reliqios
şi laic, unele dintre ele constituind monumente reprezentative in arhi
tectura moldovenească .
Printre monumentele de arhitectură medievală din oraşul Iaşi se
numără şi "Casa Dosoftei ", care a atras atenţia unora dintre cercetătorii
noştri. Părerile exprimate de către aceştia cu privire la data ridicării
const·ructiel de care ne ocupam smt însă diferite.
Tinind seama de elementele sale arhitectonice, unii cercetători au
incadrat-o in secolul al XVI-lea şi au atribuit-o vremii lui Alexandru
Lăpuşneanu1. Pornindu-se de la hrisovul lui Antonie Vodă Ruset, din
anul 1 677, s-a afirmat că de la această dată mitropolitul Moldovei
a stat la Sfîntul Nicolae Domnesc2• Mergîndu-se mai departe pe
această linie, s-a precizat chiar că construcţia la care ne referim ar fi
*

Comumcare ţinuta in şedinţa din 12. XII. 1969 a Institutului de Istorie şi
Arheologie ,.A. D. Xenopol" Iaşi.
1 O. Tafrali, Curţile domneşti din Iaşi, în Arta şi Arheologta, fasc. 7-8,
1931-1932, Iaşi , 1933, p. 83 ; N. Grigoraş, Tiparnita mitropolitului Dosoftei,
in Flacăra Iaşului, an XXIII, nr. 6576 din 4. XI. 1967. Considerind că arhi
tectura · clădirii este improprie unei case de locuit, autorul consideră că ea
·
a fost destinată a adăposti tiparniţa mitrorolitului Dosoftei.
2 C. Erbiceanu, Istoria Mitropoliei- Moldovei şi Sucevei şi a catedralei mitropo
litane din Iaşi, Bucureşti, 1888, p. XLII-XLIII,
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Fig. � - - Planul săpăturii şi profilul peretelui sud-vestic al secţiunii 1. 1 - sol
viu ; . 2 = sol brun-gălbui ; J - pămînt negru ; 4 - lentilă cu piatră, cărămidA,
mortar şi urme de cărbune ; 5 - pămînt negru-cenuşiu cu pigmenţi
cărbune ;
6 = p�mînt cenuşiu cu pigmenţi cărbune, piatră şi cărămidă ; 7
pămînt cenuşiu
granulos cu pietre, cărămizi, mortar şi pigmenţi cărbune ; B - umplutură cu moloz ;
9 = zi!i de cărămidA ; 10 - pietre ; 11 - duşumeaua casei cu grinzi ; 12 - grori
morminte.
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"primul palat mitropol itan din laşi "3 ,şi anume "reşedinţa mitropoli
tului Dosottei "4•
Dupa 1 949 cercetările de arheologie feudală au luat, alături de
cele privind celelalte perioade, o mare dezvoltare. Pe baza acestora s-a
putut delimita aria nucleului iniţial al aşezăr-i i feudale Iaşi, urmă
rindu-se apoi extinderea treptată a acesteia în secolele următoare5.
Construirea teatrului de vară , în anul 1 960, a permis cercetarea
parţială a curţii domneşti datînd din secolul al XV-[ea, adăogită şi lăr
gită in secolele următoare6•
Gri}a deosebită pentru restaurarea monumentelor noastre istorice
a impus şi cercetarea complexului aflat în imediata vecinătate a curţii
domneşti, complex alcătuit din biserica Sf. Nicolae, zidul de incintă
al acesteia şi " Casa Dosoftei" .
In urma cercetărilor efectuate la zidul de incintă al bisericii Sf.
Nicolae Domnesc, în primăvara anului 1 966, s-a identificat fundaţia
laturii estice a acestuia şi s-a surprins traseul lui pe latura sudică, in
continuarea celui existent astăzi deasupra soluluF. Cercetările au permis
stabilirea a două faze constructive pentru zidul d e incintă şi anume : o
fază mai veche, alcătuind fundaţia propriu-zisă, datată stratigrafic în
secolul al XV-lea şi o alta mai nouă, atribuită secolului al XVII-lea,
cind zidul de incintă a fost refăcut, iar vechea fundaţie consolidată,
prin adosarea unor contraforti interiori şi exteriori8•
StabiLirea acestor două faze constructive pentru zidul de incintă
al bisericii a ridicat probleme noi cu privire la data zidirii "Casei
3 Primul palat mitropolita!t in laşi, in Arta şi Arheologia, fasc. 9-10, 1933-19:.l4,

Iaşi, 1935, p. 91-92.
' Nestor Vornicescu, Reşedintc mitropolitului Doso(tei de la .,Sf. Nicolae Dom
nesc" din Iaşi, in Mitropolia Moldovei şi Sucevii, an XXXIX, numerele 9-10,
sep.-oct., 1963, p. 602-609 ; P. Comarnescu, Casa Dosojtei, in Cronica, an
III, nr. 39, (136) din 26. IX. 1966, p. 1.
5 N. Zaharia, M. Petrescu-Dimbovita şi Em. Zaharia, Cercetlfri arheologice fn
oraşul Iaşi şi imprejurimi, in Studii şi cercetlfri ştiinţifice, an VII, 2, Iaşi,
195 6, p. 1 ti ur m. ; Al. Andronic, Contribuţii nrheologice la istoricul oraşului
Iaşi fn perioada jeudallf, in Arheologia Moldovei, 1, ţ. 271 şi urm. ; Al. Andro
nic ş_i Eug. Neamţu, Cercetlfri arheologice pe teritoriul oraşului laşi ln
anii 1 956-1960, in Arheologia Moldovei, II-III, 1964, p. 409 şi urm. ; Eug.

Neamţu, Tezaurul de monede anepigrafe de aramă. de la Alexandru cel Bun
descoperit la Iaşi, in Arheologia Moldovei, II-III, 1964, p. 495 şi urm.
6 Al, Andronic şi Eug. Neamţu, Curtea domneasclf din Iaşi, în lumina recentelor
descoperiri arheologice, in Omagiul lui P. Constantinescu-Iaşi, Bucureşti, 1965,
p. 247 şi urm. ; Al. Andronic, Eugenia Neamţu şi M. D i n u Săplfturile arheo
logice de la Curtea domneasclf din Iaşi, în Arheologia Moldovei, V, Bucureşti,
1967, p. 169 şi urm.
7 Cercetările au fost efectuate de către un colectiv alcătuit din Al. Andronic
(responsabil), Eugenia Neamţu, Cătălina Bloşiu şi Stela Cheptea (membrii).
8 Al. Andronic, Eugenia Neamţu şi Stela Cheptea, Principalele rezultate ale
cercetlfrilor de arheologie feudală de la Iaşi din anii 1 961-1967, In Materiale
şi cercetlfri arheologice, X, (la tipar).
,
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Dosoftei ", aflată în interiorul incintei bisericii şi adosată zidu
lui ocestei a.
In continuare cercetările au tost axate, aşa după cum o 1mpuneau
şi lucrările de restaurare, asupra .,Casei Dosoftei " .
Ca atare , î n toamna anului 1 967 au fost etectuate săpături pe
latura estică a casei. Din cauză că stratigrafia la zidul ăncintei era
deranjată de o pivniţă modernă, iar la casă de fundaţiile unor ziduri,
cercetările nu au dus la rezultate concludente9,
In iunie 1 968 s-au efectuat cercetări arheologice în interiorul
casei, în scopul obţinerii de noi date privitoare pe de-o pa·rte la con
struirea monumentului, iar pe de alta, la fazele lui de ref·acere10.
Astfel. în secţiunea trasată în lungul şi la mijlocul încăperii vestice
a casei, au fost descoperite oasele unor reînhumaţi la -1 m ş i la -1 , 1 0 m
(Ml şi M2) ( fig. 2'a-b) . La -1 ,30 m s-a găsit un inhumat (M3), parţial
deranjat de groapa unui alt mormînt, aflat la aceeaşi adîncime ( M4)
( fig. 2/c) . Acesta se afla în cea mai mare parte în peretele estic · al
secţiunii . La -1 ,40 m a apărut alt inhumat (M5) fig. 2jc) , avînd, de
asemenea, numai capul în secţiune, restul fiind tot în peretele estic al
acesteia. Pentru dezvelirea celor două schelete, ale căror cranii au fost
surprinse în secţiune (M4 şi M5), s-a deschis o casetă pe latura ei
estică. Scheletele înhurnate aveau labele picioarelor deranjate de şanţul
de fundaţie al peretului despărţitor dintre cele două incăperi ale casei
( fig. 3/a). In pămîntul de umplutură al lui M4 s-a descoperit un fragment
ceramic, cu smalţ galben-brun, din caolin, caracteristic secolului al
XVII-lea. După demontarea scheletelor M4 şi M5, contlnuîndu-se rerce•
tarea, s-a descoperit sub M4, la -1 ,45 m, un alt inhumat ( M6) ( fig. 3/b),
la care s-a găsit un dinar unguresc din anul 1 563 . Dedesubtul lui M6,
la -1 ,70 rn, a fost des·c operit încă un inhumat ( M7) ( fig. 3/c ) , la care
·
s-a găsit, de asemenea, un dinar ungures·c , emis însă în anul 1 542. Şi
aoeste schelete aveau picioarele deranj ate cu ocazia săpării aceluiaşi
şanţ de fundaţie al peretelui despărţitor al casei. Acesta, faţă de
duşumeaua casei existentă în momentul efectuării cercetărilor, merge
pînă la 2, 1 0 rn adîncime.
Referitor la stratigrafia din interiorul casei s-a constatat că
deasupra solului viu se află un strat brun-gălbui, cu o grosime de
0, 1 0-0,20 m, peste care se suprapune un sol negru reprezentînd
humusul
medieval, avînd o grosime de circa 0,40 m. De la nivelul aces
·
tuia s-a săpat şanţul pentru fundaţia zidului de incintă din prima fază.
Fundaţia acestuia, intrînd puţin şi în solul viu, avea o adîncime de
!J

Cercetările au fost efectuate de un colectiv alcătuit din.)\1. Andronic (respon
sabil\, Eugema Neamţu şi Stela Cher;-tea (membri).
10 Eugenia
Neamţu ş� Stela Cheptea, Cercetările arheologice de la ,,Casa
Dosoftei", in Materiale şi Cercetări arheologice, X, (la tipar).
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circa 0,60 m faţă de nivelul de călcare de atunci. Peste acesta se
suprapune o lentilă cu piatră, cărămidă , mortar şi urme de cărbune
c-a re măsurînd lîngă zid 0, 1 5 m grosime şi subţiindu-se apoi treptat,
este1 evident, în legătură cu prima fază de construcţie a zidului, datînd
din secolul al XV -lea. Ea este suprapusă de un strat de pămînt negru
cenuşiu cu pigmenţi de cărbune, cu o grosime de 0,25-0,30 m. Deasu
pra acestuia se află o a dou a lentilă cu multă piatră, cărămidă, mortar
şi cărbune, care a fost pusă în legătură cu cea de-a doua fază construc
tivă, atribuită celei de-a doua jumătăţi a secolului al XVII-lea, cînd
zidul incintei a fost refăcut, constructorii refolosind ve-c hea fundaţie
a acestuia. Urmează un strat de pămînt cenuşiu compact cu pigmenţi
de cărbune, cărămidă şi piatră, peste care se suprapune un pămînt
cenuşiu granulos conţinînd pietre, cărămizi, mortar şi cărbune. Deasupra
acestuia se află podeaua actuală a casei (fig. 1 /b). Amenajarea unei
pivniţe, din cărămidă �i foarte puţină piatră, în interiorul casei, inspre
peretele sudic al acesteia, pentru care s-a spart duşumeaua existentă
in restul încăperii pînă în momentul efectuării cercetărilor, a deranjat
raportul stratigrafic dintre zidul incinte i şi casă.
In ceea ce priveşte data construirii casei s-ar putea pune mai
multe ipoteze.
Ipoteza după care c a s a ar fi fost construită anterior zidului incintei
cade de la bun început, căci, în acest caz, ea ar fi avut perete propriu
şi pe latura dinspre nord şi nu ar fi folosit zidul incintei, de pe această
latură, drept perete al ei, adosîndu-i-se.
De asemene-a, nicl ipoteza după care casa s-ar adosa zidului incin
tei din prima fază , construmau-se la o distanţă nu prea mare in timp
după acesta , nu poate fi acceptată . S-a văzut că cele mai vechi mor
minte sînt datate, pe bază de m o n e d c în secolul a.l XVI-lea şi că în
groapa lui M4, morn:înt c a r e suprapunea pe M6 - c u monedă din
anul 1 563
s-a găsit u n fragment ceramic specific secolului al
XVII-lea. M a i mult încv., pe acest loc au m a i fost practicate şi alte
înhumări şi re î nh um ări ulteriou.re. /\cestea din urmă sînt însă, din păcate,
lipsite de inventar.
Nu poate fi admisi:! nici ipoteza după care casa s-ar fi construit
concomitent cu zidul incintei. În acest caz zidul ei s-ar ţese cu · cel ai ·
incintei şi nu i s-ar a dosa, folosindu-! drept perete al casei pînă la
partea lui superioară şi numa i de acolo zidindu-se, în continuare, cei
patru pereţi ai casei, ca un tot unitar.
Stratigrafi·c s-a constatat că ambele lentile cu morta-r, puse in legă
tură cu cele două faze constructive ale zidulu i incintei, sînt tăiate de
gropi de morminte (fig. 1/b). Rezultă deci că, după refacerea zidulUI
inclntei, refacere marcată de cea de-a doua lentilă de mortar, cimitirul
ci P - pe a-c est loc a continuat să mai funcţioneze pînă la construirec�.
casei. Deci, în mod cert, casa datează dintr-o vreme ulterioară celei
,

·-
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Planul secţiunii I, la diferite adincimi.

de-a doua faze de construcţie a zidului incintei, căci ea se adoseaza
vizibil acesteia. Mormintele 4-7 sînt parţial deranjate de şantul de
fundaţie al peretelui interior al casei.
Chiar dacă durata in timp dintre refacerea incintei şi construirea
casei a fost destul de redusă, nu putem să nu admdtem totuşi că ea a
exist�t, fie chiar şi numai pentru simplul fapt că in caz contrar zidul
casei s-ar ţese cu cel al indnltei şi nu l s-ar alipi.
Pentru construirea casei s-au săpat şanturi in care s-au fundal
zidur:i.le ei pînă la 2,05 m-2, 1 0 m adincime faţă de nivelul de călcare
din momentul construirii ei. Acesta, aş.a după cum s-a constatat în
casetă, se afla la nivelul podelei existente în momentuJ efectuării cerce
tărilor. La acest nivel este pragot dintre zidul nerostuit al fundatiei şi
cel rostuit al pereţi.lor care se înălţau deasupra solului. Faţă de aceeaşi
podea a casei, zidul i ncintei merge pînă la 1 ,80 m adincime.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro

DESPRE . CASA DOSOFTEI "

517

In f·aza sa iniţială oasa, adosată la zidul incintei, avea faţada spre
sud-est ( spr·e biserica Sf. Nicolae şi curtea domnească), deci inspre
curtea bise.ricii. Pentru amenajarea podelei iniţiale a casei s-a efectuat
apoi o nisipeală, pînă 1a 0,80 m deasupra nivelului de călcare şi de
construcţie al casei, peste care s-a amenajat apoi podeaua, desigur
din lemn. De la aceasta, în urma unui incendiu, a rămas de j ur împre
jurul pereţilor interiori ai oasei, peste tot la 0,80 m inăltime faţă de
nJ.velul de călcare, o dungă innegrită de la ardere. De Ia aceasta in
sus piatra şi mortarul sint arse, fenomen ce nu se mai observă sub
nivelul dţmgii de arsură. Pentru intrarea în casă se urcau desigur trepte,
iar in interior duşumeaua era aproximativ la nivelul pragului.
In decursul secolelor casa a suferit mai multe refaceri. Astfel,
într-o fază mai tîrzie, s-a amenajat in spatele casei o faţadă prin adăl:l
garea unui pridvor deschis cu coloane cilindrice din piatră, avînd cîte o
bază paralelipipedi<:ă din piatră cioplită, aşezate pestlo! un zid-centură.
Acesta se mai păstrează intact deasupra solului în părţile latera.}e ale
pridvorului, dar fundaţia lui a fost surprinsă şi in rest, de restauratori,
cu ocazi a lucrărilor de consolidare. Atunci a fost desigur spart şi pere
tele nord-vestic al casei, respectiv zidul dP incintă al bisericii, la care
oasa se adoseaz!.
Intr-o fază mult mai tîrzie podeaua casei şi a pridvorului a fost
coborită, după o decapare, la nivelul celei existente in momentul ince
perii cercetărilor, iar zidul pridvorului, pe care erau amplasate c oloa
nele, a fost distrus pe porţiunile dintre coloanele de la stradă, menţi
nindu-se intact doar in părţile laterale ale pridvorului. Soclurile coloa
nelor au rămas mai sus cu 0,80 m-0,90 m faţă de solul pridvorului şi
podeaua casei, sprijinindu-se pe suporţi crutati în acest scop din zidul
centură, cu totul inestetici faţă de frumoasa arhitectură a casei.
*

ActivitateH constructiv! a domnitorilor din a doua j umătate a
secolului al XVII-lea se reflectă destul de clar in operele cronicarilor
moldoveni. Aceştia acordă o deosebită atenţie construcţiilor iniţiate de
Antonie Vodă Ruset.
Astfel, Nicolae Costin ne informează că Antonie · Vodă Ruset
" . . . de primă-vară s-au apucatu să lucreze la biserir.a lui Sîntul Nicolae
de lîngă curtea cea Domnească, că era biserica descoperită şi clopotnita
stricată. Deci cu toată osîrdia s-au apucatu şi au tocmitu clopotnita,
şi au istovitu şi zidul prin pregiurul bisericei Ia veleatul 71 85, şi au
fă.cutu şi uă cişmea, adică fontînă in zidul bisericei despre poarta cea
mare a curtii Domn�ti, aducîndu apă pe oluri de departe . . . , şi au
zugrăvitu preste totu pridvorul lui sîntul Nicolae, apoi şi biserica au
zug·răvit� pre din întru, . . . şi au fostu făcutu şi gropniţa in Sfntul
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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Nicolae . . . Apoi s-au apucatu de au făcutu şi zidu prin pregiurul
monastirei sîntului Sava, dară n-au ajunsu să-I istovească pre jumă
tate . . " 11 .
Ion Neculce not·a şi el că Antonie Vodă Ruset " . . . au dires clo
potnita la Sfitei Neculaiu, o au şindilit peste tot, şi au făcut zidu împre
giur, şi au zugrăvitu pristolu , cum să vede, şi au adus şi apă
pe oale . . " 12.
Şi la N. Muste întîlnim aceeaşi informaţie după care Antonie
Ruset "Au diresu clopotnita la biserica sfântulu Nicolai, şi au şindilitu
peste totu, şi au zugrăvitu pridvorul, şi zidu împregiuru au ziditu
prec um se vede ; adus-au şi ape pre oale, pînă în zidul acestii biserid " 13.
In "Cronica Anoni m ă a Terei Moldovei " , tradusă de Al. Amir as,
se menţionează c ă. : "Acestu d omnu au î nnoitu biserica lui Sfete
Nicolai, ce este în preajma curţii Domneşti, au zugrăvit-o şi i-au făcutu
şi zidul ei, . " 14 .
Nkolae Costin precizează şi faptul c ă Duca Vodă " . . . în primă
vară au săvîrşitu de au zugrăvitu şi biserica lui sfîntul Necolai pe din
nuntru, pe cîtu rămăsese neistovitu de Antonie Ruset Vodă, de la
terestri fn giosu"15
Cronicarii arată aşa d a r că s-au făcut lucrări de restaurare la
biserica Sf. Nicolae Dom nesc, s-a adus a p ă pe olan e şi s-a c onstruit
z idul de incintă al bisericii . Nki unul însă nu aminteşte de ridicarea
unei construcţii, mai impunătoare, destinată a fi palat m ltropolitan.
Majoritatea cercetătorilor care s-au ocupat de "Casa Dosoftei" ,
bizuindu-se mai ales pe hrisovul lui Antonie · Ruset din 29 martie
'll 85 ( 1 677) , în care se· enumeră toate l u r� r ă r i l e efectuate l a vechea
biserică a lui Ştefan cel Mare, aj unsă în stare de ru ină, au susţinut
că c:u această ocazie a fost construită şi casa amintită mai sus. In
document se arată că s-a "tocmit " biseri ca " d e g io� până sus " , şi
de asemenea clopotniţa, care au fost · şi înfrumuseţate "·cu toate podoa
bele cum se cade desevîrşit " . Se menţionează apoi faptul că s-au făcut
şi "ziduri şi chelii prin pregiu r " . In continuare, din document rezultă
o fină oscilaţie a conţinutului noţiunii de " s.caon de mitropolie", î ntre
o construcţie reală şi o instituţie medievală. Refed ndu-se, evident, la
refacerea bisericii Sf. Nicolae, domnul precizeazei : " şi o am făcut şi
.

.

.

.

Costin , Leatopisetul Terci Moldovei, Î <' Cronicele Romlini('i sau
/,etopiseţele Moldaviei şi Valahiei, c d . M. Kogii l n i ccD. n u , Tom. I I , cd. a I I-a,

1 1 Nicolae

Bucureşti ,

1872,

p.

14.

Letopiseţ1tl Ţării Moldovei, Ed. Iorgu Iord n n , 1955, p. 147
1 3 N. Muste, Letopiseţul Ţerei Moldovei, în C1·onict'le Romdnici. Tom. IT, C'd.
a II-a, Bucuresti, 1874, p. 18.
14 Croni ca Anonimă a Ţcrei Moldovei, tradusă de Al. Amiras, în Cronic!!le
Romdni ei , Tom. I I I , ed . a II-a, Bucureşti, 1 874, p. 104.

12 Ion

Ncculce,

15 N. Costin, op. cii., p.
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casetei A, la diferite adi n c i r!l i .

aceasta scaon de Mitropolie, să fi închinată scaunului celui vechiu,
Mitropoliei de Suceava, ca să hie amendouă un scaun de Mitropolie
nedespărţite a toată ţar·a Moldovii". Este evident că expresia " scaon
de Mitropolie" nu are sensul unui palat mitropolitan, ci pe cel al
unei biserici mitropolitane, dar implicit şi al unei instituţii. De altfel,
acest lucru rezultă şi din faptul că Sf. Nicolae Domnesc, devenit bisehttp://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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rică mitropolitană, este subordonată .. scaunului celui vechiu, Mitropo
liei de Suceava , ca să fie amendoue un scaun de mitropolie nedespdrtlte
a toată tara Moldovei" .
C ă expresia .. scaon d e Mitropolie " n u are sensul care i s-a dat
de către unii dintre cercetătorii acestei probleme rezultă şi din faptul
că 1n document nu se aminteşte prin nici un cuv1nt despre ridicarea
unei construcţii, oricum impunătoare pentru acea vreme, care sd ser
vească drept palat mitropolitan. Este evident că, dacă nu vrem să dăm
o interpretare forţată hrisovului, chiliile amintite de documentul din
1 677 nu pot fi considerate reşedinţă a tnitropolitului, ci doar nişte con
strucţii, cu mult mai modeste .
.,Casa Dosoftei", aşa cum o arată datele arheologice, deosebit de
clare, a fost construită la o dată greu de precizat, dar, in orice caz,
posterioară anului 1 677 cînd, potrivit cronicelor şi hrisovului lui Antonie
Ruset, s-a terminat zidul de incintă, la care casa se adosează.
Tradiţia istorică leagă construcţia de care ne ocupăm de persoana
mitropolitului Dosoftei. In lipsa unor informaţii scrise nu se poate
preciza dacă această clădire a servlt drept reşedinţă pentru mitropolit
sau, cum s-a mai susţinut, pentru a adăposti tiparnita acestuia. Ţinînd
seama totuşi de faptul că monumentul arhitectonic pe care l-am cercetat
îşi leagă numele de cel al mitropolitului Dosoftei, am putea admite ca
posibilă ipoteza construirii lui înainte de 1 686, dată la care învăţatul
ierarh a trebuit să plece în Polonia. In această situaţie se impune con
cluzia că mult discutata .,Casă Dosoftei" s-a ridicat li'l o dată care cade
după incheierea programului constructiv al lui Antonie Vodă Ruset
din 1 677 şi înainte de 1 686

DONNl!ES ARCHl!OLOGIOUES
LA

CONSTRUCTION

DE

ET
LA

HISTORIOUES
.MAISON

CONCERNANT

DOSOPTEI "

RESUME

A lassy, l'ancienne capitale de la Moldavie, ont cte conserves de nombreux
monuments d'architecture feodale. Dans le triangle forme par les ruines de la
residence princiere, l'eglise Saint Nicolas Pl"inciere et l'eglise des Trois Hierarques.
Il y a une vieille construction qui a attire souvent l'attention des specialistes
roumains. Cette construction, denommee ,.La maison Dosoftei", d'arres la tradition.
aurait ete la residence du metropolite Dosoftei, ou !'imprimerie fondee par ce
metropolite.
En juin 1969 ont ete effectuees des recherches archeologiques il l'interieur de
ce monument, afin d'obtenir de nouvelles donnees concernant sa construction et
les phases successives de r�fection, pour servil" a sa restauratlon
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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Dans la section faite 8. l'interieur de la JJiece situee 8. l'ouest de la lllaison
ont ete retrouvees, au point du vue stratigraphique, deux lentilles de mortier en
partant du mur de l'enceinte sur lequel la maison s'adosse. Elles ont ete rnilies �
.rapport avec les deux phases de la construction du mur. De ces deux phases, la
premiere date du XV• siecle et la deuxiemc de la seconde moitie du XV II• siecl�.
quand le mur d'enceinte a ete reconstruit.
Ont ete aussi explores sert tombeaux. Dans le plus aneien de ces tombeaux
(M.7)1 on a trouve une monnaie hongroise datee de 1542. Dans le tombeau M.G Qn
a decouvert une monnaie de 1563. Dans la terre de remplissage du tombeau M.4,
qui superposait le tombeau M.6, on a decouvert un fragment ceramique de kao!in,
caracteristique pour le XVII• siecle. Dans le autres tombeaux, qui sont plus
recents, on n'a rien retrouve.
Les deux lentiUes de mortier etaient interrompues par des tombeaux, ce
qui p_ermet de conclure qu'apres la refeetion du mur d'enceinte, refection men
tionnee dans un document du prince Antonie Ruset, emis en 1677, et aussi par
les chroniqueurs moldaves (notes 11-14), des inhumatlons ont eu !ieu dans ce
cimetiere jusqu'a la construction de la ,.Maison Dosoftei". Cette maison s'adosse
11u mur d'enceinte, en l'utilisant comme paroi du cote nord jusqu'ă sa partie
superieure, tandisque de cet endroit ont ete eonstruits les quatre murs de la maison
tomme un ensemble unitaire.
Au cours des siecles la maison a subi plusieurs refections.
En, conclusion, les resultats des recherches archelogiques prouvent que cette
maison n'a pas ete construite au cours du XVI• siecle, sous le regne d' Alexandru
Ulpuş.
· neanu, comme on l'a soutenu jusqu'a present. Corroborees avec les informa
tions tirees des chroniques et des documents, les nouvelles donnees permettent
d'affirmer qu'elle a ete batie a une date difficile ă preciser, mais certainement
posterieure A l'annee 1677.
Tenant compte de la tradition historique, qui met en rapport ce monument
nvec le nom du metropolite Dosoftei, nous pouvons admettre comme plausible
l 'hypothese que la date de la construction de cette maison n'est pas posterieure il
l'anne.e 1686, quand ce grand erudit a ete contraint de s'expatrier en Pologne, il
la suite de l'attitude qu'il avnit adoptec contre les Turcs, lors de l'occuration de la
Moldavie par l'armee du roi Sobieski.

