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CUVINT INAINTE
AllaUJ. la al treilea numdr de la apariţia sa Memoria
antiquitatis
publicaţie a Muzeului judeţean din Piatra
Neamţ - dovedeşte, prin grija editorilor şi a colaboratorilor,
permanenta preocupării pentru a reflecta 1n paginile sale, fdră
a renunţa la profilul declarat arheologic, tot ce este mai
importan t şi semnificativ 1n milenara istorie a poporului nostru.
In acest context se 1ncadrează consacrarea numărului de
faţd cinstirii marelui jubileu din acest an, implinirea semicen
tenarului creării Partidului Comunist Român.
O treime din sumar, cuprinzind materiale de istorie
modernă şi contemporană, vddeşte preocuparea pentru clarifi
carea unor importante aspecte ale dezvoltdrii vieţii economico
sociale locale, cercetătorii fiind conştienţi cd " Istoria mişcării
muncitoreşti, a partidului comunist, este legată indisolubil de
dezvoltarea economică, politică, ştiinţifică şi culturald a ţdrii,
de progresul forţelor de producţie, de acţiunea legilor sociale
obiective şi a diferiţilor factori interni şi externi care au
influenţat istoria României" , ca şi de faptul că era de datoria
lor, acum, 1n anul marii sărbători a partidului, să comunice
semenilor rodul căutărilor laborioase concretizate in autentice
pagini ce reflectă contribuţia acestei părţi de ţard la marea
istorie a popowlui român.
Această categorie de materiale cuprinse in volum are o
arie de referinţă largă, vizind evenimente şi fapte premergă
toare creării partidului şi ajung1nd p1nă in zilele noastre.
Ni se pare demn de remarcat faptul că dincolo de valoarea
lor informa tiv-documentară, materialele in discuţie prezintă
pentru lectori, in primul rind pentw tinerii cititori, un plus de
interes prin deosebita lor încărcătură educaţională. lmpreună
cu celelalte studii, note, probleme de muzeografie, cronici,
recenzii etc·, ele augmentează volumul şi fac ca cititorul de
azi ca şi cel de m1ine să îşi dea seama, după cum spunea
recent un estetician român, că, "Istoria este o învăţătură folo
sitoa.re fiecărei noi generaţii, datoare să se recunoască o
-
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treaptd ln nesl1rşltul urcuş, verigd ldrd de care lantul nu s-01
pdstra lntreg ; sd nu se creadd nici mai mult şi nici mal
puţin declt atlt, nici nestemata pentru şlefuirea cdreia lumea
s-a tot ostenit, nici produsul lnt!mpldtor peste care s-ar putea
trece fdrd pagubd".
Creaţiile materiale şi spirituale ale poporului român,
mdrturii supreme ale existentei şi continuitdtii sale istorice,
capdtă prin paginile acestei cdrţi noi valente ştiln,ţilice şl
documentar-formative şi ca atare sîntem convinşi cd ea va
st1rni interes nu numai în rîndurile specialiştilor ci şl la
publicul larg interesat de probleme general-cultmale.
Dupd 1nceputul fdcut ln numerele anterioare, volumul de
taţd duce mai departe preocuparea de valorificare a cercetd
rilor muzeografilor noştri şi a altor cercetdtori din Moldova.
Faptul cd volumele 1 şi 2 au fost primite cu deosebit interes
atlt în ţară clt şi în străinătate a constituit pentru realizatorii
prezentului tom, certitudinea capacitdţii şi ne oferd de aceastd
datd o publicaţie care cu toatd diversitatea tematicd este
unitard ca manieră ştiinţificd de abordare a problemelor dt şi
prin tinuta elevatd de argumentare.
Ne face o pldcere deosebită sd salutdrn cu entuziasm
această nouă iniţiativă editorială a Muzeului judeţean din
Piatra Neamt şi să apreciem modul în care aceastd instituţie
a înţeles să omagieze prin prezentul volum împlinirea unei
jumătăţi de secol de Ia constituirea Partidului Comunist
Român care este, după cum spunea tovarăşul NICOLAE
CEAUŞESCU, . . . continuatorul luptelor seculare duse de
poporul român pentru neatîrnarea ţării, pentru formarea
natiunii române şi a statului naţional unitar, pentru accele
rarea progresului social şi înaintarfla României pe calea
civilizaţiei" .
C u aceste cîteva consideraţii n u n e rdmîne dedt sd
credem cu convingere în primirea caldă pe care specialiştii şi
publicul larg o vor face volumului de faţă şi să le aşteptăm
pe cele viitoare.
.,

GHEORGHE BUNGHEZ,

preşedlntr. al Comitetului judeţean
de culturi şl arti Neamţ
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STUDII ŞI MATERIALE

GHELAIEŞTI (PIATRA NEAMŢ) 1.
SAPATURILE DIN 1969 IN AŞEZAREA
CUCUTENIANA "NEDEIA"
de ANTON NTŢU, ŞTEFAN CUCOŞ, DAN MONAH

Cercetarea aspectelor culturii eneolitice cu ceramică pictată
Cucuteni din Depresiunea subcarpatică a Carpaţilor Moldovei, consti
tuind una din activităţile cele mai importante ale Muzeului arheologic
din Piatra Neamţ de la înfiinţarea lui, a necesitat programarea săpătu
rilor arheologice în staţiunea de la Gheldieşti, comuna Bîrgăoani, judeţul
Neamţ, caracteristică pentru fazele intermediare ale culturii cucuteniene.
Fragmentele ceramice rezultate din cercetările preliminare 1 indicau
un complex ceramic aparţinînd unei secvenţe cronologice proprii acestei
a ca in
aşezări, cuprinzînd ceramica pictată în stilul AB grupele y
aşezarea de la Traian 2 , dar asociată cu ceramică pictată in stilul B l
grupa E c a l a Cucuteni a.
Satul Ghelăieşti, cu numele mai vechi Ghilclieşti 4, este situat pe
partea dreaptă a şoselei Piatra Neamţ - Roman, la 26 km distanţă de
Piatra, intr-o subregiune caracteristică a marii depresiuni subcarpatice,
prin formele j oase ale reliefului şi peisajul pitoresc, denumită depre
siunea transversald Girov-Bozieni 5• Mica depresiune este constituită
de un uluc adîncit tectonic de-a curmezişul dealurilor subcarpatice
externe, deschizînd depresiunii subcarpatice a Bistriţei perspectiva văii
-

Statiunea a fost descoperitll de Virgil Mi hllilescu-Btrliba şi Mircea Babe:; tn anul
1 9 68 in timpul s l:iplHurilor arheologice tn aşezarea bastarnici de la Gheladeşti.
La campania ,arheologicl:i din anul 1 969, a participat şi studentul Luciano Lazzaro
de la Universitatea din Padov·a (Italia).
2 S1ipatli integral de H. şi VI. Dumitrescu .
3 Slipliturile recente reluate de M. PetrescuJDimbovita.
C. 1. Brlitianu
G .G. Tocilescu, Marele Dicţionar geografic
4 G. 1. Lahovari
al Românie i III, Bucureşti, 1 900, p. 515.
5 M. David, Relieful regiunii subcarpatice din districtele Neamt şi Bacdu (Evo 
lutia sa morfologicd), tn Bul. Soc. Rom. de Geogr., 1, 1931, p. 49 şi urm.
1

-

-

,

Memoria Antiquitatis, III, 1971.
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ANTON NIŢU, ŞTEFAN CUCOŞ, DAN MONAH
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Moldovei. Sub dealurile golaşe şi cu pante continui de la N, şoseaua
parcurge planul neted al terasei medii, în marginea unui şes întins pînă
sub coasta abruptă şi zimtată a dealurilor de la S, dispuse în contrafor-

Fig. 1.

-

1, Vedere gener11lă

11

staţiunii Ghcli'.iie şti; 2, suprafaţa de chirpic 11 locuintei l.

turi cu panta împădurltă, despărţite de torenţi prin firide în care se
adăpostesc satele. Pîraiele curg de la V şi N, abătîndu-se spre S, în
marginea j oasă a şesului, sub coasta abruptă şi terasată a dealurilor.
Compoziţia de argilă nisipoasă şi uşor infiltrabilă a formelor de relief
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro

SÂPÂTURlLE DE LA GHELÂIEŞTI (1)
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din această depresiune determină un lanţ de bahne de-a lungul
acestei coaste.
Satul Ghelăieşti este aşezat în fundul unei astfel de nişe, în flancul
stîng al dealului Nedeia, orientat de la S la N în forma unei pante
prelungi şi terminate printr-un pinten denumit Coada Piscului ( dialectal
" Chiscului"). Marginea mlăştinoasă a şesului sub poalele dealului consti
tuie Bahna Vlădicenilor " , străbătută de pîraiele Gîrla Mare şi Bîrgăoani,
care se scurg dinspre dealurile Bîrgăoanilor de la N şi sînt abătute spre
coasta "Nedeii" , contopindu-se sub numele de pîrău! Bahnei şi încon
j urînd ca un meandru poalele dealului. Regimul reţelei fluviatile a
depresiunii marchează astfel şi pe flancul vestic al " Nedeii" fenomenul
caracteristic de coastă şi terasare.
Urmele aşezării cucuteniene, cioburi sau suprafeţe de chirpic ale
locuinţelor dislocate de arătură, se văd clar pe partea mai j oasă şi largă
a pantei, începînd de la " Coada Piscului" şi urcînd spre vîrful împă
durit al dealului. Astfel, aşezarea cucuteniană avea o poziţie nefavo
rabilă, pe o pantă expusă spre N, în opozitie cu vatra satului actual,
adăpostită pe o val� între dealuri şi extinsă treptat pe şesul din faţă.
De pe spinarea dealului coboară în şesul mlăştinos, aproape de �::;.t,
drumuri transversale tăiate artificial in muchea terasei, avînd aparenţa
unor şanţuri de fortificaţie. I n adevăr, de numele prestigios al Nedeii şi
de semnificaţiile implicate în viaţa trecută a satului se leagă tradiţia,
păstrată încă, a tîrgului şi mai puţin a jocurilor de odinioară.
n

Săparea staţiunii a început în toamna anului 1969, printr-un sondaj
practicat la "Coada Pisculu i " , în capătul de sus, unde panta incepe să se
lărgească. Planul sondajului a fost conceput în vederea dezvoltării lui
într-o săpătură integrală a aşezării cucuteniene ( fig. 2). S-a trasat un
şanţ longitudinal median (1), orientat N-S, a cărui prelungire ulterioară
să determine întinderea aşezării în susul pantei şi, eventual, existenţa
vreunui şanţ de apărare. I n campaniile viitoare, secţionarea pantei prin
şanţuri paralele, la E şi V de şanţul median, va delimita extinderea
aşezării în partea lărgită a pantei, spre flancurile dealului. Şanţurile
longitudinale şi lărgirile necesare sub formă de casete vor secţiona şi
dezveli complexele de locuire ale aşezării.
Astfel, şanţul 1 a secţionat două locuinţe ( L 2-3), iar prin săparea
casetelor s-a dezvelit încă o locuinţă (L 1). Profilele locuinţelor secţionate şi profilele stratigrafice ale solurilor şi depunerilor arheologice
sînt constant considerate pe peretele de E al şanţurilor longitudinale.
Cînd profilul unui complex de locuire necesită o altă secţionare, extre
mităţile ei sînt indicate pe plan prin două liniuţe. In regulă generală,
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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Fig. 2. - Planul slipliturii din 1 969 : 1, suprafete de cbirpic 1 2, limitele podinelor
locuinţelor 1 3, vetre intacte 1 4, vetre distruse 1 5, gropi Cucuteni A ; 6, vas In
gropat &Ub l ocu inUi 1 7, pietre.
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profilele locuinţelor secţionate transversal ( L2) sau longitudinal (L3) prin
şanţuri sînt completate cu profilele secţiunilor transversale sau longitu
dinale ( L l ) din casete, obţinîndu-se astfel două profile in cruce, necesare
pentru determinarea formei şi dimensiunilor exacte ale locuinţelor.
I ntre locuinţe sau sub ele au fost secţionate şi excavate gropi cu
resturile vieţii domestice ( 1 -2). Partea excavată a gropilor a fost proiec
tată în plan, iar profilele sînt prinse pe traseul şanţurilor longitudinale
( fig. 3/5) sau pe peretele casetelor ( fig. 3/4). Disp_o ziţia gropilor sub
complexele locuinţelor ( L2) indică faze succesive de construcţie sau
chiar de locuire, iar gropile apropiate de locuinţe ( 1 ) nu pot fi com:i
derate ca anexe ale acestora decît în cazul identităţii conţinutului
ceramic. Cele două gropi ( 1 -2) cuprind ceramică tricromă de stil
Cucuteni A, în timp ce toate cele trei locuinţe ( L 1 -3) conţin ceramică
pictată de stil Cucuteni AB2 şi Bl. Existenţa a două nivele de locuire
corespunzătoare acestor perioade este certă şi in săpăturile viitoare se
vor descoperi desigur şi locuinţe din prima perioadă.
Stratigrafia solurilor naturale şi a depunerilor arheologice in funcţie
de înclinarea pantei dealului, aşa cum apare în profilul şanţului median
(1), comportă :
1 . Solul vegetal (humus) cu pătura arabilă. Pătura arabilă, groasă
de 0,25 m, are o structură fină şi afînată şi este de culoare neagră-brună,
indicînd o scurgere din susul pantei. Humusul de culoare neagră are o
consistenţă compactă şi fisurată vertical. Solul negru acoperă direct
suprafeţele de chirpic corespunzătoare locuinţelor dărîmate şi atinge o
grosime medie de 0,50 m ;
2. Solul argilos brun pătat are de asemenea o consistenţă compactA
cu crăpături verticale, dar grosimea lui medie măsoară 0,25 m. In acest
sol natural sînt incluse depunerile arheologice. Patul locuinţelor din a l
doilea nivel de locuire este adîncit în partea superioară a stratului, iar
grosimea stratului contine infiltraţiile ambelor nivele de locuire ( cioburi
de stil A, AB şi B, oase, fragmente de chirpic, urme de cenuşă, lame de
silex etc.). Culoarea închisă şi mai ales petele negre se datoresc infiltra
ţiilor solului negru şi numeroaselor ganguri de animale. Deci, stra1 ul
brun reprezintă solul natural ancestral, pe care s-a instalat aşezarea
cucuteniană şi care s-a degradat treptat, pe măsura suprapunerii humu
sului actual ;
3. Solul argilos galben, în care coboară numai gropile aşezării, are
o structură fină şi densă, argiloasă şi nisipoasă, străpunsă la fel de
gangurile animalelor.
Analizele pedologice se vor face ulterior.
•

Complexul erg6logic care defineşte infrastructura economlcd a cul
turii cucuteniene, prin aspectul material descoperit in această aşezare,
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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cuprinde urme importante atît pentru determinarea condiţiilor de locuire
cît şi a modului de viaţă, referindu-se deci la tipurile de locuinte, unelte
şi arme, la resturile alimentare ( grîne, oase de animale domestice
şi sălbatice) şi la ocupaţii (agricultură, pescuit, vînătoare, indus
trie casnică).
Locuinţele. Complexele corespunzătoare celor trei locuinţe dezve
lite în primul sondaj se prezintă sub forma unor suprafete compacte de
chirpic (fig. 1 12 ; 514 ; 6/2), redate în plan prin pete de tentă (fig. 2 :
L 1 -3). Atît consistenţa chirpicului ars la roşu, crăpat în fragmente
uneori de dimensiuni mari, cu grosime medie de 0,05 m şi avînd frecvent
pe faţa inferioară impresiuni de pari şi chiar bîrne groase (fig. 4/5) , cît
şi forma uneori regulată a acestor suprafeţe ( L3) , le dau aparenţa platfor
melor cucuteniene tipice din aşezările de la Hăbăşeşti sau Truşeşti. Forma
acestor suprafeţe nu este însă totdeauna regulată (L 1 -2), iar bulgării
de chirpic prezintă şi numeroase urme de nuiele imprimate, care indică
clar lipitura de lut pe scheletul de pari şi nuiele al pereţilor. Forma regu
lată sau neregulată a suprafeţelor de chirpic este deci determinată prin
prăbuşirea pereţilor atît în interiorul cît şi la exteriorul locuinţelor
(L 1-2), sau numai spre interior (L 3). In ultimul caz, suprafaţa de
chirpic prezenta pe traseul şanţului o mamelonare accentuată prin supra
punerea pereţilor prăbuşiţi (fig. 6/2).
După înlăturarea chirpicului pereţilor, s-a dat în adevăr de podina
locuinţelor, constînd din suprafeţe intacte de lipitură de lut, groasă de
0,02-0,03 m, cu faţa netezită şi plesnită, de asemenea, arsă pînă la roşu
şi întărită, avînd aspectul crustei de la vetre (fig. 4/1 ). Lipitura podinelor
este aplicată direct pe suprafaţa netezită a solului. Printre crăpăturile
fragmentelor de chirpic ale pereţilor ies la suprafaţă vase mici intregi sau
fragmente de vase, iar sub porţiunile mai compacte de chirpic, deci între
pereţii prăbuşiţi şi podină, zac de asemenea vase întregi de dimensiuni
reduse, vase sfărîmate de dimensiuni mari, rîşniţe, percutoare, unelte de
piatră şi silex, ca şi oase de animale. Vasele de dimensiuni mijlocii şi
mari sînt uneori adîncite în partea inferioară sub nivelul podinei, de
sigur apăsate sub greutatea masei de chirpic şi a pămîntului suprapus,
păstrîndu-se astfel intacte sau numai crăpate. Astfel, patul corespunzător
complexelor de locuire atinge pe profile o grosime variabilă de la o
:ocuinţă la alta sau în interiorul aceleiaşi locuinţe (fig. 3/1-3). In felul
acesta, podinele nu s-au p ăstrat intacte, dar grosimea patului locuinţelor
secţionate de profilele în cruce, prinse pe şanţul 1 şi pe secţiunile supra
feţelor de chirpic, pot determina forma dreptunghiulară alungită şi
dimensiunile reale ale locuinţelor (fig. 2 : L 1-3).
Fig. 3 . - Profilele locuinţelor ş i gropilor: I , plitura arabilli;
brun fisurat cu infiltratii arheologice; 4, sol galben slinlitos
chirpic ; 7, podine cu lipituri.

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

2, humus fisurat;

;

3,_ sol

.
5, gropi;
6, pereti de

ia

ANTON NIŢU, ŞTEFAN cutoş, DAN MoNAH

2
Fig. 4.
1, podina cu lipitură a locuintei 1 l 2, suprafaţă pavată cu pietre de riu sub
locuinţa l l 3-4, fragmente ceramice scorificate din vasul ritual; 5, fragm.ent d e
chirpic de perete.
-
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1 , pahar cu decor zoomorf; 2, coltar de vatră ip.altă ; 3, fragment cu decor
arhitectonic
;
4, suprafata de chirpic
a locuintei 2.
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La demontarea suprafeţelor de chirpic, nu s-a putut observa, din
cauza solului umed şi pătat, nici o urmă de gaură de par sau stîlp, atît
de-a lungul marginilor rectiliniare ale bazei pereţilor prăbuşiţi spre
interior şi păstrînd forma locuinţei ( L3), cît şi in porţiunile acoperite de
pereţii prăbuşiţi în afară şi putînd conserva mai bine urma acestor
găuri (L 1 -2. ) . Evident, aceste observaţii vor fi urmărite în campa
niile viitoare.
In subsolul locuinţelor, imediat sub podinele de lut ars sau în
grosimea stratului brun, se găsesc resturi arheologice, aşchii de silex,
oase, fragmente ceramice de stil A, AB şi B , aparţinînd celor două nivele
de locuire. Aceleaşi resturi se găsesc izolate şi în spaţiUe libere dintre
locuinţe, constituind depunerile arheologice succesive ale stratului de
cultură inclus în solul brun.
Construirea locuinţelor pe o pantă expusă vînturilor de la V şi N
indică că intrarea în locuinţe nu se putea face decît pe una din laturile
expuse spre E sau S. Deoarece orientarea în lung a locuinţelor este dife
rită, două locuinţe fiind orientate E-V (L 1 -2) şi una N-S ( L 3),
intrarea în locuinţe se făcea variat, pe latura scurtă sau lungă, indiferent
dacă uşa era dispusă la E sau la S. Prezenţa gropilor de stîlpi ai pereţilor
ar putea preciza spaţiul rezervat uşii.
Locul intrării era de sigur în legătură cu aşezarea vetrei în inte
riorul fiecărei locuinţe. Dispoziţia vetrelor este diferită. In două locuinţe,
vatra este dispusă fie la mijlocul laturii lungi nordice, intrarea putîndu-se
face pe latura mică de la E sau latura lungă de la S (L2), fie pe mijlocul
laturii lungi estice, intrarea putîndu-se face· numai p� latura scurtă de
la S sau, eventual, pe latura lungă de la V (L3) . In prima locuinţă vatra
este dispusă în colţul de SE, indicînd normal intrarea pe latura lungă
de la S sau, eventual, pe latura scurtă de la V. Forma şi structura
vetrelor variază de asemenea. Vetrele intacte sau parţial deteriorate
indică o formă circulară (L2) sau rectangulară (L3). Două dintre vetre
(L 1 -2) sînt construite la nivelul podinei dintr-o simplă lipitură de lut,
aplicată direct pe sol, nu pe podină, şi întărită de foc ca o crustă subţire,
cu suprafaţa calcinată şi miezul de culoare gălbuie ( fig. 6/1 ). A treia
vatră (L3) are corpul înălţat de o palmă deasupra solului şi laturile
rectilinii sînt oblice şi feţuite ( fig. 5/2) avînd aparenţa unora dintre
altarele din locuinţele cucuteniene.
Cu privire la amenajarea interioară a locuinţelor s-a descoperit
doar un fragment de decoraţie arhitectonică, probabil baza unui cadru
de la intrare, sub forma unei muluri verticale prismatice cu două cane
luri longitudinale (fig. 5/3).
Cele două gropi săpate, prima lîngă locuinţa 1 şi a doua sub locuinţa
2 (fig. 2/1-2) , sînt adîncite în solul galben sănătos (fig. 3/4-5) şi au
forme diferite, prima cu fundul conic şi a doua cu fundul plat. Ele se
desprind din stratul brun, dar din cauza aspectului umed şi pătat al
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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1 . Vatra locuinţei 2; 2, suprafaţa o� �hirpic a loq.linţej 3,
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solului brun conturul lor nu se poate observa, pe profil sau in plan,
decît in solul galben. Umplutura gropilor cuprinde fragmente de chirpic,
urme de cenuşă şi cărbune, oase şi fragmente ceramice numai de stil
Cucuteni A. Deci gropile nu apartin locuinţelor, ci primului nivel
cucutenian.
Sub locuinţa 1 , la adîncimea de 1 ,05 m, în solul galben, s-a dat
peste o suprafaţă plană cu pietre plate de rîu, avînd aspectul unui pavaj
( fig. 2/Ll şi 4/2). Rostul acestor pietre nu poate fi precizat pentru moment,
gruparea lor la această adîncime, mult sub stratul arheologic, nu pare să
indice un nivel arheoloqic mai vechi decît complexele cucuteniene.
*

Unelte şi arme. In cele trei locuinţe investigate şi in spaţiul din
apropierea lor au fost descoperite aproape toate categoriile de unelte şi
arme cunoscute în aşezările cucuteniene.
Materia primă era procurată fie din zona de acţiune a comunităţii
respective (piatră, lut, oase şi coarne), fie pe calea schimburilor inter
tribale, uneori de la distanţe considerabile 6•
SiJexuJ deosebit de apreciat pentru calităţile sale : duritate mare,
clivaj perfect şi retuşare facilă, este cel mai des folosit.
In aşezarea de la Ghelăieşti erau folosite două categorii de silex 7,
a căror diferenţiere am făcut-o după culoare. Prima categorie cuprinde
silexul cu nuanţe de la negru închis pînă la fumuriu transparent. Este un
silex de calitate bună, furnizat de carierele din regiunea Bugului şi
Prutului superior 11• Pentru aproximativ 72% din piesele descoperite a
fost folosită această varietate de silex. Nuclee din silex de Bug şi Prut
nu au fost descoperite în această campanie.
A doua categorie cuprinde silex de culoare alb-vineţiu şi alb
transparent sau opac, adus din zona Nistrului mij lociu 9, Uneltele din
această specie sînt mai rare, însumînd doar 24%. Singurul nucleu desco
perit aparţine acestei categorii. Nucleul (fig. 8/8) are o culoare vineţie
cu pete albe. De pe ambele părţi au fost desprinse lame pînă aproape
de epuizarea lui. Astfel, a căpătat o formă vag discoidală cu lungimea
de 0,058 m şi lăţimea de 0,051 m.
Cîteva piese şi un nucleu de dimensiuni mari ( fig. 817 ) , cu lungimea
de 0 , 1 05 m şi lăţimea de 0,092 m, nu pot fi încadrate în categoriile
amintite, deoarece sînt calcinate.
In campania din 1970 a fost descoperit un virf de săgea tă dintr-un silex de bună
calitate de culoare gălbui-cafenie. Această variet�:�Le de s ilex se int!lneşte fn
carierele din Platforma prebalcanică.
1 Vezi şi nota de mai sus.
8 Al. Păunescu, Evolutia uneltelor şi armelor de piatră cioplită descofJerite pe
teritoriul României, Bucureşti, 1970, p. 54 şi 83.

6

'Ibidem.
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Fig. 7. - Lame şi răzuitoare din silex : 1, locuinta 3; 2, 5-6, 8, locuinţa 1;
3, groapa 1 ; 4 , 7, 9, locuin ţ� 2,
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Roci locale. Datorită rariUi.ţii silexului de calitate şi dificultăţilor de
a-l procura, locuitorii de pe Nedeia au căutat să-1 inlocuiască cu roci
locale. De cnle mai multe ori au folosit gresia, in special varietăţile cu
continut mare de siliciu. Au eşuat în incercarea de a obţine din gresie
lame şi răzuitoare. Cu rezultate mai bune a fost folosită la confectionarea
topoarelor şi mai ales a rişniţelor.
Marna de culoare cafenie-gălbuie şi albicioasă, uşor de prelucrat
datorită durităţii mici, dădea posibilitatea realizării unor piese mai com
plicate, prevăzute uneori cu găuri de înmănuşare.
Coarnele şi oasele de animale, cu toate că erau uşor de procurat,
stnt puţin folosite servind la confecţionarea de arme sau unelte pentru
lucrat păm'intul.
Din lut erau modelate greutăţile indispensabi le plaselor de pescuit
şi războaie lor de ţesut.
Unelte şi arme din silex. Maj oritatea uneltelor şi armelor desco
perite in aşezarea de pe Nedeia, sînt făcute din silex. In afară de piesele
finite, au f•)St găsite numeroase aşchii rezultate din timpul prelucrării.
Numărul mare de aşchii, unele acoperite de cortex, nucleele şi percu
toarele des:operite, ne îndreptăţesc să afirmăm că acestea erau produse
pe loc, de •:ătre membrii colectivităţii de pe Nedeia. Nu putem exclude
circulaţia unor piese finite, realizate din silex de calitate deosebită şi
prelucrate cu multă grijă şi îndemînare 1°.
Percutoare. Menţionăm două exemplare din silex negru opac, de
formă sferică, cu .diametrele de 0,053 şi 0,052 m ( fig. 8/9) . Al treilea
percutor t fig. 8/1 O) din silex alb transparent are forma unei sfere turtite
cu dimensiunile de 0,087 X 0,086 m. Găsită în groapa 1 , piesa este aco
perită de cortex, cu excepţia capetelor de unde s-au desprins mai multe
aşchii. Se observă cîteva goluri umplute cu pulbere calcaroasă. Probabil
că s-a înl'ercat folosirea lui ca nucleu, dar din cauza golurilor s-a renun
ţat, fiind folosit ca percutor.
Lamele sînt puţin numeroase reprezentînd doar 1 0% din totalul
uneltelor descoperite. Cele mai multe sînt fragmentare şi chiar cele
întregi au dimensiuni modeste, pînă la 0,066 m lungime ( fig. 7/6). Sînt
prezente atît lame cu două nervuri dorsale, dispuse longitudinal, cu
secţiunea trapezoidală ( fig. 7/5 ) , folosite şi ca gratoare, cît şi exemplare
cu o sin![ură nervură şi cu secţiunea triunghiulară ( fig. 7/6). De obicei
sînt retu::;ate ambele laturi, iar uneori şi capătul opus bulbului de per
cutie, în timp ce porţiunea din apropierea bulbului prezintă retuşe de
acomodare. Au fost găsite şi exemplare neretuşate. Cîteva fac impresia
unei utilizări intense, avînd tăişurile tocite.
.
Rdmitoarele reprezintă maj oritatea uneltelor de silex descoperite
pe Nedeia. Sînt prezente in egală măsură gratoarele pe lame cu profil
1l Ne gindim la obiectul notei 6.
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8. - Unelte şi arme din silex ( 1 -5, 7-10) şi gresie (6) : 1, 5 , locuinţa 1 ; 2-4,
6---7, locuinţa 2 ; 8-10, locuinta 3.
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trapezoidal ( fig. 7/4, 8) , cît şi acelea pe aşchii ( fig. 7/9) , din care unele
acoperite de cortex ( fig. 8/5). Unele exemplare sint masive, cu una sau
m(!.i multe nervuri ( fig . 8/2,3). Formele sînt foarte diferite depinzind de
lamele sau aşchiile întrebuinţate. S-a incercat obtinerea unor lame şi
răzuitoare din gresie ( fig. 8/6) , dar rezultatele nefiind mulţumitoare,
această practică a fost abandonată.
Burine. Spre deosebire de aşezările gumelnitene, în staţiun!le
cucuteniene burinele sint foarte rare 11. Pînă in prezent se cunosc doar
patru exemplare : unul la Hăbăşeşti, două la Traian-Dealul F întînilor 12
şi unul la Izvoare 13,
La Ghelăieşti au fost descoperite două burine. Primul exemplar,
din silex fumuriu, are lungimea de 0,032 m şi lăţimea de 0,0 1 3 m şi pre
zintă un vîrf ascuţit ca un " cioc de papagal" , semănînd cu piesa de la
Izvoare 14• Al doilea exemplar, deosebit de frumos ( fig. 8/4) şi lucrat din
acelaşi silex fumuriu, a fost descoperit în locuinţa 2. Pentru obţinerea lui
a fost desprinsă o lamă foarte fină cu lungimea de 0,028 m şi lăţimea
de 0,008 m. Două lovituri aplicate în regiunea bulbului au dus la apari
ţia unui vîrf. Ambele laturi ale vîrfului au fost retuşate cu migală. Baza
piesei era dreaptă şi destul de subtire, permiţînd prinderea intr-un mîner
de lemn.
Arme . Orice lamă ceva mai lungă putea servi ca armă. Silexuri
care au servit numai ca arme sînt puţine, cele mai frecvente sînt vîrfu
rile de săgeţi. La Ghelăieşti în locuinţa 1 a fost găsit un singur
vîrf de săgeată. Piesa de formă triunghrulară are baza dreaptă de
0,026 m, lungimea totală de 0,053 m, fiind confecţionată din silex negru
furr: uriu ( fig. 8/1 ) .
Unelte de piatră. Intre acestea menţionăm nouă topoare întregi sau
fragmentare. Pentru făurirea lor au fost folosite roci cu durităţi diferite.
Forma generală este trapezoidală, cu ceafa îngustă şi tăişul convex.
Tehnica este obişnuită. Obiectul a fost cioplit pînă în momentul în care
a căpătat forma şi apoi a fost şlefuit. Patru exemplare sînt din mamă
calcaroasă, puţin dură, care a fost lucrată cu uşurinţă în forma trapezoi
dală obişnuită şi cu una din feţe bombată. Dimensiunile variază de la
0, 1 1 1 m ( fig. 9/5) la 0,077 m, în timp ce una din piese cu lungimea de
0,063 m prezintă o ruptură (fig. 1 0/6) . Pe tăişuri şi chiar pe laturi se
constată ştirbituri, probabil din cauza utilizării. Două piese remarcabile
sînt confecţionate dintr-o rocă dură, de culoare neagră neomogenă, cu
multe pete cafenii sau albicioase. Tăişurile sînt în perfectă stare şi bine
ascuţite. Dimensiunile sînt mai modeste, unul ( fig. 9/1 ) are lungimea de
11 Al. PAunescu, op .cit., p. 54.

12 Ibidem.
1 3 H. Vulpe, Izvoare, SdpălUiile din 1935--1948, p. 243, fig. 248/2.
14 Ibidem.
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Topoare, dlHtitii şi spatulă din piatră: 1, 5, 7, locuin�a 1
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4

4

6
Fig. 10. - Top'Oare, r!şniţli şi greutliti din lut ars : 1 -2, locuinta 1

3, 5, 7--8, locuinţa 3.
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0,073 m, iar al doilea (fig. 9/3) măsoară 0,072 m. Alte două topoare au
l ost făcute din gresie. Primul, păstrat doar fragmentar ( fig. 9/4 ) , este
di ntr-o gresie roşiatică cu una din feţe puternic bombată. Lungimea
l ragmentului este de 0,076 m, iar lăţimea tăişului de 0,063 m. Al doilea
topor, din gresie cenuşie, uşoară, are o formă puţin deosebită cu laturile
lungi paralele şi tăişul drept (fig. 1 0/4) . A fost descoperit un singur frag
lllPnt dintr-un topor cu gaură de înmănuşare, din marnă calcaroasă
( 1 ig. 9/6). Tăişul convex are cîteva ştirbituri survenite în timpul utilizării.
C ;aura de înmănuşare are forma unui trunchi de con, îngustîndu-se spre
ll·şire. Rezistenţa redusă a rocii folosite, redusă şi de perforaţie, a dus
ld despicarea piesei in lungime. Fragmentul are lungimea de 0,08 m.
O dăltiţă (fig. 9/7) din rocă neagră dură, cu ceafa rotunjită, a fost
q<:isită în locuinţa 1 . Tăişul a fost obţinut prin cioplirea uneia din feţe
in timp ce cealaltă a fost şlefuită. Dăltiţa măsoară 0,095 m in lungime,
1<1timea fiind de 0,036 m şi grosimea de 0,009 m.
Pentru o piesă a cărei întrebuinţare este greu de precizat (poate o
spatulă) , a fost întrebuinţată aceiaşi mamă cafenie ca pentru topoare.
După ce a fost şlefuită s-a început perforarea pe ambele părţi fără a o
termina. Piesa are_dimensiunile de 0,075 m în lungime, 0,025 m in
Ultime şi 0,008 m în grosime (fig. 9/2).
Au fost descoperite mai multe trecătoare din gresie silicioasă şi din
pietre de rîu. Majoritatea sînt de formă ovală cu dimensiunile variind
intre 0,08 m şi 0, 1 0 m, putînd fi uşor ţinute în mînă. Pe cîteva exem
plare se pot constata urme de lovituri ceea ce ne îndeamnă să credem
că au fost folosite şi ca percutoare.
Un exemplar oval din gresie, cu lungimea de 0,088 m, lăţimea de
0,073 m şi grosimea de 0,046 m, a fost pregătit pentru perforare. Pe
ambele părţi în aceiaşi zonă, a fost ciocănit cu un obiect dur obţinîndu-se
0 adîncitură de 0,007 m. Operaţiunea nu a mai fost continuată fie din
cauză că roca nu era potrivită, fie din cauza incendiului ce a distrus
locuinţa. Probabil s-a încercat obţinerea unei măciuci de luptă.
Rîşniţele sînt destul de numeroase, în cele trei locuinţe au fost
descoperite opt piese întregi şi mai multe fragmente. Formele sint
diverse, exemplarele de dimensiuni mari fiind frecvente. Menţionăm
faptul că toate rîşniţele au fost găsite în locuinţe printre dărîmături.
In timpul săpăturilor au fost găsite numeroase pietre de culori,
forme şi mărimi diferite, fără urme de prelucrare. Credem că erau mai
puţin alese ca elemente de simplă curiozitate ornam:entală t5 şi că
puteau j uca un rol în anumite ceremonii rituale.
Unelte şi arme din corn. S-au recoltat, cu prilejul săpăturii, nume
roase oase de animale şi un număr mai mic de coarne de cerb şi colţi
de mistreţ. Foarte puţine exemplare poartă urme de prelucrare. Cel mai
15 Ibidem,

p.

254.
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Unc lte şi arme din os şi corn.
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1 2. - Ceramică Cucuteni A2 cu decor adincit ( 1 -2, 5) şi bicrom (3---4) : 1-3,
locuinta 1 1 4-5, locuinta 2.
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des este folosit cornul. Au fost găsite trei topoare fragmentare confec
ţionate din coarne de cerb. Folosim pentrtl ele termenul de topor-ciocan
gîndindu-ne mai mult la formă decît la utilizarea lor :
1 . Topor-ciocan din corn de cerb, cu lungimea de 0, 1 6 m şi cu dia
metrul capătului ciocan de 0,08 m. Piesa a fost făcută din partea de la
rădăcina cornului, avînd unul din capete bombat, iar celălalt ascuţit
printr-o 'tăietură oblică. Tăişul a fost şleftiit cu grijă. Toporul destul de
robust ( fig. 1 1/12) are o gaură de înmănu ş are transversală cu diametrul
de 0,03 m. Gaura de înmănuşare a fost obţinută prin tăierea părţii
cornoase pînă la miezul spongios, unde s-a continuat perforarea prin
metodele obişnuite.
2. Fragment de topor sau măciucă din corn de cerb. Fragmentul
provine de la un exemplar de dimensiuni mari ( diametru! părţii ce se
însera pe craniu este de 0,075 m). Piesa s-a rupt în dreptul găurii de
înmănuşare (fig. 1 1/1 1 ) , care era de dim ensiuni considerabile şi avea
forma dreptunghiulară. Ca şi la piesa preced entă se constată tăierea
părţii cornoase pentru a se pregăti perforarea.
3. Un fragment de dimensiuni mai Jlli ci (fig. 1 118) a fost găsit in
locuinţa 3. Ruperea s-a produs de asemenea în zona găurii de înmănuşare.
4. Trei fragmente de săpăligi (fig. 1 1/7, 9-1 0), din corn, din care
unul (fig. 1 1 /9) are lungimea de 0,045 m. C apătul păstrat a fost şlefuit şi
tăiat oblic. Perforarea s-a făcut în 3celaşi JllOd.
5. Cinci fragmente de ramuri şi coarne de cerb de mărimi diferite,
de la 0,27 m la 0, 1 4 m, care puteau fi folo site ca pumnale ( fig. 1 1 /1-5).
Obiecte din lut ars. Obişnuite şi frecvente sînt greutăţile. Cele de
la plasa de pescuit (fig. 1 0/1-3) sînt în număr de opt, fiind descoperite
în toate locuinţele. Au forma unor sfere tu rtite, perforate, dintr-o pastă
poroasă, arse puternic, avînd culoarea ro şie-cărămizie. Pentru una din
ele s-a folosit o argilă albicioasă, poate c aolin.
In locuinţa 3 au fost descoperite patru greutăţi de la războiul de
tesut. Sînt din aceiaşi, pastă, au forma pi ramidală, perforate în partea
superioară şi dimensiuni variate ( fig. 1 0/7-8).
Menţionăm faptul că nu a fost descoperită nici o fusaiolă, cu toate
că în aşezările similare sînt frecvente.
*

Ceramica aparţine atît complexului ergologic, prin funcţia ei de
utilaj domestic, cît şi complexului animol ogic, prin valoarea ornamen
taţiei ei ca fenomen de artă decorativă.