LEGENDE DES FIGURES
Fig. 1., - �lan des fouilles et profil sud-ouest de la section I. 1 - sol neuf ;
2 - sol brun- jaunâtre ; 3 - terre noire ; 4 = lentille A pierre, brique,
mortier et traces de charbon ; 5 - terre noire-grisâtre a pigments de char
bon ; 6 = terre grisâtre A pigments de charbon, pierre et brique ; 7 - terr.e
grisâtre granuleuse avec des pierres, briques, mortier et pigments de
charbon ; 8 - remplissage de gravats ; O = mur en briques ; 1 0 - pierres ;
11 - plancher de la maison a poutres ; 12 - troux, tombes.
Fig. 2.
Plan de la seetion I A differentes profondeurs.
Fig. 3. - Plan de In section I et de la cassette A il differentes profondeurs.
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INSCRIPŢII

FUNERARE

EBRAICE

DIN JUDEŢUl, BOTOŞANI
de

1.

KARA

Din corpusul de 272 insc ripţii mormîntale ebraice din România
pînă la 1 800 inclusiv, pe care l-am definitivat de curînd, am .ales un
număr de 29 inscripţii din cuprinsul actual al judeţului Botoşani şi
anume 7 inscripţii din Botoşani, 13 din Dorohoi şi 9 din Ştefăneşti.
Numai una din aceste inscripţii nu este i nedită. Celelalte au fost copiate
de mine după pietrele mormîntale respective şi confruntate cu foto
grafii din colectiile I. Kara, F.C.E. (M) Bucureşti şi M. Cotter, Dorohoi.
Ele se completează cu inscripţiile publicate de mine în val. 1 al prezentei
publicatii şi cu cele 257 inscriptii de acelaşi fel, pregătite de mine pentru
volumul de inscripţii medievale ale oraşului laşi ( pînă la 1 848) . Inscrip
ţiile din Bucureşti au fost publicate de Academia R.S. România în 1 965,
iar altele aşteaptă rindul în sus pomenitul corpus, care este redactat in
vederea unei eventuale publidiri.
1. Botoşani

Afirmaţia lui D. S. Marcus i n lucrarea sa "Hazarii" că ar avea
ştiri despre existenţa unor pietre mormîntale ebraice în Botoşanii anilor
1 540, nu a putut fi verificată pînti acum. Ştiri despre populaţia evreiască
din Botoşani la 1 600 s-au păstrat în " Responsele" lui Ioel Sirkis, tipă
rite la Frankfurt pe Mai n, în 1 595 ( Chestiunea Nr. 82) . In a doua jumă
tate a secolului al XVIi!. -lea, populaţia evreiască din Botoşani nu era
neînsemnată, de vreme ce o fiţerul suedez Wcissmantel constată acolo
în 1703 u n număr însemnat de evrei (Revista istorică, Nr. 1 /3 din
1 930, p. 25), iar cea mai veche piatră de mormînt, care se afla acum
30 de ani în vechiul cimitir, data din 1 7 1 9.
�at �stiful fră tiei de- înmormî ntare ,.Chevra Kedoş.a " început în
.
1 740 Ş l d1str� s în mcendi
ul din 1 882, pomene a, intr-o notiţă din 1 758,
de un cata shf mult ma i vechi, ceea ce implică existenţ a unui cimitir
în secolul al XVII-lea .
Memoria Antiquita tis, II, 1 9'10
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Multe ştiri desp-re populaţia evreiască din Botoşam se află în
val. 6 şi 7 din Studii şi documente, publicate de N. Iorga. Cele mad
int�resante dintre ele se referă la lupta comuna a tîrgoveţilor români,
evrei şi armeni in 1 74 1 -1 742 contra abuzurilor feudale. In 1742 tîrgo
veţii evrei se pling divanului că ,. birnicul" lor îi neq·reptăţ�te la cislă.
Cunoaştem mai multe acte de proprietate ale unor case datate din 1 747,
1 757, 1 763, 1 765, 1 773, 1 779, 1 780 (casele lui Drăgan jid.). Din 1 752 avem
'
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piatra de mormint a starostelui Iose!, fiul lui Chaim Segal . Un alt sta
roste cumpăra o casă la 1 februarie 1 766 (Arh. St. Iaşi , pachet 360,
Nr. 1 1 5) .
Breasla blănarilor din Botoşani primea in sinul ei şi evre1 şi
armeni. Pentru anii 1 770 şi 1 794 vezi Breasla bldnarilor din Botoşani
de N. Iorga, p. 8.
Baronul de Tott în Memoriile sale (Amsterdam, 1 785, val. 2,
p. 407) pomeneşt.e de molestarea de către spahiii turci a vlădicii şi a
rabinului din Botoşani.
Starostele şi vechilul de hahambaşa Cerbul (Herş) semnează in
1 78 1 alături de alţi fruntaşi ai tîrgului, la măsurarea locului lui
D. Goilav.
La Arhivele Statului Botoşani se află o serie de acte ebraice din
1 789, 1 790 privind vînzări de case.
Un Lupul j id. apare ca membru al breslei făclierilor în 1 794
(N. Iorga, Istoria industriilor la români, p. 207 ) .
La sfîrşitul veacului al XVEI-lea Botoşanii făceau un comerţ întins
cu Lwow, Danzig �i Brody. După şti-ri ulterioare comerţul intern şi
extern era practicat mai ales de români, armeni şi greci, aşa încît
maj oritatea populaţiei evreieşti se îndeletnicea cu meşteşugurile. Dez
voltarea ulterioară a oraşului a favorizat în secolul al XIX-lea naşterea
şi propăşirea unui puternic curent luminist în sînul populaţiei evreieşti
din acest oras.
Jnscr/pţfl
( 5) 479, Elul 7, luni
Botoşani
1 7 1 9, august, 21
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Nr.

Aici odihnesc martirii domnul Aziel, fiul domnului Iosef, binecu
vîntată fie-i amintirea, domnul Iosef, fiul domnului Şmuel, binecuvînt,ată
fie-i amintirea, domnul lehuda, fiul domnului Mordechai, binecuvîntată
fie-i amintirea, care au fost omor1ţi luni, 7 Elul ( 5) 479, după computul
mic. Fie-le sufletul cuprins Îl). legătura vieţii ( veşnice).
Textul după piatra mormîntală, aflată ( 1 966) în cimitirul vechi din
Botoşani, colaţionat după o fotografie din arhiva F.C.E. (M) Bucureşti.
Vezi şi 1. Psantir, Divrei haiamin . . . , p. 35.
( 5) 5504, Tamuz 22
Nr. 2
1 744, iulie
Aici odihneşte femeia de seamă, doamna Beilke, fiica domnului
Mordechai, care a decedat ( la) 22 Tamuz, anul (5) 504, după computul
mic. Fie-i sufletul cuprins în legătura vieţii (veşnice) .
Textul după piatra mormîntală, aflată ( 1 966) în cimitirul vechi din
Botoşani .
( 5) 5509, Adar 1
Nr . 3
1 749, martie
Aici odihneşte un bărbat i ntegru şi drept, domnul Şraga Faibiş,
fiul învăţătorului nostru, domnul Iech iel Michel Segal, care a decedat
la 1 Adar li, in anul ( 5) 509, după corn putul mic. Fie-i sufletul cuprins
in legătura vieţii (veşnice).
Textul după piatra mormîntală, aflată ( 1 966) în cimitirul din
Botoşani.
( 5) 5 1 2, Kislev
Nr. 4
1 752, noiembrie
Aici odihn�te fruntaşul, căpetenia, domnul losef, fiul domnului
Chaim Segal , care a decedat încărcat de ani în luna Kislev, în anul ( 5)
5 1 2, după computul mic. Fie-i sufletul cuprins în le·gătura vieţii ( veşnice).
'J1extul după piatra mormîntală, aflată ( 1 966) î n cimitirul vechi
din Botoşani.
Nr. 5
( 5) 535, Adar II
1 775, martie
Adar li. în anul ( 5) 535, după computul mic Fie-i sufletul
cuprins în legătura vieţii (veşnice) .
. . l;',e xtul după piatra morrnîntală, aflată ( 1 966) în cimitirul vechi
din Botoşani, colaţionat cu o fotografie de la F.C.E. ( M) Bucureşti.
Nr. 6
( 5) 557, Nisan, 1 4
1 797, aprilie, 1 0
Aici odihneşte u n bărbat integru şi drept învăţă torul in ale legii
domnul Meir ,fiul învăţătorului in ale legii domnul Eliahu, care a dece
dat în ajun de Pesach, in anul ( 5) 557 . .
·
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Trextul după piatra mormîntală, aflată ( 1 966) în cimitirul vechi
din Botoşani.
Nr. 7
( 5) 558, Şvat, 1 5
1 798 ian.-febr.
Aici odihneşte
. doamna Feighe, fiica domnului Chaim
Kaţ, car e a decedat ( în) 1 5 Şvat, anul ( 5) 558, după computul mic. . .
liextul după piatra mormîntală, aflată ( 1 966) în cimitirul vechi
din Botoşani.
Dorohoi
Cea ma i veche piatră mormîntală existentă azt m cimitirul vechi
din acest oraş datează din 1 652, nu pare a fi absolut cea mai veche,
căci _există încă multe îngropate sau deteriorate. Se poate deci presu
pune că o populaţie evreiască a existat aici încă în secolul al XVII-lea.
Un " Lazor" evreu din Dorohoi este pomenit în 1 699 ( Ghibănescu,
Surete şi izvoade, val . 1 4, p. 27).
Judecata unui Aran c u medelnicerul C . Vîrnav, tovarăşul său la
o velnită în 1 786 este consemnată într-un act inedit de la Academia
R.S. România ( Creşterea colectiilor, Bucureşti, 1 9 1 1 , p. 249).
Cunoaştem un hrisov din 1 779 acordat locuitorilor evrei din
Dorohoi ; o parte din birul lor era dăruit în 1 795 de ·către Const. Şuţu
bisericii din Herţa.
Catagrafia din 1 803 indică 600 birnici din rîndul lor, iar aceea
din 1 83 1 - 1 833.
Inscripţii
Nr. 8
( 5) 4 1 3, .
Cheşvan, miercuri
1 652, octombrie
lakov , fiul domnului Eliezer,
. miercuri
Cheşvan, anul (5) 4 1 3, după computul mir
Textul după piatra mormîntală aflată ( 1 966) în cimitirul vechi
din Dorohoi.
Partea superioară a pietrei lipsă.
Nr . 9
( 5) 500, Adar li
1 740, martie
(Adar) II. anul ( 5) 500, după computul mic
Textul după piatra mormîntală, aflată ( 1 966) în cimitirul vechi
din Dorohoi.
Partea superioară a inscripţiei lipseşte.
5522
Nr. l U
1 762
. Dov, fiul domnului Iakov, anul ( 5)
Aici odihneşte
522
Textul după piatra mormîn tală, aflată ( 1 966) in cimitirul vechi
din Dorohol.
( 5) 524, Şvat !;), joi
Nr. I l
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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1 764, ianuarie
Aici odlhne.şte femeia de seamă, doamna Ester, fiica domnului
t�kob, care a decedat joi, 9 zile ale lunii Şvat, anul ( 5) 524, după
corhputul mic . . .
'f-extul după piatra mormintală, aflată ( 1 966) in cimitirul vechi
din Dorohoi.
Nr. 1 2
( 5) 525
1 765
. . fiica domnului David , care a decedat in anul ( 5) 525 dupa
computul mic .
Textul după piatra mormintală, aflată ( 1 966) în cimitirul vechi
din Dorohot.
Partea superioară a inscripţiei este ruptli
Nr. 1 3
( 5 ) 528, Tevet 22
1 767, decembrie
Aic i odihneşte un bărbat Integru şi drept, domnul Israel, fiul
domnului Iehoşua, care a decedat in 22 ·ale lunii Tevet, în anul ( 5) 528,
după computul mic. Fie-i sufletul cuprins in legătura vieţii ( veşnice) .
Textul dupa piatra mormîntală, aflată ( 1966) în cimitirul vechi
din Dorohoi.
Nr. 1 4
( 5) 536, Nisan
1 716 martie-aprilie
Chol-hamoed de Paşte, în anul ( 5) 536, după cornputul mic.
Fie-i sufletul cuprins în le�ătura vieţii ( veşnice).
Thxtul după piatra mormintala, aflată ( 1 966) î n ci mi tirul vechi
din Dorohoi.
Lipseşte partea superioară a inscrlptiei
( 5 ) 541
Nr. 1 5
1 78 1 ,
. . . Iakov, fiul domnului . . . î n anul ( 5 ) 54 1 , după corn
putul mic. Fie-i sufletul cuprins în legătura vieţii ( veşnice) .
T•extul după piatra mormîntală, aflată ( 1 966) în cimitirul vechi
din Dorohoi .
Partea superioară a i ns-c:ripţiei li pc;eşte
( 5) 542, Elul, ti
Nr. 1 6
1 782, august
Aici odihneşte femeia de seamă, doamna Chaia, fiica domnului
Mordechai , ocrotească-! creatorul şi mîntuitorul său, şi a decedat in 6
ale lunii Elul, anul ( 5) 542, după computul mic. Fie-i sufletul cuprins
în legătura
vieţii ( veşnice) .
·
Textul după piatra mormintală, atlată ( 1966) î n cimitirul vechi
din Dorohoi.
( 5 ) 544, Şvat 22
Nr. 1 7
1 784, ianuarie
·
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Aid odihneşte . . . Sara, fiica domnului Moşe, care a decedat
in 22 ale lunii Şvat, anul ( 5) 544, după cornputul mic .
Textul după foto�rafia, aflată la F.C.E. (M) Bucureşti.
Nr. 1 8
[5) 544 , Nisan 1 7
1 784, ianuarie-februarie
Alei odihneşte femeia de seamă, doamna Chaia, fiica domnului
Meir, care a decedat în 17 ale lunii Nis·an, în anul ( 5) 554 . . .
Textul după o fotografie aflată la F.C.E. (M) Bucureşti. Datarea
s-a stabilit după inscripţia Nr. 1 7, care e săpată pe piatra dublă.
Nr. 1 9
(5) 522, Şvat 5
1 792, februarie
Aici odihne,şte femeia de seamă, doamna Ester, fiica domnului
Iacov, care a decedat j oi, 5 zile în luna Şvat, anul ( 5) 552, după corn
putul mic. Fie-i sufletul cuprins în legătura vieţii ( veşnice) .
Textul după piatra mormtntală, anată ( 1 966) în cimitirul vechi
din Dorohoi.
( 5) 552, liar 1 4
Nr. 20
1 792, mai 1 6
Ester, tiica domnului Şmaia, decedată î n prima z i d e Pesach
Şeni, anul ( 5) 552, dupa rom putul mic. Fi e-i sufletul cuprins în legătura
vietii ! veşnice) .
'liextul după piatra mormîntalil, aflată ( 1 966) în cimitirul vechi
din Dorohoi.
Vîrful inscripţiei lipseşte.
Ştefdneşti
Descrierea comunităţii din Ştefăneşti, jud. Eotoşani, făcută la 1 882
de Osias Siovici, aduce ştiri puţine privitoare la epoca dinainte de 1 800.
Ştefăneşti este pomenit în Responsele lui Ioel Sirkis ( Fr. pe Main,
1 696) într-o mărturie din 1 604, relativă la anul 1 600, fără a se insista
asupra obştei evreieşti.
In anul 1 657 călătorul Hildebrandt (Geschăftsreisen . . . , ed.
F. Babinger , p. 1 00) găseşte la Ştefăneşti o mulţime de evrei, refugiati
acolo din c.auza războiului.
O serie de pietre funerare din anii 1 720, 1 744, 1 791 fuseseră
copiate in anii 1 882 şi 1 888, dar n-au fost publicate.
Să mai amintim că denumirea de Stepanovici se aplică uneori nu
Ştefăneştilor, ci oraşului �aşi.
Inscriptii
Ştefăneşti
( 5) 502, Adar 1 2
Nr. 21
1 742, februarie
Aici odihneşte un bărbat . integru jŞi drept, domnul Iehuda. fiul
domnului Biniamin, decedat 12 zile ( în) Adar, anul ( 5) 502, după corn
putul mic . Fie-i sufletul cuprins în legătura vietii (veşnice) .
·
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Textul după o copie şi o fotografie din 1 968.
Nr. 22
(5) 507, Tişri 29
1 746, septembrie
Aici o dihneşte martirul, domnul Aharon, fiul domnUilui Eliezer Kaţ,
ucis in ajun de Roş-Chodes, Marcheşvan, anul (5) 507, după computul
mic. Fie-i sufletul cuprins în legătura vieţii ( veşnice).
Textul după copia şi fotografia făcute in 1968
( 5) 5 1 6, Tevet 28
Nr. 23
1 756, decembrie
Aici odihneşte un bărbat integru şi drept, domnul răposatul domnul
Zev Volf, fiul domnului Iak.ob, binecuvîntată fie amintirea celui drept,
decedat ( in) 28 ale lunii Tevet, anul )5) 516.
Textul după o copie şi o fotografie din 1 968.
Litere in relief aşezate pe bare late în relief
Ornamentare interesantă.
Nr. 24
circa 551 6
circa 1756
Aici odihneşte bărbatul de seamă Dov Ber, fiul domnului Arie
Leib
( Data e îngropată in pămint. După piatra foarte apropiată de ea,
această piatră este din jurul anului 1 756).
Textul după o fotografie din 1 968.
Nr. 25
( 5) 528 Tamuz, 1 O
1 768, vara
Aici od1hneşte Kohen-ul, bărbatul de seamă, Iţchak, fiul domnului
Kalonimos, care a decedat ( in) 10 zile ale lunii Tamuz, anul ( 5) 528,
după computul mic. Fie-i sufletul cuprins in legătura vieţii ( veşnice) .
T,extul după o copie şi o fotografie din 1 968.
Nr. 25 A
( 5) 539, Av 23
1 779, august
femeia de seamă, doamna, Mindl, fiica domnului Şlomo
Zalman, decedata. 23 zile in luna Av, in anul ( 5) 539, după computu1
mic . Fie-i sufletul cuprins in legătura vieţii (veşnice) .
Textul după fotografia, aflată la F.C.E. (M) Bucureşti.
Nr. 26
( 5) 557, Adar 1 9
1 797, martie 1 2, duminica
Aici odihneşte femeia de seamă, doamna Miriam, fiica domnului
Chah:n, decedată 1 4 zile in Adar anul ( 5) 557, după computul mic. Fie-i
sufletul cuprins in l egătura vieţii ( veşnice).
Textul după o copie şi o fotografie din 1 968.
( 5) 558, CheşV'an BO
Nr. 27
1 797 nov. 19, duminica
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Aici odihneşte un bărbat integru şi drept, domnul Iţchak Aizik,
fiul domnului Iakob Kaţ, care a decedat Roş-Chodeş Kislev anul ( 5) 558,
după computul mic. Fie-i sufletul cuprins în legătura vietii ( veşnice).
Textul dupl:!. o copie şi o fotografie din 1 968.
5560, Şvat 27
Nr. 28
1 800, februarie 22, simbătă
Aici odihneşte femeia de seamă, doamna Iuta, fiica domnului Tvi
Kaţ, care a decedat (la) 27 Şvat, anul ( 5 ) 560, după computul mic. Fie-i
sufletul cuprins în legătura vietii (veşnice).
Textul după o copie şi o fotografie din 1 968.

INSCRIPTIONS PU�RAIRES �BRAIQUES DU DISTRICT DE BOTOŞANI
RESUME
Les 29 inscriptions hebraiques que nous publions sont. il une exception
pres, lnedites.
Vers 1600 il y avait deja a Botoşani une communaute juive. Au 18e siecle
elle est assez importante, vu que la viile est devenue un important centre de
commerce avec Ia Pologne. De l'ancien cimetiere nous reproduisons Ies inscriptions
datant de 1719, 1 744, 1 749, 1752, 1775, 1797 et 1798.
L'nscription tombale Ia plus ancienne qui existe de nos jours dans l'ancien
cimetiere juif de Dorohoi est datee 1652. La communaute juive est anterieure ă
cette date. Les autres inscriptions s'echelonnent entre 1 740-1792.
La bourgade de Ştefăneşti est ciltee dans une consultation rabbinique de 1604.
Au 17e siecle la population israelite y etait assez nombreuse. A Ia fin du 198
s.iecle I'ancien cimetiere preservait des pierres tombales de 1720. A present ses
inscriptions datent de 1742, 1746, 1 756, 1768 et 1 797.
On ne publie ici que Ies inscriptions tombales hebraiques d'avant 1800. Les
nutres feront l'objet d'une publication ulterieure.
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NOI DOCUMENTE INEDITE REFERITOARE
LA ION IONESCU DE
de

LA

BRAD

ALEXANDRU ANDRONIC

Sărbătorirea în 1968 a 1 50 de ani de la naşterea marelui agronom,
economist şi patriot progresist Ion Ionescu de la Brad ·a prilejuit o
amplă cercetare de arhivă în vederea scoaterii la lumină a mărturiilor
documentare noi, menite să intregească şi să îmbogăţească cunoştin
ţele noastre atît în domeniul biografiei marelui înaintaş, cit mai ales
asupra a-ctivităţii desfăşurate de Ion Ionescu la Academia Mihăileană.
Documentele pe care le publicăm provin din fondul Ministerului
Cultelor şi Instrucţiunii Publice din Moldova, aflat în Arhiva Istorica
Centrală de la Arhivele Statulu i din Bucureşti şi se referă la anii
1 837-1 838.
Documentele se referă la activitatea desfăşurată de Ion Ionescu de
la Brad ca profesor la Academia Mihăileană . Astfel, reproducem un
fragment din listele lefilor primite de profesorii de la Academie pe
lunile ianuarie-martie 1837, din care rezultă că la acea dată �on
Ionescu funcţiona ca profesor adjunct la clasele gimnaziale ale Aca
demiei Mihăilene ( anexa 1, planşa 1). Un alt fragment, din aceleaşi liste,
însă pe lunile iulie-septembrie 1 837, ne oferă posibilitatea să stabilim
că în 1 837, mai precis în cursul lunilor aprilie-iunie, Ion Iones·cu a
fost înălţat la rangul de pitar (anexa II, planşa II).
Din alt document, cum este statul de functiuni al Academiei
Mihăilene, se constată că începînd cu luna octombrie tot în anul 1 837
Ion !onescu a îndeplinit şi funcţia de secretar al Academiei Mihăilene
( anexa III, planşa III). Devotamentul şi con�tiinciozitatea de care a dat
dovadă în această calitate au contribuit şi ele la aprecierea deosebită
din partea lui Maisonabe, Rectorul Academiei Mihăilene la acea vreme,
c:are i-a facilitat lui Ion Ionescu plecarea la studii in străinătate.
tn această perioadă, pînă la plecarea sa în Franţa, Ion Ionescu,
avînd titlul de vice-profesor, a predat retorica şi istoria univer
sală la clasa 1 umanioare de la Academia Mihăileană, aşa cum rezultă
Memoria AJl'tiquita·tis,

II,

1970
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din manuscrisul autograf datînd din 1 4 septembrie 1 838 şi care con
tine materiile predate efectiv in anul academic 1837-1 838 ( anexa
IV, planşa IV) .
Ultimul document la care ne referim permite să stabilim data
plecării lui Ion Ionescu în Franţa. Astfel , plecarea sa poate fi plasată
intre 14 februarie 1 838 şi 31 martie 1 838, deoarece tocmai la această
dată din urmă Epitropia Invăţăturilor Publice hotăra ca salariul cuvenit
vice-profesorului Ion Ionescu să fie achitat, începînd cu 1 aprilie 1 838,
lui Albineţ, numit a ţine lectiile in locul profesorului plecat (anexa
V, planşa V).
Documentele publicate conţin ştiri noi referitoare la activitatea
didactică desfăsurată între anii 1 837 si 1 838 de Ion Ionescu la Academia
Mihăileană, pînă la plecarea sa în Franţa, unde, după cum ştim, urma
c;ii se specializeze în agronomie şi economie politica.
Anexe

N.

Lefile şi toatll cheltuelile urmlltoare pe

Ghenar fevruar şi mart 637

8. �11ma din urmă, Şase mii, una sută lel
9. Protesor filosofiei român�ti, însărcinat
cu inspecţia şcoalei normale. D . Paharnicul
Gheorghe Săulescu. Una mie opt sute lei în
cursul visteriei i s-au dat
D. Săulescu Paharnic
10. Profesor de legi. D. Căminariu Flectenmaher,
Una mie cind sute lei in cursul visteriei
i s-au dat
Am primit Căminar Flehtenmacher
1 1 . Iancu Viţul adiunct la clasul pregătltor
elevilor de la Academie. Două sute cincizeci
lei tn cursul visteriei s-au dat
Iancu Viţul
1 2. Ion Ionescu adiunct la clasul filosofiei şi
candidat. Trei sute lei in cursul visteriei
s-au dat
Am primit Ioan Ionescu

Lei

Parale

11. 1 00

1 .800

1 . 500
250
GOO

Arhivele Statului Bucureşti, Arhiva Istorică Centrală, fond Ministerul
Cultelor şi Instrucţiunii Publice , Moldova, dosar 324/1 837, f. 1 ( în con
tinuare se va cita Arh.St.Buc., AIC, fond MCIPMl.
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Il
N.

Parale-

Lei

Iulie Avgust şi Septembrle

Suma din urmă. Cinci mii două sute lei
Prof. Ghimnazie de limba latină şi a matema
ticei. Neculae Drăghinici, n ouă sute lei in cursul
visteriei
Am primit N. Drăghinici
9. Prof. Filologhiei româneşti, însărcinat st
cu inspecţia shoalelor normale. D. Paharnic
Gheorghe Săulescu, una mie opt sute lei in
cursul visteriei
G. Săulescu Paharnlc
Prof. de legi D. Căminariul Flectemaher.
1 0.
Una mie cinci sute lei în cursul visteriei
K. Flehtenmaher
7.
8.

5.200

900

1 .800

1 .500

Adiuncţj la clasele Ghimnaziale
11.

1 2.

.

Adiunct la cl asele pregătitoare la Aca
demie Iancul Albineţ. Două sute icinci
zec i lei în cursul visteriei
Primit 1 . Albineţ.

250

Adiunct la clasul filosofiei şi candidat,
Ioan lonescul, trei sute lei în cursul
visteriei
Am primit Ionescul Pitariu
.

Arh.St.Buc, AIC, fond MCIPM, dosar

324/1 837,

800

f. 1 3 .

IV

Academia Mihallean!l
I ntrebulnţarea sumei de 23.276 1 /4 primita de la tnălţlmea sa de
către Rectorul pentru cbeltuelile . lunii Octomvrie 1 837
Cancelarla Clnstltel EpltropU

Domnul Referendarum Asachi
D. procuror Veisa
D. Casierul Enuţă
D. Sicritarul Ghiţă
Cheltuiala cancelariei
Ceasornicarlul

500
500

400
100
50
25
__.:::_:__
1 .575
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Academia

D. rectorul Mezonab
C enzorul Cirnpanul
Secretariul Ionescu!
D . medicul tuturor şcoalelor Mezonab

O.

Cheltuiala cancelariei rectoratului şi
comitetului

0000
0000
300
250
550
4R
6.960

'A

9.088
Profesori

D. directorul Mezonab dupA contract
Doctorul Cîrnpeanul dupA Decret
D. lSeulescul
D. Flehtenrnaher
Doctor Cihacu
D. Paulini
D. Stavrat
D. Drăghinici
D. Ionescu!
p. Popescu!
D. Seintandre
D. Tisso
D. Malgouverne
D. Peltechi
D. Carinos
D. Botezat
D. MillP.r
D. Parteni
D. Cucul i
Arh.St.Buc., AIC, fond MCIPM, dosar 330/1837, f. 1 7.
V

1 .31 2

525
600
500

1/2

333 1/3

300
200
416
200
200
500

333

300
200
200

200
31 5
100
416

%
1/2

%

Materiile propuse la clasul l al uman ioarei
Din Ritorică. Elocvenţia pînă la perioade.
2. Din Istorie. De la Franţia subt Capetingi pînă la certile religioasă
Clasul II-lea al urnanioarei
1 . Din Ritorică. Dispoziţia, speţialinică tratatie asupra ghenurilor vor
bei şi indeletniciri pentru aplicaţii ritorice.
2. Din Istorie. De la războiul de 30 ani pînă la Maria Terezia.
De către Ion Ionesc:u Pita riu
in 14 februarie 1 838
Arh.St.Buc., AIC, fond MCIP, dosar 308/1 838, f. 1 6 .
1.
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VI

Epitropia Invăţăturilor Publice către Sămeşia Şcoalelor
Condeiul de 4.200 lei însărcinat în bugetul anului următor pentru
repetitori se va împărţi în chipul următor 1 .200 lei D. 1. Albineţ, 1 .000
Gh. Stihi, 1 .000 Costachi Platon şi 1 .000 lei Gheorghiescu, urmînd a$a
numai această triminie, iar de la 1 aprilie fiindcă D. Albineţu trece în
locul fostului vice profesor Ionescu cu însărcinarea paradorisirei obiec 
telor prescrise şi cu leafa ce numitul avea, apoi se va da canţelariatului
Epitropiei Gh. Căliman aceea ce D. Albineţu prime din arătata sumă.
Veniamin Mitropolit Moldovei
Cantacuzino logofăt, Grigore Ghica hatman, Gh. Asachi agă
Nr. 38 &$ii 3 1 mart 838
Arh.St.Buc., AIC, fond MQ�PM, dosar

308/ 1 838,

f. 1 6.

NOUVEAUX DOCUMENTS INl!DITS CONCERNANT L'ACTIVITl!E
DE ION IONESCO DE BRAD

R�SUME

On publie nouveaux documents concernant la biographie et l'activitee de Ion
lonesco de la Brad, recemment decouverts parmi les anciens acts du Minister des
Cultes et d'lnstruction Publique de la Moldavie, qui se trouvent dans l'Archive
Historique Centrale des Archives d'�tats du Bucarest.
Les documents publies Apportent des nouvelles donnees sur l'activitee didac
tique de Ion Ionesco de la Brad dans !'Academie de lassy (Academia Mihăileand)
durant les annees 1837-18:lA. avant son depart pour la France.
LEGENDE

DES

FIGURES

Pl. 1. - Extrait de l'etat des salait·es des professeurs de !'Academie de Jassy
(janvier-mars 1837).
Pl. I I. - Extrait de l'etat des salakes des professeurs de 1' Academie de Jassy
(juillet-septembre 1837).
Pl. III. - Le tableau des fonctions de !'Academie de Jassy (octobre 1937).
Pl. IV. - Le programme de la retorique et de l'histoire universelţe, enseignes ţar
Ion Ionesco a !'Academie de Jassy en 1837.
Pl. V.
La disposition de la Direction d'Enseignement Publique de la Moldavie
concernant la repartition des salaires des reţetiteurs de !'Academie de Jassy
pour l' i!nnee 1838.
-
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UNEI
de

LEGENDE
OCTAVIAN LUCHIAN

Intre interesantele piese dintr-o frumoasă colecţiei am aflat o
de argint, frumos gravatl!l., care nu a putut fi decit o tabacheră.
Privită in plan, este de formă dreptunghiularA (90/45 mm), colţu
rile ovalizate ; înălţimea ei este de 26 mm. Capacul are balama con
tinuă pe aproape toată lungimea.
Descrierea gravuri/or
Pe capac, la exterior (fig. l ) : Cetate în formă de poligon nere
gulat -, din zidărie de piatră, în " opus certum " , avînd turnuri pătrate
cu metereze şi creneluri, poarta de intrare cu boltă gotică. La colţul din
stînga, bastion cu un străjer .
- Deasupra zidurilor apar, în incinta cetăţii, diverse acoperişuri
dominate de turnulete, dintre care unul mai central p osedă steag desfă
şurat. In dreapt a turn pătrat (de biserică ?).
- In zona de centru, peste ziduri, chipurile a două femei îmbro 
bodite, avînd deoparte şi de alta călugări bărboşi, cu comanac pe cap.
In stînga apar 3 oşteni înarmaţi cu suliţe sau sineţe şi - mai îndărăt
- chipul unei femei ş i al unui tătar , ultimul - splendid realizat cu mustăţi foarte lungi : una în jos, alta în sus. Aceştia din urmă inchi
puind, probabil, pe robi.
- In faţa porţii cetăţii, în atitudine proeminentă, un călăreţ cu
figura bătrînă şi îngrijorată, pe cal spre dreapta, înveşmîntat în haină
largă, purtînd pe cap căciulă înaltă cu penaj , cu paloşul ridicat. Indă
rătul lui, un călăreţ sunînd din corn ; iar doi oşteni cu arbalet, arată
:u mîna. La orizont vilvătăile războiului.
- In stinga, un grup de oşteni şi ţărani agitaţi se înarmează
cu spade, suliţe, arbalete şi halebaide. Ei aclamă entuziast stema Moicutie

1 Mulţumim şi pe această cale binecunoscutului colecţionar Fr. Iosef Karoly,
care a fost de acord cu studierea obiectului din colecţia sa, obiect pe care-!
prezentăm, in cele ce urmează.

Memoria

Antiqouit&tis, II, 1 970
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dovei de pe scutul oval ridicat de un oştean aflat la marginea pădurii.
Spre centru, la pămînt, doi oşteni răniţi (?)
In dreapta, un călăreţ cu capul descoperit, pe cal strunit sărind
în două picioare, agită paloşul deasupra capului, în faţa unui grup de
călăreţi, ordonat aşezaţi, înarmaţi cu suliţe şi purtînd un drapel.
Inscripţia, în jurul capacului :

M BMA .i1?5I C T E �AH t.fEJr MAPE

Jmt&HlhtvZ îU�riok Ujj?Jt aJit.mfla}
Te [jja!J1b j(iam�)f· fl.a MH .
·

adică : Muma lui Ştefan cel Mare împiedică pe fiul său de a intra în
cetatea Neamţului la 1 484.
- Pe capac, în i nterior, ştampile mici, poansonate :

şi

§)

- Părţile laterale ( fig . 2) sînt frumos ornamentate cu ramuri înco
lăcite, bogate în frunze şi flori , imitînd broderiile de borduri in stil
francez, din veacul trecut.
Partea laterală din faţă poartă, la mijloc , iniţialele posesorului, în
caractere chiriHce

'

fj�

- Fundul tubachcrii, la exterior ( fi g . 3) prezintă o scenă de
vînătoare.
In dreapta, lîngă un tufiş, adăpostit d u pă stînci, un vînător ţine
puşca întinsă spre un tigru care, furios, şi-a întors capul spre el. Din
văzduh cade o pasăre. Inaintea tigrulu i un cerb micuţ în fugă spre
pădure. La orizont , o reprezentare nedefinită.
*

Scena principală, gravată pe C3pac, ·::: a ută să înfăţişeze acea legendă
mult răspîndită în decursul vremurilor : refuzul Doamnei Oltea, mama
lui Ştefan cel Mare, de a pr i mi în cetate pe fiul ei, în clipe grele de
restrişte, precum şi îmbărbătarea lui la luptă.
- Legenda a inspirat pe D. Bolintineanu în a sa memorabilă
"Muma lui Ştefan cel Mare " , care ne este p rezentă, - în amintire
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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si în suflet - şi mai ales prin melodia ei, parţial inclusă şi armonizată
în frumoasa Rapsodie enesciană.
Istorkeşte vorbind, faptul nu apare verosimil. In 1 484, Oltea, mama
lu i Ştefan, era de mult moartă 2 , iar Ştefan avea drept soţie, din 1 478,
pe Maria Voichiţa care, deci, nu putea fi lîngă soacră 1 D e altfel,
momentul cel mai critic în viaţa de mare războinic a lui Ştefan cel
Mare -, cînd ar fi putut fi cazul unei încercări a lui, de a se adăposti
în Cetatea Neamţului - a fost în 1 476, după lupta de la Valea Albă
şi anume : .. scrie letopiseţul nostru că , după poticala lu i Ştefan Vodă
ce a1,1 pierdut războiul, de sîrg au strîns oastea ce au putut de grabă,
şi s-au dus după turci " . . :1•
Şi epoca anului 1 484 apare, de asemenea, în istoria Moldovei cu
împrejurări grele : " . . . în 1 434 o nouă campanie turcească condusă de
sultanul însuşi, acum Baiazid al II-lea, se îndrepta împotriva Moldovei " �
�i mai departe : "Ştefan merge la Colomeea. De aici se înapoia în
Moldova, cu acte scrise, cu promisiuni . . . ( sept. 1 485) . In lipsa lui, o
oaste turcească - după cronica lui Aşîk-paşa-zade, iarăşi cu ajutoare
din Tara românească - intrase în Moldova, prădînd şi arz.înd pînă
la Suceava . . . "5.
.

*

Din cercetările întreprinse de noi, rezultă că gravorul s-a con 
dus în execuţia desenului de pe capacul tabacherii după litografia
"inventată " de Gh. Asachi şi desenată de Ion Muller, sau Miller6 şi
care a apărut la laşi în Litografia Albina în 1 8337 ( fig. 6), avînd subti
tluri în limba franceză şi în limba română ( aceasta cu chirilice), iar
în mijloc : stema Moldovei.
Din acel an, Miller era profesor " de desenul figurilor şi al zugră
viturii", la şcoala secundară de fete din laşi, unde fusese numit de
2

Piatra de mormînt a Oltei, datat<.'i 4 n oiembrie 1405, descoperită in 1898 la
Mănăstirea Probota de prof. Const . Moisil, re atunci studcnt la Şcoala nor
mală superioară. Oltea fusese in gropatii la Schitul Sf. Nicolai din Poiană
de unde - probabil in 15:l0, la construirea Mănăstirii - a fost adusă şi
pusă In prispa bisericii. A rămas acolo pînă in 1908 cind a fost mutată
in biserică, Ia locul cuvenit, adăugîndu-i-se ş i o placă comemorativă. Foto
grafiile {fig. 4 şi fig. 5) sînt luate după BCMI, 1908, an. I, nr. 4, p. 166, 107.
� Gr. Ureche şi Simion Dascălul, Letopiseţul Ţării Moldovei pînă la A ran Vodă
(1359-1595). Ediţie revăzută de Const. C. Giurescu, Craiova, 1934, pag. 42.
' Istoria Romtiniei, II, Ed i t . Acad. R.P. R., pag. 528.
5 I b idem pag, 529.
.
6 Exem� larul aflat la Cabinetul de Stampe al Bibl. Acad. R.S.R.
i Gh. Oprescu, Grafica romdnească în sec. al XIX-lea, voi. I , Bucureşti, 1942,
p. 97, 98.
,
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Mitropolitul Veniamin Costachi ; iar in 1 835 trece ca profesor de
"desen" la Academia Mihăileană, atunci infiinţatăB
Subiectul acestei planşe istorice ( denumită atunci .,tabel") ii fusese
inspirat lui Asachi din lectura unui pasagiu din Istoria imperiului oto
man a lui Dem. Cantemir, pe cînd studia la Roma9 .
.,Tabelele" lui Asachi, cu diferite subiecte din istoria Moldovei,
erau însoţite de broşuri explicative, avînd coperte colorate, cu vignete
in peniţă, litografiate, ce se difuzau în public, ceea ce constituia un
aport important în opera de culturalizare de atunci şi de trezire l a
viaţa adevărată a naţiunii.
De aceea, nu este de mirare că i s-a cemt gravorului să repro
ducă, pe capacul tabacherei, scena istorică gîndită de Asachi �i realizată de Miller.
Indiferent de unele nepotriviri faţă de model , gravorul - probabil
rus, avînd iniţialele numelui i. P. - a avut simţul proporţiei şi al per
spectivei, reuşind să realizeze siluete în mişcare, să imprime figurilor
- în mod lăudabil - expresia unor stări de moment, adăugînd - cu
efect - chiar şi elemente noi, ceea ce nu se constată - de pildă la alte lucrări similareto.
Posesorul iniţial al tabacherei avea iniţialele numelui său :
P. P. A. şi desigur, era român, deoarece gravura reprezintă o temă
patriotică autentic românească, la fel şi textul inscripţiei este -românesc.
Probabil, a fost un personaj din protipendada moldoveană din
vremea Regulamentului organic sau ceva mai tîrziu ( amestecul de litere
chirilice şi latine din inscripţie pledează pentru aceasta).
Posibil, că era şi pasionat vînător cu stagiu adevărat - sau numai
unul cu visuri vînătoreşti şi gînduri spre alte ţări mai calde, după cum
arată gravura pe fundul tabacherei.
Confecţionarea tabacherelor împodobite cu ornamentatii, sau scene
c omemorative, era la modă şi în Ţările Române, ca rezultat al influenţei
din ţările vecineH.
Astfel, ni s-a oferit ocazia reamintirii, atît a unor clipe zbuciumate
din filmul istoriei, clipe rămase încă nedesluşite în negura vremurilor,
cît şi a altora - de mai încoace - ale veacului trecut in plină eferves
cenţă a năzuinţelor vieţii moldoveneşti, spre libertate şi unire.
·

8 Gh. Oprescu, op. cit., p. 98.
9 Gh. Oprescu, op. cit., p. 98 se referă la articolul lui Asachi din A lbina
Romdneascii, 20 dec. 1845, p. 397.
10 Spre exemplu, in lucrarea Cetatea Sucevii de K. A. Romstorfer C!n româ
neşte de Alex. Lapedatu). Bucureşti, 1913, pag. 1 03, fig. 107 (fig. 7), apare
desenul, puţin reuşit, semnat Z. A. R.

11 C. Moisil,

O amintire din rlizboiul ruso-turc de la 1768-1774, in CNA, an.
nov.-dec., 1925, pag. 61-64.
(Tabachera
din colecţia

VI, nr. 65--66,
M. Seulescul.
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L'auteur �resente une botte en argent gravee - une tabatiere - appartenant
maintenant a la collection de Fr. Ioseph Karoly.
La gravure du couvercle represente une cite avec des tours et bastions. Au
dessus des murs on voit les figures de deux femmes, moines portant toque ronde,
soldats et esclaves.
Devant la porte de la cite un proeminent personnage a cheval, ă gauche
une foule de paysans qui s'agite, en vue de s'armer. A droite, un groupe des
militaires deja organl.ses.
Autour de la gravure une inscription en roumain en caracteres cyrillique :
"La mere d'Etienne le Grand emptkhe son fils d'entrer dans la cite Neamtzou
en 1484".
..
Les parties laterales sont decorees
de motifs floraux, pareils au style
fran�ais, contenant en face les initiales du possesseurs : .. P.P.A.". Au fond de la
tabatiere une scene de chasse. Le chasseur, il l'abri des roches, poursuit un tigre,
un petit cerf s'enfuit dans la foret, un oiseau
, tombe abattu.
L'article releve que la gravure du couvercl'e rapţele une legende qu1 n'est
pas vraisemblable, car la mere d' Etienne le Grand etait morte depuis 1465. Cette
legende inspire autrefois Bolintineanu dans une bienconnue ballade historique,
puis Enesco inclut dans sa renommee .,Rhapsoclie Roumaine" quelques accents de la
melodie de celle la.
En ce qui concerne l'orfgine de cet objet, l'auteur - base sur les caracteris
tique des inscriptions et d'apres la facture du travail - est d'avis qu'il fut
confectionne en Russie, vers la moitie du siecle passe, par un doue graveur (.. I. P."
d'pres le monogramme du poin�on). Pour la scene representee au couvercle, le
graveur a eu comme modele l'estampe lythographiee elaboree par Asachi
Miller, cn 1833,
Le possesseur etait un roumain , J: I'Obablement appartenant a la protipendade
moldave, peut etre un passione chasseur . . . La confection des tabatieres orne
mentees, presentant des scenes historiques, etait en vogue dans le dernier siecle.
L'objet reste un interessant temoin de la legende. Le graveur a demontre qu'il
possedait le sens de la proportion, de la perspective, il reussit d'imprimer aux
visages la just!'! expression du moment . . .
LEGENDE DES FIGURES

'Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

l.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

- La gravure du couvercle.
- Gravure avec des initiales, sur la partie laterale-.
- Gravure sur le fond.
- L'epitaphe d'Oltea, la mere d'Etienne le Grand.
- L'inscription commemoratif, inaugure le 31 aout 1908.
- L'estampe d'Asaki et Miller, 1833.
- Le dessin avec la cite de Neamtzou, dans un etude (:'ar K. A. Romstorfer.
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PREŞEDINTELE POLONIEl IGNAKY MOSCIKY

LA DICAZ

de IOAN VATAMANU, DAN MIŢA

De la 1 septembrie 1 939, cînd a fost declanşat cel de-al doilea
răzb()i mondial şi pînă în septembrie 1 945, România a fost teatrul unor
frămîntări deosebite, prilejuite de desfă!Şurarea operaţiunilor militare
pe teritoriul ei. Alături de alte popoare din răsăritul şi sud-estul Europei,
poporul român a manifestat o atitudine ostilă politicii agresive a fascis
mului, dorind un climat de pace.
Sînt cunoscute, în această direcţie, spiritul de solidaritate şi spri
jinul · pe care ţara noastră l-a acordat refugiaţilor polonezi, in ciuda
conditiilor atît de complexe din acea perioadă.
In lucrarea de faţă ne propunem să scoatem in relief un aspect
al griji i pe care guvernul român, autorităţile locale şi populaţia, au
acordat-o preşedintelui Poloniei şi suitei sale, care la 14 septembrie
1 939, sub presiunea puternicii maşini de război germane, ce cotropea
Polonia, s-au refugiat In România.
Cei circa 50.000 de refugiaţi polon i, civili şi militari, au fost pri
miti în mai multe localităţi din ţară, printre care şi oraşele din judeţul
nostru : Roman, Tg. Neamţ, Piatra Neamţ şi Bicaz, localităţi unde li
s-a acordat tot sprijinul material şi moral de care aveau nevoie în
acele clipe atit de grele pentru poporul polonez.
Dintr-un raport pe care Prefectura judeţului Neamţ l-a trimis
Rezidentului ţinutului Prut, reies în mod clar măsurile pe care organele
locale le-au luat pentru cazarea refugiaţilor încă din primele zile a:le
sosirii lor . Astfel, raportul sublinia că în Piatra Neamţ sînt 427 de civili
şi 200 militari, iar la Tg. Neamţ 6 1 civili. Pentru primele două zile li
s-a asigurat civililor masa acolo unde erau găzduiţi, iar militarilor la
cazarma din localitate1 •
Acelaşi raport, menţionează că : .. . . . s-a constituit un comitet din
doamne şi domni, preşedinţi jŞi membri ai diferitelor societăţi de binefa1

Arhive le Statului Neamţ, fondul Prefectura Neamţ dosar nr. 327 /1 939, f. 87.
,

Memoria Antiquitatis, II,

1 Y70
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cere locale, pentru adunarea de mij loace de existenţă refugiaţilor, . . .
aproape toţi aceşti refugiaţi, sînt de stare socială joasă, foarte rău
îmbrăcaţi şi mulţi desculţi "2•
Aceeaşi grijă s-a manifestat şi faţă de militarii răniţi în urma
luptelor, care au găsit în spitalele din România toate condiţiile refacerii
lor. Pentru asigurarea unor condiţii cît mai omeneşti, multe unităţi din

Fig. 1.

-

Casa din Bicnz unde Preşed i n te:e Poloniei

n :ocuit temporar.