Categoriile şi speciile complexului ceramic din această aşezare,
definite prin tehnica pastei, forme şi fa ctura decorului, sînt acelea
caracteristice stilurilor ceramice din perioadele Cucuteni A2, AB2 şi B l ,
cunoscute atît în depresiunea subcarpatică cît ş i in alte regiuni natu
rale ale Moldovei.
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Ceramică Cucuteni A2 cu decor incizat ( 1-2) şi tricrom (3-5) : 1-2, sub
locuinţa 1 ; 3-4, groapa 1 ; 5, groapa �.
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Ceramica perioadei Cucuteni A2 cuprinde atît categoria pictată
bicrom sau tricrom, specifică acestei perioade, cît şi categoriile cu decor
adîncit sau bicrom, de tradiţie protocucuteniană ( Cucuteni A l ) , cu spe
ciile caracteristice.
1. Ceramica de stil Pro tocucu teni, cu urm ătoarele categorii
şi specii :
1 . Ceramica nepictată cu decor ad1ncit este de factură precucute
niană sau protocucuteniană, transmis perioadei cucuteniene ( fig. 1 2/1-2).
Paharul fragmentar (fig. 1 2/1 ) , cu pasta aspră şi arsă cenuşiu-cafeniu, de
caracter precucutenian, este decorat pe corp cu o singură zonă tectonică,
delimitată deasupra carenei printr-o singură linie şi la bază prin două
linii orizontale. Decorul este format de motivul "elipselor cu tangentă",
caracteristic ceramicii pre- şi protocucuteniene din N. Moldovei 16• Se
observă j umătatea unei elipse şi o tangentă în bandă arcuită cu chenar
uniliniar. Decorul adîncit este trasat prin linii accentuate, ca pe eera
mica precucuteniană. Bolul fragmentar ( fig. 1 2/2) , cu pasta densă, moale
şi arsă cărămiziu-roziu, de caracter cucutenian, are o singură zonă
decorativă pe umăr, decorată cu ove mari, separate printr-o zonă verti
cală îngustă şi cu două segmente terminale, dînd aparenţa unui decor
metopic. Decorul adîncit este trasat printr-o singură incizie puţin adîncă
şi neregulată, ca pe ceramica protocucuteniană. In interiorul zonei
verticale se observă urme şterse de culoare roşie crudă, obişnuită pe
ceramica pre- şi protocucuteniană. Decorul şi procedeul incrustaţiei cu
ocru se întîlnesc pe ceramica protocucuteniană de la S toicani 17•
Cîteva fragmente de boluri ( fig. 1 3/1-2) , în pastă poroasă, groso
lană. sau densă, arsă cenuşiu-cafeniu, au suprafaţa acoperită cu striuri
verticale sau oblice şi sînt obişnuite în ceramica de tip S toicani Aldeni din S Moldovei 1B.
Un fragment mare şi gros de umăr de la un vas piriform cu prag
( fig. 1 2/5) , în pastă poroasă cu feţuială gălbuie, este decorat cu caneluri
oblice larg faţetate şi separate prin dungi reliefate. Pe corpul vasului
sînt indicate caneluri oblice mai înguste. Pasta gălbuie, forma şi decorul
sînt, de asemenea, caracteristice ceramicii Stoicani-Aldeni 19 ;
2 .Ceramica pictată bicromă aparţine speciei colorate roş pe alb,
de transmisiune protocucuteniană. Insă pe ceramica protocucuteniană
această pictură bicromă are origini şi facturi diverse, iar pe ceramica
cucuteniană ea prezintă o factură proprie. Un fragment din umărul unui
vas piriform ( fig. 1 2/3) , în pastă amestecată grosolan şi arsă la roşu,
dar cu suprafaţa feţuită şi lustruită, are umărul decorat cu grupe de două
16

Ibidem , p. 93 , fig. 66/2 ; M. Petrescu-Dimbovita, Cetăţuia de la Stoicani, ln
Materiale, 1, 1 953, p. 60, f i g. 22/9 ; 35/17.
17 M. Petrescu-Dimbovita, în Materiale, 1, 1 S53, p . 88, fiq. 39/1 1 .
18 Ibidem, p. 48 , 58, fig. 1 7 / 1 1 , 1 4 ; 1 8/2 ; 23/ 1 3, 1 6- 1 7.
19 Ibidem, p. 53, fi g . 20/6 ; 23/6.
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Ceramică Cucuteni AB2 ( 1 -2, 5) şi Cucuteni B1 (3-4, 6-7 ) : 1-2, locu
inta 2 ; 3-4, 6-7, locuinta 3 ; 5, locuinţa 1 .
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caneluri verticale. Suprafaţa vasului este pictată cu culoare albă, iar
gîtul şi canelurile cu culoare roşie. Forma vasului şi dispoziţia deco
rului de pe umăr, cu metope şi glife canelate sau incizate sînt frecvente
în ceramica Stoicani-Aldeni 20• Pictura cu "roş pe alb" în decorul cu
motive canelate este, de asemenea, frecventă pe această ceramică, de
exemplu, la Suceveni ( Galaţi) 2 1• Această specie bicromă cu decor
adîncit larg ca nişte caneluri se întîlneşte în ceramica Cucuteni A2 din
N Moldovei, constituind o categorie secundară faţă de ceramica tri
cromă, la Miorcani (Botoşani) sau Drăguşeni ( Săveni) 22•
Partea superioară a unui suport tubular şi larg cu extremităţile
evazate, corpul arcuit şi prevăzut cu două deschideri circulare (fig. 1 2/4) ,
în pastă poroasă cărămizie, este acoperit î n întregime c u culoare albă,
peste care s-au pictat pe corp motive spiralice în formă de dungi late
de culoare roşie. Această specie de decor roşu pe fond alb este iarăşi
frecventă în ceramica Stoicani-Aldeni, de exemplu, la Dodeşti ( Bîrlad) 23
şi poa.te fi considerată ca o influenţă a ceramicii pictate Petreşti din
Transilvania asupra ceramicii protocucuteniene din S Moldovei. Un
vas-suport identic ca formă apare la Bonţeşti ( Rîmnicul Sărat) 24, dar
decorul bicrom, cu spirale roşii cruţate prin culoare albă, aparţine speciei
protocucuteniene cu pictură "alb pe roş" . Specia bicromă cu alb pe roş
este, de asemenea, reprezentată la Ghelăieşti ;
II. Ceramica pictată de stil Cucuteni A2, reprezentată prin cele
două variante de ceramică tricromă, coexistente în to:ite aşezările
Cucuteni A2 din diferite regiuni ale Moldovei :
1 . Pictura tricromă pe fond roş, care încheie evoluţia ceram1cn
protocucuteniene bicrome pictate cu "alb pe roş " , adăugînd chenarul
negru la benzile motivelor, ca la Bonţeşti 25• Un pahar este decorat cu
" romburi cu punct central" ( fig. 1 3/5) , obişnuite pe paharele de la
Hăbăşeşti 26 şi Frumuşica ( Piatra Neamţ) 27 , fiind pictate şi pe fond alb.
Un alt exemplar este decorat cu bucle secţionate din " spirale în Z
agăţate " (fig. 1 3/4) , foarte frecvente la Frumuşica 28 ;
2. Pictura tricromă pe fond alb, inversînd funcţia culorilor alb şi
roşu, constituind pictura clasică a ceramicii tricrome. Gîtul unei amiore
20

Ibidem, p. 44, 53, fig. 1 6/4 ; 20/2.
21 Muzeul de Istorie din Galati.
22 A. Nitu, Ceramica Cucuteni B de la Miorcani (Botoşani), tn Memoria, 1, 1969,
p. 279, fig. 1 /1 ; A. Cr î ş m ar u Contributii la cunoaşterea Neollticului din Jmpre
):Jrimile Sdvenilor (jud. Bot oşani), in SCN, 2 1 , 2, 1 970, p. 275, fig. o/5 ; 7/3-4.
23 Institutul de Istorie şi Arheologie din laşi,
24 VI. Dumitrescu, La station pn?historique de Bonteşti, in Dacia, III-IV, 1927-1 932,
p. 1 02, fig. 1 3.
,

Ibidem, p. 106, pl. 1/1-3.
ldem, Hdbdşeşti, Bucureşti, 1954, p. 348 şi urm., pl. LXXIX/2---4, Q,
27 C. Matasi!., Frumuşica. Bucureşti, 1946, p. 1 43, pl. XVI/123.
28 Ibidem. pl XIV/101, 1 18 ; XV/100, 1 04-106.

25
26
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( fig. 13/3) decorate, de asemenea, cu .,spirale în Z agăţate" , cruţate insă
cu roş pe fondul alb, ca pe amforele de la Frumuşica 29 sau Hăbăşeşti 30 ;
III. Ceramica pictată de stil Cucuteni AB2 aparţine exclusiv gru
pelor y şi c'l Apariţia ceramicii AB, prin cercetările recente în
diferite staţiuni conţinînd această perioadă şi într-o varietate stilistică
mai bogată decît în aşezarea de la Cucuteni, pe baza căreia s-a făcut
clasificarea iniţială a grupelor stilistice 31, necesită desigur revizuirea
şi completarea acestei clasificări. Dar această reconsiderare nu se va
putea face, decît în urma studierii şi publicării integrale a ceramicii AB
rezultate din săpăturile recente de la Cucuteni şi Ghelăieşti sau din
săpăturile de amploare de la Traian. In studiul de faţă sînt prezentate
în primul rînd aspectele decorative clasice ale grupelor stilistice, defi
nite, ca punct de plecare, de clasificarea lui H. Schmidt :
1 . Grupa y . Decorul pur în stilul acestei grupe, acoperind singur
suprafaţa vasului, apare cu deosebire pe capace, dar parţial poate
constitui decorul zonelor secundare pe vasele grupei c'l .
Capacele grupei y , în formă tipică de ., cască suedeză " , au
suprafaţa acoperită cu un decor unitar 32 sau diferenţiat pe calotă şi
perete 33• Exemplarul reprodus ( fig. 1 4/2) are decorul calotei şters, dar
pare că se continuă pe perete. Decorul pare format de benzi spiralice
liniare pe fond brun, dublate de benzi spiralice mai inguste şi acoperite
cu culoare albă întinsă, în stilul subgrupei y 2 34• Capacele cu decor
spiralic la Traian sînt executate în cele două variante stilistice ale
subgrupei y 2 35.
V asele piriforme ( fig. 15/3) au zona gîtului şi a corpului decora te
cu .,motivul cordiform " , format din benzi liniare negre pe fond brun,
rezervate cu culoare albă suprapusă în interspaţii peste fondul brun ;
jumătatea superioară a zonei umărului este decorată cu siruri de
n motive în xu de culoare neagră pe fond brun, alternînd cu benzi ori
zontale de culoare albă. Decorul din toate trei zonele este deci executat
în stilul subgrupei y 1 şi are analogii perfecte, ca tehnică, motive şi
dispoziţie, pe amforele de la Cucuteni 36 sau pe vasele piriforme de stil
y de la Traian 3 7 ;
•

29 Ibidem, pl . XXI I /1 58.
30 VI. Durnitrescu, Hăbăşeşli, pl. LXXVIII/2.

3 1 H. Schm idt, Cucuteni, Berlin-Leipzig, 1 932. p. 30 urm.
VI. Dumitrescu, La stalion prehistorique de Traian, in Dacia, IX-X, 1 941-1944,
pl. V/1 ; Vl/6.
33 Ibidem, pl. V /2-3 ; Vl/1-4.
34 H. S chmi d t, op. cit., p . 35, pl. 15/7 .
35 VI. Dumilrescu, in Dacia, IX-X, 1941-1 944, p. 53 urm. , 55 urm., pl. IV/2--3 ;
VI/4, 6.
36 H. Schmidt, op. cit., p. 33, 35, pl. 1 3 /8 (motive in X) ; 1 5/9 ( motivul cordiform).
37 Vl. Dumitrescu, in Dacia, IX-X, 1 941-1944, p. 51 urm., 79, 85 urm., pl. lll/6,
1 0--1 5 ; XV/6 ; XVIII/1-3, 1 2-13.
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2. Grupa � . Decorul acestei grupe apare pe forme diferite de
, singur sau asociat cu decorul grupei y . Formele ceramice ale
t rupelor � şi e , legate evolutiv, nu pot fi definite decît prin tipul
1 r generic, variantele fiecărui tip de vas nu pot fi stabilite decît în
drul complexului ceramicii din această aşezare şi prin r aportare la
mplexele celorlalte aşezări din perioadele respective. De asemenea,

.. ·- -

"' ! .
1

• - -

;: '0./52

' ·· ��
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1 ig. 16. - Ceramică Cucuteni AB2 ( 1 ) şi B 1 (2) :

1, locuinta 2 ;

'
1

1�

2, locuinta 3.

1r<linea descrierii formelor ceramice şi a aspectelor decorative specifice
fi i ( ritelor forme de vase, determinînd atît variaţia decorului în fiecare
1 l cucuteniană, cît şi evoluţia decorului de la o perioadă l a alta, nu
te fi, evident, stabilită iniţial 38•
1
•.

38 Analiza

şi ordinea descri erii formelor şi ornamentatiet cer amicii făcute de
O. Kandyba pentru ceramica B 1 de la Şipeniti diferă, logic şi organic, de acelea
racute de H. S�h!llidt pentru !ntn�ag� ��fi!mjc� A, A13 ŞI ş d� 1� C\lCj.l ţ�ni.
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Un capac tot in formă de "cască suedeză " cu barul mai lat ( fig.
1 4/1 ) , in pastă cărămizie-razie, netezită in interior şi cu feţuial! de
t�ceeaşi nuanţă la exterior, acoperită apoi cu un fond de culoare
t� lbicioasă, are un decor diferenţiat in trei zone. Barul şi peretele
poartă acelaşi decor cu " spirale agăţate cu voluta in culbec" şi cu cite
o "perlă foliacee" în piinii 1 volutele sînt trasate uniliniar, iar corpul
spiralelor prin trei linii 1 perlele sînt cruţate prin umplerea pilniilor cu
c uloare neagră. Zona marginală a calotei este decorată cu şiruri supra
puse de "zig-zaguri cu liniile intretăiate la capete" similar cu " motivele
I n X" din decorul grupei y . Decorul zonei centrale, pe creştetul
ralotei, este şters. Decorul vasului, pictat cu negru şocolatiu pe fondul
ele culoare albă, aparţine stilului subgrupei a 1 39. Decorul cu şiruri
o;uprapuse de "motive în X" deasupra decorului cu " spirale agăţate şi
2-3
perle" se întîlneşte pe vasele piriforme a 1 şi capacele a
cie la Traian 40,
O strachină tronconică cu gura lărgită ( fig. 1 6/ 1 ) , în pastă cărămizie
qlHbuie acoperită în interior cu culoare brună deschis, este decorată în
I nterior cu trei zone circulare, despărţite prin benzi umplute cu culoare
ulbă. Decorul central, pe fund, îl constituie motivul cruciform în X. Zona
mediană, parietală, este decorată pozitiv cu trei " spirale conjugate" şi
c·u " perle foliacee " haşurate cu linii negre. Decorul marginal, pe buză,
este format de " elipse cu tangente" cruţate prin haşurarea pîlniilor cu
linii curbe concentrice cu elipsele. Decorul este executat prin linii negre
pe fondul de culoare brună şi asociat cu culoarea albă in limitele inter
:ronale, deci în stilul subgrupei a 2 41• "Elipsele cu tangente" şi haşu
rarea interspaţiului apare în decorul amforelor y 3 de la Traian 42•
.. Spiralele conjugate " , cu una din bucle secţionată, decorează umărul
mnforelor fJ 2 din aceeaşi aşezare 43. " Motivul în X " , detaşat din
Interiorul elipselor apare, de asemenea, în decorul vaselor piriforme fJ 1
din această aşezare 44• Nouă este numai dispoziţia decorului în factura
lui pură în interiorul străchinilor, care în grupa ll prezintă de obicei
I n interior un decor în decalaj sub raportul compoziţiei simplificate şi
n culorii de nuanţă diferită, faţă de decorul principal de la exterior.
Pe amforele bitronconice, cu gîtul strîmt şi gura în pilnie ( fig. 1 5/2
ş l 1 9/1 ) , decorul este organizat în trei zone, dispuse totodată tectonic
şi în suprafaţă, acoperind două treimi din înălţimea vasului. Decorul este
r

39 H. Schmidt, op. cit., p. 36 urm., pl. 1 6 /7 ; 20/2 (crater decorat cu "spirale agl'i

tate şi perle").
V l. Dumitre,.. c. u, fn Dacia, IX-X, 1941-1944, p. 65 urm., 80, 87, pl. IX/8 ;
X V/2-3 ; XIX/4-5.
4 1 H. Scbmidt, op. cit., p. 37, pl. 20/3.
42 VI. Dumitrescu, in Dacia, IX-X, 1 941-1944, p. 62, pl. VII /3.
43 Ibidem, pl. XII/1.
44 Ibidem, pl. I X/2.
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diversificat în cele trei zone. Motivele principale sînt formate din benzi
C"ruţate din fondul de culoare brună al suprafeţei şi acoperite cu linii
ele culoare albă. Motivele anexe prezintă perle foliacee" , de asemenea,
cruţate şi conturate cu una sau două linii albe. Rezervarea motivelor se
face cu culoare neagră întinsă sau liniară. Zona gîtului are un decor
simplu cu " ghirlande şi perle verticale în unghiurile inferioare". lnter
spaţiul este acoperit cu negru întins deasupra şi haşurat în linii curbe
dedesubtul ghirlandelor. Zona superioară a umărului este decorată cu un
motiv nou, "spirala în S cu diagonală", iar culoarea neagră este haşurată
tn linii curbe. Zona inferioară a umărului prezintă decorul obişnuit
I'U "spirale liniare agăţate", iar pîlniile sînt umplute cu culoare neagră.
l .imitele zonale sînt delimitate prin două linii orizontale, dar nu sînt
umplute cu alb. Decorul conturat sau cruţat cu culoare neagră pe fondul
brun şi linii secundare de culoare albă în interiorul motivelor. este
l'Xecutat în factura clasică a subgrupei () 2, varianta cu alb secundar 45•
Decorul cu "ghirlande de linii albe" , cruţate pe fond brun prin culoarea
nPagră a interspaţiului, nu trebuie atribuită grupei a 2, cum s-a făcut
rle regulă pentru ceramica () de la la Traian, deoarece pe gîtul unei
omfore similare de la Traian acelaşi decor cu " ghirlande " este crutat
1 · u culoare neagră întinsă şi liniară, iar liniile albe, identice ca în
qrupa a 2, sînt înlocuite prin şiruri de puncte, caracteristice grupei
b 2 46. Pe amfora de la Ghelăieşti, liniile albe pe corpul ghirlandelor
l'adrează cu liniile albe ale motivelor din celelalte zone decorative. Pe
mnfora de la Traian, şirurile de puncte albe conturează sau decorează
rn otivele din toate zonele decorative.
Un fragment de buză de amforă, probabil cu prag, este decorat în
o. li lul aceleiaşi subgrupe cu motivul " elipselor cu tangente" însoţit de
.. perle ", executat cu negru şocolatiu pe brun şi conturat cu alb secundar
d ispus în şiruri de puncte ( fig. 1 5/1 ) .
V asele piriforme a u patru zone decorative, acoperind suprafaţa
vasului pînă la fund ( fig. 1 5/3) . Decorul de stil 6 este însă asociat cu
d<'corul de stil y 1 . Decorul de stil fJ 2 din zona inferioară a umărului
<•ste format de motivul "spiralelor liniare agăţa te" , flancate de "perle
r o!iacee" conturate şi decora te de o linie albă, constituind aspectul
decorativ specific al vaselor piriforme de la Traian 47•
Decorul craterelor prezintă o serie de aspecte metopice derivate
din motivul " elipselor cu tangente" (fig. 25/1 ). Vasul are două zone
dt•corati ve, împărţite în patru metope prin benzi verticale comune.
•

t,s H. Schmidt, op. cit., p. 37, pl. titlului nr. 4-6, 8 (albul secundar sub formi'i de
linid sau şiruri de puncte).
46 Vl. Dumitrescu, in Dacia, IX-X, 1 94 1 -1 944, pl. XII /1 .
�7 Ibidem. pl. XVIII/1.
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C i mpul metopelor este decorat numai cu " tangentele" elipselor ş i cu
" perlele foliacee " din pîlnii. Limita dintre zonele decorative, benzile
norticale şi motivele decorative sînt cruţate pe fondul de culoare brună
dt•schis prin culoarea neagră din metope. Benzile verticale ale metopelor
')1 benzile oblice ale tangentelor sînt acoperite cu linii de culoare roşie
hrună. Banda limitei zonale este acoperită cu trei linii orizontale de
c 1 1 loare albă, iar perlele sînt conturate printr-un şir de puncte albe.
l ehnica picturii aparţine deci stilului subgrupei fJ 2, varianta cu roş 48 ;
IV Ceramica de stil Cucuteni B1. In săpăturile reluate în aşezarea
e l e la Cucuteni, stratul corespunzător acestei faze cuprinde ceramica
qrupelor b şi E 49• In aşezarea de la Traian, ceramica fazei AB2 indică
')1 prezenţa ceramicii E 50, însă masa ceramicii aparţine grupelor y şi
1'1
In schimb, unele specii de ceramică, caracterizate prin pastă, forme
') 1 decor înglobate în subgrupa b 4, sînt intermediare între ceramica
li ş i E 5 1 • Dacă în aşezarea de la Traian, care aparţine perioadei AB,
nC'este specii ceramice prezintă formele şi decorul grupei fJ şi deci
r i Hnîn în cadrul fazei AB2, în aşezarea de la Ghelăieşti, care aparţine
l ozei B1 , aceleaşi specii ceramice prezintă şi forme sau decoruri carac
t eristice grupei E şi trebuie încadrate în faza B l . De altfel, decorul
qrupei b , considerată în ansamblul ei, reprezintă formula finală a
t•voluţiei stilului manierist al ceramicii AB, din care se desprinde decorul
q rupei E şi evoluţia stilului baroc al ceramicii B. Ceramica grupei E
de la Ghelăieşti cuprinde deci elemente de tranziţie între ceramica AB2
-,i B, preluate deopotrivă din decorul grupelor y şi b :
1 . Specia cu pastă cărămizie-razie, acoperită cu un fond de culoare
brună-gălbuie, prezintă formele de străchini cu decorul propriu grupei b
de la Traian (fig. 1 6/1 ) sau cu un decor propriu grupei E , dispus
in interior în două zone ( fig. 1 7/6) : pe buză un şir de " ove" ; pe fund,
două "volute cu coadă bifurcată" şi cu "benzi unghiulare" la bază sînt
dispuse inversat. Motivele, ove şi valute, sînt cruţate prin haşurarea
I ncompletă a interspaţiului prin linii negre-şocolatii, determinînd două
valute liniare. Banda ovelor şi a volutelor libere este acoperită cu
I'Uloare albă. Aceste " valute cu baza bifurcată" constituie o adaptare
In dispoziţie radiară pe fundul străchinii a decorului dublu cu "valute
conjugate " şi "benzi unghiulare" în pîlnii, pictate pe fond alb, de pe
amforele E din faza B2 de la Podei 52 ;
•

48 H. Schmidt, op. cit., p. 37, pl.. titlului nr. 7.
'•9 M .. Petrescu-Dimbovita, Cucuteru (Monumentele patriei noastre), Bucureşti, 1 966,
p .. 1 8..
60 Vl. Dumitrescu, !n Dacia, IX-X, 19.(1-1944, p. 85, pl. XVII/26.
5 1 Ibidem, p. 64 urm., 84.
&2 C.. Matasli, Aşezarea eneoliticd Cucuteni B de Ia T1rgu Ocn a-Podel, ln AM,
II-lll, 1 964, p, 27, 40, fig. 1 4/6, 9-10 1 26/3 ..
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2. Specia cu pastă albă-verzuie, caracteristică ceramicii AB, pre
zintă forme specifice grupei b dar cu decor de stil E , sau forme
Vasele sînt corodate, dar pasta albă, de
şi decoruri proprii grupei E
nuanţă impură, verzuie-albăstrie-cenuşie, a putut avea o feţuială mată
sau lustruită, deoarece decorul pictat cu negru-şocolatiu este polisat.
Un capac în forma tipică de .,cască suedeză" cu două proeminente,
dar cu fund mic concav ca la capacele E ( fig. 1 6/2) , are o singură zonă
decorativă dispusă pe marginea calotei şi pe partea superioară a pere
telui. Decorul cu " elipse şi tangente" este trasat numai prin contururi
uniliniare. Buza este subliniată de un şir de .,segmente". Motivele deco
rative şi dispoziţia lor sînt caracteristice capacelor E de la Şipeniţi 53.
ll�1 pahar de formă bitronconică proprie ceramicii B ( fig. 1 7/1 şi
1 8/4) are un decor cu două metope tipic pentru paharele E
Metopele
.;înt însă decorate cu două benzi liniare oblice şi două puncte la bază
Benzile oblice corespund .,tangentelor duble" din decorul subgrupei y 3
la Cucuteni unde apar şi î n decorul grupei E şi chiar însoţite de
puncte negre 54.
Un fragment de amforă cu tortiţele pe gît ( fig. 1 9/2) prezintă un
decor caracteristic acestui tip de amforă în grupa E : ., elipse legate
prin benzi în x u . Elipsele, dispuse în jurul tortilor, sînt conturate
printr-o bandă cu nervură mediană şi umplută cu culoare albă, iar în
interior sînt decorate cu o bandă verticală tratată identic. Benzile în X
nu sînt acoperite cu alb. Acelaşi decor este cunoscut pe amforele E de
la Frumuşica ss ;
3. Specia cu pasta roşie arsă perfect, caracteristică ceramicii B ,
prezintă uneori un decor specific ceramicii b : u n fragment d e buză
verticală de strachină cu corpul tronconic ( fig. 1 4/5) este decorat la
exterior cu motivul .,elipselor cu tangente liniare " însoţit de " perle" în
formă de segment arcuit, motivele fiind cruţate pe fond de culoare
brună-roşie prin culoarea neagră a pîlniilor. Perlele şi elipsele rămîn
neconturate, dar cîmpul elipselor este decorat cu motivul cruciform în X,
caracteristic elipselor cu tangente pe gîtul vaselor b de la Cucuteni
şi Traian 56 , sau pe gura străchinilor E de I a Frumuşica 57 ;
4. Ceramica de stil pur E , sub raportul pastei, picturii şi moti
velor, va fi numai exemplificată prin unele forme de vase şi aspecte
•

•

53 O.

Kandyba,

Schipenitz

(Bi.icher zur Ur-und Fri.ihgeschichte, V), Viena, 1 937,

p. 88 urm., fig. 1 26, 1 29-1 3 1 , 136.
5" H. Schmid t , op. cit., p. 36, 41 , pl. 15/12-1 3 ; 2 1 /7, 1 1 .
5� C . Matasă, Frumuşica, pl. XXXVIU /312.
56 I-1. Schm i dt, o p . cit., p. 38, pl. 1 7f2a ; VI. Dumitrescu, in
pl. XII/1 5 ; XIX/2.
57 C. Matasă, Frumuşica, pl. XI /50a.

Dacia,
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- Ceramică Cucuteni AB2 ( 1 ) şi Bl (2-6) :
4, 6, locuinţa 3.
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decorative. Decorul pictat cu negru sau negru-brun prezintă cele două
variante, pe fond de culoare albă sau brună, fondul brun putînd fi
constituit de feţuiala lustruită a pastei.
a) Ceramica pe fond alb. Fondul alb este preluat din sub
grupa 6 1 . Cruţarea "elipselor cu tangente" prin culoarea neagră
în tinsă în p1lnii, ca pe ceramica b , continuă şi pe străchinile E insă,
perlele foliacee sînt înlocuite prin "perle cu segment" sau prin "arcuri" ,
iar cîmpul elipselor este redus î n formă d e scut prin segmente negre
( fig. 1 4/4) şi decorat cu o bandă liniară dispusă variat ( fig. 17 /4) , ca pe
străchinile E de la Fcumuşica şi Cucuteni ss. O strachină mică este
decorată pe gură cu o bandă de trei linii în " zig-zag" (fig. 1 4/6) , decor
frecvent pe străchinile E în toate aşezările cucuteniene, ca cea de
la V ăleni ( Roman) 59, care cuprinde un complex cer amic identic cu cel
de la Ghelăieşti.
Partea superioară a unui crater mic prezintă în zona gîtului motivul
simpli cat al " elipselor lenticulare cu tangente liniare", iar în zona umă
rului un decor metopic cu "perle ovale" cruţate cu negru inchis (fig. 1 4/7).
Forma vasului şi decorul umărului apar la Cucuteni 60, iar decorul de
pe gît este frecvent pe amforele din această aşezare 6 1 sau de
la :;iipeniţi 62•
Un vas de formă piriformă sau de amforă, fragmentar ( fig. 1 7/5, 7),
în pastă rozLe, avea prinse deasupra umărului pateu cupe şi este decorat
unitar cu "spirale în S agăţate cu ochi de prindere ajurat" şi "benzi
unghiulare" in pîlnii. Pe vas, ochii spiralelor sînt conturaţi printr-o
bandă liniară, iar ochii simplificaţi de pe cupe printr-o linie. Un vas cu
cupe similare pe umăr s-a descoperit la V ăleni 63 •
o amforă cu gîtul lipsă (fig. 1 9/4) are zona umărului decorată cu
elipse cu tangente" prinse in jurul torţilor şi contura te cu bandă liberă
in formă de dublu cerc. Banda liniară a tangentelor are grupe de linii
transversale . Pîlniile sînt decorate cu "arcuri întretăiate" şi "perle
foliacee cu bandă liniară" sau perle mici în formă de "pastile". Zona
corpului este decorată pozitiv cu spirale în S izolate, indicînd ca o siglă
derivaţia decorului predilect al acestei zone cu "motive cordiforme
legate cu diagonale" din motivul . spiralelor cu diagonale" de pe umărul
craterelor şi amforelor E !f\ � de la Podei 64 • In adevăr, spaţiul
interior al motivelor cordiforme este, de asemenea, izolat ca motiv
•

Ibidem, pl. XXXIX/324-325 l H . Schmidt, op. cit., p. 39 urm., pl. 20/1
59 V. Ursachi, Cercetări arheologice efectuate de Muzeul de Istorie din Roman, în
Carpica, 1. 1 968, fig. 1 3/8.
60 M. Petrescu-Dimbovita, Cucuteni, fig. 21 dreapta.
6 1 H. Schmidt, op. cit., pl. 1 8 /7-8.
62 o. Kandyba, op. cit., fig. 49, 63----QS, 71, 73.
63 V. Ursachi ' în Carpica, 1, 1 968, p. 1 28, fig. 1 4/9.
" C. Matasă, în AM. II-III, 1964, p. 45, fig. 24/6 ; 29/1.
.
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pozitiv de culoare neagră pe străchinile E din această aşezare 65•
O amforă cu gura in pîlnie (fig. 1 9/6) are două zone decorative.
Zona gîtului este liberă. Zona umărului are un decor cu "două metope
separate" prin zone intermediare. Aspectul metopic derivă din motivul
" elipselor cu tangente" , ca pe arnforele şipeniţiene, elipsele fiind izolate
în zonele intermediare şi apoi resorbite, lăsînd un spaţiu oval sau ogival .
cruţat cu culoare n eagră întinsă 66• Metopele sînt decorate cu tangente
libere, delimitate prin linii duble. Pîlniile inferioare sînt decorate cu un
" arc lat" cruţat cu negru la baza metopei şi un "arc îngust" pozitiv pe
limita verticală a zonei intermediare. Pîlniile superioare sînt decorate
cu o ., perlă" negativă în partea superioară a metopei, un "arc" pozitiv
dispus identic cu cel din pîlniile inferioare şi un "segment" negru prins
pe tangentă. Decorul metopic executat liniar, cu negrul redus in pîlnii,
nu are motive anexe spiraliforme, ca pe amforele şipenitiene, ci perle,
arcuri şi segmente ca pe amforele tripoliene sau pe vasele piriforme de
la Valea Lupului ( Iaşi) 67 ;
b) Ceramica pe fond brun, preluată din subgrupele li 2-3. Paharele
de cel mai pur stil şipeniţian 68 prezintă cadrul clasic cu "două metope
contigui" decorate la colţuri cu liniuţe oblice ( fig. 1 7/3 şi 1 8/2) sau cu
siluete zoomorfe pictate cu negru (fig. 5/1 şi 1 7/2). Stilizarea animalului
cu coada terminată în măciulie este caracteristică stilului zoomorf pe
ceramica de Ia Bilce Zlote ( Gali ţia) 69• Un pahar pictat cu negru-brun
introduce la baza metopelor un decor liber cu "spirale liniare cu ochi
opac" dispuse în arcade ( fig. 1 8/3) , după procedeul paharelor E de la
Vd.Jeni, Frumuşica şi Cucuteni 10•
Decorul cu "elipse şi benzi in X", dispus într-o singură zonă înaltă,
apare şi pe amforele cu gura în pîlnie şi tortile pe umăr ( fig. 20/1 ).
Elipsele, dispuse deasupra torţilot , au forma ogivală secţionată Ia capete,
deoarece banda liberă a conturului comunică cu banda limitelor zonei
decorative, şi sînt decorate în interior cu o bandă oblică şi o perlă
circulară. Spaţiile libere din interiorul şi de la exteriorul elipselor sînt
conturate cu o linie neagră. Intre elipse rămîn deci două cîmpuri meto
pice decorate de benzile in X cu liniile întreţesute. Banda limitelor zonale
şi a elipselor este acoperită cu culoare albă. Acest dublu procedeu a
fost introdus de subgrupele Y 3 şi o5 2 71 Contopirea benzii motivelor
d5 Ibidem, fig. 1 1 /3.
66 o. Kandyba, op. cit., fig. 44, 49---5 1.
67 M. Dinu, Şantlerul arheologic V alea Lupului, in Materiale, III, 1957, p. 1 66, fig. 3.
d8 O. Kandyba, op. cit., fig. 91 urm.
d9 B. L, Bogaevsky, Les lnstruments de produclion et les animaux domestiques de
Tripolle, Leningrad, 1937, p. 223, fig. 74/2-5.
70
V. U rs achi, ln Carpica. 1, 1968, fig. 13/1 5 ; C. Matasll, Frumuşica, pl. Xll/50;
M. Petrescu-Dimbovita, C ucuteni, fig. 21 stinga.
7 1 H, Schmidt, op. cit., p. 35 unn., pl. 1 5 /1 1-12 ; 18/6----8 ; 20/3 ; Vl Dumitrescu,
tn Dacia, IX-X, 1 941-1944, pl. VUjJ---4, 12 1 XII/1 1-13, 20.
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banda limitei zonale va caracteriza şi decorul cu motive cordiforrne,

la zona inferioară a corpului pe ceramica E şi t de la Podei 72•
. It•• orul cu elipse şi motive în X " , cu banda acoperită cu alb, este cu
, ,,.o,ebire caracteristic ceramicii Cucuteni B din depresiunea subcar
' 11 1 1 1 ' 4 , intîlnindu-se pe amforele de la Podei 73, Frumuşica 74 şi Viişoara
1 l l ryu Ocna) 75•
Amlorele cu gura răsfrîntă şi umărul dublu boltit ( fig. 20/2) au două
' " I I I' pe umăr, decorate cu acelaşi motiv, .,spiralele în S cu diagonală".
l'rocedeele decorului precedent se repetă : comunicarea benzilor inter
' "uale cu banda motivelor şi acoperirea lor · cu culoare albă. Dar se
•dnugă un al treilea procedeu : ramificarea benzilor interzonale deter
m i n A benzi albe, care dublează la exterior banda motivelor spiralice
• r u t ate pe fondul brun. Acest procedeu continuă deci .,decorul dublu"
y 2. Pe craterul de la Cucuteni, motivul similar al .,spira
• 1 subgrupei
h· lor cu diagonală " , dar secţionat în formă de .,volute legate cu diago
a n lt• " , are benzile liniare pe fondul brun dublate de o bandă albă 76• In
A m bele cazuri diagonala leagă direct benzile albe exterioare, nu benzile
• r u tate, ale motivelor şi, deoarece ea nu dublează o diagonală cruţată
" !il spiralele, constituie singură diagonale de legătură şi intră astfel
•1
structura motivului principal. Reţeaua benzilor albe, ramificată
· onlinuu în ambele zone decorative, delimitează spaţiile interioare pen1 1 1 1 motivele anexe ale spiralelor : la subsuoara spiralelor, " perle" ovale
• 11 baza secţionată şi haşurate cu linii negre, iar deasupra şi dedesubtul
dlnqonalei .,benzi unghiulare", care flanchează atît diagonala cit şi bucla
• a d ralelor. .,Perle foliacee" , dispuse cu partea lată la subsuoara spira
h• l o r şi haşurate cu negru, apar în decorul amforelor subgrupei p 1 77,
l •••rle haşurate cu alb sau negru şi orientate la fel apar la subsuoara
•Pi rtllelor pe străchinile ( fig. 1 6/1 ) şi pe vasele piriforme ale subgrupei
� l �� ; perle nehaşurate sînt alipite de corpul spiralelor pe vasele
1 79• Aceste perle foliacee pot constitui
• • i r l forme ale subgrupei
. . 1 aqinea motivelor anexe de la subsuoara spiralelor cu diagonală .
. \ u pir ea lor în interiorul buclelor spiralelor este determinată de redu
' Nt•a spaţiilor rezervate de reţeaua benzilor albe, iar haşurarea lor cu
l i 1 1 i i negre se explică prin culoarea unitară a decorului de stil
e . Insă,
oh•otl rece, pe de o parte, motivul .,spiralelor cu tangentă" constituie
o h•t·orul caracteristic al c:eramicii E şi � din faza Cucuteni B2, ca
· � n d l tl t

n

1

•

72

73

74
1r1

76

C. Matasll, In AM, II-III, 1 964, fig. 24/6 1 27/2 1 29/1.
Ibidem. fig. 'J-6/4.
Idem, Frumuşica, pl. XI/SOc.

Muzeul din Oraşul Gh. Gheorghiu-Dej.

H. Schmidt, op. cit,, p. 34, pl. 1 5/7.
·7 VI. Dumitrescu. In Dacia, IX-X, 1 941-1 944, pl. 11 /2.
;a Ibidem, pl. XV/6.
79 Ibidem, pl. IX/8.
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l'udcl sau Cucuteni eo, prezentînd benzile unghiulare lîngă diagonală
o i l nd perlelor din buclele spiralelor o formă de bandă liniară, iar pe

n i tel parte motivul principal al "spiralelor cu diagonală" dă naştere

, . forme derivate, constituite de "diagonale şi perle" sau numai de

, ..., , J c, " , care au totdeauna forma bandată 81, este logic ca perlele anexe
,,,.u n h•lor să fie denumite "benzi liniare" şi aceasta cu atît mai mult, cu
. •• u neori spiralele au "benzi liniare" şi la exteriorul buclelor 82, iar
''' • •unnal ele pot fi flancate, de asemenea, de "benzi liniare" 83 în locul
.. . . . uv clor unghiulare. Pe o altă amforă ( fig. 1 9/5) , decorul din cele două
" ' ' ''
are diagonala dintre spirale orientată în acelaşi sens. Ambele
• m lore au buza decorată cu segmente negre. Decorul cu "spirale şi
•1I J A(JO il8Je" dublate de benzi umplute CU alb COnstituie pînă acum 0
' •r nderistică a ceramicii E din depresiunea subcarpatică.
Un vas piriform ( fig. 1 9/3) , în pastă cărămizie-roşie, are o singură
• " ' " " decorativă, cu n elipse şi tangente " insoti te de "perle cu segment"
. ,, 1 • 1 l nille superioare şi "arcuri" în pîlniile inferioare, identice ca formă
, , n•le de pe amfora cu decor metopic ( fig.
19/6). Această specie de
._.. piriforme, cu pastă roşie şi decor negru, se întîlneşte şi in alte
• 114'/llrl cucuteniene ;
V. Ceramica de tip Cucuteni C constituie o categorie secun
. n . , � 1 n complexul cer amicii din toate aşezările cucuteniene din fazele
\ 11 �1 H, dar specifică, atît prin originea ei străină din spaţiul eurasiatic,
• li ,1 prin structura pastei şi factura decorului.
In afară de fragmente ( fig. 2 1 /5--6 ) , sau găsit castroane ( fig.
: 1 1 - 3) sau cratere ( fig. 2 1 /4) întregi. Pasta amestecată cu pietricele şi
• • • •ldl este arsă cără:m.iziu-roş. Decorul pectinat cu dungi verticale apare
, ... q l t u l ( fig. 2 1 /6) sau pe corpul vasului ( fig. 2 1 /4). Decorul imprimat in
' ' '" " a de "şnur înfăşurat" este dispus transversal deasupra buzei ( fig.
: 1 Ul sau formează benzi în "zig-zag" pe umăr (fig. 21 /5-6). Unele vase
" n i l lpsite de decor ( fig. 2 1 /3), altele au şi buza decorată cu simple
' ''"t4turi transversale ( fig. 2 1 /4).
·

·

•

·

*

• h•

Complexul animologic, se referă la cele două categorii de fenomene
.o;uprastructurii culturii cucuteniene, arta şi religia, definite concret

pr I n obiectele materiale descoperite sau interpretate funcţional prin
t•ln('tlcile rituale condiţionate de dispoziţia lor în complexele de habitaţie.
10

C. Matasă, In AM, 1'1-111, 1 964, fig. 12/1 ; 1 8/2, 4, 6 ; 21/5 ; 24/1, 6 ; 25/2 ;
26/1, 5 ; 27/2 ; 28/9 ; 29/1 ; M. Petrescu-Dimbovita, Cucuteni, fig. 17.
1 ' C. Matasă, In AM, II-III, 1 964 , fig. 1 7/2, 5, 7-8 ;
H. Schmidt, op. cit,, p, 42,
pl. 21 /12-14.
� C. Matasă, In AM, II-III, 1 964, fig. 25{2,
N Ibidem, fig. 26/5,
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Pla&ticli antropomorfli :

1

.