ţară şi judeţul Neamţ au subscris în diferite forme la ajutorarea refu
giaţilor şi in special a răniţilor.
Semnificativ este apelul pe care spitalul ;,Dr. I. Costinescu" din
Piatra Neamţ îl făcea către prefectură, prin care comunica numărul
de 50 răniţi polonezi internaţi şi făcea un apel către ·diferite fabrici să
doneze pături, pînză etc.
I n rezoluţia pe care Prefectura a pus-o pe aceastii adresă, se arăta :
.,fabrica din Buhuşi a trimis 50 de pături pentru spital "3.
2

�

Ibidem.
Ibidem, f. A2.
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De o deosebită grijă şi atenţie s-a bucurat preşedintele Poloniei
şi persoanele ce I-au însoţit, în timpul cît s-a aflat pe teritoriul patriei
noastre rşi al judeţului Neamţ.
In ziua de 19 septembrie 1 939, Prefectura judeţului raporta că in
conformitate cu ordinul trimis, a luat măsurile corespunzătoare pentru
a asigura condiţiile cele mai bune p entru cît timp preşedintele se va
afla pe teritoriul acestui judeţ. In raport se menţionează că : .,trenul
special cu cei de mai sus, a sosit în noaptea de 1 8 septembrie la orele
22.40 . . . iar a doua zi la orele 10 a plecat împreună cu însoţitorii la
Bicaz. Am dat dispozitii de parcarea vagoanelor în staţii, cum şi măsuri
de pază şi linişte în jurul vagonului, printr-un serviciu poliţie
nesc acoperit"'.
In acelaşi raport sînt numite persoanele ce U însoţesc pe pre
şedintele Republicii Polone : "doamna Mosdky, d-mna şi d-mnul Bob
korschi cu fiul subsecretarului de stat la Comunicatii şi ginerele d-lui
preşedinte, d-mnul Lebkavschi şeful cancelariei civile, d-mnul PE!trovschi
profesorul nepotului d-lui preşedinte al Republicii, cpt. Hartman şi cpt.
Krinschi aghiotanţi, precum şi trei servitori. La orele 13 am plecat cu
aceste persoane la Bicaz, unde i -am cartiruit. Se ma i aşteaptă încă cinci
maşini cu 8 persoane în anturajul d-lu i preşedinte al Republicii. " . . .5•
Familia preşedintelui Mosciky Ignaky împreună cu cîţiva dem
nitari �Şi miniştri au fost cazati în fostul palat regal din Bicaz ( fig. 1 ) ,
iar restul personalului care l-a însoţit pe preşedinte a primit adăpost
la hotelul din localitate, precum şi la diferiţi cetăţeni.
Pînă la 30 septembrie 1 939, cînd preşedintele şi guvernul Poloniei
şi-au dat demisia în mod oficial, ei au continuat să desfăşoare, în cadrul
anumitor limite, actiuni diplomatic e şi să-şi manifeste în mod public
unele atribuţiuni, ceea ce a provocat unele nemultumiri în rîndul hitle
riştilor faţă de România, care dădea sprijin unei ţări cotropită de
armatele lor.
Documentele cercetate s i care se găsesc la Filiala Arhivelor Sta
tului - judetul Neamţ, arată că pînă la sfîrşitul lunii septembrie, cînd
fostul preşedinte a părăsit localitatea Bicaz, atît el cît şi persoanele
oficiale care il insoteau au primit vizita unor demnitari polonezi lŞi a
ambasadorului Polonie i în România, au avut mai multe convorbiri tele
fonice cu diferite centre din ţară, unde se găseau refugiaţi polonezi,
toate acestea sub protectia autorităţilor române, spre indignarea Ger
maniei, care, dat fiind raporturile dintre ţara noastră şi ea, a exercitat
puternice presiuni pentru a schimba pozitia noastră faţă de Polonia.
Cu toate acestea, încă la 23 septembrie, Ministerul de Interne era
informat că : " . . . persoanele politice poloneze care locuiesc la Bicaz,
' Arhivele Statului Neamţ, fondul Prefectura Neamţ, dosar nr. 331 /1939, f. 1 .
5 Ibidem.
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efectuiază adesea convorbiri telefonice cu diferite personalităţi polone
din oraşele Bucureşti, Slănic, etc., . . . iar în zilele de 20 şi 21 septem
brie a.c. s-a primit la palatul regal din Bicaz, vizita d-lui Racinscki
ministru plenipotenţiar, iar în ziua de 22 septembrie, s-a aprobat d-lui
Stanislaw Lepkowwscky, subsecretar de stat polonez, care are domi
ciliul în palatul din Bicaz, de către Ministerul de Externe Român, de
a se duce la Bucureşti pentru două-tre! zile "G.
Se cuvine să menţionăm şi faptul că ambasadorul Poloniei la
!Bucureşti a fost de mai multe ori la Bicaz pentru a purta convorbiri cu
preşedintele şi ceilalţi demnitari. Astfel, Pretura Plăşii 1. Gh. Duca,
judeţul Neamţ, informa Prefectura din Piatra că : . . . " azi 20 septembrie
1939, orele 1 7 .30 a sosit la Bicaz d-1 Roger Radnscky, ambasadorul
Poloniei la Bucureşti . . . fiind primit de d-1 Ignaky Mosciky, preşedin
tele Poloniei. A avut apoi intrevederi cu c:eilalti refugiati polonezi . . .
azi 21 septembrie, orele 8,31 a părăsit Bicazul cu aceeaşi maşină luînd
direcţia Taşca-Gheorghieni "7.
Un alt raport menţiona prezenţa aceleiaşi persoane la Bicaz in
ziua de 27 septembrie 1 939.
Pentru asigurarea unor condiţii dt mai bune refugiaţilor polonezi,
guvernul român a aprobat schimbarea unor importante sume de bani
polonezi cu bani româneşti, la care s-au adăugat şi sumele alocate
de statul român, pentru ajutorarea refugiaţilor, sume ce au contribuit
la menţinerea unui moral ridicat acelora ce sufereau atît de crunt de
pe urma agresiunii germane.
Existenţa . unei asemenea stări de fapt a determinat guvernul hitle
rist să exercite o serie de presiuni şi maşinaţiuni politice care au adus
la conducerea guvernului român pe C. Argetoianu, în timpul căruia se
vor lua mai multe măsuri, printre care amintim : constituirea de lagăre
pentru refugiaţii polonezi militari, precum şi trecerea sub tăcere a unor
cereri formulate de noul guvern polonez , a cărui listă fusese consti
tuită în ţara noastră, de către Wladislaw Raczkiewicz şi care se stabilise la Paris.
Dar chiar şi în această situaţie, autorităţile locale şi chiar Minis
terul Afacerilor Externe, au asigurat fostului preşedinte al · Republicii
Poloneze toate conditiile pentru transportul lui la Craiova de unde apoi
a părăsit România.
Redăm mai jos cîteva pasaje din raportul comisarului general al
Ţinutului Prut, trimis Ministerului Afacerilor Străine, la 1 noiembrie
1 939, din care reies măsurile luate pentru transferarea fostului pre
şedinte de la Bicaz la Craiova. Acesta arăta : . . . "pe lîngă un vagon
de clasa 1- a ce se va ataşa pentru folosinta suitei, să se ataşeze pentru
6 Ibidem, f. 16.
7 Ibidem, f. 1 1 .
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transportul personal al d-lui preşedinte al Republicii Polone un vagon
ministerial, care va fi vagonul personal al excelenţei sale O-lui Minis
tru al Afacerilor Externe, şi pe care domnia sa a binevoit să-1 acorde
ln acest scop, pentru zilele d e vineri şi sîmbătă 3 şi 4 a.c. . . . toate
cheltuielile ocazionate de transferare . . . vor fi suportate de către Pre
şedinţia Consiliului de Miniştri, în contul căreia s-au luat toate dispo
ziţiunile mai sus menţionate. Pentru paza personală a d-lui preşedinte,
pe tot parcursul, am intervenit la Siguranţa generală a statului . . "8•
Documentele de care am amintit scot în evidenţă faptul că atît
preşedintele stabilit ca persoană particulară în România, cît şi toţi refu
giaţii polonezi, ce au poposit pe meleagurile judeţului Neamţ, s-au
bucurat de ospitalitatea şi grija deosebită din partea cetăţenilor, a orga 
nelor locale, care au dovedit prin aceasta spiritul de solidaritate cu
cei ce aveau de suferit de pe urma agresiunii fasciste .
.

LE PRESIDENT DE LA FOLOGNE, IGNAKY MOSCIKY A. BICAZ

RESUME
Au mois de septembre 19.19, quoique la pression exercee par le fascisme
3.1lemand sur la Roumanie s'accentuât de plus en plus, le J:euple roumain mani
feste son attitude hostile envers 1'Allemagne hitlerienne sous des formes variees,
parmi lesquelles on doit souligner la solidarite avec les peuples des pays envahis
et l'hospitalite qu'on leur a accordee.
Les masses populaires, par exemple, les autorites locales et le gouvernement,
offrent des logements â plus de cinquente milles refugies polonais, au gouver
nement de la Pologne et â son president lgnaky Mosciky qui a habite Ricaz
entre le 14 septembre et le 2 octobre 1939.
Durant toute cette periode le J: resident et tous les refugies ont pu connaître
l'hospitalite des habitants du district de Neamt.

LEGENDE DES FIGURES
Fig. 1.

8

-

La Maison de Bicaz ou le President de Pologne a habite temporairement.

lbictem, f. 46,
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NUME ŞI LOCURI
de

HARALAMBIE MIHAILESCU

1 . Stăpîn la încrucişare de văi, oraşul Piatra Neamt stă pe locuri
bune şi plă<:ute vederii, care nu de îndoim că vor fi fost locuite încă
de pe cînd oamenii s-au tras din munţi la luminiş - mai aproape de
şes. I năltimea BITCA DOAMNEI, ca şi platoul înalt de lîngă şcoala
din Văleni ( loc numit "Cetăţuia" , se pare , din vremea. lui Asachi), cu săpăturile arheologice în curs, atestă existenta unor V!'lchi aşezări
întărite în preistoria şi istoria zbuciumatilor noştri strămoşi . . . Viitorul
va destăinui şi mai mult . . . Vom căuta, bazîndu-ne şi pe unele amin
tiri ale copilăriei noastre în aceste meleaguri, să <:onsemnăm cîteva
nume de locuri de p e aici - încercînd şi unele explicaţii. Credem
folositor ca mai-vîrstnicii să-şi transmită. din informatiile şi aducerile
lor aminte, alt minteri, ele s-ar prăpădi o dată cu dînşii_ şi ar fi intr-ade 
văr o p i erdere.'
2. I ncepind cu cunoscuta BI TCA DOAMNEI, vom observa că
bitcă înseamnă "ridicătură de pămînt, movilă, măgură" 1 sau "întări
tură, fortăreaţă "�, - apărînd des, ca substantiv comun, in opera lui
M. 1adoveanu3• Acest munte cu al său nume nu poate fi despărţit nici
în l�gendă şi se pare că nici tn realitate - de CIRLOMANUL, culme
de pe malul opus ( cel stîng) al Bistriţei. Denumirea e derivată de
I. Iordan de la Carol cel Mare - trecut la noi prin intermediul slav�.
Desigur a fost o legătură între acea bîtcă a "Doainhei" şi craiul de
pe muntele de pe celălalt mal al Bistritei : legenda grăieşte şi de un
pod de piei peste apă. Mai vechiul şi harnicul cercetător al acestor
locuri, C. Matasă, menţionează recent locul "la Troian" peste Bistriţă
- exact în dreptul Bîtdi - deci lîngă Cîrloman , · cu urmele unui
castru roman de unde au pornit atacantii care au distrus fortăreaţa

1 Iordan, 1., Toponimia romdnească, Ed. Academiei R.P.R., 1963, p. 34.
2 Are acelaş i sens cu un cuvint asemănător din limba bulgară.

3 Dicţionarul limbii române literare contemporane, I, A-C, 1955, p. 24f..
� Iordan, I., op. cit., p. 165.
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dacică d e pe Bîtcă5. Pe aici - este şi satul ( azi - suburbie) S ĂRATA
cu pîrîul SLATINA şi cu izvoare de " slatină", folosită de oameni in
loc de sare în timpul războiului din 1 9 l o.
3. Dintre Cîrloman şi muntele vecin in cunun a sau zidul imprej
muitor al Pietrii - COZLA ( "capră" ) , el insuşi statiune preistorica vine pîrîul BORZOGHEAN ( albie adîncă şi cu nume străvechi), nume
neseparat nu atît de un cuvînt slav ce înseamnă "repede, iute"6, cit
de un termen iliro-trac, din care ar veni şi Bersovia ( localitatea stră
veche) şi Borzeşti (jud. Bacău), termen cu acelaşi sens "iute, repede "7•
Gîndul ne mai duce şi la borz, boarzd, borzoi, ,.arătare înaltă, urîtă,
zburlită - care sperie copiii" , - cuvinte auzite mai mult in vechime
şi azi doar pe alocuri. Unii spuneau că Borzogheanu ar fi fost la
început nume de om. Alţii poate ar fi ispitiţi să se oprească la maghia
rul bor - "vin", - mai ales că valea şi cartierul de aici se cheamă
din vechime VALEA VIEI ( erau vii pe coasta însorită), deşi parcă ne
sună mai plăcut VALEA VI!E, cum se mai zicea . Oricum - vechimea
numelui e incontestabilă. Intîmplări de pe aici poveste;şte scriitorul ori
ginar de pe aceste locuri, Vasile Alexandrescu Ureche ( Vau) 1 aici se
afla şi casa învăţătorului Manoil Halunga ( prieten cu Hogaş) - aprinsă
in cinstea Unirii8
4. De fapt, Cozla aduce a capră, inăltîndu-se cu "Trei Căldări" ,
"Cercul Gospodinelor " (unde se află cunos·cuta statiune dacică) şi "Trei
Coline " - şi prăvălindu-se inspre est către "APELE MINERALE" ( loc
şi stradă), unde au fost ape minerale şi chiar chioşcuri vechi pină intre
cele două războaie, cînd un escroc , cu voia primăriei de atun-c i - le-a
făcut să sece. Cozla - apoi - de la schitul DRAGA ( " valP." ?) 9, vech i
şi el, coboară tot mai prăpăstios în pîrîul CUEJDI ( U) - nume dintr-un
derivat maghiai cu sensul .. de piatră ". De Cuejdi pomeneşte şi Alecu
Donki în fabula "Pietreni i si Bistrita" . Dincolo de Cuejdi estP. cartierul
DĂRMĂ NEŞTI (sate şi in j ud. Bacău şi Suceava)10• Dărmăneştii nostri
- înainte vreme - au fost sat aparte pendinte de corn. GIRCINA,
denumire de la un cuvînt slav -ce înseamnă " grecoaică11 - ca şi cea
a satului AGIRCIA ( aceeaşi etimologie, doar cu un a protetic), aflat
la deal de Bîtca Doamnei, tot pe partea dreaptă a Bistriţei . In Dărmă
neşti, pe lîngă fostul penitenciar, era punctul "la Bordeie" , denu5 M atas ă, C.,
J

Importanţa toponimiei în cunoaşterea trecutului, in Carpica, 1,
Bacău, 1968, p. 262.

[ordan. L

JP.

;

rit . . p. 1 22 şi

474.

Dobre, D., in revista Ateneu, 5, 1966.
8 Petrescu, Emilian, Institutorul Manuil Halunga, in Preocupări didactice, 1970.

7 Ibidem, p. Bl

p. 95 .
9 Iordan, I., op. cit., p. 48.

10 D obre, D., luc. cit.
11 Iordan, I., op. cit., p. 278,
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mire semnificativă pentru cei ce locuiau a1c1. "Bordei" e vechi
cuvint de origine autohtonă ( dacă) - preroman, sustine şi 1. I. Russu12•
De aici se ridică masivul PIETRICICA, numai piatră (vestit prin fosile
de peşti), cu stînca numită CHL: L IA în vîrf. Spuneau bătrîni i. că Pietri
cica ar fi fost altădată bine împădurită, dar i s-a dat foc, - df' a
rămas numai zimte, încît a trebuit plantată din nou cu puieţi . . .
5. Revenind pe malul drept al Bistriţei, o luăm de la Bîtca Doamnei
la vale. Cea mai mare parte din numele locurilor ( culmi, plaiuri, poieni,
pidoare de mun te, pîrîie, şipote, fîntîni) sînt trecute in harta a II-a
întocmită de C. Matasă la lucrarea Cîmpul lui Dragoş 1�. Ne vom stră
dui, după posibilităţi - să lămurim şi să completăm . . .
Pe Un�ă rreaste� cea mai inaltă ·- CERNEGURA ( nu " Cermăgura " !
accentul poata fi expli cat prin apropierP f'U "negura " ) - "munte negru"
(de brazi) 14, - înscriem pîrîul şi locul BAHRTN. Să-l le�ărn df> un
cuvînt trac însemnînd urs ? 1 5 Nu-i -cumva un derivat de la "bahnă"
( "baltă " ) şi de aici "bahnin" - "bahrin" ? Există şi un sat Bahrineşti
C. Matasă îl pune în legătură cu numele unui boier de pe aici Barin şi Bărin : .. Biserica lu i Bar in" apare într-un document din 1 428
- pomenită între alte biserici dintre· Tazlău şi Trotuş16• C. Matasă
pomen��te dealul PRAJTT.A ( PRAGILA)17 - .. curătură" şi termenul
"pravăţ" - după Bogrea - .. lor: clrept " 18• Apoi , urmează pîrîul şi dîmbul
ŞTERGHINOSUL (nu "Ştirghinosul", - .. ştiri bune " ) , legat de cuvîntul
,. Străminosul" - .. torent repede, coastă repede - abruptă "10 ; BOLO
VOAIA - platou ( "cetăţuia " menţionată) şi coborîş bolovănos. cu
toate că pe aici se mai pronunţă "bolahan" pentru "bolovan".
6. Toatf' acestea sînt de la locul numit PESTE V ALE (valea
Bistriţei) cu schitul vechi (datat, se pare, de pe la mijlocul secolului al
1 8-lea, dar şi mai vechi) - cu cătunul, az i suburbie, CINDIA ( acelasi
dia de la Audia şi Zăpodia ?) şi pînă la satul ( acum - suburbie)
VĂLENI . Vom înşira acum locuri aflate mai adînc în munte : poiana
cu fineţe şi coastă O STROVUL ; pîrîul GISCA - probabil - pentru
" vişca" şi nu pentru "biş-c a" ( .. care murmură - vîjîie)20 ; dealul
OGHILO G ( nu .. Oghi loc " ) de la " obială " , " oghială" ( cu palatalizarea
-

12

Rusu, 1 . I., în revista Ramuri, 8 şi D, 1965.
Matasă, C., Cimpul lui Dragoş, I3uct:rc�Li, 1943, ha.
t r. Dobre, D., luc. cit.
1 :1

•a

15 Ibidem.
111 Matasă,

a

1 1-a.

C., în Anuarul Liceului "Petru Rareş ", Piatra Neamţ, l!l:i0-1936.
M:atasă, C., Vînătorii Pietrii, in Anua1·ul Liceului "Petru Rareş". Piatra
Neamţ, 1933-1934.
18 Iordan, I., op. cit., p. 1 1 2.
l!} Ibidem, p. 129.
lU Ibidem, p. 6 1.

17
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labialei) , ca şi ., Obileşti " 7)21 ; pîrîul BORŞAUCA, femininul de la un
.,Borşău" , precum .,capaucă" de la moldovenescul .,căpău" pentru
,.copoi " ; CHIICIORUL CHELBEI de la unul cu .,chelbe " , boală de pi!ir
ce aduce chelie ; poiana S lREG:NA - pronunţată şi Sarehna ( "sare"),
poate din acelaşi cuvînt preroman ca şi Siretul ; izvorul şi locul
BOURUL ; groapa COVATICA ; plaiul CIREŞE! ; dealul CIUNGI ; gră
dina lui BRUDARIU ; coasta STĂUNOIULUI (spre Calu) : ptriul
FALCAU ; vîrful SB I RLEA ; piciorul BORDEIULUI ; grădina SĂRJĂN
TULU! ( de la unul - .,Sergentu " ) ; grădina lui CIOROBITCĂ (iarăşi
.,bitcă" 1) - a se vedea şi ., Ciorogîrla" ; dealul SOVlRFUL ; poienile
POHlRTELE (uneori şi ., Pocîrţele" ) ; pîrîul SOCOLET ; finttna lui
MIRON ; f1ntina VARVARII ; j ghiabul lui I ACOB ; jghiabul lui
CRINTA ; şipotul (j ghiabul) lui G ABOR ; coasta BURLA (feminin de
la .,burlan" ?)22 ; fîntîna lui B ĂRBUNC etc., etc. . . . Ne amintim de :
.,Nu striga aşa, că doar nu eşti în Burla 1 " (pustietate mare, cu ecou) ;
iar "Bărbunc" (joc ?) şi de aici .,berbunca ( ?) ", era o poreclă dată mai
de mult unui om mic şi iute23
7. TTecind mai la vale de Văleni( care a flicut mult timp parte
din Vînători şi chiar s-a numit aşa) , &]ungem la locul numit .,LA
STINCA " ( fostă carieră de piatrll) şi urcăm pe platoul NICOREŞTI ( de
la vreun .,Nicoară " ) , unde - sustineau bătrînii - a fost sat pînă prln
1 8 1 0- 1 8 1 2, dacă nu chiar pînă mai tîrziu. De altfel, in condica Jiuzilor
pe 1 803 nu se află decît .,Vînătorii, Troiţa"2' ; Vălenii - Nicoreşti
făceau parte - desigur - din Vînători, dar '"Proiţa ( de dincolo de satul
actual IZVOARE, staţiune preistorică), de�i este atît de departe, să
fi ţinut de Vînători 7 Cînd eram copii, mai găseam in Nicoreşti cireşi,
meri şi peri pe jumătate sălbăticiţi, r.!imăşiţe din livezile foştilor locui
ar fi coborît
tori. Oamenii de aici - prin anii amintiţi ( 1 8 1 0-1 8 1 2)
şi trecut apa Bistriţei, de au format satul CUT (ungurescul - .,fîntînă " ) ;
a se vedea şi ., Sascut" , în legătură cu faptul că pîrîul pe care nicoreş
tenii au coborît spre Bistrita - se cheamă SASCA şi gura văii, unde el
se varsă în Bistriţa, în dreptul satului de azi - GURA SA ŞTII.
8. Satul Cut s-a întemeiat în jurul datei de mai · sus ( 1 8 1 0-1 8 1 2) ,
al<:ătuit din .,nicoreşteni" ( cei coborîţi de la Nicoreşti) şi . , troiceni " .
locuitori ai satului mentionat - TRO�TA ( azi, doar u n deal). Satul
Troita se afla dincolo de Izvoare, pe lîn�.!i Dochia şi el a fost desfiintat
atunci, rămînînd de cercetat din r.e motive. In condica liuzllor, Vînători i
ş i Troita sînt trecuti împreună, ca aparţinînd mănăstirii Bisericani şi
făcînd un singur trup de moşie. Troicenii au venit la Cut cu biserica
-

Il Tbidem. p . 342.
22 Rusu, I. I., art. cit.
23 Iordan, 1 . , op. cit., p. '99.
24 Matasă, C., in Anuarul Liceului " Petru Rareş ", Piatra Neamţ, 1934-1935.
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lor (probabil - catapeteazma) şi cu clopotul ei . . . Acum 50-60 de
ani, după cum povesteau unii bătrîni care astăzi nu mai sint, se mai
ştia lncă hotarul dintre cutenii veniţi de la Nicoreşti şi cei sosiţi din
Traita : de la vale de Ciorobitcă, erau troicenii. Din troiceni se trag,
lntre alţii, familiile Asavei şi Sava Străchie Cojocariu, iar dintre . cei
de la Nicoreşti - familiile Obadă, Munteanu (dispăruţi ?), Oancea.
Stanciu (mai numeroşi) ş.a.m.d .
Era aici ş i o " Curte veche", c u călugări , p e unde apoi a u locuit
Nechita şi ,.nechitenii" şi o ,.Curte nouă" , pe lîngă Stanciu şi .,stănciu
Leşti". Biserica veche din Cut, aflată mai către Bistriţă, a ars ( ruinile
i se vedeau acum cîteva decenii), iar biserica nouă ( ,.mănăstirea"), are
peste o jumătate de veac de cînd a început-o pr. Gh. Mironescu
9. Cît priveşte satul megieş, DUMBRAVA ROŞIE, el s-a infiintat.
la fel cu altele, o dată cu împroprietărirea .. însurăţeilor" după Războiul
de independenţă ( aşa că, p e vremea haiducului Buj or - inceputul sec.
XIX - nu putea exista acest sat, după cum scrie D. Almaş in romanul
,.Alei codrule - fîrtate 1 ").
Dacă venim înapoi de la Cut la Vînători, acum pe partea stîngă
a Bjstriţei - pe drumul de pe muchea dealului, - trecem pe lingă
.,ŢINTIRIMUL URIEŞILOR" , - azi, chiar în Cut. Apoi mergem pe ltngă
RIPA - ripa Bistriţei, malul î nalt, abrupt, d9. pe vremuri cînd rîul veneR
mare. De la RIPA la şoseau a naţională Piatra - Badiu ducea un
drum şi un suhat de oi (loc necultivat şi cu gropi) numit HATASI.
Ac um pe acest loc s-au clădit casele .. strămutatilor" d e pe Valea
·-ii·l!l,
Bistri ţei . . .
1 0. Intrăm în suburbia -- cartierul Vîn!tori : e vechiul sat
VINATORU PIETRII, care nu trebuie confundat cu Vînătorii Neam
tuluF5. Şi Vînătorii Pietrii aparţinea unor vînători domneşti şi anume,
celor de la Curtea domnească din Piatra de pe vremea lui Alexandru
cel Bun şi poate chiar de mai înainte. In documentul din 1 428 sînt
pomenite - între altele - bisericile .. d� la Popa Coste" şi de la
.. Hodora " , dintre care probabil una să fi fost în acest sat sau în VălenF6•
Satul Vînători se întindea pe ambele maluri late ale Bistriţei ( lunea
inundabilă - odinioară) , înglobînd şi actualii Văleni de pe partea
dreaptă. Apo i s-a limitat la partea stîngă, ridicîndu-se treptat şi p�
prima terasă a rîului - pînă la calea ferată şi, astăzi, şi peste calea
ferată. După decăderea Curtii domneşti de la Piatră, satul a ajuns dome
niu mănăstiresc (Bisericani în 1 803) şi s-au adus aici pentru lucru şi
robi ţigani - dezrobiţi pe la mij locul secolului trecut. Dincolo de
biserica satului - pe sub deal, era un ogor intins, unde s-ar fi aflat
25 Matasă, C.,

1933'� 1934.

26 Matasă, C.,

art. cit., in Anuarul Liceului .,Petru Rareş", Piatra Neamţ,

art. cit., in Anuarul . , 1935-1936.
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un mitoc al mănăstirii Pîngăraţi ( se mai vedeau urme), şi acolo oame
nii, la prăşit, mai găseau cîte o mahmudea de aur . . . Azi - locul
e cu case.
1 1 . Un drum străbătea satul, - pornind din lune a de sub Cetăţuie,
- unde fusese probabil un pod peste rîu, apoi doar o ,. căulă" ( mică
plută), - şi suind pe coborîşul trăgănat pînă pe dîmb ( ,. în vîrful dea
lului " , cum se zicea) - ajungea în fata c asei lui J an Gherasim, undP.
se spunea că a fost un han, ale cărui urme mai puteau fi văzute, acum
vreo 50 de ani. Biserica satului Vînători ( cea veche, nu cea renovată)
data de după 1 770 (vorbim de clădire) şi avea, printre altele, un crucifix
din lemn de măslin, adus - se pare - din Bucovina după 1 774, o carte
cu autograful stolnicului Constantin Canta·c uzino ( 1 700) şi alta, tot de
cărţi pierdute în
slujbă religioasă, cu iscălitura lui lliP. Canta { 1 760),
ultimii 1 0 ani . . . In Vînători şi în Mărăţei s-au stabilit şi unii refugiaţi
din Bucovina, după ocuparea acesteia de către Habsburgi, Oamenii au
coborit pe firul Bistriţei în j os ( se pare - cu plutele) şi printre ei stim
pe înaintaşii lui Constantin ( Sava) a Sofroniei - ce stătea de la deal
de fabrica " 1 Mai" . . .
1 2. Cîmpul satului Vînători. dincolo de calea ferată. era oe vre
muri cutreierat de lupii iernii şi de viscole, iar vara, de copii care
păşteau vitele de funie pe haturile şi pe la capetele ogoarelor care
dădeau in POT<) CINA : din acelaşi ,. potok " (slav ?), ,. pîrîu mare - cu
scurgere repede, torent" , ca s1 localitatea Patoei. de dincolo de Bicaz27
Potocina era un pîrîiaş, care îşi curgea firul de apă pe unde azi e canalul
si se pierdea în pămînt printre ogoare . . . Se pare că era pîriiaşul
FRĂSINELUL, venit dinspre satul, azi - suburbi e a Pietrii, CI RITEr
(din spatele Pietricicăi) - şi trecînd pe Ia Velniţă, veche fabrică de
spirt, aflată prin apropierea fabricii de bere de astăzi . . . Potocina era
plină de borhot, hrahă (de aici numele BRAHARU din Cut), ,.hosspă "
de la porumbul stricat folosit de fabrică - şi mirosea grozav a
rachiu ( spirU
1 3. De la hotarul Potoc i r ei, începea un alt rînd de ogoare pînă
în drumeagul de la FINTI NA POPII, de ai� i . ogoarele întinzîndu-se
pînă la COAS1iA OBREJII . OBREJA ( de la obraz ?)28 a fost şi este
azi numele mai multor familii vechi din Vînători . . . Coasta Obrejii este
coasta ·care suie spre ultima terasă , cea mai de sus, a Bistt:iţei ( prin
coborîşul ,.de la Boţoaia " ) , - numită aici dealul BOTOAiA (cu cireşul
CATANOAlEI care-şi cocea cireşele către toamnă) . . . Boţoaia se înălţa
spre creste prefăcute aproape complet in ogoare, - unde se mai găseau
rugi de mure, bureţi şi chiar cîte un stejar din vechile dumbrăvi dmpe
neşti tăiate .- . . · Pe partea cealaltă a Boţoaiei sînt satele TURTUREŞTI şi
-

.

.

27 Iordan, 1., op. cit., p. 93 şi 180.

28

Ibidem, p. 33.
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BO'[EŞTI şi DOINA, iar tot de astă parte, mai la sud-est, IZVOARE,
satul cu staţiunea preistorkă amintită. Numele BOTOAIA vine de la
a·cel străvechi Boţ ( se întîlneşte şi azi) cu biserica din 1 42829 şi
de la mai-apropiatul Gavril Botul ( din Dărmăneşti) - pomenit în
acte domneşti de pe la 1738 ca inculpat într-un proces cu . boierul
Constantin Cutruţă30•
1 4. Pînă la COADA CHETRII ( de comparat, azi, cu COADA
LACULUI BICAZ) cu mahalaua-cartierul MARAŢEI (mai înainte, sat
aparte, cuprinzînd şi PESTE VALE, acum Cindia, - ca în 1 803) , trebuia
să trecem printre cele dteva case ale fostului cătun TATĂRUŞI, care
ţinea de comuna Gîrcina : se întindea de unde-i albia actualului canal,
depăşea tunelul pînă la fabrica " 1 Mai " şi "Regiment " ( familiile N. Barbu,
Corfu, I. Muraru, Solomon etc.). De aici şi numele menţionatei fabrici
de cherestea, care, întîi, se chema Tătăruşi . . . Tătăruşii, care în 1 80331
făcea parte din Mărăţei, să se fi numit aşa de la �obii tătari ai curţii
de la Piatra stabiliţi aici ? . . . Un bătrîn povestea că la construcţia
liniei ferate şi a fabricii, s-au găsit în pămînt oase şi capete "de uri eşi" ,
îngropate apoi l a loc . . . Poate, un vechi cimitir a l înaintaşilor ? De la
fabrică s-a tăiat ,apei Bistriţei un canal adînc şi umbros prin luncă ;
oamenii numeau acest braţ ( "crac ") al rîului - HURDUBEI. Oare din
cauza vuietuiui pe care-I făcea ?
1 5. Cartierul MĂRĂŢEI, care se întinde de la " Regiment" şi
fabrica " 1 Mai " pînă la Cuiejdi, astăzi parte integrantă a oraşului Piatra
Neamţ, în vremuri mai îndepărtate - era un sat aparte. Acum 1 60
şi mai bine de ani, în 1 803, era moşie boierească ( a spătarului Dimitrie
Bogdan) şi mai cuprindea PESTE VALE - CINDIA şi TĂTĂ RUŞI, după
cum am văzut. S-<a intins întîi cît ţinea lunea Bistriţei pînă sub deal şi
apoi şi pe terasă, de-a lungul şoselei naţionale, pînă unde s-a construit
şi prima gară a oraşului , vechea gară. In zilele noastre, GARA VECHE
este un cartier întreg în plină dezvoltare, peste linia ferată . In Mărăţei,
locuiau - probabil - oameni amărîţi, poate - mulţi refugiati din alte
părţi şi de aceea izolaţi, pedepsiţi oarecum. Cît priveşte originea cuvîn
tului, derivli - probabil, de la un diminutiv din amăr1ţi cu căderea lui
a iniţial (o localitate MARATEl mai există şi în judeţul Suceava) .
Regretatul Ovid Densuşianu susţinea că Merătei ar fi un diminutiv al
lui mărat, - cuvînt românesc foarte vechi, aflat în Psaltirea V orone
teană32 şi în Psaltirea lui Coresi ( fiele Babilonului, măratele)33• Termenul
"mărat" ar proveni din latinescul male habitus - .,considera t ( tinut de)
29
30

.

Matasă, C., in Anuarul . . , 19.15-!931l.
Berechet, St., in Anuarul Liceului ,.Petru Rareş", Piatra Neamt, 1936-1 940.
3 1 Matasă, C., in Anuarul . , 1934-1935.
J2 Psalm, 136, 87.
33 Densuşianu, 0., Istoria limbii române, I l, Bucureşti, 1961, p i33.
.

.
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rău, dispreţuit, blestemat, ticălos
" 1. L Russu socoate - dimpotrivă
- că "mărat" ar fi dintre cuvintele româneşti preromane cu corespon
dent In albaneză ( origine indo-europeană şi autohtonă)34• Problema
rămîne in discuţie . .
1 6. Să mai pomenim şi două denumiri de puncte din centrul de azi
al oraşului : BUDEANCA - probabil, femininul lui Budeanu, derivat
de la " buda" - cocioabă de lemn, prăvălie, magherniţă35. Este actuala
stradă de la Banca Naţională, prin faţa Arhivelor Statului, spre Poştă ;
ŞIPOTE, - la care pînă acum citeva zeci de ani, gospodinele vecine
ghileau cămăşi, pentru a nu merge la rîu, iar mai apoi, birjari i îşi
adăpau caii. Era în faţa Şcolii generale nr . 3, unde este astăzi o circum
scnpţle san1tară.
.

.

.

*

Am spicuit numai o parte din denumirile de fJe aici şi am vrea
ca modesta noastră contribuţie la descifrarea unor locuri şi nume să
indemne şi pe alţi cunoscători, specialişti sau mai puţin specialişti, cum
.sintem şi noi , Ia lămurirea multor taine din trecut, spre a înarma şi
mai bine prezentul pentru viitor. Cugetam că şi o carte de onomastică
ro�nească mai temeinică (nume mai vechi şi mai deosebite, porecle
etc.t n-ar strica de loc şi am saluta-o cu dildur�. putind veni chiar şi
In acest caz cu un mic aport.

NAMES

ANO

Pl.ACES

SUMMARY
In the paper are analyzed some toţ.onimics of the town of Piatra Neamţ,
looking for their origin. Here are some names of places and their presumptive
origins : Bftca Doamnei - "bftcd"
means an elevation of the ground, a hilloc,
a hill (see the note 1) or u fortification, a fortress (see the note 2) ; Cfrloman Charlemagne (Charles the Great ; see the note 4) ; Sdrata and the rivulet Slatina
- mean places with salt, where we take salt from ; Cozla - means goat ;
Borzoghean - means fast, quickly ; Cuiejdiu - means .,of stone" ; Gfrctna a greek woman ; Cernegura
the black mountain ; Bahrin - bear ; Prdsila
a cleared place good for agriculture ; Şterghinosul
a quick torrent ; Bolovoaia
- a platform ; Oghilog
a foot wrop ; Cut - a fountain ; Potocind - a big
stream with a quick flood, a torrent ; Mli.rdţei - .,male habitus".
-

-

-

-

-

�4 Rusu, 1. 1., in revista Ramuri, ( I II), 8 (25), 15 iulie 1966.

35

Iordan, 1., op. ctt., p. 51.
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MUZEOGRAFIE

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.
L

.

Memori.a A.ntiQuitatis,
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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

$TEFAN cucoŞ

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.
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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.
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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",
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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
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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.
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Fig.

Fig.

Fig.

Fig.
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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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DESCOPERIRI DE MONEDE ANTICE
ŞI BIZANTINE (II)
de VIRGIL MIHAILESCU-BIRLIBA

lncercăm să continuăm prezentarea unor descoperiri mai vechi şi
mai noi de monede antice, în scopul de a pune la dispoziţia cel'\cetători
lor, mai ales pentru alcătuirea Corpusului descoperirilor monetare din
ţara noastră, materialul numismatic de care avem cunoştinţă.
I n anul 1 970, am aflat de cîteva descoperiri monetare din anii an
teriori, dintre care remarcăm tezaurul de denari romani republicani de
la Vlădiceni ( corn. Bîrgăoani, judeţul Neamţ) , precum şi găsirea izolată
a cîtorva monede romane imperiale. Dintre ultimele monede, atragem
atenţia asupra apariţiei din nou, a unor monede din tezaurul de la Bîr
găoani Pe harta alăturată (fig. 1 ) am plasat localităţile din judeţul
Neamţ unde s- au făcut aceste descoperiri. I·ată şi lista acestora1 :
JUDETUL NEAMŢ
1 . V lddiceni ( corn. Bîrgăoani, jud. Neamţ) , In primăvara anului
1 958, la postul de militie Bălăneşti (jud. Neamţ) au fost aduse trei mo
nede găsite in timpul lucrărilor agricole din satul Vlădiceni. Alte amă
'
nunte nu se cunosc2• Presupunem, că ele au aparţinut unui tezaur mai
mare, astăzi, probabil, dispărut. Cele trei monede, care sînt denari roL

Prescurtările folosite de către noi sînt următoarele : AR - argint ; AE 
aramă, bronz ; Greut. - greutatea ; diam.
diametru ; C - conservarea ;
Grueber
Grueber, H. A., Coins of the Roman Republic in the British
Museum, l-UI, 1910, London ; Sydenham - The Coinage of the Roman Re
public, Londra, 1952 ; BMC - Mattingly, H., Coins of the Roman Empire
in the British Museum, I, 1923, London ; RIC - Mattingly, H. and Sydenham,
E. A., The Roman Imperial Coinage, l-UI, London, 1923, 1926 şli 1930.
Mulţumim călduros colegului Aurel Buzilă de la Muzeul Arheologic din
Piatra Neamţ care ne-a furnizat informaţiile respective.
-

1

-

Memoria Antiquitatis, II, 1 970
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mani republicani, se află in prezent în Colecţia Muzeului Arheologic
Piatra Neamţ.
a) Făcă numele magistratului monetar (fig. 2/1 j .
Av. Capul lui Jupiter spre dreapta, laureat ; dedesubtul bărbiei

are un vîrf de săgeată ca simbol.
Rv. Jupiter în quadrigă spre dreapta ; caii galopează, iar Jupiter
tine suliţa în mîna dreaptă şi hăţurile în mîna stîngă. Are contramar
ra fR.
AR. Greut. 3, 1 2 g., diam. 1 9 mm. C : foarte tocită. Grueber, 1, p.
335, nr. 2622 şi III, pl. XXXIX/1 5 ; An : 84 î .e.n. Sydenham, p. 1 1 4, nr.
723, an : 84-85 î.e.n.
b) M. Cordius Rufus (fig. 2/2) .
Av. Coif corinthian cu panaş, spre dreapta, pe el stă o bufniţă. In

spate RVFVS.
Av. IMV COl RDIU [S]. Scut octogonal cu capul meduzei in cen
tru şi cu şerpi la unghiuri c are separă literele legendei. Contramarca R.
AR. Greut. 2,90 g., diam. 19 mm. C : tocită puternic pe ambele
părţi. Grueber, 1, p. 524, nr. 4042. An : 46 î.e.n. Sydenham, p. 1 62, nr.
978, an 46 i.e.n.
c) Marcus An tonius (fig. 2/3).
Av. ANT AUG. Sub galeră III VIR R P C. Galeră cu visle spre

dreapta ; un drapel este plasat la proră, deasupra fiind legenda.
Rv. Trei steaguri, o aquilă legionară intre 2 signa, iar imprejur
[CHORHUM PRAETORIARUM].
AR. Greut. 3,40 g., diam. 1 8 mm. C : tocită puternic, mai ales pe
revers. Grueber, Il, p. 527, nr. 1 84 şi III, pl. CXVI/2. An : 32-31 t.e.n.
Sydenham, p. 1 95 , nr. 1 2 1 3, 32-31 îe.n.
In cazul cînd este vorba de un tezaur de denari romani republi
cani, se poate uşor observa că a·c esta aparţine secolului 1 i.e.n. (84 i.e.n.
32/31 i.e.n.) , greutatea monedelor fiind sub cea normală a denarului
republioan ( între 3,80 g şi 4,57 g) , lucru expUcabil prin uzur-a lor re
zultată dintr-o îndelungată circulaţie. Deşi au trecut mulţi ani de l a apa
riţia acestor monede, cercetările de teren viitoare sperăm, că vor de
pist� noi date despre tezaur, ca şi despre staţiunea arheologică care
ar trebui să fie în apropiere. In orice caz, descoperirea ca atare, se
adaţ�gă c elorlalte de scoperiri de denari romani republicani din Moldo
va, îmbogăţind cunoştinţele noastre despre această perioadă.
2. Blrgăoani ( corn. Bîrgăoani, jud. Neamţ) . In completarea lucrării
-
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noastre despre tezaurul de la BîrgăoanP, aminteam recent' că cele două
moned e ( de la Titus şi de la Marcus Aurelius) comunicate ca fiind des
coperite la Talpa5, sint de fapt găsite tot la Bîrgăoani6• Aceste monede
au fost predate de către Eugen Drăgan din Piatra Neamţ, lui Ioan Mitrea,
lector la Institutul Pedagogic Bacău, pentru colecţia acestui institut. In
acelaşi an, Eugen Drăgan mai predă pentru Colecţia Institutului Peda
gogic din Bacău, încă trei monede ( de la Traianus, Marcus Aurelius şi
Faustina II) pe care le avea de la prof. 1. Darie din BîrgăoanF. Toate
aceste 5 piese monetare sînt denari romani imperiali aparţinînd tezau
rului găsit de noi in 1965, monedele înşirîndu-se pe o perioadă de timp
dintre anii 80-1 75 e.n., confirmînd din nou ipoteza prof. Bucur Mitrea,
cu -grivire la împărţirea proporţională a unui tezaur în loturi care re
flectă componenţa a cestui tezaur8• Iată acum descrierea celor 5 monede,
care ne-au fost încredinţate pentru studiere de către Ioan Mitrea, fapt
pentru care-i exprimăm încă o dată mulţumirile noastre :
aJ Titus (fig 2/4) .
Av. UMPJ lfiTUS CAES VESPASIAN [AUG P M]. Capul laureat şi
bustul împăratului spre dreapta.
Rv. [TR P IX IMP XVI COS VIII P P. Un fulger inruarJpat pe o masă
acoP.erită cu o draperie.
3 Mihăilescu-Birliba, Virgil, Noi descoperiri de tezaure imperiale romane la

Piatra Neamţ, in Carpica, I, Bacău, 1968, p. 209-231, precum şi Anexele 1
şi II, in Carpica, Il, Bacău, 1969, p. 157-158 ; Mitrea Bucur, Descoperiri re
cente şi mai vechi de monede antice şi bizantine fn Republica Socialisti!
Romdnia, in SClV, 17, 1966, 2, p. 420 ; idem, Decouvertes recentes et plus
anciennes de monnaies antiques et byzantines en Roumanie, in Dacia, NS,
X, 1966, p. 406 ; Mihăilescu-Birliba, Virgil, Descoperiri de monede imperiale
romane fn judeţul Neamţ, in SCN, IV, Bucureşti, 1968, p. 458 ; idem, Des
coperiri de monede antice şi bizantine (1), in Mem Antiq, 1, Piatra Neamţ,
1969, p. 424-425.
' Mihăilescu-Birliba, Virgil, Descoperiri de monede antice şi bizantine (1),
op. cit., p. 429.
& Mi trea, Bucur, Descoperiri recente şi mai vechi de monede antice şi btzan
tlne fn Republica Socialistă Romdnia, in SCIV, 19, 1968, 1, p. 180.
6 .Mitrea. Bucur, Descoperiri recente Şi mai vechi de monede antice şi bizan
tine Jn Republica Soctalisti! Romdnia, in SClV, 21, 1970, 2, p. 340 ; Mihăi
lescu'-Birliba, Virgil, Descoperiri de monede antice şi bizantine (1), op. cit
p. 429.
1 Mitrea, Bucur. Descoperiri recente şi mai vechi de monede antice şi bizan
tine fn Republica Socialistă Romdnia, in SClV, 21, 1970, 2, p. 340.
8 Mitrea, Bucur, Tezaurul monetar de la Ruşi-Sibiu şi acţiunea carpilor fm
potriva stăpinirii romane din Dacia in timpul lui Filip Arabul, in SClV,
1953, 3-4, p. 614 ; Mitrea, Bucur şi Nicolăescu-Plopşor, C. S., Monete din
timpul republicii romane descoperite la lşalniţa (Dolj), in Materiale, 1, Bucu
reşti, 1953, p. 585 ; Mitrea, Bucur şi Szekely, Zoltan, Tezaurul monetar de
la Fotoş şi plitrunderea comercial/! romană fn estul Daciei fn secolul 1 J.e.n.,
in Materiale, II, Bucureşti, 1955, p. 674--676 ; Mitrea, Bucur, şi Zaharia,
Emilia, Descoperirea monetară de la Oboroceni (r. Paşcani, reg. laşi) şi im
portanţa sa Istorici!, in AM, V, Bucureşti, 1967, p. 87-88.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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AR. GreUJt. 3 g, diam. 1 9 mm . C : tocită parţial, mai ales p e re
vers. An : 80 ( 1 ianuarie - 1 iulie) e.n. RIC, I, p , 1 1 9, nr. 236.
b) Traianus ( fig. 2/5) .
Av. IMP TRAIANO AUG GER DAC P M TR. Gapul l aureat şi bus 
tul drapat al împăratului spre dreapta.
Rv. COS V P P S P Q R OPTIMO PRINC. Fortuna drapată, stă tn
picioare spre stînga ; ea ţine in mîna dreaptă cîrma de la prora unei
corăbii, iar in mîna stingă o cornucopiae.
AR. Greut. 3,05 g., dJi,am . 19,5 mm. C : foarte bună. An : 1 06-1 1 1
e.n. RIC, II, p . 252, nr. 1 22.
c) Antoninus Pius - Marcus Aurelius ( fig. 2/6).
Av . AU lRl ELIUS CAES [A] NTON AUG P [II] P. Capul împăra
tului spre dreapta.
Rv. [ TR] POT VI COS 1 [1]. Virtus drapat, stă în picioare spre stîn
ga şi ţine în mîna dreaptă vulturul legionar iar în mîna stîngă o lance.
AR. Greut. 3,05 g., diam. 1 6,5 mm. C : uşor tocită, dar şi ştanţa se
observă că este uzată. An : 1 5 1-1 52 e.n RIC, III, p, 85, nr. 455.
d) Antoninus Pius - Marcus Aurelius ( fig. 2/7).
Av. AURELIUS CAESAR AUG PII F [IL] . Capul şi bustul dra
pat al împăratului spre dreapta.
Rv. TR POT VIII [C] OS II. Genius Exercituus drapat, în picioare
spre stinga, ţine în mîna dreaptă o pateră şi sacrifică deasupr·a unui al
tar rotund pe care este încolăcit un şarpe ; în mîna stîngă ţine o aquilă.
AR. Greut. 2,55 g., diam. 1 9 mm. C : uşor tocită ; ştanţa fiind foarte
uzată, reprezentările şi literele legendelor sînt neclare, iar marginile
modUJl.ului sînt crăpate. An : 1 53-1 54 e.n. RIC, III, p , 86, nr. 461 .
e) Marcus Aure lius - Faustina Junior ( fig. 2/8) .
Av. FAUSTINAE AUG PII AUG FIL. Capul diademat şi bustul dra
pat al împărătesei spre dreapta.
Rv. [LAETITI] AE PUBLICAE. Laetitia drapată, în picioar e spre
stinga , are în mîna dreaptă o coroană, iar în mîna . stîngă un sceptru.
AR. Greut. 3,19 g., diam. 1 8 mm. C : foarte bună ; ştanţa deplasată
spre dreapta. An. - 1 75 e.n . RIC, III, p . 94, nr. 5060.
3. Stdnita (corn. Stăniţ·a , jud. Neamtr1• In primăvara anului 1 960,
cu ocazia lucrărilor agricole, elevul Donciu Ion a descoperit un tezaur
compus din 20-25 denari romani, în punctul numit "Sîlişte" . Săpătu_
rile arheologice întreprinse aid de către Muzeul de istorie din Roman,
au scos la iveală existenta unei aşezări autohtone din sec . II-III e.n.
S-au recuperat de către muzeul amintit 1 2 monede (2 denari şi 1 0 piese
monetare Jourees) : Traian 3, Antoninus Pius 2 (un denar), Faustina I
3, Faustina II - 3 (un denar), Marcus Aurelius 1 . Monedele sint emise
,

.

-

9 Chiţescu, Maria şi Ursachi,
in

V., Doulf tezaure romane imperiale· descoperite
Moldova, in Carpica, II, 1969, p. 145-150.
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intre anii 1 1 4/1 1 7 - 1 73/174 e.n., iar greutliţile lor variază intre 1 ,69 g
şi 3,03 g.
JUDEŢUL TELEORMAN
4. F1ntlnele ( corn. Fintînele, oraş Zimnicea, jud. Teleorman). In
punctul numit .,Măgura riiosului " , de-a lungul mai multor ani, au apă
rut monede antice, probabil apartinind unui tezaur. Zece monede au
fost donate Colecţiei arheologice a Institutului Pedagogic Bacău10• Iată
lista_ lor : 8 denari romani republicani (C. Pluti 1 , M. Herenni 1 , L. Tho
rius Balbus 1 , C. Fabi C. F . 2, C. Postumi A. 1 , Sufenas 1 , P. Clodius
M. F. 1 ), o drahmli din Dyrrhachium ;Şi o tetradrahmă din Thasos (poate
o imitaţie) .

FIGURE cXPLANATIONS
Fig. 1.

-

Fig. 2.

-

LO

The map of the district Neamţ with the places where were discovered
roins.
The coins discovered at Vlădiceni (1-3) and at Birgăoani (4-8).

Mihăilescu-Birliba, Virgil şi Mitrea, Ioan, Un nou depozit monetar. antic
descoperit lingli Zimnicea, In Mem Antiq, Il, 1970, (sub tipar).
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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HARMATIA ,

JANOS,

Neolitkori irasbeliseg Kozep -Europăban ?
(Eldzetes kdzlemeny)
[Scriere neolitică în Europa Centrală ? (Notă
preliminară)} in Antik Tanulmanyok, Budapest. XIII, 2, 1 966, p. 235 -236.
Tâbliţele de lut cu semne pictografice, descoperite in anul 1961 la Tărtăria 1
au stirnit, pe bunA dreptate, un viu interes şi ample discuţii in lumea ştiinţifică
tnterp.aţionalâ 2, Scrisă Intr-o limbă puţin accesibilă, fărA rezumat, lucrarea care
ne-a prilejuit rindurile de faţă a rămas mai puţin cunoscută, deşi autorul formu
lează citeva puncte de vedere noi, incercind totodată descifrarea şi traducerea tex
tului tăbliţe!or.
Autorul atrage atenţia că un mare număr de semne asemănătoare cu cele
de pe tăbliţele de la Tărtăria s-a observat deja in secolul trecut pe ceramica des
copeJOită in aşezarea de la Turdaş. Incă în 1879, Zs6fia Torma formula ipoteza unor
legături Intre semnele de la Turdaş ş i scrierea asiro-babiloniană, ipoteză luată in
seamă foarte serios şi de A. H. Sayce.
Cele două tăbliţe de la Tărtăria, pe care se intilnesc nu numai semne izolate
ci grupuri de semne, constituie o bază cu totul nouă pentru examinarea acestei
probleme. Cele două tăbliţe, fiind împărţite in patru, respectiv cinci registre cu
ajutorul unor linii despărţitoare, au o structură asemănătom·e cu tăbliţele picta
grafice din Uruk şi Jemdet'-Nasr. Identitatea, respectiv asemănarea intre semnele
de la Tărtăria şi cele mesopotamiene este atit de izbitoare, incit presupune, in mod
obligatoriu, o anumită conexiune .
In celfil ce urmează, autorul încearcă determinarea semnelor de la Tărtăria,
pe baza confruntării cu pictogramele de la Uruk şi Jemdet-Nasr, publicate de Labat
Vi Falkenstein. Semnele sint discutate separat pe tăbliţe, fiind urmărite de sus in
jos .şi de la dreapta la stinga.
1. Tlibliţa rectangularli J. Semnul 1
Labat 2 Nr. 68 RU .a da (in semn de dar
votiv) " ; semnul 2 = Labat2 Nr. 69 BE "domn, stăpîn ", dBE "Enlil (zeu)" ; semnul
-

1 N. Vlassa, Chronology of the neolithic in Transy lvania, in the light of the

Tlirtliria settlement's stratigraphy, In Dacia, VII, 1963, p. 485-494.
2 Vl. Popovitch, Une civiltsation egeo-orientale sur moyen Danube, in Revue
Archeologique, 2, 1965, p. 1-56 ; Vl. Milojcic, Die Tontafeln von Tlirtliria
(Siebenbiirgen) und die a bsolute Chronologie des mitteleuropăt:schen Neo
lithikums, in <Jermania, 43, 2, 1965, p. 261-268 ; A. Falkenstein, Zu den
Tontafeln aus Tlirtliria, ibidem, p. 269-273 ; J. Makkay, Die in Tlirtliria
(Als6tat6.rlaka) gefundenen pictographischen Tafeln und die joogere Stein
zeit Sildosteuropas, in Mora Ferenc Muzeum Evkllnyve, 1966-1967, Szeged,
1968, p. 21-24 ; idem, The Tlirtliria Tablets, in Orientalia, 37, 3, 1968, p.
272-289.