J,

_ _ _ _

1,

groapa 1

;

2, 4,

locuinta
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Plastica cuprinde atit figurinele antropomorfe sau zoomorfe, dt
uhlectele de podoabă sau de cult, modela te în genere din lut.
Plastica antropomorfd este reprezentată de figurine feminine
1 u1J 1nentare descoperite în complexele locuinţelor sau în gropi. Dimen
; u n i l e acestora variază între 0,042 şi 0, 1 37 m. Toate figurinele antro
' " · morfe aparţin categoriei idolilor în poziţie verticală 84, fiind modelaţi
, l pastă fină, omogenă, bine arsă, avînd culoarea cărămizie-roş şi numai
. ,, 1• x emplar are culoarea cenuşie în ruptură.
Liniile modelajului se încadrează canoanelor caracteristice schema
l , •n• ului şi geometrisrnului plasticii cucuteniene din fazele AB şi B 85•
' A pul rotund-discoidal cu nasul în " en bec d' oiseau" , ochii indicaţi prin
,,,1 ur l IT' ici în lobii laterali, braţele de forma unor conuri scurte şi apla1 - t n l C' , bustul dreptunghiular cu spatele plat şi pieptul uşor reliefat (fig.
·: 'J. ; 23/3 şi 24/3). Sînii sînt redaţi fie prin pastile aplicate ( fig. 24/3) ,
•• 1 1 rnodelaţi o dată cu corpul (fig. 23/3, 4) , fie prin mici orificii
. f e q . 22/2). Corpul svelt, steatopigia puţin accentuată, abdomenul uşor
on vex şi uneori cu ombilicul indicat printr-un mic orificiu ( fig. 22/1 , 2
''
'J.4/ 1 ) . Şoldurile reliefate sînt perforate transversal, iar sexul este
' ' " l l cat printr-o linie incizată, verticală ( fig. 22/2, 3 şi 23/4), la altele
, , , intr-un triun�hi incizat uneori simplu (fig. 22/ 1 ) , alteori combinat cu
" l i nie mediană incizată ( fig. 24/1 0), sau redat plastic prin pastile, de
J ormă neregulată, aplicate ( fig. 22/4). Picioarele unite au în jurul genun
' h i l ar o proeminenţă şi se termină, de regulă, într-o labă comună redată
·� hematie ( fig. 22/3, 4). La două figurine
fragmentare, descoperite in
'"' uinţa 1, picioarele se termină într-o labă redată naturalist, pe care
•• modelrtt într-u n strat de pastă aplicat, o încălţăminte de tipul unui
. 1 r ocasin " ( fig. 24/9,
1 O) 86• La unele exemplare, picioarele unite sînt
• '•·marcate pe r mbele părţi de cîte o linie incizată puternic (fig. 22/ 1 ) .
Intre figurinele antropomorfe, u n singur exemplar fragmentar, găsit
· uh podinn locuinţei 1 , este decorat în benzi liniare de culoare brun
loşcată, dispuse unghiular pe piept, abdomen şi spate, similar cu decorul
'ltilnit pe unele figurine de la Traian 87, Cucuteni ss, Cost/şa 89, pe unele
• i n colecţiile Muzeului Moldovei 90,
sau în aria tripoliand �' 1•

1 ,

'

•

N. Berlescu, Plastica cucuteniand din vechile colectii ale Muzeului de istorie al
Moldovei, In AM, 11-III, 1 964, p. 71.
1'� VI. Durnitrescu. Arta neolitică 1n România, Bucureşti, 1 968, p, 66-67.
86 Şt. C'ucoş, Reprezentdri de 1ncdltăminte 1n plastica cucuteniand de la Gheldieştl
(jud. Neamt), in Memoria, III, 1 971, p. 67-77.
87 H. Dumitrescu, Şantierul arheologic Traian, in Materiale, VII, 1961, p. 95, fig. 4.
8� H. Schmidt, op. cit., pl. 34/1 , 2.
&9 C. Matasli, Cercetdri din preistoria judetului Neamt, fn BCMI, 97, 1 938, Bucu
reşti, 1940, fig. 5 1 .
90 N. Berlescu, art. cit., p. 71, pl. V /1 1, 1 3 ; VIII/4, ' 5, 8-10.
9 1 T. S. Passek, Periodizacija Tripofşkich poşel�nij, in MIA., 1 0, �9!1�Vt-Lenfngrod,
1 949, fig. 49/1-4.
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Decor plastic zoomorf şi plastică antropomorfă : 1 , 4, locuinţa 2 ;
2, locuinta 1 ; 3, locuinta 3.
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Două figurine ( fig. 22/2 şi 23/4), descoperite în locuinţa 2, au în
) urul taliei o linie incizată care coboară în faţă, de pe şolduri, unindu-şi
1 apetele deasupra genunchilor. Pare să fie un element de vestimentaţie,
1111 fel de brîu legaUn faţă.
Plastica antropomorfă de la Ghelăieşti aparţine fazelor Cucuteni
A B2 şi B1 găsindu-şi analogii in plastica aşezărilor cucuteniene
" l milare 92• Existenţa numai a figurinelor feminine poate fi pusă în
lt•gătură cu divinitatea şi cu practicile magice ale cultului fecundităţii
� 1 fertilităţii.
Plastica zoomorfd este puţin reprezentativă. Au fost descoperite
două figurine fragmentare, de dimensiuni mici, modelate neîngrijit din
pastă de culoare cenuşie-verzuie. Ambele exemplare ( fig. 24/4, 5) au
r opul şi picioarele din faţă rupte şi. nu putem preciza animalele pe care
h• reprezintă .
Obiecte de podoabd. In locuinţa 1 au fost descoperite perle din lut
n rs, de formă sferică şi perforate ( fig. 24/7), lucrate din pastă fină avînd
1 uloarea cărămizie. Tot în locuinţa 1 au fost găsite rondele de ceramică,
Ju•rforate şi lipsite de decor. Una din acestea prezintă două linii incizate
re�re probabil au făcut parte din decorul vasului. Este posibil ca aceste
r ondele să fie realizate din fragmente cer amice refolosite, ca şi în alte
c1 �ezări cucuteniene 93.
Mobilierul de cult. Un tron miniatura! cu patru picioare scurte şi
d ouă braţe verticale pentru spătar ( fig. 24/2) a fost descoperit in
l ocuinţa 1. Este lucrat din pastă fină, de culoare cenuşie-albicioasă şi
l l [)sit de decor. Asemenea tronuri sînt de tradiţie mai veche, pre- sau
protocucuteniană. Exemplare similare au fost descoperite şi în alte
•• '>ezări cucuteniene !M.
Un altar fragmentar de forma unui recipient oval, probabil cu patru
picioare scurte din _c are s-a păstrat numai unul ( fig. 24/6) , lucrat din
pastă de calitate superioară, bine arsă, are culoarea roşie-cărămizie şi
nu păstrează urme de pictură. Alt exemplar fragmentar ( fig. 24/8) prel l ntă şi o parte din fundul curbat al recipientului şi un picior gros cu
c · x tremitatea ruptă. Ca tip generic, altarele descoperite la Ghelăieşti se
l ncadrează tipului altarelor adîncite în formă de recipient, similare cu
·

Vezi : N. Berlescu, ari. cit,. p. 71, pl. IV-XXI ; H. Schmidt, op. cit., pl. 34/1.
2 ; O. Kandyba, op, cit., p. 1 08 urm., foto 50, 5 1 , 52 ; H. Dumitrescu, i n Materiale,
VII, 1961, p. 95, fig. 4 ; C. Matasli, op. cit., fig. 51 ; idem, Frumuşica,
Bucureşti , 1946, pl. LVI ; LVII ; idem, in AM, 11-111, 1 964, p. 58 ; M. Dinu,
Şantierul arheologic de la Valea Lupului, in Materiale, V, 1 959, p. 250, fig. 4 ;
V, Ursachi. tn Carpica, 1, 1 968, fig. 10/1-2, 4.
PJ R. Vulpe, op, cit., p. 109.
P4 Ibidem, p. 234, fig. 234/4 ; 236/3 ; VI. Dumitrescu, Hăbdşeşti, Bucureşti, ! 954,
p. 420.
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- · Figurine, obiecte de oodoabă şi rr: obilier de cult :
fl-- 1 0, locuinta

1.
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t•l•se de mobilier Q.e cult găsite in alte aşezări cucuteniene din
Moldova 95,
Decorul zoomorl plastic aplicat sau modelat din peretele vasului,
In formă de protome :
1 . O protomă avînd forma unui cap de pasăre, lipită de fragmentul
unul vas ( fig. 23/2) lipsit de pictură, a fost găsită în locuinţa 1 . Protoma
"'"' stilizată sumar, avînd o formă piramidală pentru a reda ciocul
" u rt şi gros, iar ochii sint indicaţi prin două alveole laterale largi. Acest
Up ele protomă este unic pe ceramica cucuteniană ;
2. In locuinta 2 a fost găsit fragmentul unei mici străchini cu decor
l•ldat in maniera stilistică a subgrupei il 2, din peretele căreia se
cl11taşează o protomă de caprideu. Capul tratat naturali.s t, redă elementele
morfologice, gura, ochii, iar coarnele intoarse lateral sint prinse cu
' apetele in peretele vasului. Protome similare se întîlnesc pe ceramica
lln l l t l ană "·
Practici rituale. Sub podina de lutuială a locuintei 1 , la adîncimea
d e• 1 ,70 m, a fost descoperit un crater de tip Cucuteni AB, pictat in stilul
"chqrupei c'l 2 varianta cu roşu ( fig. 25/ 1 ) . Vasul se afla uşor înclinat
ti parţial crăpat, umplut cu chirpic şi resturile a două vase mici pictate
l n stilul subgrupei y 2 ( fig. 4/3, 4) arse pînă la scorificare. Un mic
f r nqment de chirpic neatins de ardere, păstra urme de pictură brună pe
• l h-qălbuiul fondului, dar fiind foarte friabil nu a putut fi recuperat.
( 'rodem că chirpicul din vas constituie resturile unui altar folosit in
p rnctica unui cult, iar dL'pă ardere, atît altarul cît şi vasele mici au fost
' Pn rte ritual, depuse în vasul mare şi îngropat înainte de construc
l l n locuinţei,
Complexul ritual descoperit la Ghelăieşti ( fig. 25/2) aparţine
.. r i tului de fundaţie a Jocuinţeiu frecvent întîlnit în aşezarea de
ln

Traian 97•

Dintre concluziile desprinse din descrierea categoriilor de materiale
dc•'iC'Qperite în prima săpătură, cele mai importante sînt de ordin cro1111/og/c şi stilistic, impuse de complexul ceramic al aşezării de la
1 ;tll'lăieşti în comparaţie cu complexele ceram ice din aşezările cucute
" l c•ne de acelaşi tip. Aşezarea de la Traian (Piatra Neamţ) apartine
f n tc•l AB2, cu ceramică y şi c'l
Aşezările din faza B l de la Cucuteni
• 1 Prigorenii Mici (Tîrgu Frumos) 98 cuprind ceramică c'l şi E
Numai
•

•

•�·

Ibic/,J:!m, p. 401.

H. Cehak, L'art plastique dans la culture eneolithique de la ceramique peinte en
Pologne, in Swlatowit, XIV, 1 930--1 931, p. 246, pl. XVI/5.
'7 H. Dumitrescu, in Materiale, VI
1 959, p. 166, 1 72.
" N. Berlescu, Aşezdrile cucuteniene de Ia RdzboienJ şi Prigorenil Mici, ln Studii

H

,

11 cercetdri ştiinţifice - laşi, Vl, J---.-4,

1955,

p. 158

urm.,
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"!lezarea de la Văleni ( Roman) aparţine, ca şi aceea de la Ghelăieşti,
lfti':ei Bl cu ceram1ca y , 6 şi �> La Văleni s-a scos din aceaşi
locuinţă acest complex ceramic 99, la fel ca în locuinţele de la
( rhelăieşti. Complexele ceramice ale acestor aşezări arată că evoluţia
c ..ramicii de la perioada AB la B s-a făcut prin faz e succesive str1nse,
ch•terminînd secvenţe stilistice şi cronologice, ca un j oc de generaţii în
• o ntinuitatea aşezărilor cucuteniene din cuprinsul Moldovei.
Aşezarea din faza B2 de la Frumuşica cuprinde, ca şi aşezarea din
nl 'eaşi fază de la Valea Lupului ( laşi), ceramică E şi ţ . Numai
n')ci':ările din faza B2 de la Podei (Tîrgu Ocna) şi Cucuteni aparţin unei
l n i':e finale, cu care se încheie evoluţia perioadei B, atît în Depresiunea
'ubcarpatică cît şi în centrul Moldovei. In adevăr, atît la Podei 100 cît
, 1 la Cucuteni 101 , se întîlneşte şi ceramica denumită "varianta Mon
h•oru " , determinată în aşezarea cucuteniană de la Sărata-Monteoru
1 Uuzău) 102 , care este situată de fapt în depresiunea Carpaţilor orientali.
At·eastă categorie ceramică apare ca o sinteză finală a ceramicii C sub
I n fluenţa ceramicii cucuteniene. Elementele acestei sinteze încep cu
11reluarea motivelor spiralice şi a protomelor zoomorfe în decorul pec11 nat sau plastic al ceramicii C. Dacă secvenţele din aşezările de la
1 ;tJelăieşti-Văleni ( B l cu y ), Cucuteni-Prigoreni ( B l cu
11 ), Fru
muşica-Valea Lupului (B2 fără varianta Monteoru) şi Podei-Cucuteni
Monteoru (B2 cu varianta Monteoru) se vor dovedi constante si in
'•1 plHurile altor aşezări, ele vor putea constitui patru etape evolutive in
• nclrul perioadei Cucuteni B.
Prezenţa ceramicii de factură Podei la Aldeşti ( Roman) 103, pe
' •'lea Siretului, sau a complexului ceramic identic cu cel de la Ghelăieşti
In Vcileni, pe valea Moldovei, se explică prin legăturile geografice
d i recte ale depresiunii subcarpatice cu valea Siretului, ca arteră axială
de• circulaţie a Moldovei. Pe d e o parte, micile depresiuni transversale
n i l' Neamţului şi Girovului comunică cu valea Moldovei, iar văile Bistri11'1 şi Trotuşului străbat marea depresiune şi o leagă de valea Siretului.
l 't• cie altă parte, valea Moldovei desparte Depresiunea subcarpatică de
l 'odişul Sucevei prelungit pînă în Galiţia, iar valea Siretului o desparte
t it• Podişul central moldovenesc. Elementele culturale de caracter general
• ucutenian sau specific diferitelor arii ale culturii cucuteniene, mani
lc·ste în complexul cultural de la Ghelăieşti, se explică deopotrivă prin
1 111/tatea fundamentală a culturii cucuteniene în întreg spaţiul ei geo•

Ursachi, in Carpica, l. 1 968, p. 1 27, fig. 1 3- 1 4.
Matasă, in AM, ID--III, 1964, p. 45, fig. 28/1 1 : 32/1, 3-5, 7 : 33/1 1 .
111 1 H. Schmidt, op. cit., p . 45, pl. 24/5 (ceramica D ).
'102 1. Nestor - E. Zaharia, Şantierul arheologic Sărata-Monteoru (1954), tn SCN,
VI, 3-4, 1 955, p. 499, fig. 3.
103 Muzeul din Bad1u.

"' V.
MI C.
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grafic de răspîndire, cît şi prin uşurinţa comunicaţiilor Depresiunii
subcarpatice cu celelalte regiuni naturale ale Moldovei. Aceste legături
naturale au vehiculat elementele de influenţă culturală atit între ariile
cucuteniene din diferite zone geografice, cît şi intre cultura cucuteniană
şi culturile vecine.
Pentru perioada Cucuteni A, se constată o pătrundere spre nord
pînă în depresiunea Bistriţei şi deci o continuare în ceramica din faza A2
a speciilor ceramice caracteristice faciesului Stoicani-Aldeni din S Mol
dovei. Acest facies a fost generat în faza Al şi limitat la zona de inter
ferenţă a culturii Protocucuteni cu Gumelniţa A l . Tot pe calea influen
ţelor sudice se explică protomele zoomorfe cu coarnele pliate pe vasele
de la Ghelăieşti, originare de pe ceramica Gumelniţa A2 104 şi difuzate
în aria cucuteniană pînă în Galiţia. Protoma ornitomorfă de la Ghelăieşti
este de factura celor de pe ceramica liniară 105• Deşi acest tip de
protomă nu s-a descoperit pe ceramica pre- şi protocucuteniană, el ar
putea constitui o continuitate in cadrul dezvoltării interne a culturii
cucuteniene. Insă un tip analog de protomă ornitomorfă decorează
ceramica Marita (Gumelnita A l ) balcanică 106 şi el a putut fi transmis tot
pe calea influentelor gumelnitene din cîmpia Dunării.
Pentru perioada Cucuteni B l , trebuie amintite cu deosebire stiH
zarea identică a decorului zoomorf pictat şi modelarea picioarelor încăl
ţate, pe ceramica şi în plastica de la Ghelăieşti şi din Galiţia.
In acelaşi timp ceramica de la Ghelăieşti manifestă diferenţieri
caracteristice Depresiunii subcarpatice, prin decorul specific al orna
mentaţiei ceramicii.

GHELAIEŞTI (PIATRA NEAMŢ) 1.
POUILLES DE 1069 DANS L't!TABUSSEMENT CUCUttNNIEN DE .Nl:Dl:IA"

Les fouilles programmees par le Musee archeologique de Piatra Neamţ dans la
station cucutenienne de Nedeia (v. slav. "Dimanche") du village de Gheldieşti, il 26 km
de Piatra vers Roman, ont commence par le sondage de 1969.
Le site (fig. 1 / 1 ) se trouve dans le payssage caracteristique de la depressJon de
Girov-Bozieni, par laquelle la depression de Bistriţa s'ouvre au nord vers la vallee
de Moldova.
Par une trancM longitudinale (1) et par des elargissements ont ele decouvertes

104 Vl. Dumilrescu, Fouilles de Gumelniţa, in Dacia, Il, 1 925, p. 90, fig. 68/6.
O. Thielemann, Die bandkeramische Siedlung Wiilperode, Kreis HaJberstadt, ood
die bandkeramischen Siedlunglund e westllch der Oker, in Die Kunde, N.F,, 1 6,
1 965, p. 27, fig. 4/2.
10d P. Detew, Vorgeschlichtllche G elăsse mit menschen - und tJerăhnlichen Darstel·
JUngen in Bulgarien, ln AA, 1960, 1-4, coL 9, fig. 12b.

105
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1

habltations (L 1-3) de la phase Cucuteni B1 et deux fosses aux restes m�nagers
2) de la phase Cucuteni A2 ( fig. 2-3}.
les habit alions sont construites sans .,plate-forme", le sol etant simplement
, ,.. ouvert d'un enduit d'argile ( fig . 4/1 ), mais a parois massives en pise (fig. 1 /2 1
ttJ 1 5/4 1 6/2). A l'interieur, les foyers sont amenag�s au niveau du sol (fig. 6/1 ) ou
• •· hauases cornrne des autels (fig. 5/2). Un fragment architectonique constitue proba
"'"ml'nt la base d'un encadrernent de porte a rnoulure prismatique et a deux canne
' " ' '' 5 verticales (fig. 5/3 ).
L'outlllage en silex, pierre, os, bois de cerf et en argile est toujours celui
hehl l u cl aux �tablissements cucU:teniens (fig. 7-1 1 ) .
La ceramique comprend les complexes corresporulants aux deux periodes :
l a cerarr.ique Cucuteni A2 presente la categorie a decor incise de tradition pre- et
t•r nlocucutenienne (fig. 12/1-2 1 1 3/1-2) et la categorie a d�cor peint avec les esp�ces
l•lo · hr01ne et trichrome. La ceramique bichrome comprend l'espece "rouge sur bl8lllc"
1 1111 . 12/3-4) et l'esptke "blanc sur rouge", toutes les deux de tradition protocucute
n ll'lmc. Ces deux categories avec leurs especes presentent des �lements specifiques a
111 c ·Mamique protocucutenienne du facies Stoicani-Aldeni du sud de la Moldavie (fig.
l 'l/2-5 1 13/1-2). La ceramique trichrome comprend l'espece sur "fond rouge-brun"
ho1rllee de la c��amique bichrome (fig. 13/4-5) et sur "fond blanc" pmpre a la cera
m lque A2 (fig. 1 3/3).
la ceramique de style Cucut·eni A82 app artient aux groupes
y , (fig. 1 4/2 ;
1 5/3) et
11 (fig. 14/1, 5 1 1 5/ 1 -3 1 1 6/1 ; 1 9/1).
La c�ramique Cucuteni 81 appartient au groupe E , soit avec des elements de
11

•l yllaation empruntes e.ux deux groupes y (fig. 1 7/1 et 1 8 /1 ; 1 9/5 1 20/2) et 3 (fiq.
1 7/4, 6 1 1 9 /2. 5 1 20/ 1 ), soit avec les elements du style E pur (fiq. 5/1 et
1 7 /2 1 14/3, 6-7 ; 16/2 ; 1 7/3-5, 7 1 18/2-3 1 1 9/3--4., 6 ). Le decor a bandes de
• uu leur blanche (fig. 1 7/6 1 1 9/2, 5 ;
20/1-2) apparatt tout a fait caracteristique au
uro upe E de la ceramique 81 de la depression sous-carpathique.
La ceramique Cucuteni C presente les formes et le decor pectin� ou imprime a
..• ordc enroulee" (fig. 21/1-6).
La plastique en argile est representee par des Jigurines anthropomorphes (fig.
n 1 23/3-4 1 21/1, 3, 9--1 0) et zoomorphes (fig. 24/4-5) et aussi par des protomes
ololcorauts sur les vases (fig. 23/1 -2). Les parures sont represent�es par des perles
l lly, 24/7). Le mobilier cultuel comprend un tr6ne fig. 24/2) et des autels a table en
rrclpient (fig. 24/6, 8).
Les pratiques magico-religieuses se rapportent au rite de lo nda l ion des maisons,
par les vases remplis de tessons scorifies et puis enfouis profondement (fig.
4/3---' et 25).
Le complexe ceramique comprend dans chaque habitation la ceramique de style
All2 groupes y et 6 et celle de style B1 groupe E , determinant, dans le cadre de
la phas e Cucuteni 81, une sequence qu'on rencontre aussi dans d'autres etablissements.
1 4/4 1

LEGENDE DES FIGURES
1. - 1, Vue g�nerale du site de Ghelliieşti 1 2, surface des p·arois en pise de
l'habitation 1 .
Hg. 2. - Plan des fouilles d e 1969 : 1, surfaces e n pise des parois 1 2, limites des
habitations 1 3, foyers complets 1 4, foyers detruits 1 5, fosses Cucuteni A2 1
6, vase enfoui sous l'habitation ; 7, pierres.

l l g.
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Fig . 3. - Profils des habitations et des fosses : 1 , couche labourable ; 2, humus
fissure ; 3, sol brun fissure a infiltrations archeologiques ; 4, sol jaune
ferme ; 5, fosses ; 6, parois en pise ; 7, sol enduit d'argile des habitations.
Fig. 4. - 1, Sol enduit d'a.rgile de l'habitation 1 ; 2, .,pavage" en pierres au-dessous
de l'habitation 1 ; 3----4, fragments scorifies a l'interieur du vase rituel ;
5, fragment du pise des parois.
Fig. 5. - 1 , Verre a decor zoomorphe ; 2, coin de foyer baut ; 3, fragment architec
tonique ; 4, surface des parois en pise de l'habitation 2.
Fig. 6. -- 1, Foyer de l'habitation 2 ; 2, surface des parois en pise de l'habitation 3.
Fig. 7. - Lames et des racloires en silex : 1 , habitation 3 ; 2, �. 8, habitation 1 ;
3, fosse 1 ; 4, 7, 9, habitation 2.
Fig. 8. - Outiles et des armes en silex (1-5, 7-10) et gres (6) : 1 , 5, habitation 1 ;
2-4, 6---7 , habitation 2 ; 8-10, habitation 3,
fig. '9. - Haches, petit ciseau et spatule en pierre : 1, 5, 7, habitation 1 ; 2-1, 6,
habitation 3.
Fig. 1 0. - Haches, moulin il bras et des poids en argile cuite : 1 -2, habitalion 1 ;
4-6. habitation 1 ; 3, 5, 7-8, habitalion 3.
Fig. 1 1 . - Outiles et armes en os et en bois de cerf.
Fig. 12. - Ceramique Cucuteni A a decor incise ( 1-2, 5) et bichrom (3-4) : 1-3,
habitation 1 ; 4--5, habitation 2.
Fig. 1 3. - Ceramique Cucuteni A2 a decor incise ( 1 -2) et trichrome (3-5) : 1 -2,
sous l'habitation 1 ; 3-4, fosse 1 ; 5, fosse 2.
Fig. 14. - Ceramique Cucuteni AB2 (1-2, 5) et 81 (3-4, 6---7 ) : 1-2, habitation 2 ;
3-4, 6---7, habitation 3 ; 5, habitation 1 .
Fig. 1 5. - Ceramique Cucuteni AB2 : 1 , habitation 3 ; 2 , habitation 2 .
Pig. 1 6. - Ceramique Cucuteni AB2 ( 1 ) et 81 (2) : 1 , habitation 2 ; 2, habitalion 3.
F1g. 1 7. - Ceramique Cucuteni AB2 : 3, habitation 1 .
Ceramique Cucuteni 81 : 1-4, 6 , habitation 3 ; 5, 7 , habitation 1 .
Fig. 18.
Fig. 1 9 . - Ceramique Cucuteni 81 : 1-3, habitation 3.
Fig. 20. - Ceramique AB2 ( 1 ) et 81 (2-6 ) : 1 , habitation 2 ; 2-3, 5, habitation 1 ;
4, 6, habitation 3,
Fig. 21 . - Ceramique Cucuteni Bl : 1, habitation 3 ; 2, habitation l .
Fig. 22.
Ceramique Cuculeni C : 1 -4, 6, habilation 3 ; 5, habitotion 1 .
Fig. 2::1. - Plastique anthropomorphe : 1 , fosse 1 ; 2, 4 , habitation 2 ; 3, habitation 1 .
tion 2 ; 2, habilation 1 ; 3 , habitation 3.
Fig. 24. - Decor plastique zoomorphe et plastique a.nthropomorphe : 1, 4, habilol
l0ig, 25. - Figurines, objets de parure et pieces de mobilier cultuel : 1, sous l'habi
tation 1 ; 2-10, habitation 1.
Fig. 26. - Complexe rituel au-dessous de l'habitation 1 .
·-

-
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REPREZENTARI DE INCALŢAMINTE fN PLĂSTICÂ
CUCUTENIANA DE LA GHELAIEŞTI (JUD. NEAMŢ)
de ŞTEFAN CUCOŞ

Cu prilejul săpăturilor întreprinse pe dealul Nedeia ( la 2 km NE de
'"'lul Ghelăieşti, corn. Bîrgăoani, jud. Neamţ), au fost descoperite două
fragmente de idoli antropomorfi cu reprezentarea plastică, realistă, a
i ncAlţămintei 1• Descoperirea a fost făcută pe latura vestică a locuinţei
11r. 1 , la adîncimea de 0,70 m, in nivelul superior corespunzător etapei
Cucu teni B 1. Contextul arheologic nu lasă nici o îndoială asupra aparte
m•n tei pieselor la această fază.
Constituind un element deosebit ca redare vestimentară, publicarea
•rparată a idolilor de la Ghelăieşti devine necesară, ridicînd noi pro
hlt•me asupra reprezentărilor piciorului uman şi a decorului dispus pe
"n•sta, în plastica neolitică.
Fragmentul nr. 1. Partea inferioară a unei figurine feminine (fig.
1 : 1 şi 2/1 ), ruptă din vechime în dreptul taliei. Fragmentul aparţine unei
l l qutine de proporţii mai rar întîlnite în plastica cucuteniană 2• Inăl
\ l lnea fragmentului este de 1 3,7 cm, ceea ce duce la aprecierea că, pro
l •nbll, piesa întreagă avea o înălţime între 25 şi 30 cm.
Modelată din pastă fină de bună calitate, omogenă şi arsă uniform,
l l(l urina are culoarea roşie-cărămizie în ruptură şi cărămizie la suprafaţă.
1 ,,•corul a constat, probabil, din benzi liniare orizontale şi circu
l A r e pictate, ca pe unele exemplare de la Cucuteni 3, Traian-Dealul
1 Primele slipliluri au fost efectuate In anul 1 969 de un colectiv foTmat din Anton
Niţu, Ştefan Cucoş şi Dan Monah. A m.ai fost prezent şi studentul Luciano
Lazzaro de la UniveTSitatea di.n Padova ( Italia ). Au fost cercetate trei locuinte
apartinind fazei Cucuteni B1 şi s-au identificat nivelele de locuire Precucuteni,
Protocucuteni şi Cucuteni A2.
1 VI. Dumitrescu, HdMşeştl, 1 954, p. 406 şi urm. ; idem, Arta neolltlcd in Româ
nia, Bucureşti, 1 968, p. 66.
• H. Schmidt, Cucutenl in der oberen Moldau, Rumdnien, Berlin-Leipzig, 1 932, pl.
33/1 0 1 pl. 34/1-5.
"'"mnrla Antiquitatis, III, 1 971.
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l'lntJnilor \ Costlşa 6, V ladimirovca 6 sau pe cele aflate in colecţia
'-lu:teului de Istorie al Moldovei 7• O uşoară urmă de culoare brun
r o,latică, avînd aspectul unei linii de dimensiuni mici, păstrată pe partea
• l i n spate a piciorului stîng, şi alta pe fesa dreaptă indică decorul
1•rosupus de noi şi pierdut prin corodarea pastei.
Cu excepţia încălţămintei reprezentată plasti<;: pe partea inferioară,
1 r ngmentul descoperit la Ghelăieşti prezintă caracterele morfologice
lf''lleral-comune figurinelor antropomorfe aparţinînd fazei Cucuteni B
' unoscute in Moldova 8 şi a celor similare din aria tripoliană 9• Figu
l l n a are steatopigia puţin pronunţată, şoldurile fiind uşor reliefate şi
l••·rforate transversal. Picioarele unite sînt lipsite in faţă de linia de
1 1t•marcaţie. Pe partea dorsală, o linie puternic incizată coboară din talie,
1loe;părţind fesele, pînă in apropierea proeminenţei din jurul genun
, hl lor. Triunghiul sexual este indicat de o linie incizată avînd forma
"'m lelipsoidală, uşor corodată, închisă la limita capetelor de sus de o
• l l c1 linie incizată, iar in interior se află o. linie mediană, verticală.
Picioarele se termină intr-o singură labă pe care a fost modelată,
tonrte îngrijit, încălţămintea printr-un strat de pastă fină aplicată ulterior.
l nC'o!ll ţămintea de tipul unui "mocasin" cu căputa scurtă, deschis in faţă
• h•nsupra gleznei, este redat in manieră naturalistă. Pe laturile decol
h•u lui care formează deschiderea căputei şi pe bordura sa superioară se
•llc1 crestături pronunţate. Acestea dau aspectul unei blăni sau piei de
• H. Dumitrescu şi VI. Durnitrescu, Sdpdturile de la Traian-Dealul FJnl1nilor, tn
Materiale, VI, 1 959, fig. 9 1 H. Durnitrescu, ŞantieruJ arheologic Traian, tn
Materiale, VII, 1 961 , fig. 4 (figurina aparţine nivelului Cucuteni AB) 1 ldern,
Sanlierul Traian, in SCN , IV, 1 953, 1-2, fig. 1 7.
r. c. Matasă, Cercetdri din preistoria judeţului Neamţ, in BCMI, 1 938, 97, p. 30,
fig. 5 1 .
6 T. S . Passek, Periodizacija Tripol'skich poselenij, in MIA, 1 0, Moscova-Leningrad,
1949, fig. 49/1 ' 2, 4.
7 Natalia Berlescu, Plastica cucuteniană din vechile colectii ale Muzeului de Istorie
a Moldovei, in AM, II-III, p. 74, pl. V/1 1-13 ; pl. VIII/4, 5, 8--1 0.
pl. 3 1 / 1 5, 1 6 ; pl. 32/6 ; pl. 33/1, 2, 9 1
1 H. Schmidt, op. cit., p. 64 şi urm. ;
pl. 34/2, 4 ; Natalia Berlescu, op. cit., p. 71 şi urm. ; pl. IV/2, 6 ; pl. IX/4 ;
pl. X/4-1 1 , 1 5 ; VI. Dumitrescu, L'art pn?historique en Roumanie, Bucureşti, 1 937,
p. 1 5, pl. IX/ 1 , 3 ; idem, Arta neoliticd 1n România, Bucureşti, 1 968, p. 67 :
C. Matasă, op. cit., p. 30, fig. 51 ; idem, Aşezarea eneo/ilică Cucutenl B de la
T1rgu Ocna-Podei, in AM, II-III, 1964, p. 58
' Marian Himner Etude sur la civilisalion premycenienne dans le bassin de la
Mer Noire, d'apres des louilles personnelles, in Swiatowit, XIV, 1 930/1931,
War5zawa, 1 933, p. 1 00 şi urm., pl. X:X..XV/2, 3, pl. XXXVI/! ; H�lena . Cehak,
_ malowane] w Polsce, in SwwtowJt,. XIV,
Plastyka eneolitycznej kultury ceram1kl
1930/ 1 931, Warszawa, 1933, p, 16'6 şi urm., pl. 1/6 ; pl. Ill/ 1 , 2, 7 ; pl. V/7 ; pl.
VIII/2 3 8 ; T. S. Passek, op. cit., pl. 34/Pianişkovo, 13 : 67/Popudnia, 12,
Starai � Buda, 8 ; fig. 49 ; i dern, Rallllezemledel'ceskie (Tripol'skie) plemena
Podnestrov'ja. in MIA, 84, Moscova, 1 961, p. 1 28, pl. 32/1 ; O. K811dyba,
Schipenitz (Bi.icher zur Ur-und Fri.ihgeschichte, 5), Viena, 1 937, p. 1 08 şi urm.,
foto 47, 50, 52, 55, 64.
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•nlmal folosită in confecţionarea încălţămintei, mulată perfect pe laba
l)lclprului, iar increţiturile şi crestăturile de pe marginea de sus ar
Indica o pliere spre interior printr-o şnuruire. Mici impunsături practi
c ate pe marginile deschiderii indică locurile legăturilor, probabil cu aju
torul unor nojiţe pentru susţinerea "mocasinului " pe picior.
Laba piciorului este ruptă. Figurina se încadrează in tipul idolilor
\' Nticali din faza Cucuteni B, cu partea inferioară terminată prin mode
ll•rea unei labe comune a picioarelor 10•
Fragmentul nr. 2. Partea inferioară a unei figurine de tipul celei
descrise mai sus, ruptă din vechime deasupra proeminenţei genunchilor.
11lcioarele unite sint introduse într-un "mocasin" ca şi la fragmentul
u r. 1 , dar croit pentru piciorul stîng (fig. 1 12 ; 2/2). Inălţimea păstrată
11 fragmentului este de 8,7 cm, iar lungimea labei pe talpă de 4,2 cm.
l(emarcăm egalitatea intre lungimea labei şi inălţimea "mocasinului" de
In călcîi" la partea superioară a căputei .
Piesa prezintă aceleaşi caractere cu fragmentul nr. 1 şi este lucrată
d i n acei_a şi pastă fină şi omogenă, bine arsă, de culoare cărămizie.
1 ragmentul este lipsit de decor. Laba piciorului se plistrează întreagă,
111r detaliile modelării indică mularea incălţămintei ca şi la prima figu
r l n!l. Talpa uşor concavă redă bolta. piciorului, iar laba teşită la exterior
I n zona degetelor indică orientarea incălţămintei după acestea. Impun
•4turile de pe laturile decolteului căputei, redate mai bine pe latura
•lreaptă, sint incadrate în cite o uşoară alveolă.
In aria culturii Cucuteni de pe teritoriul Moldovei nu se cunoaşte
un alt exemplar de eţcest fel. O reprezentare plastică a încălţămintei de
l lpul cizmei provine doar de la Şipeniţ. Partea inferioară a unui vas de
l i p binoclu se termină cu două cizme înalte care au fost modelate o dată
na recipientele şi nu indică detaliile căputei ( fig. 4/1 ) 11• Remarcăm că
\'asul de la Şipeniţ şi idolii de la Ghelăieşti aparţin fazei Cucuteni B 1 .
Singura analogie directă pentru reprezentarea incălţămintei de pe
Idolii de la Ghelăieşti o găsim în redarea plastică pe piciorul de la
1\ o.<;zylowlec ( fig. 312) 12• Piesa a aparţinut unui idol de tip vertical cu
Jll doarele alăturate. Piciorul păstrat prezintă modelarea plastică a unui
. m ocasin" cu căputa înaltă pe partea anterioară a gleznei şi joasa in
•pate. Pe ambele margini ale căputei se află crestături care ar indica
o şnuruire, iar in exterior pe partea laterală, o şănţuire verticală ar
11 rllta modul inchiderii pe picior. Piesa se încadrează cronologic neoliti
' ului ceramicii pictate tripoliene 13,
10

Natalia Berlescu , op. cit., p. 71 ; VI. Dumitrescu, op. cit, p. 67.
11 O. Kandyba, op cit., p. 36. foto 1 8.
12 H. Cehak, op. cit., pl . Vlll/9.
13 Piciorul cu reprezentare� p lastjdi � Jndilţl:l.mjntej d� l!l Koszylowiec ap atrţine

la:tei C11cutenj 13.
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Descoperirea de la Ghelăieşti, prima de acest gen în neoliticul
românesc, ridică noi probleme legate de vestimentaţi.a comunită
ţilor neolitice.
Reprezentarea piciorului uman, decorat cu motive incizate sau
pictate, ori lipsit de decor, a constituit o temă frecventă în plastica
neolitică. De asemenea, piciorul uman este reprezentat ca suport al
vaselor antropomorfe sau ca recipient de sine stătător.

1

Fig.

3.

-

1 , Turdaş ; 2, Koszylowiec.

Urmărind caracterele morfologice ale redării piciorului şi motivele
decorative, pe lîngă grupa "piciorului desculţ " , certă ca reprezentare în
plastica neolitică, putem distinge o grupă pusă î n legătură cu diferite
tipuri de încălţăminte.
Piciorul desculţ, m odelat schematic ori realist, prezintă mai în
toate cazurile ca elemente somatice - degetele, bolta concavă sau
dreaptă şi glezna subţire. In categoria acestora amintim partea inferioară
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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n unei figurine de la Perieni (Moldova)

14, cu picioarele alăturate, labele
11rurte şi degetele reliefate prin mici incizii, şi piciorul unei figurine de
la Kotocpart ( Ungaria) 15 cu glezna subţire, călcîiul scos în afară şi
degetele redate prin crestături, ambele figurine aparţinînd culturii Criş.
( > piesă similară provine de la V inca 16 avînd pe gambe linii incizate,
oblice, care dau aspectul unor jambiere.
In plastica culturii cu ceramică liniară de tip Sttelice (Ceho 
�/ovacia) 17 a fost găsită o figurină fragmentară cu picioarele similare
rclor de la Vinca şi Perieni. In cultura Lengyel, grupa Luzlanky s-a desco
perit în aşezarea eponimă un vas avînd ca suport două picioare separate,
c1 roase, cu degetele crestate şi talpa dreaptă 18• Din aceiaşi grupă tipa
logică face parte piciorul de la Hdbăşeşti 19, aparţinînd fazei Cucuteni A,
,.u talpa uşor concavă, călcîiul reliefat şi degetele conturate prin linii
l ncizate. Seria acestui tip o intilnim la Turdaş 20, în reprezentarea
21,
picioarelor "Ginditorului " de la Cernavodă din cultura Hamangia
"au pe unele figurine de os de la Gumelnita 22, Căscioarele 23, Sălcuţa 24
r;l pe cele de marmoră din spaţiul balcano-dunărean 25• Un picior gol
1 n interior cu degetele indicate prin incizii, aparţinînd probabil unui vas
nntropomorf lipsit de decor, a fost găsit la Tang1ru in nivelul Gumel
lllta II 26, In aceiaşi grupă se include şi piciorul fragmentar de la
Koszylowiec (Podolia) 27 cu concavitatea boltii accentuată şi degetele
rnodelate plastic.

M. Petrescu-Dimbovita, Sondajul strat/grafic de la Perieni, in Materiale, III, 1 957,
p. 75, fig. 8/3.
15 I. Kutzian, The Koros culture, tn DissPann, ser. II. 23, Budapes ta, 1 944, pl. XLDV/6.
16 H. Miiller-Karpe, Htmdbuch der Vorgeschichte, Il, Jungsteinzelt, Mu nchen, 1968,
pl. 1 45/34.
17 Ibidem. p, 136, pl. 208/31 .
18 Ibidem. p . 137, pl. 203/14.
19 VI. Dumitrescu, Hdbdşeşti, 1954, p. 413, fig. 35/5.
20 H. Miiller-Karpe, Handbuch, Il, pl. 181/55.
2 1 'D. Berciu, Contributii la problemele neoliticului ln România 1n lumina nollor
cercetdri, Bucureşti, 1 961, p. 515, fig. 276 ; idem, Cultura Hamangia, I, Bucu-1
reşti, 1966, p. 1 0 1 , fig. 1 ; VI . Dumitrescu, Arta neoliticd Jn Romania, Bucureşti'
1968, fig. 64.
22 Silvia Marinescu-Bilcu, O slatuetd de marmord descooerlt d la Gumelnlta, tn
SCN, XI V, 1 963, 1 , p. 1 40 şi nota 3.
23 Gh. Şte fan, Les Jouil/es de Cdscioarele, in Dacia, Il, 1 925, p. 184, fig. 44/1, 2 ;
VI. Dumitrescu, Figurinele antropomorfe de os din civilizatia eneoliticd balcano
danubiand, in Inchinare lui N. Iorga cu prilejul 1mplinirii v1rstei de 60 de ani,
Cluj, 1931, p. 2, 3 ; Silvia Marinescu-Bilcu, op. cit., p. 140 şi nota 3.
24 D. Berciu, Contributii, p. 336.
25 Silvia Marinescu-Bilcu, op. cit. , p. 140,
26 D. Berciu, op. cit., p. 474, 475,
27 H. Ceha.k, op, c/t., pl. X JV/�.
14
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O grupă " intermediară" între reprezentarea "piciorului desculţ" şi
a celei puse în legătură cu redarea încălţămintei, poate fi socotită seria
pieselor lipsite de modelarea elementelor anatomice şi de motive deco
rative. Astfel, picioarele de figurine de la Frumuşica 28 şi Stoicani 29,
unele exemplare brute din aria culturii Gumelniţa 30 şi cel găsit în
nivelul Ilb la Sdlcuţa 31 par să facă parte din ambele grupe. Analogiile
acestora ca forme de modelare, cu picioarele suport de la Vldra 32,
Căscioarele 33 sau ale figurinei recipient de la Sultana 34 le apropie mai
mult de categoria celor cu reprezentări de încălţăminte. Este posibil ca
unele din aceste piese să fi avut doar decor pictat asemănător cu moti
vele în benzi de pe picioarele figurinei de la Sultana 35, sau cu cel
bicrom de pe piciorul suport de la Ştlubieni 36, Se pare însă că au fost
lipsite de decor şi de aceea este greu de precizat dacă modelarea labei
piciorului la aceste piese poate fi pusă în legătură cu reprezentările de
încălţăminte, sau numai cu simpla redare a piciorului uman.
A doua grupă, de care evident se leagă descoperirea de la
Ghelăieşti, o formează reprezentările ce par să indice diverse tipuri de
încălţăminte. Acestea sînt redate nu numai prin liniile de modelare a
părţilor piciorului - talpa plată sau uşor concavă, călcîiul reliefat spre
partea posterioară, glezna groasă şi. dreaptă uneori evidenţiată de mici
proeminente sau perforaţii, ci şi prin motivele decorative incizate,
pictate sau plastice.
Cu privire la rolul motivelor decorative dispuse pe picioarele figu
rinelor sau ale vaselor antropomorfe, s-au emis în literatura de specia
litate mai multe ipoteze, neajungindu-se la un consens general. Una din
acestea, consideră motivele decorative ca integrante tatuajului practicat
în neolitic 37• Teza dispune de suficiente argumente, pe care nu credem
că este necesar să le repetăm. A doua ipoteză, le încorporează in general
Matas!i, Frumuşica, Bu cureşti, 1 946, p. 82, fig. 30/425 ; p. 83, pl. LVIII/437 ;
A. Nitu, Reprezentdri antropomorle pe ceramica de lip Gumeln ita A , in Danubiw,
II-III, Galati, 1 969, p. 24 şi urm.
29 M. Petrescu-Dimbovita, Celdţuia de la Stoicani, in Materiale, 1, 1 953" p, 1 05,
fig. 43/20.
30 Dinu V. Rosetti, Steinkuplerzeilliche Plaslik aus eillle m Wohnhiigel bei Bukarest,
tn JPEK, 12, 1 938, Berlin, 1 939, p. 38.
31 D. Berciu, Contribuţii, p. 330, fig. 1 53/4.
32 Dinu V. Rosetti, op. cit., pl. 23/2.
33 Gh, Ştefan, op. cit., p. 1 62, fig. 23.
34 Silvia Marinescu-Bilc u, Die Bedeutung e1mger Gesten und Haltungen in der
28 C.