3

N. Vlassa, op. cit., fig. 7 /3 = 8 /3.

Memoria Antiquitatis, II, 1 970
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3 = Labat2 Nr. 598 fa IA "5" ; semnul 4 - Labat2 Nr. 1 AS "a unge, unguent, unsoa
re" ; semnul 5 - Falkenstein Nr. 137 vas (recipient), măsură de capacitate" ; sem
nul 6 = Labat 2 Nr. 411 U " 10' ; semnul 7 - Labat 2 Nr. 367 SE .orz" ;
semnul
8 - semn.ul 6 ; semnul 9 - Falkenstein Nr. 47 ? ANSU "ecvidă" ; semnul 1 0 = Labat2
Nr. 38 URU "oraş" ; semnul l l = Labat2 Nr. 195 UNU "domiciliu" , UNUG.KI "Uruk".
Substituind valorile logogramatice sumeriene se obţine următorul text : RU BE /IA
AS ? / U SE 1 U ANSU 1 VRU UNU, ceea ce in traducere ar insemna ,.A dat din
:făgăduinţă Domnului (sau lui Enlil) 1 5 vase de unguent f 10 ( ? kur) de orz 1 10
cai 1 oraşul UNU".
2. Tăbliţa rotundă'. Semnul 1 = Labat2 Nr. 536 ZID "făină" ; semnul 2 = La
bat2 Nr. 480 GIS "60" ; semnul 3 = Labat2 Nr. 4 1 1 U . 10" ; semnul 4 = Labat2 Nr.
449 !GI .a primi", diGI .Pali! (zeu) " ; semnul 5 = Labat2 Nr. 471 NIS 20 ; semnul
6 = Labat2 Nr. 285 ENSI "rege-pontif" ; semnul 7 = Labat2 Nr. 339 ZIZ "alac" ; sem
nul 8 = semnul 2 ; semnul 9 = semnul 2 ; semnul 10 - Labat2 Nr. 570 MIN .2" ;
semnul 1 1 - Labat2 Nr. 353 dARA "Usmu (zeu)" ; semnul 1 2 - Labat Nr. 379 dUTU
.Samas (zeu) ". Substituind şi aici valorile logogramatice sumeriene, se obţine ur
mătorul text : ZID GIS U / IGI NIS ENSI 1 ZIZ GIS GIS MIN 1 ARA UTU. In tra
ducere : . Făină 60 + J O ( ? kur) 1 (zeului) Palil, 20 ( ? kur) regelui-pontif, 1 grîu
60 + 60 + 2 ( ? kur) 1 (zeului) Usmu, (zeului) Samas" .
ln legătură cu interpretarea textelor trebuie menţionat, continuă prof. Har
matta, că determinarea sensului pictogramelor poate fi consierată destul de
sigură şi numai in unele cazuri fiind posibile interpretări alternative. In schimb
,transcrierea" dată aici nu spune nimic despre limba textului tăbliţelor sau despre
valoarea fonetică a semnelor. Chiar dacă se va dovedi valabilă substituirea valo
rilor logogramatice sumeriene, textul tăbliţelor va trebui considerat ca o scriere
logogramatică. Nu este insă exclus să se descopere tn viitor şi texte, avind semne
cu valoare deja fonetică.
După părerea prof. Harmatta, cele două tăbliţe pot fi deci interpretate fără
nici-o greutate J:rin confruntarea lor cu pictogramele din Uruk şi Jemdet-Nasr. Este
!nsă cert că n ici tehnica scrisului şi nici forma semnelor nu este cu totul identică
cu cea a tăbliţelor de la Uruk sau Jemdet-Nasr. Nu pare deci probabil ca tăbliţele
de la Tărtăria să fie piese de import, provenite din aria vreunei scrieri pictografice
actualmente cunoscute din Mesopotamia. Este semnificativ in această privinţă că
semnele de pe ceramica descoperită la Turdaş au analogii fie pe tăbliţele de la Tăr
tăria (de ex. SE "orz "), fie printre semnele de la Uruk şi · Jemdet-Nasr. Semne ase
mănătoare au fost descoperite şi pe ceramica ţ rovenită din săpăturile de la Ba
nica (Iugoslavia), ş.a., ceea ce dovedeşte că această scriere s-a folosit intr-adevăr
Intr-o anumită arie culturală din Europa Centrală.
Materialul documentar este deocamdată insuficient pentru a ne crea o ima
gine · de ansamblu privind sistemul semnelor acestei scrieri. Dar, deja pe baza ma
terialului existent se poate releva o surprinzătoare identitate, respectiv o strînsă
inrudire cu scrierea pictografică din Mesopotamia. Acest fapt face foarte probabilă
o legătură genetică intre ele, fără să dovedească insă identitatea, respectiv inrudirea
etnică sau de limbă. Este interesant că o inscriFţie asemănătoare a fost descoperită
recent şi in regiunea Cobanului. Aceste descoperiri, după părerea autorului, sprijină
oarecum teoria lui Pope, potrivit căreia toate scrierile pictografice din Orientul
Apropiat işi au un izvor comun. Această perspectivă ridică din nou problema etni
cului din orhaicul Uruk şi Jemdet-Nasr, a originii sumerienilor şi in general pro
blema complexă a raporturilor etnice din anticul Orient AproJ:iat.
Semnele de pe tăbliţele de la Tărtăria au fost realizate exclusiv prin tehnica
inciziei, spre deosebire de cele din Uruk care (chiar şi cele mai vechi) au nume•

"

' Ibidem,

fig. 7/2 = 8 /2.
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ralele scrise prin imprimare. Aceasta este fără !ndoială o trăsături! arhaică, şi tot
odată dovedeşte o oarecare independenţă sau evoluţie independentă a scrierii picta
grafice central-europene. Această imprejurare constituie totodată şi un oarecare
·punct de sprij in pentru stabilirea momentului răsrindirii sau preluării din Meso
potamia a acestei scrieri. Scrierea tăbliţelor de la Tărtăria, in ceea ce priveşte gradul
de evoluţie, corespunde aproximativ celor mai vechi tăbliţe din Uruk (Uruk JV, cea
3500 i.e.n.), dar, dacă vrem să reducem aceste două scrieri la o sursă comună, trebuie
tă presupunem o dată şi mai timpurie - incheie autorul.
Articolul prezentat (aşa cum reiese şi din subtitlu) constituie doar o notă
preliminară, lipsit chiar şi dP aparatul ştiinţific obişnuit. Aşteptăm cu deosebit in
teres studiul prof. Harmatta r rivind interpretarea semnelor de pe tăbliţele de la
Tărtăria.
A. LASZLD

GIOVANNI GORINI, Ripostiglio del V sec. da Trecenta-Rovigo, extras
din Padusa, Bollettino del Centro Polesano di studi storicl archeologici
ed etnografici, Rovigo, V, 1969, 2, p. 1 -1 7.
Intr-un studiu Contributions 1'1 l'histoire du Bas-Empire romain d Za lumiere
des dettx tresors monetaires des JVe-Vc siecles, decouvertes a Celeiu, in colabo
rare cu V. Barbu, ce va apare in curind in Dacia, N. S., XIV, 1970, am anali:zat
două tezaure descoperi<te in săpăturile din 1969 de la Sucidava şi care se incheie
in prima parte a secolului al V-lea. In momentul redactării nu am avut la dis
poziţie foarte interesantul articol al numismatului italian Giovanni Gorini de la
Padova, pe care l'-am primit, prin amabilitatea autorului, abia duţă ce am predat
la ti_par studiul nostru. Deşi luasem cunoştinţă de problematica pe care colegul
italian. îşi propunea s-o trateze, cu prilejul lecţiilor de numismatică greacă aplicată
la istoria Pontului stîng, pe care le-am tinut la invitaţia prof. Franco Sartori, la
Institutul de istorie antică al Universităţii din Padova, articolul nu a putut fi fo
losit şi din această cauză socotim r:ecesar să stăruim in chip special asupra sa in
acest cadru.
Tezaurul de la Trecenta (Rovigo) descoţerit în urmă cu cl:ţiva ani, se com
pune din 36 de monede de bronz slab conservate, primele din perioada 341-350,
ultimele şi majoritatea (55,56 % ) din perioada 425-455. · In privinţa imprejurărilor
de îngropare, autorul ne indică expedi�;a hunică din 452, fără a exclude însă posi
bilitatea unei îngropări tirzii independentă de evenimentele politice şi militare. O
anexă, p. 13-17, indică 19 descoperiri de monede romane tirzii in Italia, pe care
o recomandăm în chip special cititorilor studiului nostru pentru lărgirea informaţiei,
chiar dacă indicarea compoziţiei pe ateliere, problemă in legătură cu care noi am
dtat numeroase tezaure, nu s-a făcut in cele mai multe dintre cazuri, fiind nece
sară, in măsura posibilului, reluarea în viitor a vechilor descoperiri şi studierea
lor amănunţită din acest punct de vedere. De altfel, deşi publicat in cele mai bune
'
condi�ii, nici tezaurul de la Trecenta nu a permis citirea atelierului decît in trei
cazuri nr. 5 (Antiohia) şi nr. 7 şi 15 (Roma ?) din cauza conservării precare a
monedelor (vezi catalogul, p. B-10).
Consideraţiile cele mai interesante sint însă cele pe care Giovanni Gorini le
numeşte modest o . scurtă notă metrologieă" (p. 5-7) care, dacă intr-adevăr scurtă,
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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are implicaţii dintre cele mai imr.-ortante. DiagramE• ponderalA pentru monedele de
nominal aes 4 deşi realizatA pe baza unui număr modest de exemplare pare sA
indice prezenţa a două nominale distincte : unul de circa 1,40 g (1,25-1 ,31 g) altul
de circa 0,70 g (0,50-0,60 g), Autorul aduce In sprijin constatările făcute de L. Ce
sano, Della moneta enea corrente in Italia nell ' ultmt.a eta imperiale e sotto i re
Ostrogoti, !n RIN, XXVI, 1913, p. 550.
Este cunoscută legea din 12 aprilie 395 care admite doar moneda nummus
centenionalis, comportind dispariţia din circulaţie a monedelor de modul mare şi
mediu. IngAduit să ne fie lnsă să remarcăm că imediat dupA aceastA datA, se emit
din nou tipuri de valori nominale numite convenţional aes 2 şi aes 3 (spre exem
plu la Roma LRBC, 812-825, 82�-827, la Constantinop�l LRBC, 2203-2206, 22102212 ş.a.m.d.) ceea ce complică problema, chiar dacă modulul mare şi mijlociu an·
terior fusese scos, un moment măcar, din circulaţie. In ce priveşte discuţia greu
tăţii pe care o au nummi centenionales, in studiul nostru din Dacia, XIV, 1970,
o aminam pentru viitoarea contribuţie privind tot descoperiri numismatice de la
Sucidava-Celeiu. Vom adăuga aici la referirile acolo citate că dupA opinia lui O.
Ulrich-Bansa, Maneta Mediolanensis, Venezia, 1949, p. 266-267, pe care o foloseşte
ln articolul său Giovanni Gorini, nummi centenionales ctntăreau in timpul lui Ar·
cadius �i Honorius circa 1,20-1,30 g şi ajungeau uneori pinA la 1,50 g, acest nomi·
nal reprezentind a suta parte dintr-o jumătate de silfqua.
Pe Ungă acest nominal r are să existe insă un al doilea, tot aes 4 In cata
loage, pus in evidenţă de numismatul italian, un nummus de circa 0,70 g teoretic,
0,60-0,50 g efectiv, şi care ar corespunde cu a suta parte dintr-o iţotetică treime
de siliqua, ceea ce ar corespunde cu 7 200 exemplare pentru un solidus, in timp
ce in cazul monedelor mai grele echivalenta ar fi 1 /4800. RaFortul 1 /7200' este
confirmat de Novela lui Valentinian III, 14 1 .
Abia dacă mai este nevoie să subliniem importanţa contribuţiei pe care stu
diul tezaurului de la Trecenta, mic, rău conservat şi de nici o valoare comercialA,
rum Giovanni Gorini nu uită să sublinieze, indemnind pe posesorul actual să'-1
doneze unui muzeu oarecare - indemn care niciodată nu este de prisos şi pe
care profităm de Frilej spre a-l subscrie căci orice monedă antică este un docu
ment istoric care In posesie particulară riscă să se pi.ardă iremediabil pentru ştiin
ţă, sau să rămină necunoscut, ceea ce este cam acelaşi lucru - o aduce la pro
blematica numismaticii secolului V e.n.
Dacă din punct de vedere al concordanţei intre materialul numismatic din
tezaur şi izvoare nu se poate nimic reproşa autorului, metoda fiind, după opinia
noallltră, cea mai bună, iar concluzia remarcabilă ca noutate şi importanţă, s-ar
putea ridica obiecţia că numărul monedelor este prea mic pentru a o susţine.
AceastA limită a documentării de care este deplin conştient, dar n-a incercat s-o
depăşească, pentru moment măcar, se poate suplini rrin analiza altor descoperiri
monetare. Extrem de utilă ar fi de asemenea comparaţia intre descoperirile din
partea occidentală şi cea orientală a imperiului roman. In această discuţie s-ar
fi putut crede, pină nu de mult, că materialul numismatic din România n-ar putea
aduce nimic, sau oricum foarte puţin. Se intimplă insA că, foarte de curind, in
săpăturile din sectorul central de la Histria, efectuate de colegii Al. Suceveanu şi
C. Scorpan, au apărut monede din această r erioadă şi din perioada imediat urmă·
toare. Acest material a fost comunicat de noi la Sesiunea Muzeului de Arheologie
din Constanta (16-17 octombrie 1970) şi urmează să vadă lumina tiparului in
Pont ice, I V 1970. Din punctul de vedere care ne interesează aici greutătfile inre
gistrate in perioada 425-450 sint 1,05 g (Theodosius II, Constantinopol ?), 0,77 g
(Placidia, Roma) şi 0,20 g (Theodosius Il), in perioada 450-457, a domniei lui
Marcianus, 0,86 şi 0,42 g (Thesalonic) la care mai adăugăm, tot de la Histria, un
exemplar de 1 ,60 g şi un altul de la Tomis de 1,55 g (Constantino;Jol), iar in perioada
domniei lui Leon 1 (457-474) un. exemplar de la Murighiol de 0,66 g şi un altul
de 1,06 g (Constantinopol) descoperit la Adamclisi. Diferenţele de greutate sint
,

,

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

587

RECENZII

marj (0,20---1 ,60 g)

dar monedele ar putea fi grupate pe cele două nominaluri

(nummi cent enionales şi nummi, deŞi există greutăţi intermediare peste 0,70 g şi sub
1,20 g, a căror viitoare clasificare nu va fi prea lesnicioasA: chiar dacă exemplarele
de 0,90-1,00 g par să fie de acordat, după noi, mai degrabă J:'rimei categorii declt

celei de-a doua.

Nepierzind din vedere fenomenele de economie naturală, dar răm!nind la eco
nomia monetară, credem că o problemă i mportantă asupra căreia va trebui să
se insiste in viitor este şi existenţa a numeroase monede neoficiale, imitaţii, vechi
nominaluri ajustate prin tăiere, monede nebătute care circulă in această vreme.
Ipotetic măcar se poate accepta acum că după 395 şi inainte de data novelei de
la Valentinian III (425--455) pe piaţă a intervenit un nominal nou, ceea ce nu
a putut decit inrăutăţi situaţia de fart a circulantului mărunt de bronz, fortind
in cele din urmă o reformă monetară la care se va ajunge in vremea domniei lui
Anastasius. Avem impresia că )Jractic, chiar in epocă, distincţia dintre cele două
nominaluri era foarte anevoie, dacă nu imposibil, de făcut. Ţinind seama de aceste
realităţi va trebui lncercată evaluarea politicii economice imperiale pe de o parte,
a tendintelor circulaţiei şi ale pieţii pe de altă parte. In sfir,it,
credem că va
trebui cercetat in ce măsură, luind de bună distincţia făcută de Giovanni Gorini.
nummi nu apar inainte de momentul Valentinian III, cind ii găsim consfinţiţi
documentar.
Pe linia de gindire a unor viitoare cercetări, ne putem pune intrebarea dacă
nu cumva deprecierea tot mai mare a monedei oficiale, ţe Ungă tendinţa pieţii
de a suplimenta prin monede neoficlale (de văzut dacă unele nu sint şi expediente
de stat, sau tolerate conştient de autorităţi) in condiţru de acută criză, concretizată
In inflaţie, numărul monedelor aflate in circulaţie, nu va fi dus in fond la o re
aşezare a raportului intre monedcle de bronz (de două nominaluri sau numai de
unul, dacă nummus centenionalis se va fi depreciat către nummus, alternativă i n
calea căreia, n u asclmdem, s e ridică destule dificultăţi) i n comparaţie c u moneda
de aur, solidu.s, de la 1 /4800 la 1 /7200, raporturi in acest caz succesive şi nici
odată contemporane. O discuţie in detaliu ne-ar duce desigur prea departe.
Justificaţi de marea importanţă a problemelor, fără a uita că astfel com
pletăm şi informaţia pentru studiul nostru din Dacia, XI V , 1970, am stăruit poate
mai mult decit ar fi imţus puţinele pagini ale contribuţ!ei recenzate. Cum a apărut
destul de clar, credem, că drumul spre un răspuns definitiv la o intrebare sau alta.
pe marginea articolului lui Giovanni Gorini, nu este de loc lesnicios vom incheia
�� noi cu indemnul său final . occorerâ ora indagare piu' a fondo".

GH. POENARU BORDEA
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1.
2.
3.
4.
5.
6,
7�

Izvoare
Blrglloani
Hllbllşeşti
Zimnicea
Piatra Neamt

Bltca Doamnei

Tlrgu NMXDţ
Negri
9. BOtoşani'
10. Dorohoi
1 1 . Glllvllneştii Vechi
a;

12.
13.
1 4.
15.
1 6.
1 7.
1 8.
1 9.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Comana

Iaşi
Truşeşti
Drllguşeni
Andrieşeni
Largii-Jij iei
Bogdllneştl
Prlljeştl
Moineşti
B!rseştl
Drajna de Sus
Paşcani
Mlndrişca
Brad
Cotnari
Bala
Heleşţeni
Hlrlllu
Vaslui
Fundul Herţii
Costin,a

Blrlad

Cordun
Drobeta - Turnu Severin
Plltrlluti
Vllleni-Piatra Neamt

38. Tltelca

39. Clndeştl
40. Brllşlluţ l

Tomeşti
Botoşana
St!nceşti
Buhuşi
Moldovenii-Gabllra
Suceava
Tlrpeşti
48. Sllblloani
�9. Dodeştl
50. Davideni
51. RăcAt4u
52. Piatfa RoŞie
52bi s. Piscu Crăsani
53. Bedehaza
54. Moigrad
55. Cozla-Piatra Neamt
56. Tilişca
57. Valea lui Mihai
58. Pecica
59. Poiana
60. Popeşti
6 1 . Calu (Piatra Şolruulul)
62. Tiseşti-Tg. Ocna
63. Tinosu
64. Arpaşu de Sus
65. Slncrllieni
66. Sighişoara
67. Sf. Gheorghe
68. Lechinta de Mureş
69. Moreşti
70. Ciurneşti
7 1 . Vetel
72. Slatina
73. Fedeleşeni
74. Corbasca
75. Ghelllieşti
76. Lişcoteanca
77. Giurgiu
78. Ştefllneşti
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
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LISTA PRESCURTARILOR - ABREVIATIONS

ActaArch
ActaAntArch
ActaArch Carpathica
ActaArchHung
AAS
AAA Syr
AIPH
AE
AJA
AM sau ArchMold
AMN sau Acta
MusNap
ArchAustr
AO
ArchPam
AR
ARMSŞ
ARMSŞI
AS
AUB
AUI
BASOR
BCMI
BM Beyrouth
BSA
BSNR
BSH
BerRGK
CAH
CNA
CRAI
CRAPE
CUP

-

Acta Archaeologica, Budapesta.
Acta Antiqua et Archaeologica, Szeged.
Acta Archaeologica Carpathica.
Acta Archaeologica Academie Scientiarum
Hungaricae, Budapest.
- Annales Archeologiques de Syrie.
- Annales Archeologiques Arabes Syriennes.
-- Archives de !'Institut de Paleontologie
Humaine.
- Archaeologiai Ertesito.
- American Journal of Archaeology.
- Arheologia Moldovei.
---

Acta Musei Napocensis.
Archaeologia Austriaca, Wien.
Arhivele Olteniei, Craiova, I-XIX, 1 922- -1 948.
Arheologhicini pamiatki U.R.S.S.
Archeologicke Rozhledy, Praha.
Academia Românii. Memoriile Sectiei
ştiinţifice.
- Academia Română, Memoriile Secţiei istorice,
seria a Il-a : 1 886-1887- 1 !:1 1 6/ 1 9 1 9 ; seria a
III-a : 1 922/ 1 923-1 944/1 945.
- Anatolian Studies.
- Analele Universitlitii, Ru<:ureşti, Seria Ştiinte
Sociale, Istorie.
- Analele ştiinţifice ale Universitlitii Iaşi.
- Bulletin of the American Schools of Oriental
Research.
- Buletinul Comisiunii Monumcntelor Istorice,
- Bulletin du Musee de Beyrouth.
- Annual of the British School at Athens.
- Buletinul Societlitii numismatice române,
Bucureşti, 1-XLI, 1 904- 1 947.
- Bulletin de la Section Historique de l'Arademie Roumaine, Bucarest, 1 9 1 2- 1 947.
- Bericht der Romisch-Germanischen Komission.
- Cambridge Ancient History.
- Cronica numismaticli şi arheologicli.
- Comptes-rendus des seances. AcadE-mie des
Inscriptions et Belles-Leftres.
- Centre des Recherches Anthropologiques et
Ethnographiques.
- Cambridge University Press.
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Dacia
DA
DIR
DissPann
DolgCluj
IEJ
ILN
Izvlnst
.rzvestia-Chişinău
lstMttt
JAME
Jahrbuch RGZM
JNES
JPEK
JBM
KS
KSIA-Kiev
Materiale

-- Dacia, recherches et dtkouvertes archeolo
giques en Roumanie.

- Dictionnaire des antiquites grecques et ro
maines sous la direction de Ch. Daremberg
et Edm. Saglio,

- Documente privind Istoria României.
- Dissertationes Pannonicae.
- Dolgozatok - Travaux de la section numismatiques et archeologique du Musee Natio
nal de Transylvanie, Cluj I-X, 191Q-- 1 919.
- Israel Exploration Journal.
- Illustrated London News.
- Izvestia Institut.
- Ivestia Moldavskogo filiala Akademii Nauk
SSSR, Chişinllu.
- Mitteilungen des deutschen arch!ologischen
Instituts, Abteilung Istanbul.

- J6sa Andrăs Muzeum Evk6nyve, Nyiregyhăza.

-- Jahrbuch des Ri:imisch-Germanischen Zentral·
museums, Mainz.
- Journal of New Eastern Studlea.

.

- Jahrbuch fiir Pr!historische und Ethnographische Kunst.

- Jahrbuch filr Bodendenlanalpflege in Meck

lenburg.
- Kratkie soobşcenia Instituta istorii material
noi kulturî Akademii Nauk SSSR.
-- Kratkie soobşcenia Instituta arheologhii, K;iev.

- Materiale arheologice privind istoria veche
a R.P.R., voi. J ( 1953), Materiale şi cercetllri

arheologice, voi. II ( 1956 ), voi. III ( 1957),
voi. IV ( 1958 ) , voi. V ( 1 959 ) , vol. VI ( 1959 ) ,
voi. VII ( 1960), voi. VIII ( 1962), voi. IX

( 1 970).

MDAPV
MemAntiq
MFM'l!.
MIA
NZ
PA
PBA
PEQ
PIIK
PPS
PZ
RA
RIC
RPAN
Repertorium
SA

Materiali i doslidjennia z arheologhii Pricar
pattia i Voltni.
--- Memoria Antiquitatis. Acta Musei Petrodavensis.
- A M6ra Ferenc Muzeum Evki:inyve, Szeged.
-- Materiali i issledovaniia po arheologhii SSSR.
- Numismatische Zeitschrift.
-- Pamlltky Archeologick�
- Proceedings of the British Academy.
- Palestine Exploration Quarterly.
- Braidwood and Howe, 1960 ( Prehistoric lnvesligations in lraqi Kurdistan).
Proceedings of the Prehistoric Society.
.. - Prilhistorische Zeitschrift.
- Revue arcMologique ( Paris).
--- H. Mattingly and E.A. Sydenham, Roman
Imperial Coinage, London, 1924. sq.
- Revista de preistorie şi antichitllti naUona!P.
- M. Roska, Erdely regeszetl repertorium, J,
CÎtij, 1942.
- Sovietskaia Arheologhiia.
-·
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SCIV
SCN
SCS Cluj
SCS laşi
SIA
VDI
WiadArch
ZfE

- Studii şi cercetl!ri de istorie veche.
- Studii şi cercetl!ri de numismatic!!.
- Studii şi cercetl!ri ştiintifice, Cluj.
- Stud.i i şi cercetl!ri ştiinţific(', Iaşi.
- Slovenskaia Arheologia.
- Vestnik drevnej istorii, Moscova.
- Zeitschrift flir Ethnologie.
- Wiadomosci Archeologiczne.
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Responsabil dl.' carte, tehnoredactor
şi machetare COSTICĂ STAN
•

Culegerea

Tiparul

NICOLAE IONESCU
OREST ONCJUL
VICTOR ADASCĂLIŢEI

MIHAI LOGHIN
GHEORGHE CIOBANU

Dat la cules 1 -I-197 1 . Bun de tipar 1 -VI · 1 97 1 .
Apl!rut 1971. Tiraj 2 000 ex. 1 000 ex. legate.
, Hirtie scris I-a 70 g/m2 70/100. Coli tipar 47,5
Intreprinderea poligrllifidi Badiu
Subunitatea Piatra Neamt
Cartierul Lenin cd. 1 28
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ZOLTAN SZEKELY
CONTRIBUŢII LA CUNOAŞTEREA CULTURII BOIAN

1

3

Fig. 1. - 1-4, Vase din
aşezarea de pc malul/ http://cimec.ro
sting al O l lul u i .
http://www.muzeu-neamt.ro

2

ZOLT AN SZEKELY
CONTRIBUŢII LA CUNOAŞTEREA CULTURII BOIAN

1

3

Fig. 2

-

1-2, 4 Vase şi fragmentul de vas din aşezarea de pe malul stîng al Oltu
lui ; 3, 5-7, Sf.
Gheorghe r.
http://www.muzeu-neamt.ro
/ http://cimec.ro

ZOLTAN SZEKELY
CONTRIBUŢII LA CUNOAŞTEREA CULTURII BOIAN

1

Fig.