}ungsteinzeitlichen Skulptur der auberkarpatischen Gebiete Rumăniens, tn Dacia,

NS, XL, 1 967, 48, fig. 1 .

as Ibidem,

Aristotel Crtşmaru, Contributii la cunoaşterea neoliticului din imprejurimile
Sdvenilor (Jud. Botoşani), tn SCN, 2 1 , 1 970, 2, p, 275, fig. 8/5.
37 Natalia Berlescu, op. cit., p. 70 l VI. Dum itrescu , Hdbdşeştl, Bucureşti' 1 954,
P· 42 1 1 idem, Alta neo/itlcd Jn România, B u cur eşt i 1 968, p. 66.

-36

,
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Diverse reprezentări de incălţăminte : 1 , Şipenit ; 2, Ştiubien1 ; 3, Traian ;
4, Ruginoasa ; 5, Crnokalacka Bara ; 6, Vidra.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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ornamentaţiei 38, In sfirşit, o ultimă ipoteză, in foarte puţine cazuri
acceptată, pune motivele decorative in legătură cu reprezentarea
înc�lţămintei 39.
Oprindu-ne asupra acesteia din urmă, subliniem că separarea unor
detalii vestimentare şi îndeosebi a reprezentărilor incălţămintei din
ansamblul motivelor decorative de pe picioarele figurinelor şi. a vaselor
cu suport antropomorf, cît şi transpunerea acestora din tehnica inciziei
in decorul pictat şi apoi plastic, se poate urmări in toate etapele
neoliticului.
Dintre piesele avînd redate cu ajutorul motivelor decorative repre
zentări de încălţăminte, menţionăm o figurină fragm.entară de la
Crnokalacka Bara ( Iugoslavia) , de tip Vinca-Plocnik ( fig. 4/5) 40. Decorul
liniar incizat conturează pe şoldurile figurinei un chiulot, iar pe glezne
şi labe liniile circulare incizate redau încălţămintea. Piciorul unui suport
de vas găsit la Tucdaş 4 1 este acoperit cu un decor incizat, care contu
rează liniile unei opinci. Crestăturile de pe labă indică increţiturile
opincii, iar liniile circulare orizontale, incizate pe gleznă ,par să repre
zinte legăturile nojiţelor (fig. 3/1 ) 42• La acestea adăugăm piciorul cu
decor incizat, de la Vidra, considerat ca reprezentind un tip de sandală
( fig. 4/6) 43• Acelaşi decor de pe piciorul de la Vidra se află transpus
în benzi liniare pictate cu alb pe picioarele vasului antropomorf de la
Sultana 44• Similitudinea decorului dă posibilitatea ca şi acestea să poată
fi considerate ca reprezentînd un tip de încălţăminte. Identitatea moti
velor indică aceiaşi tematică a redării elementelor vestimentare, trans
pusă din maniera inciziei în cea a decorului pictat şi chiar convieţuirea
lor. Astfel, piciorul de la Vidra şi vasul antropomorf de la Sultana
aparţin aceleiaşi faze
Gumelnita B 45.
Piciorul in formă de vas de la Cdscioacele ( fig. 5/1 ) 46, pictat cu
benzi liniare albe pe fond roşu, sugerează o încălţăminte de tipul unei
" ghete". Analog cu acesta şi apartinind tot culturii Gume/niţa este
-

38 VI. Dumitrescu, Hdbdşeşti, Bucureşti, 1 954, p, 421 .
39 M. Himner, op. cit., p . 148 ; Dinu V. Rosetti, op. cit., p . 38.
E. Torni{:, Crn okala(:ka Bara Naselje stare eva(:ke i vincanske
'0 N. Tasic
kuJture, (Dissertationes, VIII), Belgrad, 1969, p. 49, pl. IX/2.
41 M . Roska, Die Sammlung Zsolia von Torma, Cluj , 1 94 1 , p. 328---329, fig. 4.
42 Florea Bobu Florescu, Opincile la români, 13ucureşti, 1 957, p. 12.
43
Dinu V. Rosetti, op. cit,, pl. 23/2. Un exemplar similar la Cioll'ineştii din Deal.
Cf. M. Petrescu-Dimbovita şi Silviu Sanie, Sondajul ln Tell-ul gumelniţean de
la Cioldneştii din Deal, in AM, VI, 1 969, p. 49, fig. 7/8.
44 Silvia Marinescu-Bilcu, op. cit., p. 49, fig. 1 .
45 Incadrarea vasului antropomorf d e l a Sultana i n etapele A sau B ale culturii
Gumelnita, nu este inc� precizată.
46 Gh. Stefan, op. cit., p. 1 62, fig. 23 ; A. Nitu, op. cit., p. 24.
-
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piciorul descoperit la Plosca ( fig. 5/2) 47. Piciorul are glezna perforată,
din care porneşte o şănţuire paralelă cu talpa, indicînd parcă cusătura
ele confecţionare, iar şănţuirea mediană pe partea superioară a labei ar
Indica modul de închidere pe picior.
In spaţiul culturii Cucuteni-Tripolie analogia tematică a diferitelor
rategorii de reprezentări a tncălţămintei este prezentă atît în cadrul

f

2

Fig. 5.

-

1, C!scioarele ; 2, Plosca.

motivelor decorative pictate, cît şi în maniera redărilor plastice. Astfel,
din aşezarea de la Traian, aparţinînd nivelului Precucuteni III, provine
piciorul unui suport de vas pe care a fost modelat plastic un papuc de
tip " calceusu (fig. 4/3) 48. Un altul similar a fost găsit la Ruginoasa,
aparţinînd fazei Cucuteni A2 şi pus în legătură tot cu suportul unui vas
antropomorf ( fig. 4/4) 49• Menţionăm şi piciorul suport de la Ştiubieni
( fig. 4/2) 50 pe care decorul bicrom, pictat în benzi liniare roşii pe fond
alb, sugerează legăturile unui tip de încălţăminte . La acestea se adaugă
desigur picioarele vasului binoclu de la Şipeniţ şi reprezentarea plas47 1. Spiru, C1teva descoperiri pal�olitice şi neolitice 1n raionul Alexandria, In
SCN, 1 6, 1 965, 2, p. 308, fig. 2.
H. Dumitrescu, Şanlierul Traian, in SCIV, IV, 1 953, 1 -2, p. 57, fig. 13.
49 H. Dumitrescu, La station pr6historique de Ruglnoasa, in Dacia,
1 927-1932, p. 66-67, fig. 1 1 /3.
50 A.ristoteJ Crlşmaru, op. cit., p. 275, fi�. 8fŞ,
t.B
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ticli a "mocasinului" de pe piciorul de la Koszylowlec (Podolia) de care
am mai �mintit.
Revenind la descoperirea de la Ghelăieşti subliniem importanta sa
incontestabilă pentru confirmarea reprezentărilor vestimentare in plas
tica neolitică.
*

Rediscutarea reprezentărilor de încălţăminte în plastica neolitică
şi pe picioarele suport ale vaselor antropomorfe nu a fost lipsită de
dificultăţi. Intentia noastră nu a fost de a epuiza toata problematica, ci
de a arăta că analiza reprezentărilor vestimentare in plastica neolitică
indică derivarea lor tematică în funcţie de procedeele şi modalităţile
decorului în diverse culturi neolitice şi spaţii diferite. Pornind de la
redările în tehnica inciziei se ajunge prin transpunerea evolutivă a
acestora la motivele pictate şi apoi la cele modelate plastic ca pe idolii
de la Ghelăieşti. Deci, reprezentările de încălţăminte în plastica neoli
tică constituie o linie tematică adaptată la funcţiile decorative ale orna
mentaţiei figurinelor şi picioarelor suport ale vaselor antropomorfe.
DARSTELLUNGEN VON PUSSBEKLEIDUNGEN IN DER CUCUTENI - BILDENDEN
KONSTE AUS C�HELAIEŞTI (BEZIRK NEAMŢ)

ZUSAMME NFASSUNG
Anlilsslich der durchgefiihrten Grabungen, in der nealithischen Statian auf dem
Hi.igel ,,Nedeia", Darf Ghelilieşti, Gemeinde Blrgilaani, Bezirk Neamt, wurden zwei
Fragmente menschen!lhnlicher Gol zen entdeckt die am Unterteil eine naturalistische
Darstellung der Fussbekleidung hnben.
Die Gătzen wurden in der Cucuteni B1 Phase entsprechenden Schicht, Wahnung
1 gefunden. Dar erste Fragment hat eine Hăhe van 1 3,7 cm und das zweite 8,7 cm.
Beide Stticke sind aus feiner Paste geMbeitet, gleichmi!ssig gebrannt mit ziegelrater
Farbe �tisserlich und rot im Bruch. Keines dieser Fragmente erweist gemalte Aussch
mtickung auf, sondern, nur ganz wenig sichtbare Spuren van brauner Farbe die zur
Vermutung fiihren dass sie mit g1�malten Streifen versiert waren.
Die Gătzen van Ghelilieşti weisen die allgemein marphologischen Charaktere der
Cucuteni B Phase, angehărenden anthrapamorphen Figurinen, am unt.eren Teil mit
eineJ: gemeinsamen Fuss endung auf. Dartiber, in einer spllter aufgelegter feinen Paste
wurde eine Fussbekleidung "Mokassin" Typus mit kurzem Oberleder und tief liber
dem Knăchel ausgeschnitten, modelliert. Auf der Einfassung des Oberleders befinden
sich Falten und Ritze die auf ein Schni.iren hinweisen, und aui den Seiten des Aussch
nittes sind kleine Stiche um das Fallen van dem Fuss mit Hilfe einer Schni.irchen zu
binden (fig. 1/1-2 ; 2/1-2).
Dieser Typus von Fussbekleidung findet Oberetnslaimmu.ngen in der D �rstellung,
des Binakel Gef!lsses von Schipenitz und in der Wiedergabe der Fussbekle1dung auf
dem Fuss einer Figurine von Kaszylowiec (fig. 3/2 ), dem Kulturkomplexes der ges·
treiften Keramik angehorend.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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Das ·Gesprilch i.iber die Wiedergabe des menschlichen Fusse in den bildenden
K Unste des Neolithikum wiederaufnehmend, heben wir zwei Hauptgruppen hervor ll'lne Gruppe des badussen Fusses und eine des Fusses mit Schilderung der
1' uesbekleidung.
Dazwischen erwilhnen wir eine Zwischengruppe der Wiedergabe des mensch·
lichen Fusses ohne Versierungen oder anderen 8.1l&tomischen Elementen. Die Wieder
uabe der Fussbekleidung in der neolithischen Modelierkunst ist ein hlluliges Thema
und weisţ die aufsteigende Umstellung der anatomischen Elemente oder Keidungs
•·l..,mente, aus der Technik dP.r eingeritsten in die der gemalten Versierungen und
clnnn in die Plastyk, wie auf den Gotzen von Ghelăieşti.
In allen Filllen von Darslellungen des ba.rfussen Fusses wird die Wiedergabe der
•natomischen Elemente - Zehen, Hohlung und der di.inne Knochel, bemerkt. In der
Melhe dieser, erwilhnen wir den unteren Teil einer Figurine aus Perieni, eine andere
von Kotacpart (Ungarn) die der Crişkultur augehoren, oder ilhnliche Stiicke aus Vin�a.
l>lese Art von Wiedergabe ist in allen Kulturen anzutreffen. Wir erwilhnen ein Exem
plar von Hăbăşeşli das der Cucuteni A Phase 8illgehort, ein anderes in Turdaş, ,.Der
l h•nker" von Cernavodă der Kultur Hamangia angehorend, oder in der Kultur Gumelnita
olurch die Exemplare von Gumelnita, Giscioarele, Sălcuta, und ein Exemplar aus
Koszylowiec (Podolien).
Zu den Exemplaren der Zwischengruppe, erwilhnen wir die Stiicke von
l· rumuşica, Stoicani oder aus dem Gebiet der Kultur Gumelniţa.
Bei denjenigen bleibend mit Darstellungen von Fussbekleidung, erwilhnen wir die
Wledergabe mit Hilfe des eingeritsten Versierungen die Sliicke von Turdaş (fig. 3/1 ),
Crnokalaeka Bara (fig. 4/5), Vidra (fig. 4/6) ; in der gemalten versierungsweise di e
'ilUcke von Sultana und Căscioarele (fig. 5/1 ) der Kultur Gumelnita angehorend urui
rll•r zweifarbig bemalte Fu.ss von Ştiubieni (fig . 4/2) der Kultur Cucuteni angehorend ;
In der Art Plastikwiedergabe erwllhnen wir die Sti.icke von Plosca (fig. 5/2), Traian
( f i g . 4/3) und Ruginoasa (fig. 4/4).
Die Darstellungen von Fussbekleidung, in der bildenden Ki.inste des Neolithikum,
bllden eine thematische Linie den Versierungsfunkliooen der Ornamentik, der Figurinen
und der Fi.isse Stilnder der anthropomorphen Gefiisse.
ZEICHENERKLĂRUNG DER FIGUREN
l'lg. 1. - Die Gotzen von Ghelăieşti mit Fussbekleidungdantellung.
- Die Gotzen von Ghelăieşti.
-- 1, Turdaş 1 2, Koszylowiec.
- Verschiedene Darstellungen von Fu.ssbekleidung : 1 . Schipenitz 1 2, Ştiubieni 1
3, Traian 1 4, Ruginoasa 1 5, Cmokala�ka Bara 1 6, Vidra.
l'lg. 5.
1 , Căscioarele ; 2, Plosca.

1 lg. 2.
l l g . 3.
l ' l g . 4.

-
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DESCOPERffil DE TOPOARE DIN SILEX IN MOLDOVA
de VICTOR SPINEI

In ultimii ani pe teritoriul Moldovei au fost descoperite întîmplător
mare număr de topoare din silex. Publicarea acestor descoperiri
• t olate şi adesea fragmentare, dar nu mai puţin grăitoare din punct de
1 l'dcre
ştiinţific, considerăm că nu trebuie subestimat�, întrucît ase
u�t·n ea descoperiri pot suplini în chip fericit unele lacune ale cunoştin
IPior noastre privind eneoliticul şi perioada de trecere spre epoca
l ·ronzului. Prezt!ntăm în cele ce urmează cîteva topoare de silex, ine
· · • l e pînă în prezent 1 , precum şi unele din principalele probleme care se
1 1 1 1 1 1 în legătură cu tipologia, originea şi cronologia lor.
ARGHIRA (corn. Preuţeşti, jud. Suceava). Topor din silex albicios
' a uctiu, rectangular în secţiunea transversală, cu ceafa plană mult
. n q roşată, şlefuit cu foarte bune rezultate pe toate feţele. Pe una din
11111c hii păstrează un rest de cortex. Tăişul convex este tocit pe întreaga
•. u prafaţă. Are lungimea de 9,4 cm, lăţimea la tăiş de 4,1 cm, iar la ceafă
dl' '2,7 cm şi grosimea maximă de 3,2 cm (fig. 1 /2).
Descoperit întîmplător în 1 965. Colecţia Muzeului din Suceava 2,
BRĂEŞTI (jud. Botoşani). Topor lucrat dintr-o varietate de silex
••l•dgră-cafenie, pe alocuri cu reflexe alburii, la care se adaugă mici pete
•• lhicioase. Are formă trapezoidală, cu ceafa mai îngustă şi tăişul lat,
1 d u d rectangular în secţiune. Ceafa este colţuroasă, fără urme de fini
'nre ; este posibil să fi avut de suferit în timpul folosirii uneltei. Spre
• h·o�ebire de feţele înguste, rămase neşlefuite, cele late sînt şlefuite pe
"''roape două treimi din partea de lîngă tăiş, în rest fiind vizibile
•••1

1

·

2

Multumim şi pe ·aceastli cale prof. dr. M .Petrescu-Dimbovita, directorul Insti
tutului de Istorie şi Arheologie din laşi, prof. Angela Rliileanu, directo���re a
Muzeului de istorie din Botoşani şi prof. Gr. Foit, directorul Muzeului de istorie
din Suceava, pentru permisiunea de a publica topoarele de silex aflate tn
colectiile institutiilor pe care le conduc. Adreslim, de asemenea, multumiri
colegilor Alexandrina lgnat şi Mircea lgnat pentru preţioasele informaţii pe care
mi le-au furnizat tn legl'!.turli cu unele piese din colecţiile Muzeului de isto;rie
din Suceava.
Nr. inv. 2535.

• ·· ruoria Antiquitatis, III, 1 971
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urmele ciopliturilor. Tăişul, uşor arcuit, este in general bine păstrat. Are
lungimea de 8,4 cm, lăţimea la tăiş de 4,2 cm, iar la ceafă de 3 cm şi
grosimea maximă de 2 cm ( fig. 211 ) .
Colecţia Muzeului din Botoşani 3,
BROSCAUTI ( j ud. Botoşani). Topor din silex albicios-lăptos, cu pete
vinetii. Este masiv, avînd secţiunea transversală rectangulară, ceafa
groasă şi plană şi tăişul uşor arcuit, cu urme evidente de folosire. Una
din feţe este mai bombată. A fost şlefuit pe intreaga suprafaţă,
păstrîndu-se doar foarte puţine cioplituri, rămase încă dintr-o fază de
lucru care a precedat şlefuirea. Are lungimea de 1 1 , 1 cm, lăţimea lîngă
tăiş de 4,9 cm, iar la ceafă de 3,6 cm şi grosimea maximă de 2,4 cm
(fig. 4/3 = 7/3) .
Colecţia Muzeului din Botoşani 4•
BREHUEŞTI ( com. Vlădeni, j ud. Botoşani), locul Fundul Ruzei.
Topor lucrat din silex qlbicios de culoarea laptelui, opac, de formă
aproape triunghiulară, cu ceafa unghiulară rotunjită. Cele două feţe late
sînt uşor bombate transversal şi longitudinal. Nu a fost şlefuit decît pe
o mică suprafaţă de lîngă tăiş de pe cele două feţe late, restul lor, ca
şi cele două feţe înguste, rămînînd cu retuşe largi. Tăişul convex este
ştirbit în cîteva locuri din cauza întrebuinţării. Are lungimea de 1 2,8 cm,
lăţimea la tăiş de 5,3 cm şi grosimea maximă de 1 ,9 cm ( fig. 4/1 ) .
Descoperit întîmplător i n 1 96 1 . Colecţia Muzeului din Botoşani 6•
CALARAŞI (jud. Botoşani). Topor din silex albicios cu reflexe
vineţii. Este dreptunghiular în secţiunea transversală, cu ceafa groasă
şi plană, iar tăişul uşor curbat. A fost cioplit in tehnica retuşurilor fine,
fiind lăsat neşlefuit pe întreaga suprafaţă. Ceea ce indică că piesa, în
forma în care s-a păstrat, era finită este faptul că tăişul prezintă aşchieri
ulterioare stadiului de cioplire a toporului, care se datorează desigur
folosirii lui. Are lungimea de 1 2,8 cm, lăţimea la tăiş de 3,7 cm, iar la
ceafă de 2,2 cm şi grosimea maximă de 2,5 cm (fig. 4/2).
Descoperit întîmplător în 1 963. Colecţia Muzeului din Botoşani 6,
COMANEŞTI (com. Botoşana, j ud. Suceava). Topor din silex
vineţiu-albicios, cu pete cenuşii. Aparţine tipului cu ceafa ascuţită şi
secţiunea lenticulară. A fost cioplit în general neîngrijit, fără o preo
c-upare deosebită pentru finisare, fiind şlefuit numai pe o foarte mică
porţiune de lîngă tăiş. Pe una din muchii păstrează un rest de cortex.
Tăişul este ciuntit pe ambele feţe din cauza folosirii. Are lungimea de
9,8 cm, lăţimea lîngă tăiş de 4,2 cm şi grosimea maximă de 2 cm
( fig. 2/2 = 7/2).
a

Nr. inv. 2697.
inv. 254.
Nr. inv. 266.
Nr. inv. 425.

4 Nr.
s

6
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Fig. 1.

-

Topoaie de silex descoperite la Darabani ( 1 ), Arghira (2), Milocul
DEagomirnei (3) şi Ringhileşti (4).
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Descoperit întîmplător în 1 967.
COMANEŞTI (corn. Botoşana, jud. Suceava). Topor-daltă dintr-o
varietate de silex albicios cu reflexe vineţii, de formă trapezoidală, cu
ceafa groasă şi plată, în patru muchii. A fost lucrat în tehnica cioplirii.
Tăişul, probabil şlefuit, a fost ciuntit în întregime. Lungimea păstrată,
apropiată de cea iniţială, este de 7,5 cm, lăţimea la tăiş de 3,4 cm, iar
la ceafă de 1 ,6 cm şi grosimea maximă de 2,6 cm ( fig. 2/3).
Descoperit întîmplător în 1 967 7•
CRISTEŞTI (jud. Botoşani) , locul Şesul Crasnei. Topor lucrat din
silex alb-Iăptos, opac. Pe una din feţe, lîngă ceafă, se află un rest de
crustă ( cortex) cenuşiu. Are secţiunea transversală Ienticulară. Piesa are
partea cea mai bombată pe mi i loc, îngustîndu-se Ia ceafă şi, evident, Ia
tăiş. Ceafa este mult rotunjită şi parţial şlefuită. Tăişul, subţiat şi arcuit,
a rămas intact. Este vădită intenţia de se şlefui toporul în întregime,
dar rezultate mai bune în acest sens s-au obţinut doar lîngă tăiş. In rest
nu au putut fi anulate ciopliturile, unele foarte adînci, şi este de presupus
că ele au fost mentinute pentru ca toporul să poată fi legat mai bine de
o coadă Iemnoasă. Are lungimea de 1 5 , 1 cm, lăţimea lîngă tăiş de 4,4 cm,
iar la ceafă de 3 cm şi grosimea maximă de 2,6 cm ( fig. 3).
Descoperit întîmplător in 1961 . Colecţia Muzeului din Botoşani 8•
DARABANI ( j ud. Botoşani). Topor din silex vinetiu cu pete albi
cioase, în patru muchii, de formă trapezoidală, cu Iarna subţiată, şlefuit
mai bine pe feţele late şi aproape de loc pe acelea înguste. Tăişul arcuit
este aproape intact. Are lungimea de 9,3 cm, lăţimea la tăiş de 3 cm şi
grosimea maximă de 1 ,6 cm (fig. 1 / 1 ) .
Descoperit întlmplător î n 1 955. Colecţia Muzeului din Suceava 9.
DOROHOI ( ? ) ( jud. Botoşani). Topor din silex vineţiu-albicios, cu
vinişoare cu nuanţe mai închise, de formă trapezoidală. Aparţine tipului
in patru muchii, cu ceafa groasă şi uşor rotunjită, avînd profilul simetric.
Tăişul semicircular este păstrat aproape intact. Este foarte bine şlefuit
pe toate feţele, fiind vizibile doar puţine cioplituri, situate mai mult
pe feţele înguste. Are-lungimea de 1 1 , 1 cm, lăţimea la tăiş de 3,9 cm,
iar la ceafă de 2,2 cm şi grosimea maximă de 2,1 cm ( flg. 4/4).
. Colecţia Muzeului din Botoşani 10•
FUNDUL HERTEI ( corn. Cristineşti, jud. Botoşani), la circa 1 00 m
SV de punctul La Rcdute. Topor lucrat din silex opac, parte vineţiu
parte albicios, de forrr ă trapezoidală, cu profilul simetric. Are secţiunea
transversală rectangulară, fiind de tipul cu lama îngustă. Ceafa este
plană iar tăişul, cu urme de folosire pe ambele feţe, este uşor semicir7 Topoarele de la Comlineşti ne-au fost puse la dispoz1t1e pen t ru publicare de

clitre Dan Gh. Teodor. cliruia îi multumim şi cu acest pnlej.
Nr, inv. 265.
11 Nr. inv. 237 1 .
10 Nr. inv. 214.

a
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( ular, fiind şlefuit pe întreaga suprafaţă, cu rezultate ceva mai puţin
llu ne pe feţele laterale, unde retuşele mai adînci nu au putut fi anulate
p r i n şlefuire. Are lungimea de 1 0,7 cm, lăţimea la tăiş de 3,7 cm, iar la
l't'.fă de numai 2,2 cm şi grosimea maximă de 1 ,3 cm ( fig. 514 = 7(4) .
Descoperit în 1 967, în timpul cercetărilor d e suprafaţă efectuate cu
r i l ejul săpăturilor arheologice din aşezarea fortificată prefeudal.l de
. . 1 punctul La Rcdute.
IBANEŞTI (jud. Botoşani). Topor lucrat din silex albicios-lăptos,
·.1c. Este ce tipul în patru muchii, cu ceafa îngroşată. Probabil din cauza
u nor deteriorări în zona tăişului, care făceau toporul impracticabil, s-a
I n cercat să fie refăcut. Porţiunile care fuseseră şlefuite, au fost inde
ptl rtate prin retuşe largi. O mică parte şlefuită se mai observă pe una
d i n feţe, ceva mai jos de mijlocul piesei. In forma în care toporul ni
, . a păstrat, ori se renunţase să fie făcu t utilizabil, ori se afla într-o etapă
, 11cipientă de prelucrare pentru refolosirea sa. Are lungimea de 8,8 cm,
lil tlmea lîngă tăiş de 4,5 cm, iar lîngă ceafă de 3,9 cm şi grosimea
m aximă de 2,9 cm (fig. 5/5).
Descoperit întîmplător in 1 960. Colecţia Muzeului din Botoşani 1 1,
LOZNA (corn. Dersca, jud. Botoşani). Topor din silex alburiu cu
1 o lllUri vlneţii-gălbui, cu puncte mărunte albe. Piesa, în forma in care
Hl păstrat,
este desigur un fragment refolosit, mai mult ca o daltă,
o l lntr-un topor a cărui parte superioară s-a rupt. Aceasta şi explică
l i psa simetriei între tăiş şi ceafă. Aproape întreaga suprafaţă a feţelor
n t e a fost şlefuită atent. Dimpotrivă, feţele inguste au rămas foarte
• •t·�lij ent cioplite, cu aspect colţuros. Tăişul arcuit este pe alocuri ciuntit ;
• · 1 l'Stc mult subţiat şi lăţit. Are lungimea de 6,5 cm , lăţimea la tăiş de
1 . 7 r m , iar la ceafă de 2,8 cm şi grosimea de 2 cm ( fig. 5/3).
Descoperit întîmplător în 1 961 . Colecţia Muzeului din Botoşani 12•
MITOCUL DRAGOMIRNEI (jud. Suceava). Topor din silex alburiu,
. . . formă trapezoidală, rectangular în secţiune, cu lama destul de subţire.
1 c•11fa este uşor arcuită. Pe una din feţe se păstrează un rest de crustă.
\ fost şlefuit numai pe jumătatea dinspre tăiş a feţelor late. Tăişul
, "nvex poartă urme de folosire. Are lungimea de 1 2,7 cm, lăţimea la
U l '> de 5,6 cm şi grosimea maximă de 1 ,9 cm (fig. 1 /3).
Descoperit întîmplător în 1 965. Colecţia Muzeului din Suceava 13.
MOTCA ( jud. laşi). Topor lucrat din silex albicios, de culoarea
· nptelui, din care s-a recuperat doar jumătatea dinspre tăiş. Una din
1•• \tO:e late a fost in mare parte deteriorată. Partea care ne-a parvenit
·

, ·.

·

11 Nr. inv. 151 1 . Anterior pe Dealul Crucii de la .Ibl!neşti se mai desconerl!lerli
douli fragmente de la un topor de silex. Cf. A Florescu, K voprosu o kremnevlh
toporah v Moldove, in Dacia, N.S III, 1 959, p. 82.

a

u

.•

Nr. inv. 2496.
Nr. inv. 2543.
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Fig. 2,

-

Topoare de silex descoperite la Brlieşti ( 1 ), Comlineşti (2, 3) şi l'rfot'Ca (4 )
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,,ere a indica că toporul avea o formă aproape dreptunghiulara. sau uşor
t rapezoidală, aparţinînd tipului cu patru muchii, cu ceafa groasă. A fost
Inerte bine şlefuit pe feţele late şi mai puţi,n atent pe acelea laterale.
l lişul convex este aproape intact. Lungimea păstrată este de 6,6 cm,
IAUmea la tăiş de 3,9 cm, iar grosimea maximă de 2,2 cm ( fig. 2/4).
Colecţia Institutului de Istorie şi Arheologie din Iaşi 14,
PIRLITA ( corn. Băluşeni, jud. Botoşani) , la est de sat. Topor din
,Jiex alb-lăptos, rectangular in secţiune. Pe una din feţe are un rest mic
d(' crustă alb-cenuşie. Ceafa, ca şi tăişul, este uşor rotunjită, ce-i drept
nu prea simetric. Regiunea mediană este mult bombată faţă de ceafă şi
IAlş. Feţele laterale au fost doar parţial şlefuite ; la fel una din feţele
late a fost şlefuită numai lîngă tăiş, spre deosebire de cealaltă, din care
, _ ,. şlefuit mai mult .de j umătate. După cum indică curbura neregulată a
IAişului este foarte probabil ca piesa să fi fost recondiţionată in urma
u nei deteriorări survenite in procesul folosirii ei. Are lungimea de 9,8
' m , lăţimea Ungă tăiş de 4,4 cm, iar 1� ceafă de numai 2,4 cm şi grosimea
d (' 2,3 cm ( fig. 5/1 ).
Colecţia Muzeului din Botoşani t5,
RINGHILEŞTI (jud. Botoşani). Topor din silex de culoarea laptelui
n v lnd lîngă ceafă unele dungi negricioase şi resturi de crustă calcaroasă.
1·:11te de tipul în patru muchii, fiind cioplit in general destul de neglijent.
';Jefuirea s-a aplicat numai pe o porţiune de lîngă Uiiş, pe ambele fete
late. Are lungimea de 14 cm, lăţimea la tăiş de 6,7 cm şi grosimea
rnexlmă de 2,8 cm ( fig. 1 /4).
Descoperit întîmplător in 1 963. Colecţia Muzeului din Suceava 16.
SIRET ( jud. Suceava) . Topor din silex cenuşiu-albicios, din care
���-a parvenit numai jumătatea dinspre tăiş. Aparţine tipului in patru
muchii, cu lama subţiată şi tăişul arcuit, şlefuit in special pe fetele late.
1 ungimea păstrată este de 5,7 cm, lăţimea de 5 cm şi grosimea maximA
"" 1 ,6 cm (fig. 5/2).
Colecţia Muzeului din Suceava 1 7,
SUHULET (corn. Tansa, jud. laşi). Topor din silex negru-fumuriu
1 r nnslucid, in patru muchii. Are forma traoezoidală, feţele late foarte
u ')or rotunjite şi tăişul convex. A fost şlefuit pe intreaga suprafaţă, mai
: nqrijit pe fetele late, indeosebi pe jumătate dinspre tăiş şi mai neglijent
l i nqă ceafă şi pe feţele înguste, unde se păstrează numeroase aşchieri,
r ••tultate desigur dintr-o primă etapă de lucru, aceea a cioplirii. Toporul
14 tn afara e:z:emplarului mentionat, de la Motca mai provine un topor din silex
şlefuit, descoperit anterior. Cf. M. Dinu, Contributii la problema culturii am/o
relor sferlce pe teritoriul Moldovei, tn AM, 1, 1961, fig. 4/5.
• Nr. inv. 212.
" Nr. inv. 2060.
" Nr. iJI.v. eşa,
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prezintă vădite urme de intrebuintare, vizibile mai cu seamA la tăiş,
ciuntit aproape in intregime. Are lungimea de 9 cm, lăţimea la tăiş de
3,8 cm, iar la ceafă de 2 cm şi grosimea de numai 1 ,2 cm ( fig. 6 =- 7/1 ).
Descoperit în 1 958 cu ocazia amenajării unei şosele. Colecţia Insti
tutului de Istorie şi Arheologie din laşi 18.
*

Pe teritoriul Moldovei au fost semnalate numeroase topoare de
silex încă de la sfîrşitul secolului trecut, provenind atit din săpături
arheologice sau sondaje de mică amploare cît şi din cercetări de supra
faţă sau descoperiri întîmplătoare.
Cele dintîi topoare de silex cunoscute in Moldova au fost desco
perite in vestita aşezare de pe înălţimea Cetăţuia de la Cucuteni, încă
din deceniul al nowălea al secolului trecut. Staţiunea de la Cucuteni a
fost exploatată in mod sumar, prin metode empirice, de entuziaşti dar
diletanţi amatori de antichităti din laşi ( N. Beldiceanu, Gr. Buţureanu şi
D. Diamandi) şi Bucureşti ( D. Butculescu), in anii 1 885 şi 1 888. Intr-o
primă prezentare a obiectelor descoperite la Cucuteni, pe Cetăţuia,
făcută de Nicolae Beldiceanu in 1 885, sint menţionate şi topoare din
silex 19, Prezenţa acestor piese la Cucuteni a fost confirmată şi de
Diamandi 20. In 1 909- 1 9 1 0, reluindu-se săpăturile sub conducerea profe
sorului german Hubert Schmidt, asistat o vreme şi de G. Bersu, au mai
fost descoperite, în stratul B, la adincimea de 0,70-0,80 m de la suprafaţa
actuală a solului, încă trei topoare de culoare �ri, cu secţiunea transver
sală rectangulară, de dimensiuni relativ reduse 2 1• Un alt topor de silex
a fost găsit ulterior pe Cetăţuia de la Cucuteni, in urm a unei cercetări
de suprafaţă întreprinse de V. Ciurea 22. Prin săpăturile metodice de
anvergură, reluate în anul 1 96 1 de colectivul condus de praf. M. Petrescu
Dîmboviţa, nu s-au descoperit alte topoare din silElx. In schimb , un astfel
de topor, din silex albicios, a fost găsit întîmplător de un localnic în 1 964.
Mai multe topoare de silex, provenind din localităţi aflate in
bazinul Moldovei şi Siretului (Rdddşeni, Pleşeşti, Preuţeşti, Probota şi
Sireţel), au fost publicate in 1 931 de V. Ciurea, pe atunci director al
Muzeului din Fălticeni, care a făcut observaţii şi asupra altor materiale
aflate împreună cu topoarele 23,
18

Nr. inv. II-3232.
N. Beldiceanu, Anlichitătile de la Cucute.ni, In Revista pentru istorie, arheologie
şi filologie, laşi, anul III, 1 885, voi. V, p. 1 88 .
20 1. G. Andrieşescu, Cont ribuţie la Dacia î'nainle de romani, Iaşi. 1 91 2. p. 29.
21 H. Schmidt, Cucute.ni in der oberen Moldau, RumaniM, Berlin-Leipzig, 1 932, p.
48--49 şi fig. 1 1 /4 - pl. 25/26.
22 A Florescu , op .cit., p. 81.
19

23 V. Ciurea, Preistoria. Viata omului primitiv In vechiul ţinut a l Sucevei (Baia
de azi), extras din Natura, 0-7-8, 1 931, p. 7 şi urm. ; fig. 6/4, 1 2 ; 10/3 ; idem,
Apercu des antiquites prehistoriques du departeme.nt de Bata, in Dacia, II I-IV,

1 927-1 932,

p.

47 şi urm. ; pl. 1/1 ; 3/4, 8 ; 4/3.
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Prin săpăturile din anul 1 929, din aşezarea de la Horodiştea pe
Prut, la punctul Cetăţuia, conduse de Hortensia Dumitrescu, au fost des
coperite 1 2 topoare din silex albicios dreptunghiulare sau trapezoidale,
in diferite stadii de prelucrare, cel mai mare avînd dimensiunile de
1 2 X 9,5X2,5 cm. Exceptind două exemplare lucrate pe aşchii, celelalte
sînt masive, cu ceafa groasă 24.
Un alt topor de silex a fost descoperit la Tă.tăruş, la locul denumit
Pîrîul Racilor, de unde provin şi fragmente ceramice cucuteniene din
fazele A şi B 25.
In apropiere de Piatra Neamţ, la Piatra Şoimului ( fost Calu), la
poalele dealului Gorgan, a fost descoperit întîmplător, în 1 943, un impor
tant depozit de piese de silex, compus din 1 1 topoare şi o daltă, cel
mai mare cunoscut pînă în prezent pe teritoriul Moldovei. Materia primă
din care erau lucrate acestea constă din silex de culoare albicioasă cu
reflexe vineţii 26.
In campania de săpături din 1 953 de la Truşeşti, pe locul numit
Movila din Şesul Jijiei , în zona celor trei movile de cenuşă suprapuse
(zolniki), s-a descoperit şi un toporaş de silex, care a fost considerat
atunci .. de factură neolitică" 27.
Săpăturile desfăşurate între 1 952 şi 1 956 la cetatea muşatină de la
Schela, de la NV de Suceava, au scos la iveală sub depunerea medievală,
un strat sporadic cu urme cucuteniene şi gorodsciene, între care şi un
topor masiv de silex alburiu-mat, în patru muchii, cu dimensiunile de
l l ,7 X 4,5 X 3,5 cm 28.
In anul 1 955, cu prilejul unor lucrări de interes obştesc de pe
cuprinsul oraşului Piatra Neamţ, s-a descoperit un mormînt din lespezi
Dumitrescu, La stalion prehistorique de Horodiştea sur le Pruth, tn Dacia ,
IX-X, 1 941-1944, p. 1 57-158 şi fig. 1 8/5-1 5 ; Al. Pi'!unescu, Evoluţia uneltelor
dNI piatrd cioplitd descoperite pe teritoriul României, Bucureşti, 1 970, p. 62 şi

24 H.

1 97

fig. 40/1 1 .
Dumitrescu, Funde in Bezirk Baia (Moldau), t n Dacia, IX-X, 1 941-1944,
p. 529---530 şi fig. 8/6. Piesa fragmentarii considerati'! ca topor de silex, desco
periti'! tn aşezarea de la Drl!guşeni, din faza Cucuteni B (VI. Dumitrescu, U111e
nouveiJe stalion ci ceramique peilnte dans du Nord-Ouest de Ia Moldavie, in
Dacia, 111-llV, 1927-1 932, p. 1 20), s - a dovedit a fi, la o noul! examinare, un
percutor sau un deşeu de prelucrare (cf. VI. Dumitrescu, Cu privire la problema
topoare/o� de silex din Moldova, in SCN. XII, 1 961 , 2, p. 367).
26 C. Matasi'!, Descoperiri arheologice în raionul Piatra Neamt, in Materiale, V,
1 958, p. 729 şi fig. 10/1-1 1 .
27 M . Petrescu-Dimbovita şi colaboratori, ŞantieruJ a rheologic Truşeşli, tn SClV,
V, 1954. 1 -2, p. 19 S-a presupus el! toporaşul ar putea fi atribuit culturii Noua.
Cf. M. Florescu şi V. Ci'!pitanu, Descoperi.ri recel!lte de obiecte de aramd şi bronz
1n Moldova tn Carpica, 1, 1968, p. 54.
28 Gh. Diaconu ş i N. Constantinescu, Cetatea Sche ia, Bucureşti, 1 960, p. 26--27 şi
fiq, 1 1 /1.

25

;
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ele piatră aparţinînd culturii amforelor sferice, in inventarul căruia
l l(lurau printre alte piese şi trei topoare şi o daltă din silex. Topoarele
11 1 1 formă trapezoidală, fiind de tipul în patru muchii, cu ceafa plană şi
IAitul arcuit, două din ele fiind lucrate din silex albicios opac şi unul
e l i n silex negru-fumuriu 29, Dalta, păstrată fragmentar, este dreptunghiu
l A r& in secţiunea transversală, aparţinînd unui tip mult alungit 30,
In mormîntul în cutie de piatră descoperit în anul 1 956, cu ocazia
lucrărilor agricole de pe dealul Vîntului de la Dolheştii Mari, se aflau,
aorl ntre alte obiecte, şi două topoare şi o daltă de silex. Sondajul efectuat
• h• M. Dinu, în 1 957, a prilejuit descoperirea unui al doilea mormînt, a
Cele
, I Uu i inventar funerar cuprindea un topor şi o daltă de silex 3 1 ,
o l o u A m orminte cercetate în anul următor nu conţineau topoare şi nici
•lle obiecte din silex 32• Topoarele din mormintele de la Dolheştii Mari,
•lrlbuite purtătorilor culturii amforelor sferice, erau din silex alb-cenu
• 1 11 , cu nuanţe vineţii. Ele aparţineau tipului în patru muchii, cu o formă
• 1 1roximativ trapezoidală, fiind foarte atent şlefuite pe întreaga suprafaţă.
1 'u prilejul discutării unor probleme legate de aceste morminte, a fost
l•uhllcat şi un topor trapezoidal, în patru muchii, descoperit întîmplător
1 11 ,\1 o ţca 33,
O foarte meritorie încercare, prima de acest gen din literatura
•octastr4 arheologică, de a aduna toate descoperirile de topoare de silex
• l i n Moldova, indiferent de natura provenienţei lor, şi de a le discuta
• rt lql nea, cronologia_ şi alte probleme în legătură cu ele, se datorează
1 1 1 1 ,\drian C. Florescu. Prin cercetarea colecţiilor arheologice aflate în
"•u wele din Moldova şi din Bucureşti au fost identificate 33 de loca
: , l ft U din care provin topoare de silex, însumînd peste 70 de exemplare.
1 '" ll ngă cele mai multe din exemplarele amintite şi de noi mai sus,
\ < : . Florescu a mai menţionat descoperirile izolate de topoare de la :

llmwrabi, Buda (Dorohoi}, Buda (Bîrlad}, Bul1ai, Cogeasca, Corni, Crasna
le · uc·(l, Dolheştii Mari, Doljeşti, Ghireni (două puncte) , !băneşti, Mirceş ti,
1 / l oc, Nichiteni,Osoi, Paşcani, Pom1rla, Uricani şi dintr-o localitate
'"' lflcntificată de 11ngă Fălticeni, la care se adaugă depozitul de la
' u lf'a Ad1ncă de lîngă Iaşi 34. Acestuia din urmă, descoperit întîmplător
•

Matasli, op. cit., p. '/23 şi urm. i fig. 8/1 , 2, 4.
Ibidem, fig. 8/3 ; Tot la Piatra Neamţ s�au descoperit !nainte de primul război
n· nndial două dălti de silex . Cf. 1. G. Adrieşescu, op. cit., p. 35.
' 1 M. Dinu, Sondajul arheologic de la Dolheştii Mari, In Materiale, VI, 1959, p. 213
� 1 u rm . i fig. 5/1 ; idem. op. cit., AM, I, 1 961, p. 49 şi fig. 4/6, 9, 10 i i d em .
K voprosu o kulitu:e şarovidnih amfor na territorii Moldov1, In Dacia, N.S., IV,

" C'.
10

1 060,

p.

94 şi fiq. 4/6, 9, 1 o.

'' M. Dinu, Şanlierul arheologic Dolheştii Mari, In Mat eriale, VU, 1961, p. 121
u

urm.
ldcm, op. cit,. In AM, 1, 1 961, fig. 4/5 .

ti

.. A, Florescu, op. cit., p. '19 şi urm.
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in 1 954, i-a fost consar:rat un studiu special. Depozitul de la Valea
Adincă se compunea din 6 piese de silex alb-vineţiu : o bucată brută de
silex, fără urme de prelucrare, o daltă şi patru topoare, in stadii de
prelucrare diferite, atit cu ceafa groasă cît şi cu lama subţire 35,
Un alt topor de silex, bine şlefuit pe toate cele patru feţe, avînd
forma trapezoidală şi tăişul subţiat şi arcuit, s-a găsit izolat la T1rpeşti 36•
In mormintul cu amfore sferice, semnalat în anul 1 967 la Suceava,
cu prilejul unor lucrări edilitare, se afla şi un topor de diiP. ensiuni
reduse, din silex de culoare alb-vineţie 37•
Tot dintr-un mormînt în cutie de piatră, descoperit in 1 967 in urma
săpiturilor de salvare de pe dealul Lan de la Basarabi, provine un topor
lucrat din silex albi�ios opac, de formă trapezoidal�, cu ceafa groas� şi
şlefuit atit pe feţele late cît şi pe cele inguste 38,
Cu prilejul s�p�turilor efectuate în aşezarea de tip Horodiştea
Folteşti 1 de la Erbiceni, pe dealul .. La Sărături " , în anul 1 967, au fost
descoperite dau� topoare de silex de culoare cenuşie, cu ceafa îngroşat�
şi şlefuit� 39,
O mare diver�itate de tipuri de obiecte compun depozitul de la
Scdrişoara, pe valea Siretului, descoperit cu ocazia unor lucr�ri de interes
obştesc. Pe ling� o daltă de aram� dreptunghiulară, cu tăişul curbat şi
ceafa îngustată, un topor tot din aramă, cu gaur� de înmănuşare trans
versală, f�r� manşon, cu lama lăţit� şi arcuit� ,un cosor din silex în
curs de prelucrare, el cuprindea şi două topoare din silex alburiu
vineţiu, uşor trapezoidale, şlefuite pe feţe·. � late şi cu cioplituri pe
r:ele înguste 40.
Tot pe valea Siretului, la Sduceşti, p e locul denumit Movila
Rogoaza, s-a descoperit un topor trapezoidal, rectangular în secţiune, cu
ceafa dreapt� parţial deteriorată, bin� şlefuit. La fel ca şi dalta g�sită
în apropiere, la Slobozia ( corn. Buda), toporul de la S�uceşti a fost pus
pe seama purtătorilor culturii amforelor sferice 41•
35 ldem, Depozitul de unelte de caracter neolilic de la Valea Ad1ncd (corn. Uricanl,

reg. Iaşi), In Omagiu lui Constantilll Daicoviciu, Bucureşti, 1 960, p. 21 5--224.

36 S. Marinescu-Bilcu, Un nou topor de silex şlefuit descoperit Jn Moldova de
nord-est, In SCN, XIU, 1 962, 1

,p.

91-93 şi fig. 1.

37 Gr. Foit, Urme ale cult urii am/orelor sferice, In cotidianul Zori noi, Su ceava,

XXII, 1 967, nr. 6156, p. 2.

aa V. Spinei şi M. Nistor, Un morm1nt din lespezi de platrd 1n nordul Moldovei, rn
SCN, 1 9, 1 968, 4, p. 623- -624 şi r:; . .4.
39 M. Dinu, Ouelques considerations sur la pt.riode de transition du m?olilhique a
l'âge du bronze sur le territoire de la Molliavie, In Dacia, NS, XII, 1968, p. 131.
40 M. Florescu şi V . C�pitanu, op. cit., p. 50--54 : idem, Cerceldri arheologice de
suprafatd 1n judetul Bacdu, In AM, VI, 1 969, p. 241 şi fig. 1 3/2.
4 1 M. Florescu şj V. C�pitanu, op. cjt,, In AM, VI, 19fi9. p. 219 şi 24P \ fig. 13/1
şi 21./9.
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Prin sondajul efectuat de V. Căpitanu in prelungirea dealului
' cUlţuia de la Răcăciuni, care deşi nu s-a soldat cu rezultate scontate
I n ceea ce priveşte observaţiile stratlgrafice, s-a deosebit existenţa unei
"'czări din epoca bronzului din fazele Monteoru lc3 şi Ic2, căreia ii
c orespunde şi un topor fragmentar de silex şlefuit nu prea îngrijit r. 2.
Numeroase descoperiri izolate de topoare sînt menţionate in
,·olumul privind aşezările din Moldova, aparţinînd lui N. Zaharia,
�-1 . Petrescu-D imbovi t a şi Em. Zaharia : laşi- Manta Roşie, Cristeşti,

<

' olr lreni, Ldtăi-Clmpeni, P1rlita, Rdchiţi, Conteşti, Cristineşti, lbăneşti,
' ' ' işcani, Comdneştl-Bacdu 43,

In lucrarea asupra evoluţiei uneltelor şi armelor litice de pc tcri
lurlul României, pe lîngă consideraţiile asupra materiei prime folosite, a
h· h nicii de cioplire şi prezentarea tipurilor de unelte şi arme din cadrul
• u l turilor
din paleolitic, neolitic şi din epoca bronzului, Alexandru
l'lll mescu enumeră un mare număr de descoperiri de topoare din silex,
• i l ntre care foarte multe inedite, din regiunile est-r.arpatice ale ţ.l!rii
· • •nstre, în următoarele localităţi :
Piatra Şoimului (Calu) şi Neguleşti,
· 1 r n m orminte cu amfore sferice, Crasnaleuca ( sondaj M. Bitiri, 1 96 1 ) ,
'· l lorcani ( 1 1 exemplare) , Ghireni (peste 30 ) , Cristineşti, Lozna, lbăneşti,

llt m;căuţi, Drăguşeni, D1ngeni, Fundul Herţei, Botoşana ( 3 ) , Comăneşti,
l c11uşteni, Prăjeşti ( 2) , Negreşti-Neamţ, Clrlomanu-Piatra Neamţ (2) ,
I '•Jdureni (2), provenind din cercetări ocazionale 44•
·

In articolul care tratează unele probleme privind topoarele de silex
perioada eneolitică, din regiunile răsăritene ale României, am men
� . . . n u t m ai multe topoare de silex inedite, aflate în colecţiile muzeelor
, . 1 Moldova :
Broscăuţi, Horodiştea-Dealul Mălăişte, Budeşti, Deleni111

1

• 1 1 1 1, Suhuleţ, Zeletin, Piatra Neamţ-Dealul C1rlomani, Fundul Herţei,
' · l llniceşti, Doamna-Piatra Neamţ 45• Pentru unele din ele am primit con-

. : 1 llimîntul de a le publica cu acest prilej .
Recent am fost informat despre alte descoperiri de topoare de silex
. n l ldeşti (2), Rădăuţi, Solca, Dumbrăveni şi Pătrăuţi, toate în judeţul
. . . , cav a, aflate în prezent în colectii particulare 46•
Din prezentarea descoperirilor de topoare de silex făcute pînă acum
. Moldova, astăzi în număr de peste 1 50 de exemplare, din aproape 90
, ., olităti, se constată că mai puţine dintre ele se pot pune în legătură
· • complexe arheologice încadrate riguros. Mai consemnăm şi faptul

·

·

U Ibidem, p. 237 ş i fig. 1 3/3 i Al. Pi!iunescu, op, cit., p. 200.
U N. Zaharia, M. Petrescu-D imbovita şi Em. Zaharia, Aşezdri din Moldova de la
paleolitic plfld ln secolul al XVIII-lea, Bucureşti, 1 970, p. 206, 236, 243, 251 , 255,
259, 285, 290, 300, 362 şi pl. LXXXVIII, 6 şi CCXXIV, 5.
" Al. Pi!iunescu, op. cit., p. 1 98--199.
•� V. Spinei, Einige Betrachtungen iiber ăneolilhische Feuersteinbeile In der Molctau,
In Dacia, N.S., XIV, 1 970 (sub tipar).
W Informaţia o dat ori!im colegului M i.r c�a IgnQ.ţ,
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Fig. 4. - 1'opoare de silex descoperite la Brehueşti (1 }, Căl!raşi (2}, Broscliuţi (3)
şi Dorohoi (4).
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A aproape 3/5 din totalul topoarelor descoperite in Moldova au rămas
, ... publicate, iar din cele publicate la mai mult de jumătate materialul
. . ustrativ este incomplet şi nici nu se menţionează anumite detalii impor
• 11 11te pentru incadr�rea lor tehnologică şi tipologie!. Toate aceste
ucajunsuri limitează posibilităţile de valorificare exhaustivă a marelui
· .unAr de descoperiri de topoare din silex de pe teritoriile răsăritene
� . •. României.

*

M�teria primă din care au fost lucrate topoarele de silex desco
l·••rlte pe teritoriul Moldovei nu este prea diversă. Marea majoritate a
l ' l•·selor în discuţie sînt făcute dintr-o specie de silex albicios, opac, de
, 11nnte care diferă, oscilînd de la culoarea laptelui la vineţiu şi cenuşiu.
1 'le, precum am văzut, cazul tuturor exemplarelor pe care le publicăm,
'' excepţia celor provenind de la Brăeşti şi Suhuleţ.
Silexul alb-vineţiu este caracteristic marilor cariere care se găsesc
•• ·a lungul Nistrului Mijlociu. Acesta a fost intens exploatat o lungă
• ·•· rloadă de timp, intnnindu-se la sute de kilometri de minele din care
"' l'Xtrăgea. Aşa cum s-a stabilit de geologi, pe Nistru existau mai
' " u ite specii de silex 47. Folosirea sa a fost constatată încă din paleo
1 k 48• I n aşezarea de la Soroca-Pădurea Trifăuţi 1, atribuită culturii
"••q-Nistru din neoliticul timpuriu, pentru prelucrarea uneltelor se folosea
• • lux din depunerile cretacice din apropierea staţiunii, precum şi bucăţi
, •• !illex aduse de apă de pe Nistrul Superior 49.
Dat fiind că pe imensul teritoriu în care erau răspîndite triburile
, • • r lcltoare ale culturii Cucuteni-Tripolie, zăcămintele de silex lipseau în
, · M C parte, puţinele existente nefiind de o calitate remarcabilă, carierele
, • • pe Nistrul Mijlociu au cunoscut o exploatare intensă începînd
. . . etapa Precucuteni-Tripolie A. Acestei perioade ii corespund aşezări
, •

·

H

41

E. K. Cern1ş, Tripolskie masterskie po obrabotke kremnia, In KS, 1 1 1 , 1 967, p. 60.

N. N. Moroşan, Noi contributii preistorice asupra Basarabiei de Nord, tn ARMSS,
Seria III, Tom. VI, Me m 1, 1929, p. 4 şi urm. ; idem, Le pJeistoc�e et le
.

paJeolithique de la Roumanie du Nord-Est, Bucureşti, 1 938, p. 82 şi unn. ;
P. 1 . Boriskovski, Osnovnie grupp1 paleoliticesklh mestonahojdenii Srednego
Podnestrovia, tn KS, XXVI, 1949, p. 12 şi uxm. ; A. P. Cemlş, Novie dannJe o
paleollte i mezofite na Dnestre, In KS, XXXII, 1950, p. 26 şi u:rm. ; idem, Paleo
llticeskaia stoianka BabNI I po moterialam raskopok 1949-1950 gg., In KS,
XLIX, 1953, p. 56 şi ur m. 1 idem, Paleollticeskaia stolanka Voronovlta I, In KS,
83, 1 956, p. 40 şi urm. 1 1. G. Şo vk opl ias, Do pitanni a pro harakter razvltku
lculltUii plznlogo paleolltu, In Arheologhila, XXII, 1 969, p. 43 şi urm .
., V. 1. Markevici, NeolJtlceskaia stoianka Soroki·Trilautkll les, In MaterialJ 1
tssledovania po arheologhll J e!nogralii Moldavsk. ·t SSR (citat In continuare
MIAEM) Cblşin�u. 1 964, p. 93,
,
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Fig. 5. - Topoare de s ilex descoperite la Pirlita (1 ) Siret (2), Lozna (3), Fundu�
Herţei (4) şi Ibăneşti (5).
.
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n flate în bazinul mijlociu al Nistrului cu mii de piese finite şi aşchii de
"llex. I n locuinţe şi pe unele suprafeţe din apropierea lor, la Luca
\'rubleveţkaia so şi Solonceni I 51, s-au aflat o mare cantitate de obiecte
,1 rebuturi din silex.
Unele locuinţe de la Lencăuţi (Lenkovţî) erau adevărate ateliere de
prelucrat silexul. Astfel, in locuinţa nr. 2 s-au găsit nu mai puţin de 634
e l e obiecte de silex, în stadii diferite de prelucrare, şi aşchii, iar in semi
bordeiul 1 s-a numărat, de asemenea, o cantitate uriaşă de unelte şi
r ebuturi din silex : 1 695 piese 52• Cîteva sute de bucăţi diferite de silex
' onţinea şi semibordeiul 5 53.
Numărul atelierelor de prelucrat cremenea din bazinul mijlociu al
Nistrului creşte în etapele următoare de evoluţie ale culturii Cucuteni
l ripolie, astfel de complexe fiind cunoscute la Polivanov-Iar, Nezvisko,
1\ opanka, Kriniciki, Selişte, din etapa Tripolie BI, şi la Komarov, Babin,
1\czvisko, Bodaki, încadrate în etapa Tripolie BII ( după T. Passek) 54,
t orespunzînd în cea mai mara parte fazei Cucuteni A şi, parţial, fazei
( ·ucl:lteni A-B din Moldova. Multe locuinţe erau adevărate ateliere.
l >l n bordeiul 1 0 din nivelul mijlociu (faza Tripolie BII) de la Polivanov
lilr, cu ceramică de tip Cucuteni A-B, într-o groapă de formă patrată,
' 11 laturile de 2 m, s-au cules 206 piese de silex. Printre deşeurile de
producţie se aflau numeroase percutoare, nuclee, răzuitoare şi topoare 55•
U n foarte mare număr de obiecte de silex s-a descoperit în cele două
"traturi tripoliene de la Nezvisko ( Bl şi BII) , ambele caracterizate atît
prin locuinte de suprafaţă cît şi prin semibordeie ss. Faptul că în peri
metrul atelierelor s-au găsit bucăţi şi sfărîmături mai mari de cremene,
wr în locuinţe numai fragmente mărunte, a dus la concluzia că în
locuinţe uneltele erau doar retuşate şi finisate 67.
I n faza Tripolie BI - Cucuteni A se cunosc şi ateliere de prelucrat
"l lexul, a cărei materie primă provenea nu de pe Nistru, ci din depu
nt>rile de pe malurile Prutului. Un astfel de atelier-locuinţă s-a desco
pl'fit la Starîie-Druitorî 1 58.
S. N. Bibikov, Poselenie Luka -V.rublevetkaia, In MIA. 38, Moscova-Leningrad,
1 956, p. 194.
&1 T. C. Movşa, G/inobîtnoe jilişce rannet ripoliskogo poseleniia SoloncenJ 1, In Izves
tia-Chişindu, 5 (25), 1 955, p. 1 0-1 1 .
62 E . K. Cernlş, Rannetripolskii poseleniia Srednego Podnest rovla, I n KS, 56, 1954,
p. 1 1 8.
53 E. K. Cern!ş, op. cit., In KS, 1 1 1 , 1 967, p. 62.
M Ibidem, p . 64-65.
55 T. S, Pa.s�ek, Rannezemledeliceskie (tripolskle) plemena Podnestllovla, In MIA,
84, Moscova, 1 96 1 . p. 127.
M E. K. Cern!�. K istorii naseleniia eneoliliceskogo vremeni s Srednem Pridnestrovie,
In MIA, 102, Moscova, 1 962, p . 26 si urm.
57 Ibidem, p. 46.
58 N. A. Chetraru,Arheologhiceskie razvedki v doline r. Clugur, In MIABM, p. 265.
50

.
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Fig. 6. - Topo.r de silex descoperit la Suhuleţ.
In mai multe aşezări din regiunea bogatelor zăcăminte de silex de
pe Nistru s-au descoperit şi numeroase topoare de silex albicios. Men
ţionăm aici pe cele de la Kopanka 59, Krimiciki 60 şi Nezvisko 61, din
faza Cucuteni A, Babin 62, Bilce-Zlote 63, Polivanov-Iar 64 şi Solonceni
59 E. K. Cernîş, op. cit., In KS, 1 1 1 , p. 64-65 şi fig. 21/1, 4 .

60 Arheologhicini rozvidki t ripili5koi ekspeditii na Dnistri v 1948 r.,

în .Airch Pam,
IV , 1 952, p. 1 90 şi urm. ; pl. II, 1 0-17. Cf. şi B. L. Bogaevski, Orudiia proiz
vodstva i domaşnie jivotn1e Tripoliia, Leningrad, 1 937, p. 57.
6 1 E. K. Cernîş, Rezulitati doslidjeni nijnih şariv Nezviskovo poselennia, în MDAPV ,
2, 1 959, p. 81 ; idem, op. cit., în MIA, 1 02, fig. 20/35-39.
62 E. K. Cernîş, Doslidjetnnia t ripiliskih poseleni na Seredniomu PodiTliSirov'i v
1950-1951 rr., în Arch Pam, VI, 1 956, p. 1 46 şi pl. I, 1 1 .
63 T. Sulimirski, Tllipolyan Notes, în PPS, N.S., XXX, 1964, p. 60.
64 T. S . Passek , Tripoliskie poselennia na Dnestre, în KS, XXXII, 1 950, p. 46 şi urm. ;
fig. 1 0/1, 2 ; 1 1 ; idem, T ripoliskie pooelenie Polivcmov-Iar, tn KS, XXXVII,
1 951, p. 41 şi unh. ; fig . 22/1, 2 ; idem, Itoghi rabot t ripOliskoi (dnestrow;koi)
ekspeditii, in KS, XLV, 1 952, p. 1 2 şf fig. 6, stinga jos ; idem, op; cit., tn MIA,
84, 1 961, p. 1 05 şi unn.
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u o.�, din faza Cucuteni A-B, şi Nezvisko 66 din faza Cucuteni B, la care

putea adăuga şi altele, a căror condiţii exacte de descoperire, fie
nu le cunoaştem, fie că nu au fost precizate şi din acest punct de
\ udere
apartenenţa lor ia cultura Cucuteni-Tripolie mai comportă
.. ,doieli, cum sînt cele de la Buciaci (Buczacz) , Darabani, Echimăuţi n:,
l lorodnica, Kaplevka, Korman, Koşilovţe ( Koszylowce), Petreni etc. 67 •
Numărul extrem de mare al topoarelor şi al celorlalte unelte şi
•rme de silex din aşezările din regiunea Nistrului Mijlociu depăşeau cu
mult necesităţile comunităţilor care le locuiau. Aşa cum s-a presupus,
multe din piesele finite erau destinate schimbului cu alte triburi 68, I n
loorte multe aşezări din Moldova aparţinînd culturii Cucuteni, din toate
Inele ei de evoluţie, s-au descoperit diferite obiecte lucrate din silex
elblcios de Nistru.
Silexul de pe Nistn,.1l Mijlociu a continuat să fie exploatat şi de
purtătorii culturii Gorodsk-Usatovo, în zona marilor cariere consta
l l ndu-se, ca şi în perioadele anterioare ,o locuire intensă 69,
Cercetările au dovedit că locuitorii aşezării de la Lomacinţî, punctul
l • l lta, dintr-o etapă tîrzie ( CII) a culturii Tripolie 70 ( Gorodsk-Horo
fllstea), efectuau o primă fază de cioplire a silexului chiar la locul de
1•rocurare a lui, urmînd ca uneltele, în stare de semiprelucrare, să fie
l lnlsate în altă parte 71. O situaţie identică este cunoscută tntr-o altă
uriaşă carieră de silex, cea de la Krzemionki, aflată pe valea rîului
1\amienna, afluent de pe stînga Vistulei, probabil cea mai bogată şi
l ntlnsă din estul Europei, care a cunoscut exploatarea maximă tn
I•Nloada cînd a fost stăpînită de purtătorii culturilor Trichterbecher şi
•mforelor sferice 72.

HH

, a

=

G. Movşa, Tripoliskoe jilişce na poselenii Soloncen1 II, In Zapiski Odesskogo
Arheologiceskogo Obşcestva, I (34), Odesa, 1960, p. 242 şi fig. 6/6.
M E. K. Cernlş, op. cit., In MIA, 1 02, fig. 28/28-33,
67 V. Spinei, op. cit ., In Dacia, N.S., XIV, p. 3 1 .
41 T. S . Passek, op. cit., I n KS, XLV, p . 12 ; E. K . Cernlş, op. cit., In KS, 1 1 1 , p, 60.
69 T. S. Passek,Nov1e dannie o pozdnetripolisklh posele.nliah na Dnestre, In Izvestia� Chişlndu, 5 ( 25 ) , 1 955, p. 1 3 şi urm.
70 Ibidem. p. 1 9.
7 1 E. K. Ce m l ş, op, cit., In KS, 1 1 1 , p. 65. De la LomacinU provine un topor de
66 T.

silex gri, de formli aproximativ trapezoidalli cu tăişul arcuit. Cf. T. Sulimirski,

Elnige rumanische Funde in polnischen Museen, In RPAN, I, 1 937, 1 , p. 33-34
şi fig. 5.
12 S. Krukowskl, Premiere caracterlstlque de la station mlnlere de Krzeml0111 ki au
point de vue des restes qui se t rouvaient a sa swlace, In Wiad Arc.h, XI, 1 932,
p. 58. Pentru zliclimintele de la Krzemionki vezi şi T. Zurowski, Konserwacja
neolitycznych kopalni krzemienia w Krzemionkach Opatowskich, In Wiad Arch,
XX, 1 954, 3, p. 280 şi urm. ; Z. Podkowh'lska, Neolityczna kopalnia w Krzemion
kach, In Dawna Kultura, 1955, 4, p. 210 ; Z. Rajewski, Jak pakazac kopalnie w
Krzemionkach, In Z otchlani wlekow, XXX, 1964, 3, p. 141 şi urm.
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Topoare de silex descoperite la Suhulet ( 1 ), Comi:ineşli (2), Brosci:iuti (3 )

şi Fundul Herţei (4).
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro

TOPOARE DE SILEX DIN MOLDOVA

99

I n aşezările gorodsciene de pe Nistru topoare de silex s-au desco
t..,rlt la Mereşovca, pe " Cetăţuia" , şi la Volcineţ, la locul numit n Clin" n.
l l neltele din silex alburiu de Nistru predomină în cadrul inventarului
l l llc al aşezării gorodsciene de la Ţviklivţî din Kameneţ-Podolsk 74•
Topoare de silex alburiu s-au găsit, precum am arătat, şi pe teri
lurlul Moldovei în aşezările de tip Gorodsk de la Horodiştea şi Erbiceni.
,,,.Uel de topoare provin şi de la !băneşti, Uricani 75, Scheia 76, Iaşi,
Utli-Cîmpeni 77, unde prin cercetări de suprafaţă s-au identificat frag
••lllnte ceramice gorodscienc.
Exploatarea zăcămintelor de silex de pe Nistru! Mijlociu a fost
' untinuată activ de purtătorii culturii amforelor sferice. Deşi nu s-au
uaslt pînă in prezent în vecinătatea carierelor urmele unei astfel de
•ctlvităţi, o atare concluzie ni se pare îndreptăţită avînd in vedere
••umărul mare al pieselor de silex alburiu din complexele inchise apar
U n i nd culturii amforelor sferice.
Regiunea minelor de silex a fost ocupată de grupul podollan al
• u lturii amforelor sferice, cel mai întins grup din ramura estică a culturii
In discuţie 78• Acestui grup îi aparţin 38 de morminte, găsite în 31 de
1 •u ncte 79, pînă în prezent nefiind cunoscută, ca şi în Moldova şi
Wolhynia, nici o aşezare. I n decorul unor vase aparţinînd culturii amfo
"'lor sferice din Podolia SP. resimte influenţa ceramicei pictate tripo
U•ne tîrzii 80.
Multe din mormintele din Podolia conţin două sau trei topoare
. ... silex trapezoidale bine şlefuite şi, într-un caz, patru 8t. Se

73 T.

S . Passek, op. cit., in Izvestia-Chişindu, 5 (25), p. 22.

7� T. G. Movşa, Pizniotripiliske jitlo-maisternia v s. Ţviklivt1, in Arheologhiia,

XXIII, 1 970, p. 1 32-133.
A. Florescu, op. cit., in Dacia, N.S., III, p. 82-83.
'' Gh. Diaconu şi N. Constantinescu, op. cit., p . 27 .

rr,
17

71

N. Zaharia, M. Petrescu-Dimbovita şi Em. Zaharia, op. cit., p. 206 şi 251 .
Dintre lucrl!rile in care s-au definit tri!.slilurile grupului podo/ian al culturii
amforelor sferice cf. : 1. K. Şveşnikov, Megaliticin i pohovannia na Zahidnomu
Podilli, Lwow, 1 957 ; A. Hllusler, Die Griiber der Kugelamphorenlwltur m WolhY

nien und Podolien und die Frage ihres Ursprungs, in Jahresschrift Jiir mittel
deutsche Vorgeschichte, 50, 1 966, p. 1 1 5-140 ; T. Sulimirski, Corded Ware and
GJobu}a r Amphorae Nort h·East of the Carpat hians, Londra, 1 968, p. 45---4 7
.

.,Cultura megalitelor" din Wolhynia şi Podolia nu reprezinti!! insi!., aşa cum
s-a sustinut, o culturli aparte (A. J. Brjussow, Geschlchte der neolithischen
Stiimme im euiopiiischen Teil deor UdSSR, Berlin, 1 957. p. 256 şi urm. Vezi şi
F. Hancar, Das Pierd in priihistorischer und lrflher historischer Zeii, Viena,
1 955, p. 88 ) .
'' T. Sulimirski, Corded Ware . . . , p. 45.
110 Ibidem, p. 46 ; Cf. şi T. S. Passek, PerlodizatJia tripoliskih poselenii, tn MIA,
1 0, Moscova-Leningrad, 1 949, p. 219.
11 1 T. Sulimirski, Corded Ware
, p. 46.
. • .
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pare că topoarele caracterizează exclusiv mormintele de bărbaţi 82.
Maj oritatea topoarelor care constituiau inventarul funerar al mor
mintelor grupului podolian al culturii amforelor sferice erau lucrate
dintr-o varietate albicioasă locală de silex. Cîteva din topoarele din
silex alburiu se pare că au o origine străină, fiind probabil aduse din
Mecklenburg sau Riigen, unde, de asemenea, se găsesc zăcăminte dintr-o
varietate de silex alb-opac, denumit n lăptos" 83.
In Moldova, toate topoarele pe care le cunoaştem pînă în prezent
din mormintele cu amfore sferice, cu excepţia unuia din cele trei găsite
în cistul de la Piatra Neamţ, erau f'ăcute din silex albicios-vineţiu de
Nistru. Este cazul cu două din topoarele şi cu dalta de la Piatra Neamţ 84,
cu cele două topoare şi cu dalta din mormîntul 1 , şi cu un topor şi
dalta din mormîntul 2 de la Dolheştii Mari 85, cu topoarele de la
Basarabi 86, Suceava, Budeşti, Deleni-Calu 87, Neguleşti Ra, ca şi cu
topoarele şi dăltiţele din componenţa depozitelor de la Piatra Şoimului
( Calu) şi Valea Adîncă ,care probabil au aparţinut tot purtătorilor cul
turii amforelor sferice 89• De asemenea, cele mai multe din topoarele
găsite izolat în regiunile răsăritene ale României, o parte din ele fiind
replici ale exemplarelor din inventarul mormintelor cu amfore sferice, au
fost făcute din varietăţile de silex din bazinul mijlociu al Nistrului 90•
Aşa cum indică descoperirile de obiecte din silex albicios-vineţiu
din unele aşezări aparţinînd epocii bronzului din regiunile de la est de
Carpaţi, exploatarea carierelor de pe Nistrul Mijlociu a continuat şi in
82 V . Weber, Die Kugelamphorenkultur in Sachsen, In Arbeits-und Forschungsbe
richte ziir săchsischen Bodendenkmalpl/ege, 1 3, 1964, p. 1 75 : A , H!lusler, op. cii.,

p. 1 30.
T. Sulimirski, Corded Ware . . . , p. 46 i C!. şi V. Weber, op. cit., p. 1 63-164.
84 A. Florescu, op. cit., !n Dacia, N.S., III, p. 82-83.
85 M. Dinu, op. cii., In AM, 1, p. 49.
86 V. Spinei şi M. Nistor, op. cit., p. 623.
1!7 V. Spinei, op. cii., !n Dacia, N.S., XIV, p. 42-44.
88 Al. Pllunescu, op. cit., p. 198.
89 Aceastll -atribuire se bazeazll atit pe analogiile pe ca re le au topoarele din
depozitele menţionate cu exemplare din complexe !nchise, bine datate, asupra
dirora vom reveni, c!t şi dll!Ule, şi ele destul de des !nttlnite in mormintele cu
amfore sferice. Cf. W. Antoniewicz, Z dziedziny archeologii ziem Polski, In
SwJalowil, XVIII, 1 936-1937, fig. 50/14 i C. Matasll, op. cii., p. 728 şi fig. 8/3 1
M . Dinu, op. cit., In AM, L, p. 47 şi fig. 4/4, 7 i A. H!!usler, op. cii., fig. 6, jos ;
T. Wiflanski, Kultura amlor kulistych w Polsce p6Jnoono-zachodniej, Wroclaw
Varşovia-Cracovie., 1 966, fig. 7/4, 18/9, 33/16 şi 59/1 6 1 T. Sulimirski, Corded
Ware
fig. 25/8, 1 5 ' A. Uzarowiczowa, Grob kultury amlor kulistych na
stanowlsku l w Klementowicach, pow. Pulawy, In Wiad Arch, XXXIII, 1968, 2,
p. 219 şi fig. 6 a i V. Weber, Qp. cii., fig. 1 5/2.
90 A. F!orescu, op. cit., In Dacia, N.S., lll, p. 79 şi urm. ; Al. Pllunescu, op. cit.,
p. 62--04 şi 197-200 ; V. Spine1, op. cit., In Dacio, N.S., XIV, p. 43-44.
13
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t.corloada amintită. Evident, prin dezvoltarea metalurgiei cuprului şi
hronzului, importanţa inventarului litic a fost mult diminuată.
Folosirea silexului din zăcămintele din bazinul mijlociu al Nistrului
• fost documentată în Moldova şi Ucraina pină in perioada tîrzie a
•pacii bronzului, corespunzătoare culturii Noua, fiind răspindite in spe
' l e i cuţitele curbe (Krummesser) din silex, precum şi săgeţile şi lamele 91

•

•

Dintre topoarele pe care le publicăm, două, acelea de la Brcteşti şi
,,,. la Suhulet, sint din silex de culoare neagră-fumurie. Pe teritoriul
t.foldovei astfel de topoare se mai cunosc la PleşeştJ 92, Conţeşti,
f 'omctneşti-Bacctu 93 şi Piatra Neamţ 114, primele trei provenind din cer
' etl6ri de suprafaţă, iar ultimul dintr-un mormint din lespezi de piatră.
Silexul de această varietate se extrăgea din carierele aflate tn
h11llnul super�r al Bugului Nordic, fiind răspîndit mai ales in vestul
Wolhyniei. Acest silex de culoare negricioasă este de o excelentă cali
l ll le, fiind probabil mai bun decît silexul din Europa Centrala, fapt
tu•ntru care a fost intens folosit de triburile purtătoare ale culturii Trich
h·rbecher, ceramicei şnurate şi Cucuteni-Tripolie 95,
Incă Leon Kozlowski a relevat importanţa acestor zăcăminte, făcind
•precieri asupra tehnicei remarcabile de prelucrare a silexului de pe
llug, cu trăsături proprii, pe care i nsă o considera că s-a dezvoltat sub
l nnuenţa " industriei" silexului din regiunile baltice şi lituaniene 96,
Tadeusz Sulimirski este de părere că tehnica prelucrării silexului
•lr pe Bug nu a fost străină de aportul culturii Trichterbecher, avind in
,· c•c1ere şi apropierile ce se pot face cu aspecte culturale din regiunile de
11o rd ale Europei Centrale şi din unele ţi.;nuturi aflate la NV. Ulterior, o
•1nuă înflorire a " industriei " silexului de pe Bugul Nordic s-ar datora
flurtătorilor culturii amforelor sferice 97.
In Moldova ,in aria de răspîndire a culturii Cucuteni, se cunosc
1111m eroase unelte şi arme din silex negru-cafeniu wolhynian in foarte
9 1 A. C. Florescu, Contrtbutll la cunoaşterea cullurli Noua, fn AM, 11-111, 1 964, p.
1 58 ; Al. P liunescu , op. eli., p. 79---8 1 şi 214-21 6.
92 V. Ciurea, op, cit., fn Natu·ra, 6--7-8, 1 931, p. 9 şi fig. 6/4.
93 N. Zaharia, M. Petrescu-Dimbovita şi Em. Zaharia, op. cit.,

p. 285, pl. CCXXIV,
5 si P. 362.
N A. Florescu, op. cit,, tn Dacia, N.S., III, p. 85 şi 95.
H T. Sulimirski, Polska przedhistoryczna, Il, Londra, 1 957-1959, p. 240--2 41 ;
idem, Remarks co111cerning the distrib ut ion of some varlelles of flinl lln Poland,
Jn Swlatowit, XXIII, 1 960, p. 299 şi urm. l J. G l osik , WoJy1tsko-podolskle
materialy z epoki kamiennej i wczesnej epokl brazu w Panstwowym Muzeum
Archeologlcznym w Warszawie, fn Materrialy Starotytne, VIIL, 1962, p. 1 711 şi urm.
N L. Kozlowskl, Mlodza epoka kamlenna w Polsce (Neollt), Lwow, 1 924, p. 82
si urm.
'7 T. Sulimirski, Corded Ware , p. 60,
• . .
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Fi g a. - Harta descoperirilor de topoare de silex in Moldova . 1 - Arghira, 2 Brăeşti, 3 - Broscăuti, 4 - Brehueşti, 5
Călăraşi, 6 - Comăneşti-Suceava,
, - Cristeşti, 8 - Darabani, 9 - Dorohoi, 10 - Fundul Herţei, I l - Ibăneşti,
12 - Lozna, 13 - Mitocul Dragomirnei, 14 - Motca, 1 5 - Pirlita, 16 - Ringhileşti ,
1 7 - Siret, 18 - Suhulet, 1 9 - Pomirla, 20 - Cristineşti, 21 - Buhai, 22 - Horo
Miorcani, 24 - Crasnaleuca, 25 - Ghireni, 26 - Nichiteru, 27 - Mitoc,
diştea, 23
28 - Drăguşeni, 29 - Hulubi, 30 - Dingeni, 31 - Iacobeni, 32 - Truşeşti,
33 - Rl!! chiti, 34
Hrişcani, 35 - Corni, 36 - Dumbrăveni, 37 - Pătrăuti, 38
Buda-Dorohoi, 39 - Grăniceşti, 40 -- Rildăuti, 41 - Solca, 42 - Botoşana, 43 Scheia, 44 - Suceava, 45 - Udeşti , 46 - Rădăşeni, 47 - Pleşeşti, 48 - Osoi,
49 - Preuteşti, 50 --Basarabi, 51 - Dolheştii Mari, 52 - Tătăruş, 53 - Probota,
54
Siretel, 55 - Cuculeni, 56 - Conteşti, 57 - Valea Seacă, 58 - Topile,
Piatra Neamt, 63 - Doamna,
59 - Paşcaru, 60 - Tirpeşti, 61 - Negreşti, 62
' 64 - Neguleşti, 65
Piatra Şoimului (Calu), 66
Budeşti, 67 - Dolj eşti , 68 Erbiceni, 69 - Cogeasca, 70 - Valea Adinca, 7 1 - Uricani, 72 - Iaşi, 73 Mirceşli, 74
Moşna, 75 - Bohotin, 76 - Pi!idureni, 77 - Săuceşti, 78 - Comă
neşti-Bacl!!u, 79
Rl!! diciuni, 80 - Scl!!r işoara, 81 - Buda-Birlad, 82 - Măluşteni,
83 - Ll!!tlii-Cimpeni.
.
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multe staţiuni (Cucuteni, Truşeşti, Valea Lupului, Dobreni, Tîrgu Ocna
Podei, Birgăoani, Ghelăeşti, Drăguşeni-Săveni 98 etc.) , aparţinînd la toate
cele trei faze clasice ale culturii in discuţie.
I n aşezările culturii Gorodsk-Usatovo, mai ales în cele din grupul
Gorodsk-Wolhynia, silexul negru-fumuriu este, de asemenea, bine
cunoscut 99,
Numărul considerabil al pieselor de silex wolhynian din aşezările
culturilor eneolitice de la răsărit de Carpaţi se explică prin relaţiile
strînse dintre aceste culturi şi cultura Trichterbecher. I n cultura Trich
terbecher piese din silex de Bug se găsesc uneori la mari distanţe de
cariere. I n binecunoscuta aşezare de la Gr6dek, un loc important in
cadrul inventarului litic, alături de silexul din carierele de la Swiechie
chow şi Krzemionki, il avea acela din bazinul superior al Bugu
lui Nordic 1oo.
Contactele între culturile eneolitice din spaţiul carpato-niprovian
şi cultura Trichterbecher sint perceptibile pe planuri diverse. S-au sem
nalat încă mai demult apropierile între unele forme ceramice ale cul
turii Trichterbercher şi acelea din fazele A-B şi B ale culturii Cucuteni 10 1.
A doptarea locuinţelor de suprafaţă cu platformă de chirpic, într-o fază
tîrzie a culturii Trichterbecher, se datorează influenţelor primite de la
triburile vecine din sud 1 02. Mai menţionăm observaţiile stratigrafice din
citeva aşezări aparţinînd culturii Trichterbecher ( Gr6dek 103, Zimno 104 ,
Lejniţa 105, Mali Gribovici 106) , unde s-a descoperit ceramică pictată de
factură gorodsciană (Tripolie CII), după cum în unele aşezări de tip
98 Materialele se aflll tn colectiile Institutului de Istorie şi Arheologie din Iaşi, a
Muzeului de Istorie a Moldovei şi a muzeelor din Piatra Neamt şi Botoşani.

99 T. Sulimirski. op. cit., In Swiatowit , XX I II , 1 960, p. 303-304.
100

J. Kow<a.lczyk, Osada kullury puchar6w lejkowatych w miecjs Gr6dek N'lld buiny,
pow. Hrubieszow, w lwfetle badan 1954 roku, in Wiad .Mch, XXIII, 1 956, 1, p. 44 .
10 1 H. D umitrescu, Afinildti Intre cultura "Trichterbecher" şi cultura "Cucuteni
Tripolie", in SCN, VI, 1 955, 3-4 , p. 918---922.
102J. Kowalczyk, D!e Trichterbecherkultur und TrrlpolJe, In L'Europe ă la lin de
l'âge de la pierre, Praga, 1 961, p. 201 .
103 K. Jazdzewski Uwagi og6/11e o osadzie neolitycznej w Grodku Nadbuiny m w
powJecle hrubieszowskim (stanowisko 1 C), In Archeologla Polski, III, 1 958, 2,
p. 279 şi urm. ; T. Poklewski, O sada kultury puchar6w Jejkowatych w Gr6dku
Nadbuinym, pow, Hrubiesz6w (stanowisko 1 C), In Archeologla Polskl, m, 1958,
,

2, p. 322 şi pl. X.
I. N. Zaharuk, PosP.!enie voTOinkovidnih sos· !dov na Vo11ni, tn KS, 67, 1957,
p. 100.
105 J, Jazdowska-Krcil, Osada kultury pucharow lejkowatych w Lefl.nicy, pow.
Wlodzimierz Wo/ynski, in Materialy Staroiyt ne, VII, 1961 , p. 201 şi urm. ;
M. A. Peleşcişin , Posele nnia kulituri liickrstogo posudu bi/iiCI s. Lejntti na Volini,
In Arheo/oghiia, Kiev, XX, 1966, p. 1 47.
'IOd M. 1 . Smişco şi M. A. Peleşcişin, Poselennia kulituri /iicia.stogo posudu v. s.
Mall Gribovici, Llvivsikoi oblasti, In MD APV 4, 1 962, p. 35.

10'.