3.

-

1, 3, G, fragmente de vase din aşezarea de pe malul stîng al Oltului. 2,
http://www.muzeu-neamt.ro
/ http://cimec.ro
4-5, 7-9, Sf
Gheorghe 1.
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ION T. DRAGOMIR
DESPRE ASPECTUL CULTURAL STOICANI-ALDENI

Fig. 1.

-

Ceramidi neolitică caracteristică culturii Boi an,. faza Giuleşli : 1 - 1 0 , de la
/ http://cimec.ro
Lişcoteanca ; 1 http://www.muzeu-neamt.ro
1 - 1 2, elE la Suceveni.

ION T. DRAGOMIR
DESPRE ASPECTUL CULTURAL STOICANI-ALDENI

Fig. 2.

-

Motive ornamentale caracteristice culturii Boian ,faza Giuleşti : 1 , de pe un
vas de tradiţie Giuleşti descoperit l a . Suceveni ,în primul nivel de locuire al
aşezllrii neolitice de aspect cultural Stoicani-Aldeni (scara 1/2) ; 2-4, de pe
unele fragmente ceramice descoperite la Lişcoteanca, in cel mai vechi nivel
de locuire, suprapus de un altul aparţinînd aspectului cultural Stoicani-Al
deni ( scara 1/1 http://www.muzeu-neamt.ro
).
/ http://cimec.ro

ION T. DRAGOMIR
DESPRE ASPECTUL CULTURAL STOICANI-ALDENI

4

5

7

s

f5
Fig. 3.

-

Suceveni. Unelte neolitice de piatrli aparţinînd aspectului cultural Stoicani
Aldeni : 1 - 1 4, http://www.muzeu-neamt.ro
diferite tipuri de topoare
; 1 5, dl!ltiţl! ; 16 cute.
/ http://cimec.ro

DESPRE

IO
T. DRAGOMIR
ASPECTUL CULTURAL STOICANI-ALDENI

4

1

6

10

8

11

J
Fig. 4.

-

Suceveni. Unelte neolitice de silex şi os aparţinînd aspectului cultural Stoi
cani-Aldeni : 1,http://www.muzeu-neamt.ro
sllgeaUi ; 2-15, racloire,
lame şi aşchii ; 1 6-20, sute.
/ http://cimec.ro

ION T. DRAGOMIR
DESPRE ASPECTUL CULTURAL STOICANI-ALDENI

Fig. 5.

-

Vase r:eolitice d � uz comun U!Ja!'ţin�nct aspectului cultural
1 - 3 , 5, de la S uhttp://www.muzeu-neamt.ro
((� v e ni ; 4 , t.. E ! o Lişcotcanca.
/ http://cimec.ro

Stoicuni-Aldcn i :

ION T. DRAGOMIR
DESPRE ASPECTUL CULTURAL STOICANI-ALDENI

Fig.

6.

-

Suceveni. Vase mari neolitice pentru păstrat proviziile, !;;p ecifice aspectului
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
cultural Stoi cani-Aldeni.

ION T. DRAGOMIR
DESPRE ASPECTUL CULTURAL STOICANI-ALDENI

Fig. 7.

-

.:...-...ra. ..�........ -"-

Suceveni. Vase neolitice de bună cali tate, caracteristice aspectului cultural
Stoicani-Aldeni.http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro

ION T. DRAGOMIR
DESPRE ASPECTUL CULTURAL STOICANI-ALDENI

Fig. 8.

-

Vase neolitice de bună şi foarte bună calitate ,specifice aspectului cultural
Stoicani-Aldenihttp://www.muzeu-neamt.ro
: 1, 3-4, 6, de la Suceveni
: 2, 5, de la Băneasa.
/ http://cimec.ro

ION T. DRAGOMIR
DESPRE ASPECTUL CULTURAL STOJCANI-ALDENI

Fig. 9.

-

Suceveni. Diferite obiecte de lut ars, specifice aspectului cultural S toicani
Aideni : 1, vas miniatura! cu caracter antropomorf, 2-8, fragmente de
li n guri ; 9, figurină zoomorfă pasăre, puternic stilizată ; 10-1 1, plăci or
namentale. Placa nr. 10 este de piatră, probabil medalion, prevăzut la
2artea superioară
cu un mic fragment
din sirmă de aramă.
http://www.muzeu-neamt.ro
/ http://cimec.ro

ION T. DRAGOMIR
DESPRE ASPECTUL CULTURAL STOICANI-ALDENI
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Sucevcni. Figurine antropomorfe feminine, mărgele
specifice aspectului
cultural Stoicani-Aldeni.
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Fi g. 1 . - Harta descopertirilor de vase cu faţa umană din România : 1, Alba Iulia ; 2, Tărtăria ;
5, Greaca ; 6, Crivăţ ; 7, Ruginoasa ; 8, Iacobeni ; 9, Huşi.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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3,

Turdaş

;

4, Vădastra ;

A TTILA LASZLO
VASELE NEOLITICE CU FEŢE UMANE

~
1

2.

-1

CiJ
5

~
6

8

Fig. 2.

-

Vase cu fata umană ( 1 -2, 4-5, 7-1 1) şi capace prosopomorfc (.1 , G ) , dcsco
rcritc in România. 1 , H u ş i ; 2-3, :i-7, 1 1 , Tu rdaş ; 4, I a c o i J c n i ; 6, Greaca :
/ http://cimec.ro
fl, Tărtă r i a ; http://www.muzeu-neamt.ro
1 0, Vădastm.

ATTI L /\ LASZLO
VAS ELE NEOLITICE CU FEŢE UMANE

2

.
o
'

3

- - - - _.1.

f

'

Fig. :3. - Vu�C' cu f<1tu u m < i n ;- , dc�copcr i 1 c în Hom<l n i u . J , :l, Huginoasa ; 2, 4,
Turdaş ;

http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
5, Crivăţ.

G,

AT1 ! L /\ LASl.LO
VASELE NEOLIT I C [ C U l ' EŢE UMANE

l.

Fi�.

4.

3

4

Vase cu faţa uma n i\ ( 1 -2), aplicată (3) şi 'doi (4). 1 , Turdaş ; 2, Alba
Iulia ; 3, Gladnhttp://www.muzeu-neamt.ro
i ci" ; 4 , StR rcl'vo.
/ http://cimec.ro
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Fig. 5.

-

Vase cu faţa umană. 1 , 9, Vinca ; 2, T! ,esriai ; 3, D i min i ; 4, 6, Trapeza ;
5, Hassuna ; 7, Szentes-Ilonapart ; 8, Azmaska Moghila ; 1 0, Luka Vruble
\'cţ ka i a ; 1 1 , Szentes-Jaksm·.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro

ATTILA LASZLO
VAS ELE NEOLITICE CU FEŢE UMANE

5
Fig. 6.

-

Vase cu faţa umană. l , Gladnice ; 2, A zmaska Moghil a ; :l,
4, Hassuna ; 5,http://www.muzeu-neamt.ro
Luka Vrubleveţkaia. / http://cimec.ro

Rugi n oasn ;

ATTILA LASZLO
VASELE NEOLITICE CU FEŢE UMANE

3

Fig.

7. -

Vase cu faţa umană ( 1 , 3, 5-6), altar de lut ars (2) şi idol (4). 1, Tiszavas
vavi
Pnpte!Pkhil t ; 2, Gumelniţa ; :1. F'iL�<'�:lhony
KPttOshalom ; 4,
http://www.muzeu-neamt.ro
Bezded ; 5, Huşi
; G, Malca Ra.dade. / http://cimec.ro
-

-

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

ANTON NIŢU
m;PHEZI<:NT A H ILE FEMININE

DO HSALE

1

3
Fig.

1.

1-2, Hacilar VI (Analolia), plas lică n eolitică tîrzie ; 3, Karanovo I
ria), plastic:'i StarcP.vo
II ; 4 , Miskolc-Futohaz
(Un�aria), plaatică
http://www.muzeu-neamt.ro
/ http://cimec.ro

(Bulga
iii\l kk.

ANTON NIŢU
REPREZENTAHILE FEMININE DORSALE

Fig. 2.

-

1 , Truşeşti (Moldova), plastic� Cucuteni A2 ; 2, Nea Nikomedeia (Macedo
nia), plastică neolitică timpurie ; 3, Drăguşeni-Ostrov (Moldova), ceramicci
Cucuteni A2. http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro

ANTON N IŢU

H J<: PHEZENT ARI LE

FEM IN INE

DOHSALE

/

1

1

/

\,

/
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'

'

'

'

1

'
'

••

2

Fig. 3. - 1 , Graf I g n atievo ( Bulgaria), cera mică Vcsel inovo ; 2-:J, Jasa-tcpe I (Plovdiv),
http://www.muzeu-neamt.ro
/ http://cimec.ro
ceramică şi plastică
Vcsel i n o v o 1.

1\NTON IHŢU
REPREZENTARILE FEMININE DORSALE

Fig. 4.

-

1 , Butrni r ( Bosnia), plastică Bulrnir Il ; 2, Jablanica (Serbia), cerarnidi Vinca
Turdaş ; 3, Gorni Pasare! (Bulgaria), cerarnicli Marita (Karanovo V
Gu
http://cimec.ro
rnelniţa Al ) ; 4http://www.muzeu-neamt.ro
, Karanovo III, ceramică /Veselinovo
II.
=

ANTON NIŢU
REPREZENTARILE FEMININE DOHSALE

2

3

5
Fig.

5.

-

1-2, Izvoare 1 (Moldova), ceramică şi plastică Precucuteni III ; 3, Barleb�PI
(Saxon ia), CPt"<�mici'i l i n i <J ră VPCh P ; 4-5, Turd<�ş (Transilvan ia), cera111k. i
Vinca-Turdaş. http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro

ANTON NIŢU
HEPHEZENTARILE FEMININE DORSALE

Fig.

6. -

1 , K othen -G euz (�;

.. i a ), ceramică l i ni ară nouă ; 2, Izvoare Il, ceram1ca
Cucuteni A2 ; 3-4, Obrez-Beletinci (Voivodina), ceramică Vinca-Plocn�k ;
5, Luka-Vrubleveţka:a ( P od olia ), ceramică Tri pol ie A ( P recuc u t e n i I I I ) ; 6,
Dodeştli (Moldova), ceramică Stoicani-Aldeni (Gumelniţa Al�Protocucuteni) ;
7, Komin (Moravia),
plastică dunăreană
liniară.
http://www.muzeu-neamt.ro
/ http://cimec.ro
·

,...

ANTON NIŢU

REPREZENTARI LE

Fig. 7.

-

FEM ININE DORSALE

1, Sarvas (Sl avonia), ceramică Starcevo-Criş ; 2, Turdaş, cerami.că Vinca
Turdaş ; 3, Bîrlăleşti-Foişor (Moldova), ceramică Cucuteni A2 ; 4, Bavaria,
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
ceramică liniară.

ANTON NrŢtJ
FEM ININE DORSALE

HE;.P HEZENT AHILE

l 'ig.

8.

-

1, Kopa nc s (Ungaria), ceramidi Criş ; 2, Bi rmenitz ( Saxonia), plastică dună
reană punctat11 ; 3, Kubenino (Onega), plastica culturii cu ceramică pectinală
şi gropi te ; 4, Truşeş
ti, plastică Cucuteni/ http://cimec.ro
A2.
http://www.muzeu-neamt.ro

ANTON NiŢU

IH�PHEZENT A H I L E

Fig. 9.

-

FEMININE

DOHSALE

1, Azmaska Mogila III (Stara Zagora), ceramică Marita ; 2, Hrtkovci-Gomo
lava (Voivodina),
ceramică Vinca-Turdaş.
http://www.muzeu-neamt.ro
/ http://cimec.ro

ANTON N ITU
H lci'J{EZI·: NTĂ HILE FEM Il\i ! N E

DOHSALE

2

1- i �J . 1 0.

- -

1 , Tra i a n ( Moldov a ) . r<>ramică Prccuc u \ P n i ! I l ; :!, Tur r l n ş , cormnică V i n c n 
http://www.muzeu-neamt.ro
http://cimec.ro
Turcl a ş ; 3 , Luk a
-Vrublev c t k a i a , p l a s l i c i:i/ T
r i pol i P A

ANTON NTŢTJ

REPREZBNT AHILE

Fig. 1 1 .

-

Ceramică

FEMININE

DORSALE

Cuculcni
i\2 de la Bîrlălcşli/ -Foişor
( 1 ) şi Truşeşli
http://www.muzeu-neamt.ro
http://cimec.ro

(2).

ANTON NIŢU
REPREZENTARILE FEMININE DORSALE

3

Fig. 12. - 1 , Luka-Vrublevetkaia, ceramică Tripolie A ; 2, Hotni ta (Bulgaria), cera
ramică Gumelniţa A2 ; 3, Căscioarele (Muntenia), ceramică Gumelniţa A2 :
4, Ruse (Buliaria),
plastică Gumelniţa
A2.
http://www.muzeu-neamt.ro
/ http://cimec.ro

ANTON NIŢU
REPREZENTĂRILE FEM ININE DOHSALE

2
Fig. 13.

1 , Stepânovice ( Moravia), plaslicll Strelice ; 2, Truşeşti, ccramlcll Cucu
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
teni A2.

-

ANTON NITU
HEPREZENT AHILE FEM I N I N E

DO nSALE

5

Fig. 14. - 1 , 4, Luka -Vrublevetkaia, ceramică Tri p ol i e A ; 2, Grenovka (Podol i a ), ce
ramică Tri p o l i e A ; 3, Fru m u ş i c a (Moldova), ceramică Cucuteni A2 ; 5,
Drăguşeni-0 strov, ceramică Cucuteni A 2 ; G-8, Truşeşti, plast ică Cu
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
cuteni A2.

ANTON NIŢU
REPREZENTĂRILE FEMININE DORSALE

Fig. 15. - 1, Frumuşica, ceramidi Cucuteni A2 ; 2, Truşeşti, ceramică Cucuten.i A2 ,
http://www.muzeu-neamt.ro
/ http://cimec.ro
3, Luka-Vrubleveţkaia,
ceramică Tripolie
A.

ANTON NIŢU
HMIN INE DORS ALE

HEPH UENT ARILE

2

Fig.

16.

1 , Tall-i -Bakun 1\ ( lr a n ) , cer a m i C" il p i c l a t ii chal col i t i c il ; 2, A r g i ssa -Magul•
(Tesalia ) , ceramică Proloses k l o ; 3 , P r a g a - P o d baba ( Bot?m i a ) , cE'rami c ă pune·
tatii veC"he ; 4, Eberstadt ( Hess<'n ) . cera m i c ă Ri:iss C' n , g r u p a E b ers\ad l ; S, N4!la

--

N i k omec!P i u , ceramică
neol i l i cil t i m p u r i e
http://www.muzeu-neamt.ro
/ .http://cimec.ro
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2, C a l a l -Hiiyuk ( An a toli a ), p l a s ti că şi pictură m u r a l il ncoli tică veche ;
:l--- 4, S a m a r r a ( Mesopota m i a ) , c e r a m i c ă p i e t a t i'! chalcol i t i c ă ; 5, Ceşme -Ali
( I mn), ceramică pictată Sialk I I ;
6, Tepe-Khazineh (Elam), ceramică
pictată Susa

Ihttp://www.muzeu-neamt.ro
b is.
/ http://cimec.ro

ANTON N I'.j.'U

REPREZENTARILE FEMININE DORSALE

4

Fig, 18. - 1, Catal-Hiiyiik VII, plastica murală pictată neolitică ; 2, Congo, sculptură
!n lemn nrua ; 3, calendar aztec din Codex Borbonicus ( s ec . XVI-lea ) ; 4,
Noul-Mecklenburg
(Mclanesia), pictură/ murală
( bongas ).
http://www.muzeu-neamt.ro
http://cimec.ro

ŞTEFAN C UCOŞ
REPREZENTĂRI ANTROPOMORrE PI CTATE

Fig.

1.

-

Amfora cu decor antropomorf de la Ghelllieşti-Nedeia.

http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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ŞTEFAN CU COŞ
REPREZENTARI ANTROPOMORFE PICTATE

Fig. 4.

- -

Vas patrulater cu decor antropomorf incizat din cultura ceramicii liniare,
de la Szell>\'eny-Vad as (Ungari a).

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

ŞTEFAN CUCOŞ
R E P H L:/ El\JTĂ R I ;\ 1\JTR O POMORFE PICT,\TE
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Fig. 5. - Reprezentări untropomorfl' p i ct<tte pC' eemmiea Cucutl'n i A-B de la Tra
ian-Dealul Fîntînilor ( d u ţ ă H. Dum itreseu) : 1-2, 4, pC' amforc ; 3, pe
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
crater.

ŞTEFAN CUCOŞ
REPREZENTĂRI ANTROPOMORFE PICTATe

Fig. 6.

-

ReprezEntări antropomoTie pe ceramica liniară din necropola de la Sond�rs
hausen (după H. Muller-Karpe).

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

ALEXANDRU

VULPE

FORSCHU;\JGEN OBER DAS 7o BIS So JHo V. Uo Zo

Abbo 1.

-

Verbn'i tung

der

Basarab i - K u ltur

die nummerlosen Fundc s i n d in
Abbo

11

zu

(siehe Nummerierun g

Basarabi-Kultur o So
/ http://cimec.ro
finhttp://www.muzeu-neamt.ro
d en)o
o
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Anmo

1 3 1 , Anmo
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1 04 und

ALEXAND I W VULPE

I'ORSCHUNGEN OBER DI\S 7. BIS 5. JH. V. U. Z.

1

Abb. 2.

- 1-4

:

5

c i n i�e Bmnzcn aus
lz\'OI'Ul-Birzc i .

(1 : 1) aus

Sofronjevo (naei! B.

Nikolov) ;

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

5

:

Golplăttchen

A�EXANDRU VULPE
FORSCHUNGEN OBER DAS 7. BIS 5. JH. V . U. Z.

- "

<)'

-

...

7

-

1

1

t:: :=J
'

Abb. :l. -

Typische Funde fiir Ferigile J. 1-3, 4, 8-14 : Fe rigile ;
dP-ArJO:cş (nach http://www.muzeu-neamt.ro
A. Vulpe, Perigile . . .J. / http://cimec.ro

4, 6,

7

:

Curtea

ALEXANDRU VULPE

FORSCHUNGEN DBER DAS 7. BIS 5. JH. V. U. Z.

·

�

. . �.�,#

A.bb. 4.

-

Typische Funde fii!' : A, Ferigile I l ; B, Ferigile III ;
pole in Ferigile. http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro

C ,Flachnekro

ALEXANDRU VULPE
OBER �AS 7. BIS 5. JH. V. U. Z.

FORSCHUNGEN

2
Abb. 5.

-

Keramische Funde aus Hiigel 5 in Ti2ven,i. (etwa 1 : 3).

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

ALEXANDHU VULPE
FORSCHUNGEN DBER DAS 7. BIS 5. JH. V.

Abb. 6.

-

U. Z.

Geschlossene Funde aus Dobrina und Ravna : A, Hiige! 5 aus Dobrina ;
Hiigel 12 aus Dobrina ; C, Hiigel 23 aus Dobrina ; D, HUge! 32 aus
Ravna (Phase Ravna 1) ; E, Hiige! 14b aus Ravna, (Phase Ravna Il) (nach
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
M. Mir{ev).
R.

ALEXANDRU VULPE

FORSCHUNGEN DBER DAS 7. BIS

1

ldi\.\\»\t'))}h
) .�
1

l

7

'0

Abb. 7.

5. JH.

V. U. Z.

mn --:::;.

8

.It\.

6 �1

�·

1-ti : Fibd-Kombinationen der Gogoşu 1-Phase ; 7 : Nadelkopf aus
Gogoşu I ; 8 : gruue an der Drehscheibe gefertigte Tasse aus Gogoşu 1
(nach D. Berciu und E. Comşa).
-

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

ALEXANDRU VULPE
DAS 7. BIS

FOil!CHUNGEN OBER

5. JH. V. U. Z .
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Abb. 8.

J

Einige Gefasstypen aus den l lrandgrabern von Gogoşu (Phase Gogoşu II)
(Nach D. 13erciu und. E. Comşa).

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

ALEXANDRU VULPE
FORSCHUNGEN OBER DAS 7 . BIS 5 JH.

V . U .Z.

- .

fO
Abb.

9.

_

f2

- - .

.. ...

Ein ige typt· sche Gegenstande aus Ciumbrud (nach S . Fecon"i).

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

ALE�RU VULPE
FORSCHUNGEN OBER DAS 7. BIS 5

JH.

V.U.Z.

7

A b b . 1 0.

-

Tyrische 5tticke

aus

dem

Grab

\'un

Cimbulu

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

(nucl1

V.

Că p i ta n u) .

ALEXANDRU VULPE
FORSCHUNGEN OBER DAS 7. BIS 5 JH. V.U.Z.

Abb.

11.

-

C t·a b i n n· n tm· aus Tr�sli cma (Na c l 1 E. Păpu şOI).

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

ALEXANDRU VULPE
FORSCHUNGEN OBER DAS 7. BIS 5 JH. V.U.Z.
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Descoperiri cu caracter
funerar

Cst.1ti de refugiu
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Abb. 12. - Der Balkan-Karpaten-Raum im 6.-5.Jh. ( a wichti'ge Grabfunde ;
1 lwichtige Burgwalle ; [_.._[ gricchische Stadte ; 1, Ferigile ; 2, Tigveni ;
3, Curtea-de-Argeş ; 4, Ploieşti ; 5, Uudurcasca ; 6, Brezoi ; 7, Birseşti ;
B, Oneşti ; Il, Piatra-Frecăţei ; 10, Sarinasuf ; 1 1 , Cernavoda ; 1 2, Dobrina ;
13, Ravna ; 14, Carevbrod ; 15. Augeac ; 16, Zimnicea ; 17, Gura-Padinei ;
18, Gogoşu ; 19, Eşelniţa ; 20, Teleşti und Drăgoeşti ; 21, Remetea-Pogănici ;
22, Bucovăţ ; 23, Coţofenii-din-Dos ; 24, Mărgăriteşti ; 25, Vraca ; 26,
Ciumbrud ; 27, Cipău ; 28, Tirgu-Mureş ; 29, Comlod ; 30, Simeria ; 31,
Stănceşti ; 32, Cotnari ; 33, Mojna ; 34, Cimbala ; 35, Trestiana ; 3i,
Comarna ; 37, Szentes-Vckerzug ; 38, Tapio1zele ; 39, Artand ; 4:0, l(uaia
novicc ; 41, Kruilik.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro

AUREL BUZILĂ
CERAMICA LUCRATĂ CU MINA DE LA BlTCA DOAMNEI

Fig.

1.

- -

!l i t r i

lJo ll m n lii , V IirlerP q e n <> r B i ili .

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

AUR:!L BUZILĂ

CBRAMICA LUCRATĂ OU M!NA DE LA BlTCA DOAMNEI

1
1
1

�

1
1
L ----

Fig.

2.

- Vase dacice (chiupuri) lucrati';! cu mîna din pastă poroasă. 1-5, 8. Fraim�nte
oer.amice cu elemente de deco r ; 6, 7. Chiupuri.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro

AUREL BUZILĂ
CERAMICA LUCR ATĂ CU MINA DE LA BlTCA DOAMNEI
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Fig. 3. - Vase dacice lucrate
cu

cu mina ( chlupurl). 1-7, 6, 9, 1 1 . Fragmente cer amice
elemente de
decor ; 8, 10. Chiupuri.
http://www.muzeu-neamt.ro
/ http://cimec.ro

AUREL BUZILĂ
CERAMJ.CA LUCRATĂ OU MINA DE LA BlTCA DOAMNEI

1
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Fig. 4.

-

Fragmente cer.amice din chiU!puri dacice ce au pe ele elemente decora1ive.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro

AUREL BUZILĂ

CERAMICA LUCRATĂ CU MINA DE LA BlTOA DOAMNEI

2

Fig. 5.

-

3

Fragmente ceramice din chiupuri dacice ce au pe ele elemente de decor.

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

AUREL BUZILĂ
CERAMICA LUCRATĂ CU MINA DE LA BITCA DOAMNEI

Jllig. 6.

7

-

dacice de forma bOil'ca·nelor lucrate cu m i n a . 1 --4 ,
Fragmente ceramice ce au aparţinut borca.nelor.

Vase

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

6

.Borc a ne ; 7,

8, 9.

AUREL BUZILĂ
CERAMICA LUCRATĂ CU MINA DE LA BlTCA DOAMNEI

1-ig.

7.

1- r c g r::l'n l <'

rera m i rl'

Cl'

au

il p a r t i n u t

,· ase:or

de

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

t i pul

borca nel o r

d a cic !'.

AUREL BUZILĂ
CERAMICA LUCRATĂ CU MINA DE LA BlTCA DOAMNEI

Fig.

B.

-

1,...

.,..

-,ofltâ

m

-

fi \·
- - J

Ceramică daoicA poroasă lucratA cu mina (borcane şi fragmente din bor-

cane)
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Fig. 9.
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Fragmente din borcane d a ci ce luorate cu mîna din pastă po:roasă ce
http://www.muzeu-neamt.ro
/ http://cimec.ro
ele elemente de
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Fragm e n t e d i nhttp://www.muzeu-neamt.ro
borcane d a c i c e lucrate /cu
m î n a d i n p a s t ă poro a s ă .
http://cimec.ro
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f,i g. 1 1 .