,
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•11 · 9. - Topoare de silex descoperite la Polivanov-Iar (1 - dupl'i T. S. Passek),
�:Nvisko (2-4 - dupl'i E. K. Cernlş), apartinind culturii Cucuteni-Tripolie, şi de la
\ lhvatinti (5 - după 1. G. Rozenfeldl), Sandrak (6-8 - dupl'i O. F. Lagadovska),
l't�voloci (9 - dupl'i M. L. Makarevici), Gorodsk ( 1 0 - dupl'i T. S. Passek) şi Novo
Ciortorli ( 1 1 -12 - dupl'i 1. M,Zaharuk), apartinind culturii Gorodsk-Usatovo.
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Gorodsk ( Costianeţ 107) s-a descoperit ceramică Trichterbecher şi
obiecte tipice acestei culturi, între care amintim topoarele miniaturale de
lut ( la Novo Ciortorîi 108) , indicii de necontestat ale contemp oraneităţii
culturii Gorodsk-Usatovo cu faza finală a grupei sudice a culturii Trich
terbecher, recunoscută astăzi de toţi specialiştii.
Prezenţa pieselor de silex din carierele de pe Bugul Nordic, deţi
nute de purtătorii culturii Trichterbecher, în aşezările cnlturH Cucuteni
ifripolie şi Gorodsk, reprezintă o dovadă în plus a lE'gătuJ ilor strînse
intre complexele culturale menţionate.
Triburile culturii amforelor sferice, cunoscute ca f,)art9 active în
ceea ce priveşte exploatarea şi prelucrarea minuţioasă a silex.ului, ca şi
prin comercializarea pe spaţi� mari a produselor litice 109, au avut un
aport incontestabil şi în impulsionarea dezvoltării ,. industriei" silexului
de pe Bugul Nordic. Este de remarcat că purtătorii culturii amforelor
sferice au folosit din plin resursele locale de materie primă a noilor teri
torii pe care le-au ocupat. Amintim că în Podolia topoarele din cîteva
morminte din dale de piatră (Ulaszkowce, Kociubince) erau făcute din
silex de Bug uo. I n Moldova, precum am arătat, astfel de topoare se
cunosc pînă in prezent în cistul de la Piatra Neamţ şi în cinci desco
periri ocazionale ( Pleşeşti, Conţeşti, Comăneşti-Bacău, Brăeşti, Suhuleţ).
Silexul negru de pe Prutul Superior, exploatat încă din paleolitic,
din cauza dispozitiei sale în concreţiuni mici, nu a putut fi utilizat pentru
producerea topoarelor şi altor unelte de dimensiuni mai mari 1 1 1 .
*

Problemele complexe privind tipologia , cronologia şi originea
topoarelor de silex în regiunile răsăritene ale României nu au constituit
pînă nu demult obiectul unor cercetări speciale.
O primă încercare in acest sens s-a datorat savantului german
Hubert Schmidt, care, referindu-se la cele trei topoare de silex desco
perite în stratul B de pe Cetăţuia de la Cucuteni , a considerat că aceste
piese nu sînt străine de ., industria " litică de pe văile Prutului şi Siretului,
M. A. PP.J ,.. ş rişin . Ra.� knpki 1 1 s. Kostiun et na Volîni, In Arheologhtceskie
otkJrWia 1967 goda, Moscova, 1 968, p. 1 19 .
108 1 . N. Zaharuk, op. cit., p. 1 00.
109 V. G. Childe, The Dawn of European Civilizalion, ed. a III-� . Londra, 1939,
p. 1 85 ; M. Gimbutas, The Prehistory of Eustern Europe, 1, Cambridge, Massa
chusetts, 1 956, p . 144 şi urm. ; T. Sulimirski, Polska przedhis.toryczna, Il, p . 308
ş i urm. ; T. Wislanski, Podstawy gospodarcze plemion neolJiycznych w Polsce
Polnocno-Zachodniej, Wroclaw-Varşovia-Cracovia, 1 969, p. 246 şi urm .
110 T. Sulimirski, Corded Wa.re . .. , p. 46.
1 1 1 A. Florescu, op. cit., In Dacia, N.S., Ill, p. 1 02, nota 32.
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Iar din punct de vedere tipologie le-a pus în legătură cu culturile mega
l ltlce din Nord 1 12.
Adunind cu scrupulozitate numeroasele descoperiri de topoare de
.. uex din Moldova şi bazîndu-se mai ales pe exemplarele apărute în
romplexe arheologice încadrate riguros cultural şi cronologic, Adrian
C. Florescu a abordat pentru prima oară în literatura noastră arheologică
un fond divers de probleme privind topoarele de silex 1 13, Limitele cro
nologice în care a fixat prezenţa topoarelor de silex în Moldova ar
c·orespunde fazei A-B a culturii Cucuteni şi culturii Gorodsk-Usatovo.
Cle nu sînt considerate ca făcînd parte din specificul culturii Cucuteni,
prezenţa lor sporadică pe teritoriul cuprins între Prut şi Carpaţii
Orientali, privită ca un fenomen spontan, fiind pusă în legătură cu
pAtrunderea unor elemente culturale nordice şi nord-estice. Apariţia lor
In vremea fazei Cucuteni A-B s-a presupus că nu ar fi străină de pene
tratia, din regiunile de la est de Nipru, a purtătorilor ceramicei denumite
Impropriu Cucuteni C 114. Aceste concluzii au foşt menţinute de
A. C. Florescu şi cu prilejul publicării depozitului de unelte de la
Valea Adîncă 115.
O nouă abordare a problemelor referitoare in primul rînd la cro
nologia şi originea topoarelor de silex din Moldova se datorează lui
Vladimir Dumitrescu 1 16. Domnia sa, care în unele lucrări anterioare
admitea existenţa topoarelor de silex la nivelul culturii Cucuteni 1 17, se
pronunţă de data aceasta pentru o altă încadrare a lor. Contestindu-se
veridicitatea observaţiilor stratigrafice de la Cucuteni, ca şi a celor de
la Polivanov-Iar, s-a tras concluzia că topoarele din silex ar fi rămas
străine comunităţilor cucuteniene pînă la sfîrşitul evoluţiei culturii lor
materiale, fiind documentate doar la nivelul perioadei corespunzătoare
cu începutul culturii Gorodsk-Horodiştea şi pătrunderii culturii amfo
rclor sferice. Prin respingerea posibilităţii folosirii măcar sporadice a
topoarelor de silex în cadrul culturii Cucuteni se înlătură de la sine şi
ipoteza aportului elementelor culturale Cucuteni C la vehicularea acestui
tip de topoare tts.
Pentru lipsa topoarelor de silex din repertoriul litic al aşezărilor
culturii Cucuteni-Tripolie s-a pronunţat şi Hortensia Dumitrescu 119.
112 H. Schmidt, op. cit., p. 48-49 şi 1 05--- 1 06.
113 A . Florescu, op. cit . , tn Dacia, N.S. III, p. 79- 1 02.
1 14 Ibidem.
1 15 A. C. Florescu, op. cit., tn Omagiu lui Constantin Daicoviciu, p. 2 1 5---"224.
116 VI. Dumitrescu, op. cit., In SCN, XIE, 1 96 1 , 2, p. 365---375 ; idem, K voprosu
o kremnev1h toporah v Moldove, In Dacia, N.S . , V, 1 96 1 , p. 97-1 03.
1 17 VI. Dumitrescu şi colaboratori, Htlbăşeşti, Bucureşti, 1 954, p. 542 ; VI. Dumi
Lrescu, In Ist oria României, l, Bucureşti, 1 960, p. 64 .
1 18 ldem, op. c i t ., In SCIV, XII, 1 961, 2, p. 365 şi urm.
1 19 H
. Dumitresru, Cornle reondu : E. K. Tchernish, ,,Mnogos/oinîi pamialinik u s.
Peciorl na Iujnon. Bughe", dans ,,Arheologhicesldi sl)ornik", I, 1959, tn Dacia,
N.S. , IV, 1 960, p. 602-603,
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Fig. 10.
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Topoare de silex din morminte apartinind culturii amforelor şferice desco
perite In Podolia (dupll T. Sulimirski).
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l'rof. M. Petrescu-Dîmboviţa admite însă apartenenţa la stratul B de la
ucuteni-Cetăţuie a celor trei topoare găsite de H. Schmidt 12o.
Cercetătorii sovietici, dispunînd de numeroase descoperiri de
lopoare de silex, făcute în aşezările şi necropolele eneolitice din Ucraina,
nu au pus niciodată la îndoială problema folosirii lor in aria carpato
n l proviană de către triburile culturii Tripolie 12 1 şi Gorodsk 122 .
Al. Păunescu nu consemnează prezenţa topoarelor de silex in Mol
dova decît în cadrul complexului Horodiştea şi a culturii amforelor
. J price. Pentru complexul Horodiştea consideră că ar fi caracteristice
l upoarele de silex alburiu-mat din prundişurile Nistrului, cu secţiunea
l r tsnsversală de regulă rectangulară, şlefuite integral sau parţial, iar
pentru cultura amforelor sferice topoarele, de asemenea, lucrate din
" l lcx de culoare alburie, rectangulare în secţiune, cu ceafa groasă, in
11e neral macrolitice, şlefuite complet sau aproape complet şi mai rar in
123•
a u l r e gime cioplite
I n ceea ce ne priveşte, într-o recentă lucrare privitoare la topoarele
ele silex din perioada eneolitică din Moldova, am arătat că într-o anumită
t on! din aria de răspîndire a complexului cultural Cucuteni-Tripolie,
'lluată în nord-estul României, strîns legată de marile zăcăminte de
' remene din bazinul mijlociu al Nistrului, topoarele de silex au fost
clt•stul de răspîndite, întîlnindu-se în toate cele trei faze clasice ale
• ulturii în discuţie :
A, A-B şi B. Din atelierele de pe Nistrul Mijlociu
Rf putea proveni topoarele descoperite la Cucuteni în stratul B şi din
n l le localităţi, a căror condiţii de descoperire inca nu sînt suficient de
h•meinic precizate, ajunse pe calea schimburilor intertribale, la fel ca
�� numeroase alte piese de silex din carierele de pe Nistru şi de pe
llugul Nordic. Topoarele de silex nu pot fi considerate ca făcînd parte
d i ntr-o categorie care să intre în specificul culturii Cucuteni în întreaga
•

Petrescu-Dimbovita, Cucuteni, Edit. Meridiane, Bucureşti, 1966, p. 1 4- 1 5
12 1 Vezi notele 59---62 şi 64-66.
55---57 l V. P. P e t-r ov, Pose Jen.iia v Gorodsilru
122 B. L . B oga e vsk i, op. c it . , p.
(Rozvidkovi rozkopki 1936 r.), in Tripilisika kulitura, 1, Kiev, 1 940, p. 354--355 ;
E. J. Kricevski, Poseleniia v Gorodsiku (Rozviakovi rozkopkj 1937 r.), In idem,
p. 419 şi 426 1 T. S. Passek, op. cit., in MIA. 10, 1949, p. 1 59--- 1 60 şi 170--- 1 71 ,
idem, op. cit., in Izv e s l ia-Chişmdu, 5 (25) , 1 955, p. 22 1 M. L. M ak arev ici, Trlpi
lisike poselennia bilia s. Pavoloci, in Arch Pam , IV, 1 952, p. 1 02 ; 1. M. Zahsruk,
Soliivsikii tilopalinii moghilinik, ln Arch Pam, IV, 1 952, p. 1 14 ; idem, Pizniotri
pilisike poselennia u verhiv'iah r. Sluci, in Arch Pam, VI, 1956, p. 132 ;
O. F. Lagadovska, Pizniotripilisike poselennia u s. Sandrakah, In Arch Pam,
VI, 1 956, p. 1 24 ; 1. G. ŞovkopLi.as, ArheologhiCNti dosUd}ennia na Ukraini
(1917-1951), K i ev, 1 957, p. 1 1 3 şi urrn. 1 N. M . Ş m a glii , Pozdnetripolisko e pose
Ienle u s. Toroianovo JitoJlljrJskoi oblctst i, in KSIA-Kiev, 8, 1 959, p, 126 ;
1\ 1 959, p. 1 96 ;
E. K. Cerntş, op. cit., In Mheologhiceskil sbornik,
M. M Şmaglli, Gorodsiko-volinskil variant piznlotilipilisikol kulituri, In Arheo
loghlla. XX, 1 966, p. 21.
1P Al. P!lunescu, op. cit., p. 62, 64 şi 98.
.

120 M.

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

1 10

VIctOR SPINEI

6

Fig. 1 1.
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Topoare de silex din morminte apartinind culturii amforelor sferice desco
perite in Podolia (dup!i T . Sulimirski).
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arie de răspîndire, întrucît î n nici una din aşezările cercetate siste
lllatic din Moldova în ultimele pecenii nu au apărut astfel de piese,
tehnica de prelucrare a topourelor nefiind cunoscută decît într-un teri
toriu limitat din imensa arie ocupată de comunitătile cucuteniene. Am
mnsiderat că originea tipului de topor din silex cel mai răspîndit în
c ultura Cucuteni-Tripolie, de formă trapezoidală sau dreptunghiulară, în
patru muchii, este foarte probabil să fie legată de fondul complexelor
c ulturale din nord, în principal de acela al culturii Trichterbecher.
lopoarele cu ceafa rotunjită şi secţiunea transversală lenticulară se
npropie mai mult de exemplarele cu vădite caractere arhaice, tipice
J>entru cultura Nipru-Doneţ.
In cultura Gorodsk-Usatovo se cunosc un număr mai mare de
topoare, provenind atît din aşezări cît şi din necropole, grupate aproape
i n exclusivitate în extremitatea nordică a spaţiului în care s-au răs
plndit triburile culturii amintite, adică mai aproape de materia primă.
lipologic ele continuă pe acelea din cultura precedentă. Nu se pot
rontesta asemănări!e lor cu unele exemplare tipice pentru culturile
central-europene.
Culturii amforelor sferice îi aparţin mai multe topoare din inven
tarul mormintelor din lespezi de piatră şi probabil al unor depozite de
obiecte din silex, la care se pot adcluga şi cîteva descoperiri izolate.
me se caracterizează prin forme care trădează mlHestria celor care le-au
produs, fiind de obicei trapezoidale, cu patru muchii, ceafa plată, tăişul
arcuit şi foarte bine şlefuit. Acest tip de topor a fost desigur preluat,
ca şi numeroase alte elemente de cultură materială, din cultura
l ' richterbecher.
Limita superioară a folosirii topoarelor de silex in Moldova poate
U prelungită pînă în epoca bronzului 124•
Prezenţa topoarelor de silex în cadrul culturii Monteoru, faza Ic3
-;au Ic2, a fost dovedită prin sondajul efectuat la Răcăciuni 125 şi este
,,robabil ca să fie documentată şi în faza 1 a culturii Noua, după cum
I ndică descoperirea deja menţionată de la Truşeşti, rămasă inedită, dar
care, aşa cum rezultă din raportul de săpături publicat, nu provine
dlntr-un strat nederanjat 1 26, aşa încît atribuirea ei. culturii Noua ni se
pare încă ipotetică şi va trebui confirmată şi de alte descoperiri.
Este binecunoscut faptul că în Moldova şi alte obiecte de silex
.,fnt folosite, ce-i drept într-un număr restrîns, in toate culturile din
••poca bronzului 127.
� ��

V. Spinei, op. cit., in Dacit�, N.S., XIV, p. 25 şi urm.
r!orescu şi V. Că pi l anu op. cit., ln AM, VI, 1 969, p. 237.
Petrescu-Dimbovita şi colaboratori, op. cit., p. 19.
Petrescu-Dimbovita, Şantierul Truşeşti, t n SCIV, IV, 1953, 1-2, p. 29 ;
idem, ln Istoria României, I, 1 960, p. 1 1 4 ; 1. T. Dragomir, Săpdturile arheologice
de la Cavadineş/i, in Materiale, VII, 1961, p. 1 52 ; A. C. Florescu şi M. Florescu,
Şantierul arheologic Truşeşti, tn Materiale, VII, 1961, p. 87 ; A. C. Florescu,

124

125 M .
126 M .
127 M.

,
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O folosire indelungatA a topoarelor de silex, mergind ptnă in
etapele dezvoltate ale epocii bronzului, s-a constatat şi în ţinuturile
aflate la nord de Moldova, un motiv în plu5 pentru a nu ni se părea
surprinzătoare prezenţa lor în aşezările din epoca bronzului din regiu
nile estice ale României.
I n cultura ceramicei şnurate, care face trecerea spre epoca bron
zului, păstrînd însă pregnant fondul eneolitic, şi în cea mai mare parte
a evoluţiei sale se plasează din punct de vedere cronologic după cul
tura amforelor sferice 128, se cunosc foarte multe topoare din silex de
diferite tipuri 129, Şi in cultura Zlota, la a cărei fonn·are cultura amfo
relor sferice a avut un rol esenţial 130, se întîlnesc, de asemenea, topoare
de silex 13t. Astfel de piese, dintre care unele lucrate ingrijit, intr-o
op. cit., In AM, II-III, 1964, p. 1 57-158 ; A. C. Florescu, Şt. Ruginll, D. Vlco
veanu, Aşezarea din epoca bronzului tirziu de Ia GJrbovdţ, In Danubius, I,

1 967, p. 78.
'128 H. Pri ebe, Die Westgruppe der Kugelamphoren, In Jahresschrilt Jiir die Vorge
schichte der săchsisch-thilringischen Lă111der, XXVIII, Hall e ( S a ale ), 1938, p.

S. Nosek, Stan J potrzeby badan w zakresie neolllu w Malopolsce, tn
Wiad Arch, XXIII, 1956, 1, p. 22 ; V. W eb er , op. cit., p. 1 88 1 E. Neustupnt,
Hrob z Tuiimlc a m!ktere problemy kultur se in�'�rovou keramikou, tn PA,

53-54 1

LVI, 1965, 2, p.

129 A.

422,

426, 448.

Gardawski şi Z. Rajewski, Znaleziska archeologiczne w Hrubieszowie 1 oko
Jlcy, In Wiad Arch, XXIII, 1956, 1, p. 1 1 0 1 J. Glosik, Osada kullury ceramlki
sznurowe} w Stryiowie pow. Hrubieszow . w swlelle badan w Jataeh 1935--31 i
1939, In Materlaly Staroiytne, VII, 1 961 , p. 1 1 1 şi urm. 1 idem, op. cit., Jn Matertaly
Staro1ytne, VIII, 1962, p. 161 , 170 ; 1. M. Zaharuk, Nove dje'l'e/o do vivcen111 ia
kulitur snurovoi keramiki na Volini, In MDAPV, 3, 1961, p. 29 şi 31 ; J. MadlDik,

Grob kultury ceramlki sznurow e} w mlejscowoscl Teresin, pow, Proszowice, In
Sprawozdania ArcheologJczne, XIV, 1962, p. 308-309 ; idem, Aus den Studlen
ilber die schnur.k,eramische Kultur in Kleinpolen, In Archaeologla Poiana, VIII,
1965, fig. 2/10, 1 1 1 3/10 1 1. K. Sveşnikov, Poselenie kulltur1 şnurovoi keramtki
u s. Gorodok Rovenskoi oblasli, In KS, 97, 1964, p. 127 şi urm. ; idem, Kre m 
nP.vJe knpi u .�. Gnrodok Rnvenskoi nblasti, In KS, 1 1 7, 1969, p. 1 1 4 şi urm . :
A. Kempisty, Zbiorowy pochowek kullury ce.ramiki sznurowej w Zlotej Pin·
czowskiej, pow. Pinczow, tn Wiad Arch, XXXI, 1 965, 2-3, p. 263 ; J. Proko
powicz, Ratownicze badania w Polanowicah, pow. Miechow, In MateriaJy
Archeologiczne, Vl1i, 1966, p, 72 ; idem, Nowe neolityczne stanowilsko w
Proszowtcach, In Materialy Archeologlczne, VII, 1966, p. 79 şi urm.
130 J. Zurowski, Dwa groby kultury zlockiej, In Ksiega pamlatkowa ku uczczeniu
siedemdziesiatej rocznicy urodzin p rol. dr. Wlodzlmierza Demetrykiewicza,
Poznan, 1 930, p. 167 şi urm. ; M Gimbutas, op. cit., p. 154 şi urm. ; E. F. Neu
stupnt, Contributions on t he Eneolilhic Period in Poland, Jn L'Europe ă la lin
de l'âge de Ia plerre, Praga, 1961 . p. 445 şi urm. ; T. WiUanski, Kullura
amlor .
p. 1 1 6 ş i urm.
13 1 z. Krzak, Cmentarzysko kultury zlockiej na stanowlsku ,,GrodzJsko Il" we
wsl Zlota, IJOW, Sandomlerz, in Archeologia Polski, Il, 1 958, 2, p. 329 si urm. ;
fig. 20, a 1 29, a 1 32, b, e.
• ••
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lohnică care n e aminteşte d e exemplarele din mormintele din dale de
••latră cu amfore sferice, apar şL în inventarul aşezărilor culturii
t\ omarov 132, precum şi ·în cele aparţinînd aspectului cultural mixt
1 rzcinieck-Komarov, acestea din urmă avînd secţiunea transversală
letnticulară 133• Un mare număr de topoare din silex s-au descoperit în
�>Iapa tîrzie a culturii Niprului Mijlociu, care se plasează in perioada
tlo tranziţie de la eneolitic spre epoca bronzului, precum şi in epoca
bronzului (circa 2200/21 00-1 500/1 400 i.e.n.) �. Ele se intilnesc atit
"' aşezări, unde apar exemplare mai puţin finisate, cit şi în necropole,
l l l nd prezente şi in inventarul mormintelor de bărbaţi şi in acelea de
IPmei. Topoarele de silex din cultura Niprului Mijlociu aparţin la trei
llpuri diferite : cu secţiunea dreptunghiulară ,ovală şi lenticulară, toate
l l lnd şlefuite 135. In unele aşezări din epoca bronzului, situate la est
''" Dan, se mai păstrează anumite tipuri de topoare din silex cu aspect
erhaic, ca şi alte numeroase unelte din aceeaşi rocă 136,
·
In regiunile din nord-estul Moldovei, unde tradiţia prelucrării sile
' ului era extrem de puternică, folosirea topoarelor de silex s-a menţinut
l tolat pînă în perioada hallstattiană timpurie. Un astfel de topor, cu
1l lmensiunile de 1 0 X 6,2 X 2,8 cm, şlefuit pe întreaga suprafaţă, s-a desco
IH"rlt in inventarul unui mormint din curganul V de la Bratysz6w din
l'odolia 137• Facem remarca că în zona meridională a Europei răsăritene
•• alte unelte din silex, între care şi cuţitele curbe, se mai folosesc încă
• 1 1 l lallstattul timpuriu 138,
*

Topoarele de silex descoperite pînă in prezent în complexele
heologice de la răsărit de Carpaţi prezintă trăsături diferite. Pentru
,., •·•·!zările de ordin tipologie referitoare la topoarele caracteristice pen
l t u Uecare din culturile din Moldova în care apar se impune cu nece
· l l n l e utilizarea materialelor din întreaga arie de răspîndire a
•• ••stor culturi.
•r

u2 T. S. Passek, Stodanka komarovskoi kuliturl nu srednem Dneslre, In KS, 75,

1959, p. 1 58 şi fig. 57/6.
S. s. Berezanskaia, Tşlnetko-komarovskala kulltura na Severnoi U kralne, In
,') A, 2, 1 967, p. 127 şi fig. 7/1 1 .
''� 1. 1 . Ar t e m e nko, Plemena Verhnevo i Srednego Podneprov1a v epohu bronz! ,
In MIA, 148, Moscova, 1 967, p. 1 06.
m Ibidem, p. 42 şi urm. ;
fig. 29 ; 43/13 ; 46/4 ; 50 ; 53/8 ; 61 ; C5 : 66 ; 67/1 G.
'� V. 1. Mamontov, Podcemnîi material s Pialimorskol stoianki, in KS, 1 1 5, 1 969,
p. 1 04 şi fig. 40/B-11.
"' T . Sulimirski, Scytowie n a Zachodniem Podolu, Lwow, 1936, p. 59 şi pl. IV,
1 11

2, g.

"' A. 1. Teren oj ki n, K vopro.su ob etnJceskol prlnadle/nostl lesostepnl i plemen
severnogo Pncernomorlla v sklfskoe vremla, tn SA, XXIV . 1955, p. 7 şi ull'm. ;
llg.

3/1�17 i 6/27.
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Topoarele de silex atribuite cu certitudine culturii Cucuteni
Tripolie, adică cele din bazinul mijlociu al Nistrului, se pot insera, în
ceea ce priveşte forma, mai multor tipuri : un prim tip cuprinde exem
plare de dimensiuni nu prea mari, trapezoidale sau dreptunghiulare, în
patru muchii, cu ceafa groasă, avînd cele două feţe late uşor bombate
transversal şi longitudinal şi cu tăişul uşor arcuit. Suprafaţa şlefuită
diferă de la exemplar la exemplar, la cele mai multe fiind şlefuită doar
jumătatea dinspre .tăiş a feţelor late, restul toporului fiind lăsat cu
cioplituri 139• In multe cazuri piesele sînt lipsite de simetrie.
Acest tip este larg răspîndit şi în cultura Gorodsk 140 şi este
atestat şi în cadrul culturii Monteoru, la Răcăciuni. In unele aşezări
aparţinînd purtătorilor culturii gorodsciene apar exemplare mai lungi,
cu lăţime redusă şi lama subţiată, cum este cel descoperit la
Slobodişce 14 1. Topoare de silex cu lama parţial subţiată se întîlnesc
încă din cultura Cucuteni-Tripolie 142. Formele asimetrice şi şlefuirea pe
jumătatea dinspre tăiş se menţin şi la nivelul culturii Gorodsk.
Un alt tip de topoare de silex, care apare attt în cultura Cucuteni
Tripolie cît şi în cultura Gorodsk este acela de forrr. ă aproximativ
triunghiulară, cu secţiunea lenticulară, avînd ceafa rotunjită şi tăişul
subţiat, arcuit şi lăţit H:l. Mai rare sînt topoarele cu secţiunea lenticu
lară şi cu forma rectangulară. Asemenea topoare s-au descoperit în
aşezarea tripoliană de la Kriniciki 144.
Topoarele de silex din mormintele cu am fore sferice din Moldova
sînt de regulă de formă trapezoidală, cu ceafa plană şi tăişul convex,
fiind rectangulare în secţiunea transversală. In secţiunea longitudinală
jumătatea dinspre ceafă este uşor îngroşată, subţiindu-se puţin chiar
lîngă ceafă şi mult în partea dinspre tăiş. Se întîlnesc atît exemplarele
la care feţele înguste sint îngroşate cît şi exemplare cu lama mult
subţială, care de obicei au dimensiuni ceva mai reduse. Toate au fost
şlefuite cu cea mai mare atenţie pe intreaga suprafaţă 145•
Topoarele descoperite în mormintele cu amfore sferice din nord
estul României, acelea din Podolia şi Wolhynia, îmbracă aceleaşi trăsă
turi întîlnite la exemplarele din Moldova 146.

139 V.

Spinei, op. cit ., in Dacia, N.S., XIV, p. 34.
Ibidem, p. 39.
'14 1 M. M. Şmagli, op. cit., In Arheologhiia, XX, 1966, p. 21 şi pl. 1, 4.
14 2 E. K. Cerntş, op, cit., In MIA, 102, 1962, fig. 20/36--3 7.
143 Pen tru cultma Cucuteni-Tripolie cf. T. S. Passek, op. cit., tn KS, XXXII1 1 950,
fig. 1 1 /4. Pentru cultma Gorodsk-Usatovo cf. M. M. Şmaglii, op. cit., tn Arheo
loghiia, XX, 1966, p. 21 şi pl. 1, 5.
144 Cf. Arch. Pam, IV, 1952, pl . Il, 12.
145 V. Spinel, op. cii., in Dacia, N.S., XIV. P. 42-43.
'146 1. K. Sveşnikov, Megalitlclni pohovannla . , p. 1 1 1 A. Hausler, op. clt., p. 1 1 5
140

şi

urm. 1

.

T. Sullmirski,Corded Ware

.

• • .

, p. 43, 46 şi fig. 25.
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fig. 1 2. - Topoare de silex descoperite la Babin ( 1 ), Naslavcea (2), Jucica Veche ( 3 )
şi Kozirianski Gorb (4).
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Din punct de vedere a simetriei formelor şi a şlefuirii migăloase
la care au fost supuse, topoarele de silex din mormintele cu amfore
sferice din Moldova contrastează evident cu topoarele descoperite în
complexele arheologice aparţinînd culturilor Cucute ni-Tripolie şi
Gorodsk, care de cele mai multe ori nu poartă amprenta unei măiestrii
deosebite a celor care le-au lucrat, ci, din contră, trădează stîngăcie şi
lipsă de preocupare pentru finisare. Deosebirile la care ne-am referit
se datorează în primul rînd tradiţiilor vechi în ceea ce priveşte arta
prelucrării silexului existente în Europa Centrală, de unde veneau comu
nită.ţile purtătoare ale culturii amforelor sferice. Mai trebuie avut în
vedere şi faptul că topoarele din cultura amforelor sferice de la răsărit
de Carpaţi provin din m orminte unde, dat fiind cerintele ritului, se
depuneau ca inventcr funerar exemplare din cele mai remarcabile w.
Din nefericire, în grupa estică a culturii amforelor sferice, nu se cunosc
încă aşezări, aşa încît conturarea unui tablou care să cuprindă toate
aspectele legate de uneltele de producţie ale populatiei purtătoare a
acestei culturi rămîne un deziderat al cercetărilor viitoare.
Cele cîteva topoare de silex descoperite în mormintele din
cultura Gorodsk-Usatovo ( Vîhvatinţi 148 Sofievka 119, Cervonîi Hutir 151l ,
Cernin 151) sînt departe de a însuma trăsăturile exemplarelor din mor
mintele cu amforc sferice. Dimpotrivă, ele sînt replici ale topoarelor de
silex aflate în aşezările culturii Gorodsk.
In ceea ce priveşte topoarele de silex din Moldova din epoca bron
zului, pe baza exemplarelor foarte puţine ca număr cunoscute pînă în
prezent, nu se pot formula aprecieri asupra tipologiei lor. Avînd în
vedere şi descoperirile din regiunile învecinate Moldovei, din nord şi
nord-est, se poate totuşi presupune că în culturile epocii bronzului au
fost folosite topoare de silex de tipuri variate, acest fapt fiind în con
cordanţă cu celelalte elemente de cultură materială din epoca bronzului,
a căror caracter eteroacn a fost îndeobşte sesizat.
*

Precizarea principalelor trăsături tipologice ale topoarelor de silex
întîlnite în fiecare din culturile de la est de Carpaţi înlesneşte încer-

147

In ci teva aşezări apartinind triburilor p urtătoare ale culturii amforelor sfe
rice se intilnesc şi topoare ceva mai putin izbutite din punct de vedere tehnic.
Cf. B. Balcer, Osada kultury amlor kulislych n a s t anowisku 1 w Mierzanowicach,
powiat Opatow, in Materialy Staroiytne, IX, 1 963, pl. 1, III, VII, X, XI.
VoR 1 . r,, Rozenfeldt, V1hvatlnskii moghilinik po raskopkam 1951 goda, in KS,
56, 1 954, p. 1 03 şi fig. 53/1 .
149 1. M . Zaharuk, op. cit., in Arch Pam, IV, 1 952, p . 1 1 4 ş i pl. ID, 1 1.
150 V. M. Danilenko şi M. L. Makarevici, Cervonohutlrsikii moghilJnlk midnogo
viku z trupospalellLiliam, in Arch Pam, VI, 1 956, p. 95 şi pl. 1, 18.
151 V. 1. Kaniveţ, Moghilinik epohl mldl bllla s. Cernina na Kiivşcmi, tn Arch
Pam, VI, 1956, p. 103.
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Fig. 1 3. - Topoare de silex descoperite la Motus ( 1 , 3), Molo4ova (2) şi
Lucinski lar (4).
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carea de atribuire culturală a topoarelor descoperite izolat, descrise la
inceputul articolului nostru.
Din punct de vedere tipologie în cadrul acestor topoare se pot
sesiza existenţa mai multor grupe.
Unele din topoarele pe care le publicăm sînt mai greu de incadrat,
fie că au suferit deteriorări (Brăeşti), fie că au fost distruse parţial şi
apui făcute reutilizabile (Lozna, Pirlita) sau erau în curs de reutilizare
(!băneşti) şi în aceste condiţii este greu de reconstituit aspectul lor iniţial.
Topoarele de la Arghira, Broscăuţi, Dorohoi şi Moţca, la care se
pot adăuga eventual şi acelea de la Brăeşti şi !băneşti, corespund celui
mai întîlnit tip de topoare din cadrul culturii amforelor sferice, de
formă trapezoidală, cu secţiunea rectangulară, ceafa îngroşată şi bine
şlefuite, care apar atît în Moldova, la Dolheştii Mari 152, Basarabi 153 şi
Budeşti 154, cît şi în Podolia şi Wolhynia 155 şi Europa Centrală 156.
Astfel de topoare se cunosc şi în depozitele de la Piatra Şoimului ( Calu)
şi Valea Adîncă.
Topoare de silex de tipul pe care l-am descris se intilnesc şi in
cultura Trichterbecher 157, de unde cu siguranţă I-au preluat şi purtă152

M. Dinu, op. cii ., in Muteriale, VI, 1 959, p. 213 şi urm. 1 fig. 5/1 1 idem, in

AM, 1, 1 96 1 , p. 49 şi fig. 4/9.
153 V. Spinei şi M. Nistor, op. cit., p. 623-624 şi fig. 4.

154 Informatie primită de la A. Buzili'i.
155 W. Antoniewicz, op. cit., fig. 50/10,

1 2, 1 3 ; M. Gimbutas, op . clt., fig.
79/15-1 7 : T. Sulimirski, Corded Ware . . . , fig. 25/3, 5, 1 0--12, 1 6, 1 8, 19.
1�>6 K . Jazctzcwski,
Ciekawe
odkrycia
a rchPo/ogiczne w pow. W loclawskim i
Nie s zaw ski m , in Z otchlani wiekow, VIII, 1 93 3 , 3-4, fig. 5 ; A . G ar dawski şi
J. Mi Sk i ewi cz, Sprawozdanie z badaii podjetych w 1957 roku w mlejsc. Mierza.
nowice, pow. O pat ow, in Wiad Arch, XXV, 1 958, 4, pl. LI, 7 1 J. Gk>sik, Slady

osadnictwa ku/turv amfor kulistych w St rzyiowie nad Bugiem, pow. Hrubieszow,
in Wiad A rc h , X XVIII, 1 962, 2, pl. XXIX, 8 ; B. Balcer, op. cit., pl. 1, 2 ; III.
28, 29 1 VII, 5. 7 . I l 1 IX, 7 e tc. : W. Telzlaff, Grobowiec megalityczny kultury
amlor kulistych w Zlotowie, pow. Szubin, in Fontes Archaeo/ogic i Posnanienses,
XIII, 1 962, fig. 1 2, a ; S. Nosf'k , Civi/isation des amphores spheriques, in Inven
taria a rc h ae o logic a . Corpus des ensembles a rcheologiques, Po/ogne, Fasclcule
XII, Lodz-Varşovia, 1 964, pl. 64 ( 1 ), 1 3 ; V. Weber, op, cit., fig. 7/1 , 3 1 8/3, 4 ;
1 2/2 : 1 4/1 : 20/1 . 2 : 22/1 : 48 : T. Wislanski, Kultura amlor . . . , fig. 2/1 4 ;

5/1 9 1 6f29 1 1 2/1 2 ; 1 4/4 ; 1 7/1 7 ; 1 8/5, 6 etc.
157 T. Pok]ewski, op . cit., p. 287 ş i urm. : pl. 11/8-- 1 5 ; IV/ 1 1 , 1 3, 1 4 ; V/9, 1 1 ,
1 6, 1 8 ; J . G r o m n iki . Grab ku lt ury czacz Jejkowatych w Stradowie, pow. Kazi
mierza Wie/ka, in Sprawozdania A rc he o lo g iczn e , XIII, 1 9 6 1 , fig. 2 b :
J . J az d ow sk a- K ro l, op. c it . , pl . IV, 1 :
Z. Kr7ak, Przyczynek do zna jomosci
osadnictwa np oJi t yr. z nP g o na Wy zy n ie Op atow s kie j, i n Mat erialy Staroiyttlle ,
X, 1 964, fig. 5 f : 18 f : E. K e m p i sty, Ma t e ri a/y do osadnictwa kultury pucharow

Jejk ow.a t ych na terenie Go r Pieprzowych w pow. S-andomierz, în Wiad A rch ,

XXXII, 1 906, 1 -2, fig. 4 m, o ; 6 i 1 M. Kowianska-Piaszykowa şi M. Kobu
siewicz, Ma t erial y z osady Judnoscl kultury pucharow le jkowa t ych z Lasku,
pow. Poznaii, in Fontes Archaeo/ogicl Posnanienses, XVII, 1966, fig. 1 7/30 :
B . Balcer, S t an owiska Pieczyska (Zbrza Wielka) w Zawicho5cie-Podgorzu, pow.
Sandomierz w swiet/e pierwszych wykopalisk, in Wiad Arch, XXX I I,
1966-- 1 967, 3-4, p. 343 şi urm. 1 fig. 5 c, e 1 7 a 1 1 1 l 1 1 3 f, g 1 etc.
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-4 1 1 culturii amforelor sferice, i n geneza acesteia rolul principal reve
· ••llu-l culturii 1'richterbecher 168, Exemplarele amănunţit finisate apar

•

Intr-o proporţie mai redusă in cadrul culturii Trichterbecher. Un
număr de topoare din categoria pe care am luat-o in discuţie fac
· ·• • ,., din inventarul funerar al mormintelor mari de piatră de tipul
·l numilor, de la sud de Marea Baltică, grupate mai ales tn
1 � , k lemburg 169, De asemenea, prezenţa lor se constată în foarte multe
"'Plexe aparţinînd culturii Fatianovo, din regiunea centrală a Rusiei
· • . . pene, cunoscută in special din cercetarea necropolelor 160, Răspin
. ' " " lor in regiunile răsăritene ale Europei se explică prin influenta
, '" 1 11 re a exercitat-o cultura amforelor sferice asupra culturii Fatianovo,
" J m l !'14 de cei mai mulţi dintre specialişti 161.
Tot culturii amforelor sferice pot fi atribuite topoarele trapezoidale,
l n ngulare tn sectiune, cu lama subţiată şi ingustată, şlefuite cu griJă,
In Darabani, Fundul Hertel, Siret şi Suhuleţ. Şi acest tip de topor din
• ' este frecvent intilnit în cultura amforelor sferice tn intreaga sa arie
. ..a

, ,.

• , ..

·

••

·

· ·

•

Priebe, op. cit., p, 54-56 ; W. La Baume, Die }Wlgstelnzellliche Kugel
amphoren-Kultur In Ost'-lmd Weslpreussen, tn Prussia Zeltschrilt fUr Helmat 
lcunde, 35, Konigsberg, 1943, p. 28--29 , E . F . Neulltupnf, Contributfons
,
p. 451 ; T. Wislanskl, Pr6ba wy'wiellenia genery tzw .kultury amlor kullstych,
In Archeologia Polski, VIII, 1963, 2, p. 222 şi urm. 1 ldem, Aus den Studien
liber die Entstehung der Kugelamphorenkultur, !n Archaeologla Polona, VII,
1 964, p. 82 : S. Nos ek, Kultura amlor kullstych w Polsce, Wroclaw-Va.rşovia
C 'r acovia, 1 967, p. 380 şi urm.
,._, G, Wetzel, Zwei Grossstelngrâber von Wllsen, Krels Gilsl row, !n JBM, 1965,
liq. 64 ; 67 d ; E. Schuldt, V fer Grossstein grliber von Serrahn, Krefs GUstrow,
In JBM, 1965, fig. 20, k ; 24 1, n, p ; 36 a, b ; idem, Der Grossdolmen von
1./epen, Kreis Rostock, fig. 36/1, 4, 5 ; 37 ; idem, Die Ganggrliber von
l.lepen, Kreis Rostock, fig. 69/1, 2, ambele in JBM, 1 966 ; ldem, Zwel Megalith
arliber von Gross Labenz, Krels Stellnberg, fig. 38/24 ; idem, Dle grosse Kammer
vnn Qualitz, Kreis Biitzow, fig. 59 ; i d em , Das Ganggrab von Katelbogen, Krels
HUtzow, fig. 76/21, 22, toate I n JBM, 1 967 ; G. Sommer, Der Dolmen van Dabf! l
K rels, Slernberg, In JBM, 1 967, fig. 85/3, 4 ; A. H olln agel, Das Ganggrab m
1\bt. 1 1 des Herrenholzes Jm Forst Tarnow, Kreis BUtzow, In Jdem, fig. 95.
*' O. A. Krivtova-Grakova, Hronologhla pamiatnikov FatJanovskol kuliturl,
In
KS, XVI, 1 947, p. 30 şi fig. 8/1-8 ; A. J. Briussow, op. cit., fig. 1 7/1-3 ;
P. D. Stepiiiii.ov, Fatianovskle poselenila na Srednei Sure, In KS, XXXII, 1 950,
p. 65 şi fig. 1 6/3 ; O. N. Bader, Mitişcinskii moghilinik latianovskogo tipa, In
KS, 75, 1959, fig. 52/2 ; idem, Kuzimlns kil moghllinlk lallanovskogo tipa pod
Moskvol, tn Arheologhlceskli sbornik, 5, 1962, p. 5 şi urm. 1 fig. 12/10 1 1 3/5 ;
1 5/5, 6 1 1 9/1 ; 22/2 ; O. S. Gadzeatkaia, Fatianovskle pamlatnlki Vladimlrskoi
oblasti, tn KS, 93, 1 963, p. 53 şi fig. 1 8/6.
111 A. Ăyrllplla, Vber die Streltaxtkulturen in Russland, !n ESA, VIII , 1 933, P· 97
ti urm. ; 1.-E. Forssander, Die schwedische Bootaxtkultur und lhre koRtinental
ruropliischen Voraussetzungen, Lund, 1933, p. 1 76 ; f'. C. Hibben, Prehis t oric
Man in Europe, Oklahomo-Lop.dra, 1 959, p. 115.

"' H.

• • •

•
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de răsplndire 162, în unele cazuri fiind descoperite In aceleaşi complexe
cu topoarele cu ceafa lngroşată 163, Un astfel de topor din silex albicios
s-a descoperit la Ariuşd, In sud-estul Transilvani ei 1M, Foarte rar
topoarele trapezoidale cu lama subţiată apar şi In aşezările gorod
.
sclene 165, motlv
pentru care nu trebuie exclusă posibilitatea ca topoarele
izolate de tipul discutat <;ă provină din ateliere aparţinînd comunităţilor
culturii Gorodsk, care au putut prelua acest tip direct de la purtătorii
culturii amforelor sferice, cu care au intrat în contact.
Topoarele de formă trapezoidală, rectangulare în secţiunea trans
versală, de la Mitocul Dragomirnei şi Ringhileşti, cioplite cu mai putina
grijă şi şlefuite parţial numai în jumătatea dinspre tăiş a feţelor late
este posibil să fi aparţinut purtătorilor culturilor Cucuteni-Tripolie sau
Gorodsk, în a căror aşezări exemplarele de tipul mentionat se întîlnesc
în număr considerabil 166.
Toporul de la Căldraşi, lucrat în întregime in tehnica retuşurilor
fine, işi găseşte apropiate analogii în cele 34 de topoare de silex care
constituie depozitul descoperit, in 1 959, la Kisliţkovo , din regiunea
A. Gotze, Neolithische Studien. in ZIE, 32, .1 900, p. 1 49, fig. 3 ; p. 1 52, �ig. 3 1
K Jaidfewski, op. cit., tn Z otchlani w1ekow, VIII, 1 933, 3--4, fig. 4 1
H:.o. KahlkP., Zerstărte Bestnttungen mit Kugelamphoren von Ott.erstedt ���
Sondershausen. tn Alt-Thflringen, II. 1 955/56, fig. 2/4 ; A. Gardawskt şi J. M!S
kiewicz op, cit., pl. LI, fi ; L. Gajewski, J. Curba, Sprawozdanie z prac
ratowniczo-badawczych, prowadzonych w 1958 r. w Strzyiowie, po.w. Hrubie
sz6w, In Sprawozdania Archeologiczne. X, 1 960, fig. 4 b ; H. G et sl er Neue

'162

.

,

neolithische Griiber aus dem Stadtgebiet vnn Potsdam, fn Ausg.rabungen und
Punde, 6, 1 961 , 3, fig. 4, a ; J. Glosik, op, cit., In Materialy Starozytne, VIII,
1 962, pl. XXIV, 1 , 2 ; XXVI, 8 : W. Tctzlaff, np. c:il., p. 6 şi fig. 1 2, h ;
" · Weber. op. cit., fig. 7/2 ; 8/2 ; 1 0/1 ; 52/1 , 2 : E. Kempisty, Cmentarzyska
kultury amfor kulistych w Ma/oszewku i Sikorzu, pow. Plock, fn Wiad Arch,
XXX, 1 964, 3/4, fig. 4, d 1 L. Gabalowna, T. Wislanski. Neolithique, tn Inventaria
nrchaeologica. Corpus des ensembles archeo/ogique. Pologne. Fascicule XIII,
Lodz-Varşovia, 1 964, pl. 76 (2), 2 ; S. Nosek, op. cit., In Inventar/a archaeoJog ica.
Fasc. Xll, 1 964, pl. 64 ( 1 ), 1 0-1 2 ; 65 ( 1 ), 1 , 2 ; 67 ( 1 ), 9-1 1 etc. , J. Kamienska,
Sprawozdanie z badan archeologicznych na stanowisku neolitycznym w Mali·
cach, pow. Sandomierz, w 1962 .roku, In Sprawozdania Archeologlczne, XVI
1 964, fig. 3, c 1 T. Wislanski. Kultura amfor
fig. 1 /1 ; 6/28 ; 1 fi/3 ; 1 8/1 , 2,
4, 7-8 ; 1 9/9, 1 4 ; 25/4 ; �te. ; J . Glosik, Szczatki, grobu kultury amlor kulis
tych w mlejscowosc l Lis/ce, pow. Sochaczew, In Wlad. Arch, XXXI, 1 966, 4,
p. 426 şi fig. 1 ; A. Uzarowiczowa op. cit., fiq. 5, f ; 6, b ; idem, Nowe stano
wiska neolityczne w Klementowicach, pow. Pulawy, In Wlad Arch, XXXI,
.

. . .•

1 966, 4, p. 425-426 şi fig. 1 . a .
K. Jafdfewski. op. cit., In Z otchlanJ wiekow, V III. 1 933, 4-5, p. 50 ; A. Gar
dawski şi J. Miskiewicz, op, c1t., p. 322 şi urm. ; W. Tetzlaff, op. cit., p. 6 ;
S. Nosek, op. cit., In Inventaria archaeologica, Fasc. XII, 1 964' pl. 64 ( 1 )
10-- 1 3.
1M AL Pi!unes cu , op. cit., p. 88 şi 200 i fig . 40/9.
165 M. M. Şmaglii. op. cit., In Arheologhiia, XX, 1 !l66
. p. 21 şi pl. 1, 4.
166 V. Spioei, op. cit., in Dacia, N S . XIV, p, 27 şi urm.
163

.

.

,
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Topoare de silex descoperite la Motus ( 1 ) Molodova (2), Nasl�vcea (3 )
şi Voronovita (4).
,
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Viniţa 167. Tehnica în care au fost lucrate piesele de la Kisliţkovo, cu
cioplituri fine pe întreaga suprafaţă, frecvent întîlnită în nordul Europei,
a rămas străină comunităţilor locale din spaţiul carpaţo-niprovian, pre
zenţa lor fiind explicată ca un rezultat al legăturilor de schimb cu tribu
rile din nordul Europei în perioada eneolitică sau bronzului timpuriu 168.
Topoare lucrate în tehnica retuşurilor, fără să fie şlefuite, se întîl
nesc şi în complexele aparţinînd culturii Trichterbecher 169 şi culturii
ceramicii şnurate 170, răspîndite în nordul M oldovei. Cît despre topoarele
complet neşlefuite, descoperite în aşezările tripoliene de pe Nistru!
Mijlociu, ca cele de la Nezvisko m, Kopanka 172. şi Polivanov-Iar 173,
este posibil să fi fost în curs de prelucrare. Oricum, acestea se deosebesc
mult ca factură de tipurile frecvente în culturile menţionate mai sus,
ca şi toporul de la Călăraşi.
Numeroase probleme în legătură cu încadrarea lor culturală ridică
topoarele de silex cu secţiunea lenticulară de la Cristeştl, avînd ceafa
rotunjită , şi de la Comăneşti, avînd ceafa ascuţită.
,
Mai multe topoare, în parte asemănătoare cu cel de la Cristeşti, a
căror condiţii de descoperire nu au fost precizate, provin din localităţi
din imediata apropiere a Moldovei, cum sînt cele de .la Petricowce 174,
Rakovici 175, Polivanov Iar, Voronoviţa, Buhai 176, Naslavcea 177 şi cele
de lîngă Viniţa 178. La Po l ivanov-Iar, topoare cu secţiunea transver
sală lenticulară, de formă şi dimensiuni apropiate de acelea de la
Cristeşti, au fost descoperite într-un atelier din nivelul aparţinînd cul
turii Cucuteni-Tripolie 179. Topoarele cu secţiunea lenticulară din aşeză·

167 M. L. Mak arevici, K�ad krem'ianik sokir, în Al!"heologhiia, XVI, 1 964, p. 208
şi urm. ; fig. 2.
168 Ibidem.
169 J . Kowalczyk, op . cit .,

în Wiarl Arch, XXIII, 1 956, \ , pl. IV, 1 ; T. Poklewski ,
op. cit., In A•rcheologia Polski, II, 1 958, 2. pl. IV, 1 4 ; M. Kowiailska-Piaszykowa
şi M. Kobusiewicz, Materialy z osady ludnosci kultury pucharow le jkowatych z
La.sku, pow. Po21nan ,in Fontes Archaeologici Posnanienses, XVII, 1966, fig.
1 7/30 ; B. Balcer, op. cit., tn Wiad Arch, XXXII, 1 966-1967, 3-4, fig. 32, e.
170 1. K. Sveşnikov, Krzemieniarstwo kultury ceramiki sznurowej na Wolyniu, In
Z otchlani wiekow, XXXIII, 1 967, 4. fig.
. 1 /1 2 ; idem, op. cit., in KS, 1 1 7, 1 969,
fig. 45/12,
17 1 E. K. Cernlş, op. cit., in MIA, 102, 1 962, fig. 20/38, 39 ; 28/24.
172 ldem, op. cit., In KS, 1 1 1 , 1 967, fig 2 1
/4.
.
17 3 T. S. Passek, op. cit., In KS, XXXII, 1 950, fig.
1 0/2.
174 T. Sullmirsk i, op. cit., tn RPAN, I 1
937 1 p 33 ş1· f1' g ·3
175 M· M karev1 1, VIpadkov i znahidki
· ·
v s. Rakoviciah Radomisik
�
�
ogo raion u Jito.
mirskoi oblasti, In A: rheologhi�a, I, 1 947, p 175
şi
.
1
fig
/1
-2.
1767 A. Florescu op. cit., t!l D Ia, �.S.,
III, p. 89 şi fig. 6.
17
_a�
!
V: V. Dubmov,
PamJatmki llipolskoi kulitur1 u s. Naslavcia, In Trudi, Il,
_
C)liŞ!nllu, 1 969, -p. 70--72 şi fig 2/3
.
1 781 p A N�k r as ov Znanad
�ia prati. iz okoliţi sela Derev'ianka V inniţikoi obJasli,
M ellali z arheologhii PlV'm
_cmogo Priciom
omor'ia, III , Odeşa , 1960, p. 21 4
w:
17P Ţ, s. P4ssek, op.
cit., l!l KS, XXX II, 1 950, fi . 1 1 /4.
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' ' '" tripoliene de la Kriniciki 180 şi Nezvisko f8t, neglijent lucrate, se
• u•amănă mai mult cu toporul de la Comăneşti.
In aşezările gorodsciene se cunosc, de asemenea, topoare cu sec
2, Un topor de acest tip, avind dimensiuni reduse,
, . u nea lenticulară 18
H i n aceasta apropiindu-se mai mult de o daltă, s-a descoperit in mor
" • l n t ul 2 ( 1 951 ) de la Vihvatinţi, alături de fragmente ceramice, dintre
• u • unele cu pictură, şi alte obiecte de silex şi os 183.
Topoarele de silex cu secţiunea lenticulară nu au rămas necu
. . . . ��c·ute nici in Eurooa Centrală 11!4, Cu totul rar apar şi in complexele
, '' amfore sferice avind insă ceafa dreaptă. Amintim in acest sens două
� � r poare descoperite in mormintul nr. II de la Rebk6w-Parcele 185 şi un
• l t u l dintr-un mormint in curgan de la Strzelce t.86 din Polonia.
In . cadrul culturii Nipru-Don eţ, invecinată la vest cu cultura
' uruteni-Tripolie, cu care s-a dovedit a fi partial contemporană, tntre
l l nl nd relaţiJ. multiple 187, toporul de silex cu secţiunea lenticulară
• ll mfne tipul caracteristic in toate fazele sale de evoluţie 188• De-a
' • • nqul celor trei faze ale culturii Nipru-Doneţ este evidentA evoluţia
tliO Arch Pam, IV, 1 952, pl . II, 12.
"' ' E. K. CP.Tnlş, op. cit., In MIA, 1 02, 1 962, fig. 28/24.
112 M. L. Makarevici, op. clt. , In Arch Pam, llV, 1 952, pl. Il,

19 : O. F. L·agadovska,

op. cit., In Arch Pam, VI, 1956, pl. I, 3.
113 1. G. Rozenfeldt, op. cit., p . 1 03 şi fig. 53/1 .
184 E. Spro ckhoff, Die nordische Megalithkultur, Berlin-Leipzig,

1 938, pl. 1 9/5,
6 ; 21/8.
'
), �.
VIS S. Nosek, op. cit., In lnventaria archaeologica, Fasc, XII, 1964, pl. 68 ( 1
IM T. WiSlanski. Kultura amfor . . ., p. 169 şi fig. 22/6.
IM7 T. S. P a ss ek , Problemes de l'Eneolithlque du Sud-Ouest de !'Europe orientale, In
L'Europe ci la lin de l'dge de Ia pierre, Pr a ga , 1 961, p. 1 51 ; D. I. Teleghin,
K voprosu o dnepro-donetkoi neoliticeskoi kuliture, In SA, 1 961, 4, p. 37 ; idem,
Dnipro-donetika kulitura, K i e v , 1 968, p, 192 şi u rm . ; M. G imbu tas, The Relative

Chronologie of Neolithic and Chalcolithlc Cultwes ln Eastern Europe North oi
the Balkan Peninsula and the Black Sea, In Ehrich, Chronologies in Old World
Archaeology, Chicago, 1 966, p 474 şi urm.
11111 M. V. Voevodski, Vajneişie itoghi desnmskoi ekspeditli 1946 g., In KS, XX,
1 948, p . 42 şi fig. 23/9 : idem, Pamiatniki kamennogo veka ITla Desne, tn KS,
XXVI, 1949, p. 6/1 ; V. P. Levemok. Neo/it verhnego uciast ka bassein a srednei
Desn1, In KS, XXIII, 1948, p. fiO şi urm. ; fig. 28/24 ; I. G. Rozenfeldt, Stoianka
Mls Ocikinskii, In KS, XXXI, 1950, p. 130 şi fig. 4411 ; A . J. Brjussow, op. cit .,
fig. 56/1 -3 ; D. 1. Teleghin, Neoliticina stolanka v uroclşci Bandariha, tn Arheo
loghiia, IX, 1 954, p. 160 şi pl. I, 13 ; idem, Neoliticin i poselennia Jisostepovogo
li�oberejjia i P_olissia U krami, In Arheologhlia, XI , 1 957, fig. 6/1 , 2 ; idem, op.
cJt., In SA, 1961, 4, p. 36 şi fig. 7/37, 46, 58 ; i d em , Dnipro-donetfka . . . , p. 56,
59, 93, ?5, 1 1 9, 131 şi �rm. ; fig. 16/15, 1 6 1 36/12 : 37/2 ; 40/5-7, 9 ; 46/ 1 4 :
48, b. ! 1dem, Osnovni nsi ta hronologhiia seredniostoglvsikoi kullturl, In Arheo
loghua, XXIII, 1970, p. 1 3, şi fig. 1 0/9 ; F. M. Zaverniaev, Nef>liticeskaia st oianka
Cerel?�niki p od �rian_skom, In KS, 67, 1 957, p. 66 şi fig. 27/20 ; 1. I. Artemenko,
�e'?lJ1Jcesk1e stoJankJ u s. Veti Moghilevsko; o�lasli In KS 97 1964 p. 122-12'1
'
'
'
. '
- "
ŞI fig. 40/22-24,
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topoarelor de silex, de la forme primitive, nefinisate, in mare parte
asemănătoare cu topoarele din paleolitic din zona meridională a Europei
răsăritene 189, spre forme calitativ superioare, cu partea dinspre tăiş
şlefuită, dar păstrînd secţiunea transversală lenticulară 190. Nu ni se
pare exclusă posibilitatea unor influenţe venite din partea "industriei"
litice din cultura Nipru-Doneţ asupra celei tripoliene, manifestată şi in
ceea ce priveşte topoarele de silex cu secţiunea lenticulară.
Topoarele de silex lenticulare în secţiune, avînd forma aproximativ
triunghiulară, cu ceafa mult îngroşată şi rotunjită, parţial şlefuite, se
întîlnesc şi în mormîntul cu ocru de la Casimcea, în Dobrogea 191, precum
şi în bazinul inferior al Niprului 192. . In parte asemănătoare cu acestea,
dar mai ales cu toporul de la Cristeşti., sînt topoarele de silex din
mormintul LI din necropola de la Mariupol de pe litoralul Mării de
Azov 193, Un mare număr de topoare din silex cu secţiunea transversală
lenticulară apar şi în aşezările şi mai ales în necropolele culturii
�iprului Mijlociu 194.
Către sfîrşitul perioadei eneolitice, . cînd deplasările de populaţii
din!'ipre est cunosc o amploare deosebită, in spaţiul carpato-niprovian
reapar in număr sporit topoarele cu aspect neevoluat, care credem că
se pot explica, la fel ca şi alte obiecte, prin viabilitatea unor tradiţii
arhaice in tinuturile lor de origine. In regiunile aflate în nordul Moldovei
topoarele de factură arhaică, cu secţiunea transversală lenticulară, ceafa
rotunjită sau ascuţită, şlefuite numai lîngă tăiş, se intilnesc în număr
considerabil in perioada de trecere spre epoca bronzului 195, ca şi, mai
tirziu, în culturile din Bronzul timpuriu şi mijlociu 196•
Prin prisma acestor constatări nu trebuie exclusă posibilitatea ca
topoarele de tipul celui de la Comăneşti, eventual şi acela de la Cristeşti,
să apartină unei epoci ulterioare eneoliticului, deşi, aşa cum am văzut,
şi în cultura Cucuteni-Tripolie şi Gorodsk-Usatovo se cunosc astfel de
topoare din silex.
189 S. A. Semen<w. Topo r - v verhnem paleolite, In KS, XXXI, 1 950, p. 1 68 şi urm. :
idem, Pervobîtn aia tehnika, In MIA. 54, Moscova4Leningrad, 1 957, p. 1 50

şi

urm.

D. 1. Teleghin, Dnipro-donef ika . . p . 1 31 şi urm.
19 1 D. P opescu, La t ombe a acre d e Casimce a (Dobrogea), In Dacia, VII-VIII,
190

.

.

1 937-1 940, p, 85-86 şi fig. 2/1-2.
1. F. Kovaleva, Klad kremnevih orudei iz okrest nostei g. Dnepropet.rovska, In
SA, 1 96 1 , 4, p. 245 şi u r m. ; O. V. Bodianski, Eneoliticeskii moghilinik bilia s
Petro-Svistunove, în ArhP.o/oghiia, XXI. 1 968, p. 1 1 7 şi urm. ; fiq . 1 .
193 N . Makarenko, Neolil hic Man on the Shores oi the Sea of Azov, In ESA, IX,
1 934, p. 1 46 şi fig. 5.
194 1, 1. Ar t em enko, op. cit., In MIA, 1 48, p. 42 şi 68 ; fig. 29/1 , 4, 5, 7 ; 43/1 3 ;
46/4 ; 5fi/4.
195 T. Sulimirski, Corded Ware . . . , p. 1 7-18 şi fig. 1 6/ 1 -6, B-1 4, 1 6.
1945 A. Gardawski şi Z. Rajewski, op. cit ., p. 1 06 şi pl. XV, 1 8, 1 9 ; S, S. Bere
zanskaia, op. cit., p. 1 27 şi fig. 7/l l .

192
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Topoare de silex descoperite la Naslavcea ( 1 ), Ojevo (2, 3) şi tntr-o
localitate necunoscutii (4).
'
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din Podolia şi Wolhynia aparţinînd neoliticului şi bronzului timpuriu din
muzeele din Polonia 206,
I'opoarele pe care le prezentăm, din aşezări din bazinul mijlociu
al Nistrului,· provin din următoarele localităţi : Babin, Jucica Veche,
Kozirianski Gorb, Lucinski Iar, Molodova, Motus, Naslavcea, Ojevo,
Voronoviţa, la care se adaugă patru exemplare din localităţi
necunoscute.
1 . BABIN. Topor din silex albicios, de formă trapezoidală, cu sec
ţiunea transversală lenticulară, lama mult subţiată, bine şlefuit. Are
următoarele dimensiuni : 1 3 , 1 cm lungimea, 4,3 cm lăţimea la tăiş şi 1 ,4
cm grosimea maximă (fig. 1 2/1 ).
Colectia Muzeului din Suceava 207,
2. JUCICA VECHE. Topor din silex cenuşiu- alburiu, de formă
trapezoidală, în patru muchii, cu profilul asimetric, cu lama subţiată,
bine şlefuit. Are dimensiunile : 1 0,9X 3,7X 1 ,4 cm ( fig. 1 2/3) .
Colecţia Muzeului din Suceava 208,
3. KOZIRIANSKI GORB. Topor din silex albicios, de formă trape
zoidală, de tipul în patru muchii, cu tăişul mult arcuit, bine şlefuit. Are
dimensiunile : 1 1 , 1 X4, 1 X 1 ,9 cm (fig. 1 2/4).
Colecţia Muzeului din Suceava 209.
4. LUCINSKI IAR. Topor din silex masiv alburiu-mat, de formă
trapezoidală, in patru muchii, cu ceafa îngroşată, lăsat probabil inten
tionat neşlefuit. Are dimensiunile : 1 7,3X6,3X 4,4 cr.1 ( fig. 1 3/4) .
Colecţi.,a Muzeului din Suceava 210.
5. MOLODOVA. Topor din silex vineţiu, de formă trapezoidală, cu
lama mult subtiată, şlefuit atent pe toate cele patru laturi. Are dimen
siunile : 1 0, 5 X 3,6X 1 ,2 cm (fig. 1 4/2).
Colecţia Institutului de Istorie şi Arheologie din laşi21 1 .
6. MOLODOVA. Topor din silex alb-vineţiu, de formă dreptunghiu
lară, cu secţiunea transversală rectangulară, foarte bine şlefuit. Are
dimensiunile : 8,8X3,3 X 1 ,8 cm (fig. 1 3/2).
Colecţia Muzeului din Suceava 212,
7. MOTUS. Topor din silex vineţiu-albicios, de formă trapezoidală,
alungit, în patru muchii, cu lama şubţi.ată, cioplit în tehnica retuşurilor
fine şi bine şlefuit. Are dimensiunile : 1 1 ,6X3 X 1 ,8 cm (fig. 1 3/3) .
Colecţia Muzeului din Suceava 213•

•

206 J, Glosik. op. cit ., in Materialy Staroiytne, VIII, 1 962.
207 Nr. inv. 859 (Nr. vechi de inv. 1258/2 A ).
208 Nr, inv. 863 ( 1 143/A).
209 Nr. inv. 858 ( 1 059/1A).
210 Nr. inv. 803 (1 204/A).
2 1 1 Nr. inv. 7988.
212 Nr. inv. 867 ( 1073/1 ).
2 13 Nr. inv . 857 (1067/10).
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8. MOTUS. Topor din silex alburiu-cenuşiu, trapezoidal ca formă,

in patru muchii, şlefuit pe jumătatea dinspre tăiş, ciuntit lîngă ceafă.

Are dimensiunile : 1 1 ,6X3,9 X 1 ,8 cm (fig. 1 3/1 ).
Colecţia Muzeului din Suceava 2 1".
9. MOTUS. Topor din silex negru-fumuriu la exterior şi cenuşiu
albicios în spărtură, rupt în două. Este de formă trapezoidală, rectan
gular în secţiunea transversală, cu ceafa plană şi tăişul arcuit, şlefuit
destul de bine. Are dimensiunile : 1 2,2X 1 3,7 X 1 ,8 cm ( fig. 1 4/1 ).
Colecţia Muzeului din Suceava 2 15.
1 0. NASLAVCEA, punctul Karmin Iar. Topor din silex alb-vineţiu,
de formă triunghiulară, cu ceafa rotunjită, lenticular în secţiune, neşle
fuit. Are dimensiunile : 9,4X5,1 X 1 ,9 cm ( fig. 1 2/2).
Colecţ�a Institutului de Istorie şi Arheologie din laşi 2 16,
1 1 . NASLA VCEA. Topor din silex alburiu, cu urme de cortex, de
formă trapezoidală , în patru muchii, cu ceafa îngroşată, cu jumătatea
dinspre tăiş ruptă, şlefuit pe toate laturile. Probabil s-a încercat să fie
refolosit. A re dimensiunile : 6,1 X4,3 X 3 cm (fig. 1 5/ 1 ) .
Colectia Institutului d e Istorie şi Arheologie d i n laşi 2 17.
1 2. NASLA VCEA. Topor din silex albicios, de formă trapezoidală,
c u secţiunea transversală lenticulară, ceafa plană, şlefuit lîngă tăiş. Are
dimensiunile : 1 0,5X3,9 X 1 ,6 cm ( fig. 14/3) .
Colecţia Institutului de Istorie şi Arheologie din laşi 218.
13. OJEVO. Toporaş din silex albicios, de formă trapezoidală,
cu secţiunea transversală rectangulară, ceafa plană, nu prea ingri
j it finisat. Pe una din feţele înguste se păstrează un rest de crustă pe
care s-a imprimat o cochilie de scoică. Are dimensiunile : 7,3X3,9 X 2,7
cm ( fig. 1 6/4).
Colecţia Muzeului din Suceava 2 19.
14. OJEVO. Topor din silex albicios, probabil în curs de reutili
t.are, de formă dreptunghiulară, în patru muchii, cu profil asimetric. Are
dimensiunile : 7,7 X 3,7X 1 ,9 cm ( fig. 1 6/6) .
Colecţia Muzeului din Suceava 220,
1 5. OJEVO. Topor din silex alburiu-cenuşiu, cu resturi de cortex
albicios, de formă trapezoidală, în patru muchii, în curs de prelucrare.
Are dimensiunile : 1 4,7 X 5,3X2,7 cm ( fig. 17/3).
Colecţia Muzeului din Suceava 221.
2 14 Nr. inv.
Nr. inv.
Nr. inv.
Nr. inv.
218 Nr. inv .
2 19 Nr. inv.

862 ( 1 067/1 2 A).
864.
7747.
7499.
7 1 78.
349 ( 1 047/3 A).
220 Nr. inv. 59b ( 1 063/ 1 3 Al.
22 1 Nr. inv. 6�3 ( 1 063/40 A).
2 15
2 16
2 11
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Topoare de silex descoperite la Ojevo.
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1 6. OJEVO. Topor din silex albicios-vineţiu, în curs d e prelucrare.
La ceafă se păstrează un fragment de crustă calcaroasă. Are dimensiu
nile : 1 4,3X6, 5 X 3,8 cm (fig. 1 7/4).
Colecţia Muzeului din Suceava 222.
1 7. OJEVO. Topor-daltă de silex albicios, în patru muchii, cu ceafa
groasă, nefinisat. Are dimensiunile : 1 0,3X3 , 1 X 2,9 cm (fig. 1 6/2).
Colecţia Muzeului din Suceava 22:-�.
1 8. OJEVO. Topor din silex alb-vineţiu, de formă trapezoidală,
nefinisat. Are dimensiunile : 7 X 3,5X 1 ,6 cm ( fig. 1 6/5) .
Colecţia Muzeului din Suceava 224•
19 . .OJEVO. Topor din silex albicios, cu secţiunea lenticulară, avînd
ceata şL tăişul arcuit, şlefuit parţial lîngă tăiş. Are dimensiunile :
1 1 X4,9X3, 1 cm (fig. 1 7/2).
Colecţia Muzeului din Suceava 225.
20. OJEVO. Topor din silex albicios-vineţiu, în patru muchii, cu
tăişul bine ascuţit, nefinisat. Are dimensiunile : 9,6X3,4 X 3 cm. (fig 1 7/ 1 ) .
Colecţia Muzeului din Suceava 226.
2 1 . OJEVO. Topor din silex albicios, cu pete cenuşii, în curs de
prelucrare. Păstrează o bucată mare de cortex. Este de formă trapezoi
dală, în patru muchii. Are dimensiunile : 8,2X3,8 X 2,2 cm ( fig. 1 6/ 1 ) .
Colecţia Muzeului din Suceava 227.
22. OJEVO. Topor din silex alburiu, de formă aproximativ . trape
zoidală, în patru munchi, cu ceafa îngroşată şi arcuită, nefinisat. Are
dimensiunile : 8,8X5,8 X 3,5 cm ( fig. 1 6/3).
Colecţia Muzeului din Suceava 228.
23. OJEVO. Topor din silex albicios, de formă trapezoidală, cu
ceafa rotunj ită, în patru muchii, într-un stadiu de prelucrare destul de
puţin · avansat. Pe una din laturi se păstrează un rest de cortex. Are
dimensiunile : 6,9 X 4X2.4 cm (fig. 1 5/2).
Colecţia Muzeului din Suceava 229.
24. OJEVO. Topor din silex alburiu, într-o etapă de prelucrare
destul de puţin evaluată, cu profil asimetric. Are dimensiunile :
!l,2 X 4X2,4 cm (fig. 1 6/9) .
222

Nr.
Nr.
22'o Nr.
22 5 Nr.
226 Nr.
227 Nr.
228 Nr.
229 Nr.
223

inv.
inv.
inv.
inv.
inv.
inv.
inv.
inv.

628
629
632
634
636
638
639
640

( 1 063/45
( 1 063/46
( 1 063/49
( 1 063/52
(1 063/54
( 1 063/56
( 1 063/57
( 1 063/58

A).
A ).
A).
A).
A).
A).
A).
A).
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Colecţia Muzeului din Suceava 230.
25. OJEVO . Topor din silex albicios, în curs de prelucrare, rectan
uular în s ecţiunea transversală. Are dimensiunile : 1 0,4X 5 , 1 X 3 , 1
c m ( fig 1 6/7) .
Colecţia Muzeului din Suceava 23 1 .
26. OJEVO.· Topor d i n silex albicios, cu u n fragment de cortex

Fig. 18. - Topoare de si lex provenind dintr-\o localitate necunoscută.

l î ngă ceafă, avînd forma triunghiulară, patru muchii, c eafa fiind ascu
ţită iar tăişu l convex. Jumătatea dinspre tăiş este b i ne şlefuită. Are
dim ensiunile : 8,9 X 5,4X 2 , 6 cm ( fig. 1 5/3).
Colecţia Muzeului din Suceava 232 .
27. OJEVO. Topor din silex alb-cenuşiu, de formă neregulată, cu
c eafa ascuţită , avînd sec ţiunea lenticulară, evidenţiată mai ales spre
tăiş. A fost şlefuit numai lîngă tăiş. Are dimensiunile : 6,4X3.4 X 2 , 1
c m ( fig. 1 6/8) .
230

23 1

2�2

Nr.
Nr.
Nr.

inv. 645 ( 1 063/63 A).
inv. 648 ( 1 063/66 A).
inv. 649 ( 1 063/67 A).
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Colecţia Muzeului din Suceava 233,
28. VORONOVITA. Topor din silex galben-cenuşiu la suprafaţă şi
cenuşiu-albicios în spărtură, de formă trapezoidală, în patru muchii, cu
profil longitudinal asimetric, o latură fiind uşor c oncavă, bine şlefuit.
Are dimensiunile : 9,2X 4,8X l .5 cm (fig. 1 4/4) .
Colecţia Muzeului din Suceava m.
29. LOCALITATE NECUNOSCUTĂ. Topor masiv din silex albicios,
de formă dreptunghiulară, în patru muchii, cu ceafa plană, îngroşată,
şlefuit parţial. Are dimensiunile : 1 8X5,8X 4,5 cm. (fig. 1 8/ 1 ) .
Colecţia Muzeului din Suceava 235,
30. LOCALITATE NECUNOSCUTĂ. Topor masiv din silex alburiu,
de formă trapezoidală, cu secţiunea transversală rectangulară, cu ceafa
îngroşată, cu retuşe mari, şlefuit doar pe o mică porţiune lîngă tăiş. Are
dimensiunile : 1 8,5 X 5,8X3,8 cm (fig. 1 8/2).
Colecţia Muzeului din Suceava 236.
3 1 . LOCALITATE NECUNOSCUTA. Topor masiv din silex albi
dos, de formă trapezoidală, mult îngustat spre ceafă, unde are numai
2 cm, cu secţiunea transversală rectangulară, şlefuit mai bine în por
liunea de lîngă tăiş. Dimensiunile, cu totul deosebite, sînt următoarele :
23, 1 X9 X 4,8 cm (fig. 1 9).
Colecţia Muzeului din Suceava 237.
32. LOCALITATE NECUNOSCUTA. Topor din silex albicios, trape
zoidal ca formă, rectangular în secţiunea transversală, cu ceafa mult
î ngroşată, şlefuit numai lîngă tăiş. Lîngă ceafă se păstrează un fragment
de cortex. Are dimensiunile : 7,9 X 3, 1 X2,7 cm (fig. 1 5/4).
Colecţia Muzeului din Suceava 238.
Prin faptul că asupra tipurilor de topoare, în care se includ şi
exemplarele prezentate în Anexă, s-au făcut în mai multe rînduri refe
riri în cuprinsul articolului nostru, nu considerăm util să mai revenim
asupra încadrării lor culturale şi a problemelor pe care le ridică aceste
tipuri. Menţionăm doar asemănarea exemplarelor cu ceafa îngroşată de
la Kozirianski Gorb, Lucinski Iar, Molodova ( 6} 239, Motus (9}, Naslavcea
( 1 1 ) şi, în parte, acelea provenind din localităţi rămase necunoscute (29,
30, 31 ), cu piesele de la Arghira, Broscăuţi, Dorohoi şi Moţca, atribuite
233 N r . inv. 650 ( 1 063/68 A).
234 Nr . inv. 868 ( 1 075/5 A).

235 N r . inv. 801
236 Nr. inv. 802
237 Nr. inv. 804
din Cernl!uti,

(1207/A).
( 1 209/A).
( 1 208/A). Toporul a fost donat la sfirşilul secolului trecut Muzeului
de că tre d-na S. Zaloziecka. Cf. C . A. Romstorfer, Neuere inle

ressante Funde in der Bukowina, beziehungsweise Erwerbungen des Landes
Museums, tn Jahrbuch des Bukowiner Landes-Museums, II, Czernowitz, 1 89·i,

p. 1 1 8.
23A Nr inv. 844 ( 1 036/1 A).
239 Numerele din paraJitejl:e corespund cu nu m er el e pi e s elor din Anexa.
.
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Fig. 1 9.

-

Topoare de silex provenind dintr1o

lo c a l i ta te necunoscu tă.

comunităţilor cu amfore sferice, şi a exemplarelor cu lama subţiată de
la Babin ( 1 ) , Jucica Veche, Molodova ( 5) şi Motus ( 7 , 8) cu acelea de
la Darabani. Fundul Herţei, Siret şi Suhuleţ, care se pare că se pot
lega tot de cultura amforelor sferice sau probabil de cultura Goroctsk.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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Dintre topoarele amintite remarcăm dimensiunile cu totul neobişnuite
ale pieselor descoperite la Lucinski Iar şi în unele localităţi rămase
necunoscute ( 29, 30, 31 ), cu lungimea de 1 7,3 cm, 18 cm, 1 8,5 cm, şi,
respectiv 23, 1 cm. Exemplare de dimensiuni atît de mari se întîlnesc
destul de rar în complexele aparţinînd culturii amforelor sferice 2"0•
Topoarele cu secţiunea lenticulară , cu ceafa ascuţită sau rotunjită,
de la Naslavcea ( 1 0, 1 2) au aparţinut probabil purtătorilor culturii
Cucuteni-Tripolie sau Gorodsk-Usatovo, la fel ca şi acelea trapezoidale,
în patru muchii, de la Voronoviţa (28) şi dintr-o localitate rămasă
necunoscută (32).
Cele 1 4 topoare de silex de la Ojevo, dintre care 1 2 de tipul cu
patru muchii şi numai 2 cu secţiunea transversală lenticulară ( 19, 27) ,
în cea mai mare parte nefinisate şi în curs de prelucrare, provin desigur
dintr-un atelier specializat în prelucrarea topoarelor de silex, situat în
imediata apropiere a surselor de materie primă, unde erau realizate
doar .. semifabricate" , urmînd ca finisarea lor să fie făcută în aşezările
propriu-zise. După caracteristicile tipologice ale pieselor înclinăm să
credem că atelierul a aparţinut purtătorilor culturii Cucuteni-Tripolie.
FUNDE VON FEUERSTEINBEILEN IN DER MOLDAU
ZUSAMMENFASSUNG
In den lctzten Jahren wurden auf dem Gebict der Moldau eine grosse Anzahl
von Feuersteinbeilen geborgen. Im Folgenden bringen wir eine Darstellung einiger
von ihnen sowie ferner cinige der hauptsachlichsten Probleme in V erbindung m i t ihrer
Typologie, Herkunft und Chronologie.
Arghira ( Gemeindc Preuteşti, K reis Suceava). Beii mit rechteckigcm Querschni tt,
stark vPrdirktPm Narken, auf allen Seiten gut beschliffen. Abmessungen : Liinge
9,4 cm , Brei te an der Schneidc 4 , 1 cm und grosste Dicke 3,2 cm.
Brăeşli (Kreis Botoşani). Trapezfi:irmiges Beii mit rechtc ck igem Querschni tt. Auf
dcn Bre its ei l e n beschli ffen. A b rn cssunqen 8.4 X 4.2 X 2 c rn .
Broscăuti ( Kreis Botoşani).Massives Bei! mit rechteckigem Querschni l t , dickem
und flachem Nacken. Auf der ganzen Oberflache beschliffen. Abmessungen :
1 1 , 1 X 4.9X2,4 cm.
Brehueşli ( Gemeinde Vllideni, Kreis Botoşani). Bei! von nahezu dreickiger Form,
11bqcrundetem Narken, n u r an dcr Srhneidc auf d en J)reit.seiten bes-::hliffen. Abmes
sungen 12,8X5,3 X 1 ,9 cm.
Călăraşi (K reis Botoşani). Beii m i t rechteckigem Querschnilt, mit dickem und
f!achem Nacken. War m i t der Technik der Feinretusche behauen, wurde jedoch unbe
schliffen gelassen. Abmessunqen : 1 2, 8 X 3,7 X 2,5 cm.
Comăneşti (Gemeinde Botoşana, Kreis Suceava) . Dieses Beii gehort zum Typus
cle r Beile mit zugespi tztem Nacken und linsenfi:irmiqem Querschnitt, Ist nur neben der
Schneide beschliffen. Abmessungen : 9,8 X 4,2X2 cm.
210 Mentionlim aici toporul de la Polkrilz, lung de 1 9,5 cm ( cf . H. Priebe, op. cit.,
p. 43) şi pe acela de la Freiroda, lung de 1 6,8 cm ş i lat de 7, 1 cm (cf. V. Weber,
op. cit., p. 1 07 şi 1 63).
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Comdrneşli (Gemeinde Botoşana, Kreis Suceava). Stemmbeii mit Trapezform,
dickem Nacken, vier K'anten . Ahmessungen : 7,5 X3,4 X2,6 cm.
,
Cristeşli (Kreis Botoşani). Beii mit linsenformigem Querschnitt, mit abgerundetem
Nacken, besonders an der Schneide beschliffen. Abmessungen : 1 5, 1 X 4,4 X 2,6 cm.
Darabani (Kreis Botoşani). Trapezformiges, vierkantiges Beii mit verdUnnter
Klinge, auf den Breitseiten besser beschliffen. Abmessungen : 9,3 X 3 X 1 ,6 cm .
Dorohoi (Kreis Botoşani). Trapezformiges, vierkantiges Beii mit verdicklcm
Nacken, allseitig gu t beschliffen. Abmessungen : 1 1 , 1 X3,9X 2 , 1 cm.
Fundul Hertei (Gemeinde Cristineşti, Kreis Botoşani ). Trapezformiges Beii m i t
rechteckigem Querschnitt, v o m Typus der Schmalklingenbeile, a u f d e r ganzen Ober
flăche beschliffen. Abmessungen : 1 0,7 X 3,7 X 1 ,3 cm.
lbdneşli (Kreis Botoşani). Vierkantbeil mit verd.icktem Nacken, teiiweise zers
tort. Abmessungen : 8,8 X 4,5 X 2.9 cm.
Lozna (Gemeinde Dersca, Kreis Botoşani). Auf den Bceitseiten beschli lfcnes
Beii. So wie dies StUck erhalten geblieben ist, handelt es sich sicherlich um ein
Bruchsti.ick eines Beiis, dessen Oberteii abgebrochen war und das nun als Meissel
vcrwendet wurde. Abmessungen : 6,5 X 4,7X2 cm.
Milocul Dragomirnei (Kreis Suceava). Trapezformiges, im Schnilt rechleckiges
Beii, mit leicht gebogenem Nacken, auf der zur Schneide zu gelegenen Hlllfte der
Breitseiten beschliffen. Abmessunge n : 1 2,7X5,6 X 1 ,9 cm.
Moţca (Kreis laşi). Vierkantbeil mit dickem Nacken, gut beschliflen, wovon nur
die Hlllfte mit der Schneide erhalten geblieben ist . Abmessungen : 6,6X3,9X2,2 cm.
Pirlita (Gemeinde Bllluşeni, Kreis Botoşani). Beii mit rechteckigem Querschnitt
mit abgerundetem Nacken. Die Breitseiten wurden teilweise beschliffen. Abmessungen :
9,8 X 4, 4 X 2,3 cm .
Ringhi/eşli (Kreis Botoşani). Vierkantbeil, nachlllssig behauen. Nur an dcr
Schneide beschliffen. Abmessungen : 1 4 X 6,7X 2,8 cm.
Siret (Kreis Suceava). Hillfte mit Schnei<le eines Vierkantbeils mit verdi.innl.er
Klinge und gebogener Schneide, besonders auf den Breitseiten beschliffen. Abmes
sungen : 5,7 X 5 X 1 ,6 cm.
Suhuleţ ( Gemeinde Tansa, Kreis laşi). TrapezfOrmiges Vierkantbeii. aui dcr
gancn Oberflllche beschliffen. Abmessungen : 9 X 3, 8 X 1 .2 cm.
Mit Ausnahme der aus einer Ar t rauchschwarzen Feuerstein gearbeitelen Beilc
von Brlleşti und Suhulet, sind alle anderen Beiie aus einem weisslichen, undurch
sichtigen Feuerstein verschiedener Farbtone, die von Miichfarbe bis zu bl!iulich und
aschgrau gehen.