-

Borcane dacice lucrate cu mîna. 1. uorcan de dimensiuni mijlocii ;
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
Borcane miniaturi.

2-18,

AUREL BUZILĂ

CERAMICA LUCRATĂ CU MINA DE LA BlTCA DOAMNEI

Fig. 12.

-

Ceramică dacică
fină lucr a t ă cu mîna/ http://cimec.ro
(chiupuri şi fragmente din chiupur i ) .
http://www.muzeu-neamt.ro

AUREL BUZILA
CERAMICA LUCRATĂ CU MlNA DE LA BlTCA DOAMNEI

Fig. 1 3.

Chiupuri dacice �i fragmente ceramice ce EIU aparţinut chiupurHor
categoria ceramicii
fine lucratl!i cu mîna.
http://www.muzeu-neamt.ro
/ http://cimec.ro
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Fig.

14.

-

Chiupuri

dacice
lucrate cu mina din categoria
ceramidii fine.
http://www.muzeu-neamt.ro
/ http://cimec.ro
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Chiupuri cl a c i http://www.muzeu-neamt.ro
cl• l u cr a t e cu m i na elin /c·a
l egor i a c e r a m i c i i fine şi frag m e n t e .
http://cimec.ro
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Fig. 1 6.
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Fragmente ceraJmice ce .au aparţinut chiupurilor dacice lucrate
categoria fină, http://www.muzeu-neamt.ro
ce au pe ele elemente de/ http://cimec.ro
decor.
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- Căni dacice lucrate cu mîna ce a11 î n exterior un slip lustruit. 1-4. F ra .=
men te d i n t o r t i ; 5. Can ă -m i n i a tură ; 7. Fragmen t d i n buza şi g ît u l u n e i c ă n i .
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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Căni d a cice http://www.muzeu-neamt.ro
l u c r a t e cu m î n a ce a u î/nhttp://cimec.ro
exterior u n s l i p negru lu st r u it .
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Fig.

21il.
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" Ceşti'' ("ditui")
dacice lucra.te cu mina
şi torţi de la "ceşti ".
http://www.muzeu-neamt.ro
/ http://cimec.ro
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Fig. 2 1 .

-

.Ceşti" dacicehttp://www.muzeu-neamt.ro
lucrate cu rntna.
/ http://cimec.ro
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AUREL BUZILĂ
CI:RAMIC/\ LUCRATĂ CU MINA DE LA BITCA DOAMNI:l
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Fig.

8

9

2:!. - " C eşt i " dacice lucrate cu mina şi la roată . 1 , :1. Fragm0ntc d i n . , ceşt i " ; G,
. , Ceaşcă" ( . , că ţuie'
' ) lucrată la roa t ă .
http://www.muzeu-neamt.ro
/ http://cimec.ro
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Fig. 24.

Fructiere dacice. lucrate cu mîna şi fr-a gmente, 1, 2, 4--8. Fragmente d.in
fructiere ce apartin cer.amicii fine lucrate cu mîna ; 9, 10. Buze d e Irucli ere
faţetate ; 3. Fruclieră
lucrată cu m î n a / din
pas tă poroasă .
http://www.muzeu-neamt.ro
http://cimec.ro
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Ceramici'i dacică lucrati'i cu mîna. 1---6 . Capace şi fragmente ; 7-9. Stri'i
chi:ni şi toarti'i http://www.muzeu-neamt.ro
de strachini'� din pastă fină.
/ http://cimec.ro
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Fig. 27.
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Fragmente d i n s trecurători lucrate cu mîna. 2, 3. Fragmente d i n pas ll
poroasă ; 1 , 4. Fragmente din pastă Iină .

http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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AUREL BUZILA
CERAMICA LUCRATĂ CU MÎNA DE LA BiTCA DOAMNEI

Fig. 29.
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Obiecte d:i n

lut

a rs.

1-4.

Fusaiole

G r e u t a t e pi r a mhttp://www.muzeu-neamt.ro
i d a l ă ; G. Lus t r u i tor.

omale cu incizii
/ http://cimec.ro
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Fusaiole.
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Fus 11iele.
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1.

-

Harta descoperirilor arheologice din regiunea d i ntre Carpaţi şi 1::i 1 re1, d d 
tînd din sec. V-VI e . n . : 1 , Volovăţ ; 2 , Arborea ; : J , Botoşana ; 4, Şipot
Succm·a ; 5, Huşii-Mă năstioarei ; 6, Udeşti ; 7, Tîrpeşti ; 8, Davideni ; 9, Ţ i 
bucan i ; 10, Hangu : I l , Săhi\oa n i ; 1 2 , Poia na-Dulceşti : l :l , răc iuleşti ;
1 4 , Haman ; 1 5 . S c cu icn i ; Ui, Costişa -Mănoaia ; 1 7, Bac<iu ; 18, Gura V<ii i
Oneşti.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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- Planul şi secţiunea semibOI·deiului XVI, d i n aşezarea de la Botoşana (eta
pa 454 - c i rcahttp://www.muzeu-neamt.ro
5GO).
/ http://cimec.ro
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l"ig. 8 .

-

Ceramică lucrat<. cu roata, de la sfirşitul secolului al IV-lea şi prima

) : 1-5 Măno J ia-Costişa.
jumătate a secolului
al V-lea (375_.;.454
http://www.muzeu-neamt.ro
/ http://cimec.ro
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rig. 9.

-

Cerumică lucrată cu roata, de la sfîrşitul secolului al IV-lea şi prima
jumătatP a 5Pcolului
ni V-lf'H (375 -454) :
1, 3-n, Măn oaia-Costi şa ;
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
2, rurtPFI DomnPască-Hncău.
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Fig. 1 0. - Ceramică lucrată cu roata, de la sfîrşitul secolului al IV-lea şi prima
j umătate a secolului al V-lea (374-454) ; 1-4, 6, 8, 9, Mănoaia-Costlşn ;
; 1 0, Căciuleşti.
http://www.muzeu-neamt.ro
/ http://cimec.ro
5, 7 Curtea Domnească-Bacău

IOAN MITREA
POPULAŢIA LOCALĂ DINTRE CARPAŢI ŞI SIRET ( SEC. V-VI)

Fig.

IL

-

Ceramică lucrată cu roata şi cu mîna, din a doua jumătate a sec. al
V-lea şi prima jumătate a secolului al VI-lea (454 - circa 560) : 1-3 Mă
noaia-Costişa ; 4, Curtea Domnească-Bacău ; 5-8, Botoşana, 9, Gura Văii
Oneşti (5-8 după
Dan Gh. Teodor). / http://cimec.ro
http://www.muzeu-neamt.ro
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3

fig. 12. - Obiecte de la sfîrşitul secolului al IV-lea şi secolul al V-lea : l, Curtea
Domnească-Bacău ; 2-4, Mănoai a-Costişa ; (;-7, :'>Pcu ieni (f;-7 după V.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
Ursaci1 i ) .
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Fig. 1 3 . - Podoabe, u n elte, monedă şi alte obiecte d i n secolul al VI-lea ; 1, Şipot
Su cea\'a : 2, 3, 9, Curtea Domnească-Bacău ; 4, 6, Botoşana ; 5, Davideni ;
7, Măn oai a-C'ostişa ; O, Arborea ; 1 0, Hangu ( 1 , 4, 6, 8, 1 0 după Dan Gh.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
Teodor).
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Fig. 1 4 .

-

Ceramică lucrată cu mina din a doua jumătate a secolului al VI-lea şi
începutul secolului al VII-lea (ci rca 560-602) ; 1 , 2 , Curtea Domnească
Bacău ; 3, 5, http://www.muzeu-neamt.ro
�iţ ot-Suceava ; 6, Botoşana
(3-6, după Du:-� Gh. Teodor).
/ http://cimec.ro

IOAN MITREA
POPULAŢIA LOCALĂ DINTRE CARPAŢI ŞI SIRET ( SEC. V-.VJ )

Fig. 15.

Ceramică lucrată cu mîna din a doua jumătate a secolului al VI-lea şi
SPcnlu l u i al V I T -l Pa (ci rca 5fi0-fi02) : 1 , 2, Davideni ; 3, 5, 6,
Curtea Domnească-Bacău
; 4, Tîrpeşti.
http://www.muzeu-neamt.ro
/ http://cimec.ro
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în cr'pu t ul
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9

Fiii:. 16. - Ceramică lucrată cu roata şi cu mîna, din a doua jumătate a secolului
al VI-lea şi inceputul secolului al VII-lea (circa 560-602) : 1-8, 1 0-12,
Curtea Domnească-Bacău
; !J, Gura Văii-Oneşti.
http://www.muzeu-neamt.ro
/ http://cimec.ro

VICTOR SPINEI, DAN l'vfONAH
AŞEZAREA PREFEUDALA f\RĂŞ ĂUTI

\
59
SH
c; t O
':. 2

) )

5 12
o 1 2 3 4 5 rr.
1

Fi&. 1 .

1

-

1

1

•

1

: :

SI '

S
COA L A
'

Planul general al săpăturilor d e l a Brăşăuţi d i n 1 9611 'i 1 970. iiecterul cu
locuinţe prefeudulc (L) şi vatra p o rt u t i v ă (V).

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

VICTOR SPINEI. DAN MONAH
AŞEZAREA PREFEUDALA BRAŞAUTI

L

L V

IV

8

S 2.

L VI

o
Fi�. 2

-

2.
1

1

�
1

+

5m

1

Planul şi profilul semibordeielor (L) IV, V şi V I . 1
sol vegetal ; 2 - sol
cenuşiu cu urme medievale ; 3 - sol negricios (sec. V I I I-IX) ; 4 - sol
cenuşiu înch is ; 5
sol negru-clisos (umplutura semibordc:elor) ; 6
se!
v ·rgin c u n is i http://www.muzeu-neamt.ro
J_: şi prundiş ; 7 - p l hl'l'.
/ http://cimec.ro
-

-

-

VICTOR SPINEI, DAN MONAi--1
AŞEZAREA PREFEUDALĂ 13RAŞĂUŢI

--- B

A

o

Fig. 3 .

-

2

3m

Plan u l ş i profilul
sernihordeiului X . / Aceeaşi
legendă e a ş i l a fig. 2.
http://www.muzeu-neamt.ro
http://cimec.ro

VICTOR SPINEI. bAN MONAH:
A ŞEZAREA PREFEUD ALA llRĂŞĂUŢI

Fi�.

4.

-

Semibordeiul X.

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

VICTOl� SPI!-J EI. bAN MONAH
AŞEZAREA PREFEUDALĂ BRĂŞĂUŢI

Fig. 5.

-

http://www.muzeu-neamt.ro
/ http://cimec.ro
Cuptorul semibordeiului
V (1) şi vatra
semi bordeiului IV (2}.

VICTOf{ SPlNEI, DAN MONAH
AŞEZAREA PREFEUDALA l3RASAUTI

2

L-:=�
J.
'

' .-

3

---

,,
'--

4

Fii:. 6. - Impungătoare de os (3,6) şi ccra m J ca I uc·rată cu mîna (2) şi cu roa t n <·u
tura ţ i e lentă ( 1 ,4) şi mcdi€' (;i) d i n scmibordciul I V.

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

VICTOR SPINEI, DAN MONAH
AŞEZAREA PREFEUDALĂ BRĂŞĂUŢI

8

4

9

Fig.

7.

-

Ceramică

lucrntă
cu mîna ci i n semihordeiul
http://www.muzeu-neamt.ro
/ http://cimec.ro
V.

VICTOR SPINEI, DAN MONAH
AŞEZAREA PREFEUDALĂ BRĂŞĂUŢJ

?

'

Fi1•. Il.

l mpungătoure de os ( 1 -3) şi ceramică lucrată cu mîna (4-8) şi cu roata
cu turaţie lentă
(9-12) din semibordeiul
V.
http://www.muzeu-neamt.ro
/ http://cimec.ro

VICTOR SPINEI, DAN MONAH
AŞEZAREA PREFEUDALĂ BRĂŞĂUŢI

4

Fi•g.

fl.

-

CPramidi lucrută
cu routa eu . ţu:utie
lentă din semibordeiul V,
http://www.muzeu-neamt.ro
/ http://cimec.ro

VICTOR SPINEI, DAN MONAH
AŞEZAREA PREFEUDALA BRĂŞĂUŢI
...

Fir. 10.

-

Ceramică lucrată
cu roata cu turaţie
medie din semibordeiul V,
http://www.muzeu-neamt.ro
/ http://cimec.ro

VICTOR SPINEI, DAN MONAH
AŞEZAREA PREFEUDALĂ BRĂŞĂUŢ!

4

•

Fie.

'

1 1 . - Ceramică lucrată cu roata cu turaţie medie din semibordeiul V.

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

VICTOR SPINEI, DAN MONAH
AŞEZARE·A PREFEUDALA BRAŞAUŢI

Fig. 12.

-

/ http://cimec.ro
Ceramică http://www.muzeu-neamt.ro
lucrată cu roata cu turaţie
medie din semibordeiul V .

VI CTOR SPINEI, DAN MONAH
AŞEZAREA PREFEUDALA BRĂŞĂUŢI

1

§

10

Fig. 13.

-

http://www.muzeu-neamt.ro
Ceramică lucrată
cu roata cu turaţie/ http://cimec.ro
medie d i n semibordeiul V.

VICTOR SPINEI, DAN MONAH
AŞEZAREA PREFEUDALA BRĂ ŞĂUŢI

Fi�. 14

-

Ceramică lucrată cu mîna ( 1 ) şi cu roata cu tura\ie lentă (2) şi melli.ie

(3,4) din semibordeiul VI.

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

VICTOR SPINEI, DAN MONAH
AŞEZAREA PREFEUDALĂ BRĂŞĂUŢI

'

'

Fig. 1 5 . - l mpungător din os ( 1 ) şi ceramică lucrată cu mina (6-1 0) şi cu roat«
(2 -5) din semibordeiul
X.
http://www.muzeu-neamt.ro
/ http://cimec.ro
cu turaţie lentă

VICTOR SPINEI, DAN MONAH
AŞEZAREA PREFEUDALĂ BRĂŞĂUŢI

'
«.

5

:�
� ��.
?/

u

FiJ.

16.

-

2

'

4

�cm

/

14

http://www.muzeu-neamt.ro
Profile de borcanc
( 1 - 1 0, 1 3 - 1 5 ) şi/ http://cimec.ro
castroanc ( I l , 1::!) lucrate cu mina.

VI�TOR SPINEI, DAN MON.AH
AŞEZAREA PREFEUDALA BRAŞAUTI

Fi�;:. 1 7. - Profilc de tipsii lucrate cu mîna (9- 1 1 ) şi de borcane lucrate cu roata
cu turaţie lentă
( 1 , 2, 5) şi med i e (3, 4,
6-8).
http://www.muzeu-neamt.ro
/ http://cimec.ro

VICTOR SPINEI,

DAN

MONAH

AŞEZAREA PREFE UDALĂ BRĂŞĂUŢI

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

VICTOR SPINEI, DAN MONAt-t
AŞEZAREA PREFEUDALĂ BRĂŞĂUŢI

Fig.

Hl.

-

Fragmente de Ya�c gi'.site îrnp:-eună cu vat :·<J partati":l.

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

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

6CT A Vi AN ILIESCU
MONCDE MOLDOVEN EŞTI INEDITE

F'i � . 1.

Fig. 2.

-

-

m n ' dm•Pneascc'\ d C' o j u mătate
Găsită l a M a năslirea Neam1,, î n 1 960.

M on cd;:j

Gros Mo ld ovenesc d i n acelaşi
netu l u i

d e gros.

Bro n z ( m ă r im e 2 X I l .

tip. Tl i l o n (m ă r i me 2 X l ) . Colecţia Cabine

http://www.muzeu-neamt.ro
n u mismatic.

/ http://cimec.ro

O CTAVtAN IUESCU
MONEDE MOLDOVENEŞTI I EDITE

Fi�:. 3.

l. . i : . 4 .

Fi:. 5.

-

-

_

Gros moldovenesc similar. Bronz (mărime 2 X

1).

Aceeaşi colectie.

Jumătate de gros de tip simi lar. Bronz (mărime 2 X l ) . Găsită la Suceava

!n

HibJ.

Blazonul familie,i Jituane Siemionowicz (dupa l3artosz Pap ro cki , Herb11
rycerztwa Po�skiego,
Cracovia, 1958, p./ http://cimec.ro
869).
http://www.muzeu-neamt.ro

VASI LE NEAMŢU
ARATRUL FĂRĂ PLAZ

2

1
1
1

- - - -•- - - - - - -

4

6
Fig . 1 .

-

7

Aratrul fără plaz . 1 . Schema unui aratru f[n·ă plaz : a. mîner, b. colţ,
c. grindf'i, d. hîrsă ; 2. Constf'!aţia " Rariţa "" (dup 1. Otescu) ; 3. Brăz
.darele de Glauherg (după P. Weiershausf>n) ; 4. Brăzdar de la Garvăn
Dinogeţia (după Gh. Ştefan) ; 5. Brăzdar de la Surduleşti-Argeş (după
1 . Spiru) ; 7. I3răzdar de la Ichîmeni-Botoşani (după V. Pârvan) ; 6. Sec
ţiune printr-un
teren arat cu aratrut fără
plaz.
http://www.muzeu-neamt.ro
/ http://cimec.ro

V ASI LE NEAMŢU
ARATRUL FĂRĂ PLAZ

Fig. 2.

-

Aratruri fără http://www.muzeu-neamt.ro
plaz : 1. Ulmetum (du[Jă
R .Vulpe, J. Barnea)
/ http://cimec.ro

:

2.

Succviţa.

VASI LE NBAMŢU
AR ATRUL FĂRĂ PLAZ

Îi) :
-�

..-A

�

'

\

'

•

11

-. ·:,

",

-- .,

l.

1

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

VASI LE NE.AMŢU
ARATRUL FĂRĂ PLAZ

Fi g .

:3.

-

At·atruri �ără p l a z

Niedcrle).

:

1 . U ! metum

:

:!. Suceviţa

:

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

:l.

Zn o j m o

(d 1 1 r l\

L.

ŞTEFAN CUCOŞ
O NOUA AŞEZARE NEOLITICA

Fig. 1 .

-

Cetăţuia-Vermeşti, vedere generală.

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

ŞTEFAN CUCOŞ

O NOUA AŞEZARE NEOLITJCA

9
Fig. 2.

-

Unelte din http://www.muzeu-neamt.ro
silex (1-8) şi din lut ars
(9-10) din nivelul cucutenian.
/ http://cimec.ro

ŞTEFAN CUCOŞ
O NOUA AŞEZARE NEOLITICĂ

Fi&. 3. - Ceramică ncolitică
: 1, 3, 6, cultura/ http://cimec.ro
Criş ; 2, 4--5, cultura Cucuteni.
http://www.muzeu-neamt.ro

ŞTEFAN CUCOŞ

O NOUA AŞEZARE NEOLITICĂ

Fig. 4. Plastică cucuteniană antro p omorfă (1-2, 4) şi zoomorfă (3).

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

CONSTANTIN BUZDUGAN
CEL TUR! DESCOPERITE îNTlMPLĂ TOR

Fig. 1 .

-

Celturi descoperite
î n j u d etul Bacău. / http://cimec.ro
http://www.muzeu-neamt.ro

CONSTANTIN BUZDUGAN

CELTUR! DESCOPERITE INTIMPLATOR

r··· -·-·

,- ---

0

l"ig. 2.

-

Celturi descoperite
în judeţele Badiu şi/ http://cimec.ro
Vrancea .
http://www.muzeu-neamt.ro

VIRGIL MIHĂILESCU-BIRLIBA ŞI IOAN MI TREA
UN TEZAUR DE UNGĂ ZIMNICEA

F.ii. 1 .

-

nartn

('1.1

lorul

descorcnrn

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

VIRGIL MIHĂILESCU-B!RLIBA ŞI IOAN Mi rREA
UN TEZAUR DE L I GA ZIMNICEA

5

7

9:

Fig. 2. http://www.muzeu-neamt.ro
Monedele tezaurului/ http://cimec.ro
de la . Fîntînele.
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1837).
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.\LEXANDRU ,\NDRONIC

NOI DOCUMENTE DESPRE ION IONESCU DE LA BRAD

...

'·

Pl.

IV.

-

Programa retoricii şi istoriei universale, predate de Ion Ionescu la Aca
demia din Iaşi în/ http://cimec.ro
1837.
http://www.muzeu-neamt.ro

,\LEXANDRU 1\NDRONIC

NOl DOCUMENTE DESPRE ION IONESCU DE LA BRAD

,

Pl. V. -

Dispoziţia Epitro�iPi Invăţăturilor Publice din Moldova pnvind reparti
http://www.muzeu-neamt.ro
/ http://cimec.ro
zarea lefilor repetitorilor
de la Academia
din IaŞi pe anul 1838,

,\LEXANbRU ,\NDRONIC
NOI DO CUMENTE DESPRE ION IONESCU DE LA BRAD

1

-

c- �;. ., ,

.. ""r.

�.r.:

�·

1 1. VI.

-

Dispn;:iţia Ep: tro�if'i I n viiţăturilo;- Publice

zarea

d i n M o ld o va pnvind

lefilor repetitorilor
d e In Acac1/!.'http://cimec.ro
m i Ll d i n le>�; pe anul
http://www.muzeu-neamt.ro
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OCTAV iAN i.t.r ci-I IAN
REMINISCENTE ALE UNEI LEGENDE

Fig. 1 .

Fig.

2.

-

-

Gravura de pe capac.

Gr-avura cu ini�:ale, pe partea laterală.

Fig. 3.
Gravura pe fundul tabacherei.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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OCTAVlAN LUCt-tiAN
REMINISCENŢE ALE UNEI LEGENDE
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Inscri pţia coml"morativă, inaugurată

la 31
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OCTAVIAN LUCHIAN
REMINISCENŢE ALE UNEI LEGENDE

Fig. 6.

Fig. 7.

-

Stampa

lui

Asacht-MillPr,

I H:I3.

http://www.muzeu-neamt.ro
/ http://cimec.ro
Desenul din studiul lui
K. A . Romstorfer.

-

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

1

ŞTEFAN CUCOŞ

E X POZITIA PERMI�NENTA A MUZEULUI ARHEOLOGIC

Fq. 1 .

-

Clădirea Muzeului Arheologic Piatra Neamţ.

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

ŞTEFAN CUCOŞ
EXPOZIŢIA PERMANENTA A MUZEULUI ARHEOLOGIC

3

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.

ŞTEFAN CUCOŞ
EXPOZIŢIA PERMANENTA A MUZEULUI ARHEOLOGIC

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.

ŞTEFAN CUCOŞ
EXPOZIŢIA PEHMANENTA A MUZEULUI

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 :

ŞTEFAN CUCOŞ

EXPOZIŢIA PEHMANENTA

: 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

1,

vas

Cucut e ' i J'\, 1 ;
Cu

idol antropomorf

ŞTEFAN CUCOŞ

EXPOZIŢIA PERMANENTA A MUZEULUI ARHEOLOGIC

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

$TEFAN cucoŞ

i<:XPOZ ITIA P E H M A N I<:NTA A MUZEULUI AIU iEOLOGIC

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

M UZE<JLUI A�.HEOLOGIC

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
.

ŞTEFAN CUCO Ş
r��POZIŢIA PERMANENTĂ A MUZEULUI ARHEOLOGIC P: ATRA NEAMŢ

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

$TEFAN CtJCo$
tlXi>OZIŢIA PERMANENT A A MUZEULUI ARHEOLOGIC PIATRA NEAMŢ

! ' 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.

ŞTEFAN CUCOŞ
EXPOZIŢIA PERMANENTA A MUZEULUI ARHEOLOGIC PIATRA NEAMŢ

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

fig. 1 1 .

-

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

Hg.

1 4.

- -

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.

EXPO/.rf l .\
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J q . l l i.

P E R M ,\ "\ E � T Ă

E x po n i i l t •

din

S <t i a

ŞTEF A.N CU COŞ
A MUZ E U L U I A R HEOLO C I C P l i\ T R ·\

I V,

i

i l i < T <i l c cu m na ;

p r < > V l' n i lt·

-1

7,

ctt• la

l l i U· a

D < > il ffi ll l' i :

V il .'i t· cl a c k l' l u c w t e i <J roa l<i .

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

� 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

. ..J '

Fig. 1 9 .

-··-

TĂ

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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Mute:.Jlui Arhe"lf9 g ic:

ŞTEFAN CU COŞ
EXPOZIŢIA PERMANENT A A MUZEULUI ARHEOLOG I C PIATRA N EAMŢ

1

7 8utnare.ţti

8i'rgăoani
Bistricioara
3 /3itca Doamnei
lf Bofu - Ceahlău
5. Bor/esti

\).

2

1.1' s
'

8 Calu
9.

to
tt

Bra·�Ju(i

Poiana Scaune

Cetătica
Cir!Îet

12 CosfJ��a

"

tJ Cozla
1/t-

·

oarmăne.rfi

tS". Oeleni

.
1

·

fB. !Jochia
t7. 0oina
t8 Frumusica
t!J raraoani
2o 0/Je/Jtesti
21. GIJindJoani
22 {]_lligoiefli
23 . Izvoare
Z't Mastacăn
Z5". Piatra Neamt
26 Pode' (lJ Ocna

Ctresutw .
S!oboz18

i 21 Po1ana

i 211

29

Serbe�fl

·

Jo '8ocea
Jf Ttte/ca -Tg. Ocna
32

33

-

Tra1an -lănesti
Va/em Piatra N

.Pf Vtisoara
.35
38
J7

' ig. 2 1 .

-

:

1

•

Dealul V!et - Zanes!t

Costest1
Cnste�t'

·

.,

Harta Moldov e i cu statiunEe arhco� ogice d i n care provin e x ponatele d i l'l.
Muzeul Arheologic Piatra
Neamţ.
http://www.muzeu-neamt.ro
/ http://cimec.ro

http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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VutGlL ,MIHAILBSCU-BIRLIBA
DESCOPERIRI DE MONEDE ANTICE Ş I .1;3IZANTINE

1
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1
Fig.
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.
M o nede descoperite la Vlădiceni ( 1-3) şi la Bîrgăoan i (4-8) . .

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

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