*
Auf dem Gebiet der Moldau wurden bereits Ende des vorigen Jahrhunderls
zahlreiche Feuersteinbeiie gemeldet, die sowohl aus arch!iologischen Ausgrabungen
als auch aus Oberfli!chenbegehungen und Zufallsfunden stammen. Die ersten. die zu
unserer Kenntnis gelangt sind, wurden gelegentlich der unsystema l ischen Grabungen,
die im Jahre 1885 in der Siedlung suf der "Cetlltuia" bt>i Cucuteni 19, 20 vorgenommen
wurden, geborgen. Ebenda fand auch in der B - schicht der deutsche Professor
H . Schmidt in den Jahren 1 909-1 9 1 0 drei Feuersteinbeile 21. Die Zahl der Funde
wuchs ununterbrochen und ist bis heute auf Uber 1 50 Sti.ick i n fast 90 verschiedenen
Ortschaften angewachsen. Wir erinnern davon an diej enigen der Siedlungen von
Horo<liştea 24, Erbiceni 39 (Goro<lskkultur) und Rllcllciuni t.2 ( Mont�orukultur), sowie
an diejenigen aus den Grllbern von Piatra Neamt 29, Dolheştii Mari 3 1, 32, Suceava 37,
Basarabi 38, Piatra Şoimului (Calu) 26, Neguleşti 4<1, Budeşti 154 (Kugelamphorenkul l ur,
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sowie an diejenigen aus den Depots van Piatra Saimului (Calu ) 26 und Valea AdincA 3:;_
Es ist jedach zu erw!lhnen, dass nahezu 3/5 s!lmtlicher in der Maldau gefundenen
Beile unveroffentlicht geblieben sind

*
Das Rahmaterial, aus dem die Feuersteinbeile au f dem Gebiet der Maldau
gearbeitet waren, ist nicht allzu verschiedenartig. Der Grassteil der zur Rede stehen
den StUcke ist aus einer Art weisslichen, undurchsichtigen Feuerstein verschiedener
Tonungen gemacht, der fUr die li!ngs des Dnjestr-Mi tteliaufes befindlichen Steinbrliche
charakleristisch ist. Dies bezieht sich auf alle van uns verăffentlichten Stticke mit
Ausnahme der aus Brlieşti und Suhulet stammenden.
Die Ausbeutung der Feuersteinvorkammen vom mittleren Dnjestr beqann
bereiLs im
Pali!alilhikum "8
und
wurde d ann
van
den Tri!gern
der Bug
Dnjestrkultur 49 aus dem Fruhnealithikum fortgesetzl. Besonders van den Stllmmen
der Cucuteni-Tripoljekullur, eine Zeitstufe in der grosse Werkst!ltten zur Verar
beitung van Feuerstein aufl.auchen, mit Tausenden van geferti gten StUcken, wavan
viele zum Tauschhandel m i t nachbarlichen Stammesgemeinden bestimmt waren 50--5 7 .
In mehreren Siedlungen des Gebietes der reichen Feuersteinvarkammen am Dnjeslr
wurden Beile cus einem weisslichen Feuerstein geborgen, wovon wir hier diejenigen
van Kopanka 59, Krinitschki 60 und Nezvisko 61 aus der Cucuteni-A-Phase erwâhnen,
Babin 62, Biltsche-Zlate 63, Paliwanow-Jar 64 und Salonceni II 65 aus der Cucuteni
A-B·Phase und Nezvisko 66 aus der Cucul eni-B-Phase. zu denen man noch andert'
hinzufllgen konnte (Butschalsch, Darabani , Echimliuti, Horadnica usw.), deren genaue
Fundumslllnde uns entwede r nicht bekannt oder nich t genau beschrieben worden sind,
aus welchem Grunde ihre Zugehorigkeit zur Cucuteni-Tripaljekultur nach einiger
massen zweifelhaft erscheint 67.
Der Feuerstein des miltleren Dnjestr wurde auch weiterhin van den Tri!gern
der Goradskkultur intensiv ausgebeu tel 70.
In einigen Gorodsker Siedlungen am
Dnjestr (Mereschawka, Woltschinelz) wurden Beile aus einem weisslichen Feuerstein
�eborgen 73, genat. so wie in den Siedlunqen Horodişlea und Erbiceni in der Moldau.
Die Ausbeutung der Feuersteingruben des mitlleren Dnjestrbeckens wurde van
den Tri!gern der Kugelamphorenkultur lebhaft fortgesetzl. wi!hrend die gegend der
Sleinbruche van der padolischen Gruppe der genannten Kultur besetzt war 78. Die
meisl.en der als Grabbeigaben in den dieser Kultur zugeschriebenen Gri!bern geborgen
wurden, waren aus einer weisslichen Gesteinsart ortlicher Herkunft gearbeilet. In
der Maldau sind alle uns bisher aus den Gri!bern der Kugelampharenkultur bekannten
Feuersteinbeile mit Ausnahme eines der drei im Zistengrab in Piatra Neamt aus
bli!ulich-weissem Dnjestrfeuerslein gearbeitet &\-38.
Weniger intensiv wurde der Feuerstein
Branzezeil verwendet 9 1 .

des

mittleren

Dnjeslr

auch

in der

*
Von den von uns veroffentlichten Beilen sind zwei, u. zw. diejenigen von
Brlieşti und Suhulet aus einem rauchschwarzen Feuerstein, der aus den Steinbruchen
des aberen Nordlichen Bugbeckens gewonnen wurde und besonders in West-wolhynien
verbreitet ist. Auf dem Moldauer Gebiet sind Beile aus solchem Feuerstein und ausge
zeichneter Gtite noch aus Pleşeşti 92, Conteşti und Comlineşti-Biicliu 93 bekannt, die
aus Oberflllchenforschungen stammen, ferner aus Piatra Neamt aus einem Zistengrab 94.
Schaber und Klingen aus schwarzem Bugfeuerstein wurden auch in zahlreichen Sied·
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lungen der Cucutenikullur gefunden ( Cucuteni, Truşeşti, Valea Lupului, Tg. Ocna
Podei 98 usw.).
Die grosse Anzahl der Gegenstiinde aus wolhynischem Feuerstein in den Aneo!i
Lhischen Kultursiedlungen ostlich der Karpaten erklârt sich aus den engen Beziehungen
zwischen diesc>n Kulturcn und der Tricht.erbecherkultur 101-108, deren Triiger eine
Hauptrol!e in der Ausbeutung und Verbreitung des schwarzen Bugfeuersleins spiclten.
Die Stămme der Kugelamphorenkultur verwendeten Feuersteinbeile aus Gestein
vom Nordlichen Bug, so wie dies unter iliild erem aus den Grabfunden van Ulaszkowce
und Kociubince 1 10 i n Podolien und Pia.tra Neamt in der Moldau hervorgeht.

*
Den komp!exen Problemen bctreffs Typologie, Chronologie und Herkunft der
Feuersteinbeilc aus den ostlichen Gebieten RumAniens ist bisher noch keine allzu
reicl}haltige Literatur gewidmet worden. Erst in den letzten J ah ren sind einige Slu
dien iiber diese Probleme erschienen.
Der erste der die in Cucuteni geborgenen Feuersteinbeile erwAhnt war H. Schmidt,
der Meinung Ausdruck gibt dass diese Sti.icke der lithischen .,Industrie" des
Prut- und des Sirettales nicht. fremd waren und der sie vom Typologischen Gesichts
punkt aus m i t den megalithischen Kulturen des Nordens in Verbindung bringt 1 12.
A. Florescu ist der Ansicht (Dacia, N.S., III), dass die chronologischen Grenzen
fi.ir. das Vorkomn�en von Feuersleinbeilen in der Moldau der Cucuteni-A-B-Phase und
der Gorodsk-Usatowokultur entsprechen. Das als spontanes Phânomen betrachtete
Auftauchen dieser Sti.icke zur Zeit der A-B-phase der Cucutenikullur wurde mit dem
Eindringen ăsllich d�s Dnjepr der Triiger der falschlich Cucut.en i-C genannten Keramik
in Verbindung gebracht m .
VI. Dumi trescu ist der Meinung (Dacia, N.S . , V), dass die Feuersteinbeile den
Cucu tenisiedlungen fremd geb!ieben seien und nur in der Gorodskkultur und der
Kugelamphorenkultur belegt sind 1 16 .
Was uns anbctrifft, haben wir in einer kiirzlich erschienenen Arbeit (Dacia,
N.S., XIV) nachgewiesen, dass in eincm bestimmlen Gebiet im Nordosten Rumâniens,
das in enger Verbindung zu den grossen Feuersteinvorkommen des mi llleren Dnjesl.r
steht, die Feuersteinbeile in sâmtlichen Phasen der Cucutenikultur (A, A-B und B )
hinreichend verbreitet waren. D i e Herstellung von Feuersteinbei!en w a r nicht im
gesam ten Verbreitungs gebiet der Cucutenikultur bekannt und beschrânkte sich auf
des mittlere D.nj�c,s trbecken, von wo aus sie auch in andcre c;egenden i n Umlau'
gebracht wmden. Wir haben der Ansicht Ausdruck gegeben, dass die Herkunft des
in der Cuculeni-Tripoljekultur am meisten verbrciteten Feuersteinbei!es, des vierkan
ligen mit Trapez- ader rechteckiger Form hochstwahrscheinlich aus der Trichter
becherkultur stamm t. Die Beile mit abgerundetem Nacken und linsenfOrmigem Quer
schnitt năhern sich eher den in der Dnjepr-Donetzkultur bekannten Exemplaren
archaischen Charakters. Die sehr zahlreichen Beile aus der Gorodsk-Usatowokultur
stammen sowohl aus Siedlungen als auch aus Griiberfeldern. Vom typologischen
Standpunkt bilden sie eine Fortsetzung derienig�n der voramqegangen<'n Kultur.
Vom Standpunkt der meisterhaften Ausarbeitung sind die Beile aus den Griibern der
Kugelamphorenkultur am gelungensten ; meist sind sie trapezformig, vierkantig, haben
flachen Nacken und gebogene Schneide, ein Typus der gewiss von der Trichterbecher
kultur iibernommen worden ist 124.
Die obere Grenze fiir die Verwendung VOi!l Feuersteinbeilen in der Moldau kann
bis in di e Bronzezeit verliingert werden, wofiir die Sti.icke von Răcăciuni (Monteorukultur, Phase lc3 ader Ic2) 125 und eventuell von Truşeşti (Nouakultur) sprechen,
deren Fundumstiind e jedoch nicht allzu aufsch!us sgebend sind 126 . In den Kulturen,
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die den_ Obergang vom Ăneolithikum zur Bronzezeil bilden und in denen der Bronzezei t
in den nordlich und nordostlich der Moldau gelegenen Gebielen (Schnurkeramik 129,
Zlota 1 3 1, Komarow 132, Trzciniek-Komarow 133, Mittlerer Dnjestr l34) werden Feuer
steinbeile verschiedener Typen auch weiterhin ziemlich in tensiv verwendet. In Podolien .
in Bratysz6w, wurde ein Feuersteinbeil in einem Kurgangrab aus der frUhen Hallstatt
zeit geborgen 137.

*
Die genaue Beschreibung der typologischen ZUge der in jeder der Kulturen
ostlich der Karpalen anget•roffe.nen Feuersteinbeile er)eichtert der Versuch, die am
Anfang unseres Aufsatzes beschriebenen vereinzelten Beilfunde bestimmten Kultu
ren zuzuschreiben.
Einig e der veroffenllichten Beile slnd entweder beschildigt worden (Brăeşli)
oder aher t.eilweise zerstort und dann wiederverwendet worden (Lozna, Pirlita) oder
waren gerac!e in Wiederverwendung begriffen. und unler solchen Umslllnden ist es
schwer, ihr urspri.ingliche� Aussehen zu rekonslituieren.
Was die anderen veroffentlichen Beile anbetrifft. so gehoren sie zu mehre
ren Typen :
Ein erster Typus wird von den Beilen von Arghira, Broscăuţi, Dorohoi und
Moţca vertreten, zu welchen eventuell noch diejenigen von Brăeşli und lbă.neşli
!Jezâhlt werden konnen und welche dem am hll.ufiqsten anzutreffenden Typus der
lleile im Rahmen der Kugelamphorenkultur in deren gesamtem Verbreitungsgebiet
<'nt.sprechen 152-1 56. Derarligc Beile sind auch aus den Depots von Piatra Şoimului
( Calu) und Valea Adinci'! bekannt, welche ebenfalls der K ugel-a mphorenkultur zuge 
schrieben werden konnen.
Gleichfalls mit der Kugelamphorenkultur oder moglicherweise mit der Gorodsk
kultur kolllll e n die trapezformigen Beile m it dUnner Klinge 162 von Darabani, Fundul
Herţei, Siret und Suhulet in Verbindunq gebracht werden.
Die trapezformigen Beile mit rechteckigem Querschnitt von Milocul Dragomirne i
und Ringhileşti, die mit geringer Sorgfalt gearbeitet und teilweise beschliffen sind.
konnten moglicherwcise den Triigern der Cuculeni-Tripolje- oder der Gorodskkullur
angehort haben, in deren Siedlungen Exemplare von diesem Typus ziemlich hllufig
anzutreffen sind .
Das

zur Giinze in

der

Technik

der fcinen Reluschen

gearbei lele Beii

von

Călăraşi findet nahe Analogien in den 34 Beilen aus dem Depot von Kislilzkowo aus
dem Gebiet Vinitza, dPren Vorkommen dort als ein Ergebnis der Beziehungen zu den
Stllmmen Nord- und Mitteleuropas gedcutct wurde 168.
Die gleiche Erklll.rung k ann auch betreffs des Vierkantbeils mit spitzem
Nacken von Brehueşti gegeben werden, das Analogien in der Moldau in Probota 19"
und Basarabi 198 und in der Bukowina in Hliboka 199 besitzt.
Die Beile mit linsenformigen Querschnill, mit spitzen Nacken, wie dasjenige von

Comăneşti und mit abgerundetem Nacken wie dasjenige von Crisleşti tauchen hllufig
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und Gorodsk-Usatowo
In
Wohnverbiinden
der
Cucuteni-Tripoljekultur 179-181
'kultur 182- 183 auf und haben wenige Analogien in Mitteleuropa 184, dagegen sehr
188, 1 n;.19�.
"Zahlreiche im sUdlichen Abschnitt Osteuropas

*
ANHANG
In den a.l ten Samm lungen der Musecn von Iaşi und Suceava befinden sich
mehrere Feuersteinbeile, die aus vor dem Krieg in der Gegend des mittleren Dnjestr
gemachten Funden stammen. In Anbetracht des von den Fachleuten bezeugten Interesse
fiir Funde aus der Steinzeit im genannten Gebiet halten wir deren Veroffentlichung
fiir angebracht. Die von uns dargestellten Beile aus Siedlungen vom Mittellauf des
Dnjestrs stammen aus folgenden Ortschaften : Babin, Jucica Veche, Kozirianski Gorb,
Lutschinski Jar, Molodova (2), Molus (3), Naslawtschea (3), Ojewo ( 14), Woronowilza,
wozu noch vier Exemplare aus unbekannt gebliebenen Fundstellen hinzukommen.
Die trapezformigen Beile mit vier Kanten und verdicktem Naţ:ken von Kozi
rianski Gorb, Lutschinski Jar, Molodova (Nr. 6), Motus (Nr. 9), Naslawtschea (Nr. 1 1 )
und z.T. diejenigen aus unbekannt gebliebe·nen Fundstellen k6nnen den Triigern der
Kugelamphorenkultur zugeschrieben werden. Wir erwiihnen darunter die StUcke von
Lutschinski Jar und von einigen unbekannt gebliebenen Ortschaften (Nr. 29, 30, 3 1 )
m i t vollig ungewohnlichen Abmessungen, mit Liingen von 1 7,3 cm, 1 8 cm , 1 8,5 cm
bezw. 23,1 cm. Die in Babin (Nr. 1 ), Jucica Veche, Molodova (Nr. 5) und Motus (Nr .
7, 8) geborgenen Exemplare, ebenfalls trapezformig und vierkantig scheinen ebenfalls
mit der Kugelamphorenkultur oder moglicherweise mit der Gorodskkultur in Verbin
dung zu stehen.
Die Beile mit linsenformigen Querschnitt, mit spitzem oder abgerundetem Nackcn
von Naslawtschea (Nr. 1 0, 12) haben wahrscheinlich den Triigern der Cucutepi-Tripo ljc
oder der Gorodsk-Usatowokultur geh6rt, ebenso wie die trapezfoqnigen, vierkantigen
von Woronowitza (Nr. 28) und aus einer unbekannt gebliebenen Ortschaft (Nr. ::12).
Zahlreiche Feuersteinbeile aus Ojewo, die zum grossten Teil in Verarbeitung
befindlich waren, wovon die meisten zum Typus des Vierkantbeils und nur zwei
linsenformigen Querschnitl gehoren (Nr. 19, 27), slammen wahrscheinlich aus cinrr
Cucuteniwerkstiitte, die in Verarbeitung von Feuersteinbeilen spezialisiert war und
in unmittelbarer Niihe der Rohstoff queUen gelegen war, wo nur "Halbfabrikat.c"
hergcslellt wurden. welche hierauf in den Siedlungen fertiggeslellt wurden.

VERZE ICHNIS

DER

ABIJILDUNGEN

Abb. 1. - Feuersteinbeile von Darabani ( 1 ), Arghira (2), Milocul Dragomirnei (3)
und Ringhileşti (4).
Abb. 2.
Feuersteinbeile von Brăeşti (1 ), Comăneşti (2, 3 ) und Motca (4).
Abb. 3. - Feuersteinbeil von Cristeşli,
Abb. 4. - Feuersteinbeile von Brehueşl i ( 1 ), Căliiraşi (2), I3roscăuti (3) und Dorohoi (4).
Abb. 5. - Feuersteinbeile von Pirlita ( 1 ), Siret (2), Lozna (3), Fundul Hertei (4) und
lbiineşti ( 5 ).
Abb. 6.
Feuersteinbeil von Suhuleţ.
Abb. 7.
Feuersteinbeilc von Suhuleţ (1 ), Comăneşti (2), Brosdiuti (3), und Fundul
Hertei (4).
Abb. 8.
Verbreitungskarte der Feuersteinbeile in der Moldau.
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Abb. 9,

Feuersteinbeile von Poliwanow-Iar ( 1 - nach T. S. Passek), Nezwisko
(2-4 - nach E. K. Tchernish) der Cucuteni-Tripoljekultur und von Wih
watintz (5 - nach I. G. Rozenfeldt), Sandrak (6---8 - nach O. F. Laga
dowska), Pawolotsch (9 - nach M. L. Makarewitsch), Gorodsk ( 1 0
nach
·r. S. Passek) und Nowo Tschortori ( 1 1-12
nach I. M. Zaharuk) der
Gorodsk-Usatowokultur.
Feuersteinbeile aus den Grllbern der Kugelamphorenkultur in der Podo
lien (nach T. Sulimirski).
Feuersteinbeile aus den Grllbern der Kugelamphorenkultur in der Podo·
Iien (nach T. Sulimirski).
- Feuersteinbeile von Babin ( ! ), Nas l aw t sc h a ( 2 ), Jucica Veche (3) und
Kozirianski Gorb (4).
- Feuersteinbeile von Motus ( 1 , 3), Molodov·a (2) und Lutschinski Iar (4).
- Feuersteinbeile von Motus (1 ) Molodowa (2), Naslawtscha (3) und Woro
nowitza (4).
Feuersteinbeile von Naslawtsch a ( 1 ) Ojewo (2, 3) und von einem unbe·
kannten Fundor t.
- Feuersteinbeile von Ojewo.
Feouersteinbeile von Ojewo.
Feuersleinbeil von einem un be ka nn l en Fundort.
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Abb. 1 ll.

Abb.

11.

Abb. 12.
Abb. 1 3 .
Abb. 1 4.
Abb. 1 5.
A.bb. 1 6.
Abb. 1 7 .
Abb. 1 8.

Abh. 1 9.
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Feuersteinheil von f>inPm u.nhPkllnnten Fundort.
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AŞEZAREA NEOLITICA FORTIFICATA DIN ARIA
ASPECTULUI CULTURAL STOICANI-ALDENI
DE LA SUCEVENI
dP. ION T. DRAGOMIR

Muzeul de istorie Galaţi a întreprins în anii 1 968-1 969 săpături
arheologice într-o mare aşezare umană străveche, situată pe teritoriul
comunei Suceveni, la punctul "Stoborăni" , jud. Galaţi 1, Aşezarea datează
din perioada de început a epocii neolitice tîrzii, fiind specifică aspec
tului cultural Stoicani-Aldeni 2•
Cuibărită pe versantul vestic al dealului Stoborăni, la egală dis
tanţă de comunele Rogojeni şi Cavadineşti, ce se află la 1 1 km una de
cealaltă, pe traseul şoselei Galaţi-Găneşti-Murgeni, prin poziţia sa
dominantă aşezarea a avut o largă perspectivă asupra întregii văi
mănoase a Horincii şi. îndeosebi, asupra bogatelor resurse de aprovi
zionare cu hrană, uşor de obţinut în lunea şi apa Prutului din regiunea
de sud a Moldovei (fig. 1 ) .
Suprafaţa acestei staţiuni arheologice terasată natural, orientată
est-vest, are laturile longitudinale flancate de două rîpi naturale, dintre
care aceea de pe partea nordică este mult mai mare, împădurită cu
salcîmi, salcie şi frasin, un adevărat zăvoi răcoritor in plină stepă, unde
curge apa unui puternic izvor ce poartă numele aceluiaşi loc, " Stobo
rilni " . Către piciorul pantei dealului, C.A.P.-ul din Suceveni a stăvilit
izvorul, transformîndu-l într-un bazin, utilizat în scopuri gospodăreşti.
Terenul aşezării neolitice, folosit drept islaz comunal, este brăzdat
de şanturile unor puternici lorenţi, formaţi din precipitaţiile care curg
pe panta dealului de la vest la est, acţionînd în mod continuu la degra
darea aşezării.
Săpăturile întreprinse la Suceveni au dat la iveală importante urme
materiale ce aparţin mai multor culturi şi epoci istorice în straturi
1

2

Ion T. Dragomir, Aspectul cultural Stoicani-Aldooi 11n lumina sdpdlurilor de la
Lişcoteanca, Bd,neasa şi Sucevenl, apare in Memoria Antiquitotis, Il, 1 970 1
ldem.

Memoria

An liquitatis,

I II,

1 97 1 .
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suprapuse. Este vorba de epoca neolitică tîrzie, de prima epocă a fie
rului ( Hallstatt), de perioada de început a migraţiei popoarelor, sec.
III-IV e.n., de Cultura străromânească de tip Dridu, sec. X-XI şi de
epoca feudalismului mijlociu şi tîrziu :1.
In cele ce urmează ne vom ocupa exclusiv de importanţa aşezării
neo-eneolitice, specifică aspectului cultural Stoicani-Aldeni, şi mai ales
de sistemul ei de fortificaţie sau de împrejmuire artificială. Din cerce-

Fig. 1.

-

Suceveni. Vedere generală a aşezării neolitice spccifir.e aspectului cultural
Stoicani-Aldeni .

tările şi studiul materialelor arheologice obţinute, precum şi din obser
vaţiile stratigrafice efectuate pînă acum, reiese clar că această aşezare
a avu t trei etape de dezvoltare, reprezentate de colibe şi gropi de
bordeie, locuinţe cu pereţii din paiantă sau cu platforme din chirpic ars.
Aceasta are tangenţe analoage cu numeroase aşezări neo-eneolitice con
temporane, specifice aspectului cultural Stoicani-Aldeni, documentate
atît in zona sud-estică a ţării noastre, şi anume în partea de nord-est a
Cîmpiei Române, în Muntenia şi în sud-estul Moldovei, cît şi în regiu3

ldem.
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nile limitrofe acestora. în sudul R.S.S. Moldovenească " · precum şi la ·
sud de Dunăre, în R.P. Bulgaria 5.
Pentru a se verifica dacă această aşezare neo-eneolitică prezintă
urme de fortificaţie artificială, s-au trasat trei şanţuri paralele lungi
(Şl = 79 X 2 m ; Ş2 - 1 02 X 2 m şi Ş3 - 1 4 X 2 m), orientate est-vest, la
4-6 m distanţă unul de celălalt. Ele au fost prelungite mult peste şaua
sau gîtuitura spinării dealului din partea de est a aşezării, acolo unde
terenul fiind în pantă este puternic degradat ( fig. 2 şi 3).
Cele trei sectiuni săpate pînă acum au avut darul de a descoperi,
pe de o parte, platfonr ele din chirpic ars a trei locuinţe ce apartin nive
lului III de locuire al aşezării neolitice de aspect cultural Stoicani
Aldeni, ce deţin în inventarul lor multe fragmente ceramice cu pictură
bicromă, executată cu alb pe fond roşu înainte de ardere, dovedindu-se
prin aceasta în mod cert prezenţa culturii Protocucuteni 6, sau a etapei
Cucuteni A l , la Suceveni în sudul Moldovei, iar pe de altă parte s-a
precizat traseul a cinci şanţuri neolitice, slujind de fortificaţie artifi
cială, dispuse în mod transversal pe suprafata acestei aşezări.
Pe baza săpăturilor întreprinse se poate arăta că şanturile nr. 1
şl nr. 2, situate în regiunea periferică de est a aşezării, apărau acest
punct uşor accesibil, iar în asociere cu Şanţul nr. 3 închideau sau încon
j urau cele două platforme neolitice descoperite în 1 968. Ultimele două
şanţuri, nr. 4 şi nr. 5, delimitate parţial în regiunea vestică, închideau
şl ele, împreună cu şantul nr. 3, platforma locuinţei nr. III, descoperită
in 19 69 ( fig. 2).
Astfel de şanţuri neolitice sînt cunoscute în literatura de specia
litate sub denumirea de şanţuri de apărare sau fortificaţii artificiale 7.
4 T.

S. Passek, E. K. Cerniş, Ol krilie kultw1 Gumelnitl v S.S.S.R.,

Soobşcenia

o

In Kratkie
dokladah i polevîh issledovanniiah lnslituta Arheologhii, Moscova.

1 965, 18 p.
.
Giorgi 1. Georgiev. Sofia, Kulturgruppen der Jungsteln und der Kuplerzeit in de1
Ebene von Thrazie.n (Stldbulgarieon), in L'Europe a la lin de J'âge de la pierre, In
Actes du Symposium consacre nu probJemes du Neo/ilhique europeen, Praga,
1 96 1 ' p. 73-86.
6 1. T. Dragomir, Aspectul cultural Stoicani-Aldeni. Consideratiuni asupra eera .
micii, apare in Danubius, IV, 1 970.
7 Cf. M. Petrescu-Dimbovita, in Htlbăşeşli, monografie arheologică, Bucureşti, 1 954,
p. 203-223 ; H. Dumi lrescu, Şanlierul arheologic Traian, in SCN, V . 1 954, l-2,
p. 55---63 ; pentru sistemul de fortificare al aşez1iril �H. cu.Itur�i Gumelni � a, .ct.
Sebastian Morintz, Tipuri de aşezări şi Sisteme de lorllficaţ,e ŞI de Jmpre}mwre
J.n cultura Gumelnita, in SCJV, Xlll, 1 962, 2, p. 273-284 ; pentru aşezarea de la
Truşeşti, cu traseul şantului de ap1irare, vezi : M. Petrescu-Dimbov iţ.a, Adrian
c. Florescu şi Marilena Florescu, Şant ierul arheologic Truşeşli, in Materiale,
VIII, 1 962, p . 227-234 ; Sebasti an Morintz, O aşezare Boian torlificat t1 (Şanturil�
de apt1rare ale aşezării de la Spantov ), in SCN, XIV, 1 963, 2, . p. 275-282 ŞI
fig. 3 ; Adrian C. Florescu, Observatii asupra sistemului .de lortJflcare ai aşeză
.
ri/ar cucuteniene din Moldova, in Arheolog/a Moldovei, IV, 1 966, p. 23-�7 ;
Silvia Marinescu ·Bilcu, Unele probleme ale neoliticulu i moldovenesc 1·n lumma
săpăturilor de Ia Tlrpeşti, ln SCN, 1 9, 1968, 3, p. 395---4 1 3.
5
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Şanţurile de apărare de la Suceveni, au fost săpate aproximativ
de la baza solului vegetal, respectiv de la nivelul pămîntului cafeniu
sau şocolatiu pe care călcau neoliticii. l n pămîntul. de umplutură, care
de fapt constituie solul vegetal de atunci, s-au descoperit diferite mate
riale neolitice, îndeosebi m ulte fragmente ceramice de aspect cultural
Stoicani-Aldeni, similare cu acelea ce provin din inventarul locuinţelor
cu platforme. De relevat este faptul că în şanţurile de apărare nr. 3 şi
nr. 5, s-au găsit uneori bucăţi mari de chirpic ars cu amprente adînci
de lemne, precum şi bolovani din piatră de calcar de provenienţă locală,
atît în pămîntul de umplutură, cît şi pe buza şanţurilor, uneori în mari
cantităţi, aşa după cum arată descoperirile din şanţul nr. 3. De ase
menea, în regiunea inferioară a şanţurilor de apărare nr. 2 şi nr. 5, s-au
descoperit două fragmente de figurine antropomorfe feminine, specifice
aspectului cultural .Stoicani-Aldeni, aceasta constituind o dovadă în plus
privind contemporaneitatea lor cu aşezarea neolitică.
Şanţurile de apărare nr. 1 şi nr. 2, identice şi paralele, se află la
3-3,50 m unul de altul. Au fundul bifurcat şi în profil au aspectul
triunghiular dublu, cu vîrfurile în j os, partea terminală foarte îngustată
măsurînd 0, 1 5-0,50 m. Această bifurcare este delimitată de un prag,
cu vîrful în sus, lăsat nesăpat. Sistemul acesta de şanţuri bine docu
mentat şi generalizat la patru dintre cele cinci şanţuri de apărare desco
perite la Suceveni, ne dă posibilitatea să afirmăm că ele au fost săpate
Silvia Marinescu-Bîlcu, atunci cînd explică geneza şanţului de apărare
în mod intenţionat, cu scopufi bine determinate deşi ar putea fi vorba
şi de o suprapunere întîmplătoare de şanţuri, aşa după cum presupune
al <' �eziirii neo-eneolitice din faza Cucuteni Al de la Tîrpeşti 8, care
este identic cu cele de la Suceveni.
Şanţurile sînt destul de mari, avînd o adîncime ce variază între
1-1 ,50 m de la suprafaţa solului actual, iar deschiderea în regiunea
superioară este de 2-3 m. Atît stratul de pămînt vegetal cît şi o bună
parte din cel cafeniu au fost . eroda te de viiturile apelor.
Referitor la structura şantului de apărare nr. 3, acesta are un
profil aproape perfect triunghiular, îngustîndu-se mult în porţiunea sa
inferioară, unde măsoară 0,20-0 , 40 m. Adîncimea lui reală variază
între 1 ,50-2 m, iar deschiderea la partea sa superioară este de 3 m. Pe
ambele margini ale acestui şanţ s-a delimitat conturul a trei gropi neoli
tice cu perimetrul circular în diametru de aproximativ 0,50-1 m. După
felul cum sînt dispuse - una pe traseul secţiunii nr. 1 şi două în sec
ţiunea nr. 2
ţlU . dau impresia unei simple coincidenţe, ci mai curînd
a unei realizări intenţionate (fig. 2).
Şanţurile de apărare nr. 4 şi nr. 5, situate la extremitatea vestică
a săpăturilor, sînt paralele şi distanţate la numai 2 m unul de altul. Au
-

8 Silvia Marinescu-Bilcu, op. cit., p. 4 1 1 şi fig.

1 şi 10.
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Fig. 2. - Planul general al slipliturilor din anii 1968----1969, lntreprinse In aşezarea
neoliticli de la Suceveni. Scara - 1 :200.
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structura profilelor identică cu aceea a şanţurilor nr. 1 şi nr. 2 de la
periferia estică a aşezării ( fig. 2 şi 4). Şanţul nr. 4, adînc de 0,75 m, cu
deschiderea la partea superioară de 2 m , are fundul îngust de 0,25-0,50
m. Prezenţa gropilor neolitice cu perimetrul circular a fost constatatA de
asemenea şi pe m arginile acestui şanţ. Ţinînd seama de dimensiunile
lui reduse şi indeosebi de structura profilului, bifurcat în regiunea infe
rioara., nu-l putem considera sub nici o formă şanţ de apArare. Fără
îndoială, acest şanţ putea �ă aibă un alt rost în cadrul comunitAtii neoli
tice de la Suceveni.
I n ceea ce priveşte şantul de apărare nr. 5, el a fost dezvelit
incomple t, deoarece s-a descoperit în ultima parte a campaniei de sApa
turi. Este adînc de 1 ,50 m, larg la partea superioarA de aproximativ
3-4 m , iar în porţiunea sa inferioară măsoară 0,1 5-0,30 m.
A vînd în vedere observaţiile făcute asupra celor cinci şanţuri
neolitice de la Suceveni, privind dimensiunile lor relativ mari şi îndeo
sebi structura lor, fiind bifurcate la bazA şi mult îngustate, prevăzute
uneori pe margini cu gropi circulare, ca şi numeroşii. bolovani de piatra
descoperiţi în pămîntul lor de umpluturA, şi ţinînd seama de faptul ca.
ele sint destul de înghesuite {le un spaţiu restrins al aşezarii neolltice,
sintem determinati sa le atribuim roluri mai mult cu carac ter practic,
de toate zilele, decît de apărare impotriva duşmanilor. Datorită pantel
pronunţate a terenului din regiunea periferică de est a aşezării, precum
şi a îngustimii şanţurilor în porţiunea de fund, nu este exclus ca acestea
să fi avut un rol important la consolidarea terenului aşezării. Chiar dacA
momentan nu am descoperit urmele unor pari de lemn, totuşi prezenţa
gropilor, a cărbunilor de lemn şi îndeosebi a pietrelor în mare numar,
existente pe traseul şanţului neolitic nr. 3 situat în coasta dealului, ne
fac sA credem că ele au putut servi la alcătuirea unei palisade din pari
şi lemne groase cu pămînt bAtut şi pietre pentru consolidarea terenului.
De asemenea felul în care sînt dispuse şanţurile neolitice în cadrul
aşezării de la Suceveni, şi anume aceea de a împrejmui sau de a îngrădi
suprafeţe de teren mult restrînse, fie aceea dintre şanţurile nr. 1 şi nr
2 sau dintre nr. 4 şi nr. 5, fie chiar din preajma locuinţelor nr. 1-11, dar
mai cu seamă a locuinţei nr. III, ele puteau servi desigur la adăpostirea
vitelor în jurul gospodăriilor, pentru a le feri de primejdia fiarelor ;
bineînţeles, nu putem exclude nici posibilitatea ca aceste şanţuri să fi
fost folosite şi drept fortificaţii artificiale ale întregii comunităţi.
Arheologul Giorgi I. Georgiev este de părere că aşa-zisele " aşezări
întărite" din epoca neolitică şi a cuprului ( eneolitic) trebuie sA fie con
siderate drept " movile de aşezări " 9, adică aşezări cu straturi arheolo
gice ce ating uneori peste 5 m ca la Karanovo.
·

-

' Giorgi 1. Georgiev, op. cit ., p. 51\.
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Fig. 3.
Suceveni, 1 969. Planurile şi profilele peretilor de nord ai şanturilor nr. 2 şi
Dr. 3 I n care sint conturate traseele şi secţiunile transversale ale şanturilor neolilice
de aplrare Dr. 1 şi nr. 2. Scara
1 :50.
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El consideră că aşezările de pe movile sau înăltimi n-au fost
cHi.dite ca întărituri cu caracter războinic împotriva duşmanilor, aşa cum
se presupunea adesea.
Problemele privitoare la .. movilele-aşezări" şi îndeosebi a întări
turilor nu sînt încă elucidate, fireşte, datorită volumului restrîns de
săpături planificate în acest sens. Se crede că a�tfel de aşezări situate
pe locuri dominante erau împrejmuite cu gard din pari sau palisadă,
întărit cu pămînt şi piatră brută, care ferea pămîntul aşezării de alune
cări 10 , mai ales acolo unde aşezările aveau straturi arheologice groase
şi solul era probabil necompactat. De obicei aşezările cu straturi arheo
logice bogate şi împrejmuite sau consolidate cu palisade, apartin în
special epocii cuprului sau eneoliticului.
De altfel este bine cunoscut faptul că sistemul de împrejmuire al
aşezărilor străvechi este la origine de nuanţă sacră 11• Urme ale unei
împrejmuiri de palisade au fost stabilite în aşezarea neo-eneolitică de
la Chotnica din regiunea dP. nord a R.P. Bulgaria 12 . De asemenea in
aşezarea neolitică de la Spantov, corespunzătoare fazei Boian IV, se
pare că a existat un sistem de îngrădire căruia nu i s-a putut preciza
forma, scopul şi modul în care a fost executat 13.
In 1 961 , reluîndu-se, săpăturile din satul Baia, din Dobrogea, într-o
aşezare gumelniţeană, s-a constatat prezenta unor gropi între şanţ şi
val care arată că, în ansamblul sistemului de împrejmuire se folosea şi
un gard de lemn H. Aşezarea este datată la sfîrşLtul fazei Gumelnita Al
şi începutul fazei Gumelniţa A2, fiind parţial contemporană cu aşezarea
de la Suceveni, specifică aspectului cultural Stoicani-Aldeni.
Cercetările din ultimii ani au atins în mod tangential şi problema
sistemului de apărare sau de fortificare artificială al aşezărilor neolitice
din cuprinsul celor două mari arii de răspîndire a culturii Gumelniţa şi
Cucuteni, care sînt relativ bine documentate pe teritoriul patriei noastre.
Ne referim în general la aşezarea fortificată de la Traian - Dealul
Viei 15, care după Vladimir Dumitrescu aparţine culturii Precucuteni 1
şi în special, la aceea de la Tîrpeşti 1 6, cu trei niveluri de cultură, spe
cifice culturii Precucuteni II şi III, ( întărită cu două şanţuri de apărare)
şi culturii Cucuteni A l , fortificată sau împrejmuită cu un şanţ ce are
baza bifurcată, fiind identic cu acelea descoperite la Suceveni. Fără
10 Ibidem,

p.

60.

1 1 Pompiliu Caraio-an,

Cercul magic, tn Almanahul civilizatiei, Bucureşti, 1 970,
p. 44--48.
12 Giorgi 1. Georgiev, op. cit., p. 59.
13 Sebastian Morintz, O aşezare Boian lortllicatd, p. 281 şi fig. 3.
14 Sebastian Morinlz. Tipuri de aşezdri şi sisteme de lortificatie şi de Imprejmuire
1n cultura Gumelnita, op. cit., p. 280.
15 H. Dumitrescu, op. cit., p. 55--63 .
16 Silvia Marinescu-fJtlcu, op. clt., p. 395-418, şi fiq. 1 şi 1 0.
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îndoială, analogia perfectă a acestui sistem de şanţ cunoscut momentan
numai în aşezarea protocucuteniană de la Tîrreşti, şi în aceea caracte
ristică aspectului cultural Stoicani-Aldeni de la Suceveni, nu este întîm
plătoare. Ea dovedeşte din plin nu numai contemporaneitatea lor, ci în
acelaşi timp argumentează geneza şi amprenta influenţei culturii Proto
cucuteni asupra aspectului cultural Stoicani-Aldeni din regiunea de sud
a Moldovei.
I n treacăt menţionăm fortificaţia aşezării Vidra din faza Gumel
niţa Al 17, contemporană cu aceea de la Suceveni.
Cît priveşte existenţa şanţului la Glina, acesta este foarte probabil,
deşi momentan nu cunoaştem rezultatul ulti melor săpături din 1 969,
î ntreprinse de M. Petrescu-Dimbovita şi Eugen Cornşa.
Date mai precise avem asupra şanţului de la Radovanu care .,are
I l O m lungime şi peste 8 m lăţime la suprafaţa ar:tuală a solului" ta .
Dimensiunile de mari proporţii ale acestui şanţ 1-au determinat pe
Sebastian Morintz să considere că nu avem de-a face cu un şanţ, ci cu
o viroagă naturală, care izola aşezarea de terasă.
In continuare semnalăm prezenţa unei fortificatii artificiale a aşe
zării de tip Gumelniţa A l , situată pe promontoriu! terasei inferioare a
Călmăţuiului de pe actuala vatră a comunei Lişcoteanca, jud. Brăila,
unde nu s-au întreprins încă săpături.
I n ceea ce priveşte aşezările specifice culturii Cucuteni din Mol
rlova, unde s-au întreprins săpături de mare amploare, ne referim îndeo
sebi la acelea de la Cucuteni 19, Frumuşica 20 , Hăbăşeşti 2 1 , Traian 22,
17 Dinu V. Rosetti, Sdpd tu rile de la Vidra - raport preliminar

-, in PMMB, 1 934,
p. 7-8, 14 şi urm. ; Dinu V. Rosetti şi Sebasti·an Marintz, Sdpdturile de Ia Vidra,
in Materiale VII, 1 961 , p. 71 şi urm.
18 Sebastian Morintz, O aşezare Boian forl ificat d, op. cit., p. 275.
19 H. Schmidt, Cucuteni in der Oberen Moldau, Rumiinien, Berlin şi Leipzig, 1 932.
p. 9, 1 1 4 şi urm. CerceUirile arheologice de la Cuculeni-Bi'iiceni au fost reluate In
1 96 1 de ditre Fili ala din laşi a Academiei Republicii Socialiste RomAnia, fiind
efectuate de către UJ!l colectiv condus de M. Petrescu-Dimbovita.
20 C. Matasli, Frumuş.i>oo, Burure-şti, 1 946, p. 28 şi urm
2 1 Cf. Vladimir Dumitrescu, Hortensia
Dumitrescu, M. Petrescu-Dimbovita şi
N. Gostar, Hdbdşeşti, 1 954.
22 Vezi, Hortensia Dumitrescu, Şantierul arheologic Traian, in SCN, VI, 1 955,
3-4 ,p. 469 şi urm. 1 idem, Şantierul arheologic Traian, tn Ma t e riale , III, p. 1 1 5
şi urm. 1 Hortell5ia Dumitrescu şi Vladimir Dumitrescu, Sd pd turile de Ia Traian
- Dealul FJntJnilor, in Ma t e riale VI, p. 1 74 şi urm. ; Hortensia Dumitrescu,
Şantierui arheologic Traian, in Mat e riale , VII> p. 102 1 Hortensia Dumitrescu şi
Vladimir Dumitrescu, Activitatea şt;Nitierului arheologic Traian, In Mat eriale,
,

VIII, p. 249, şi urm.

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

1 52

ION T. DRAGOMIR

..;
c

·u;.

·a
il)
>
il)
u
::l
tll

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

AŞEZAREA NEOLITICĂ SUCEVENI

153

Truşeşti 23 precum şi la acelea din sud-estul Transilvaniei de la Ariuşd,
Bicsad, Zaltan, Olteni, Sf. Gheorghe - Gemvar 24, toate acestea au fost
in general fortificate cu unul sau două şanţuri, bine înţeles, fără să se
poată argumenta cu precizie care a fost adevărata lor utilitate.
I n general aşezările neo-eneolitice iau forma unor întărituri şi sînt
amplasate pe locuri proeminente ; movile naturale, boturi de terase si
coaste de deal. Locuinţele din cuprinsul lor sînt înghesuite ele cele mai
multe ori pe spaţii restrinse, avînd stratul de cultură foarte gros, ceea ce
denotă că s-a locuit perioade îndelungate.
Felul de fortificare al aşezărilor neo-eneolitice de tipul aceleia
descoperite la Suceveni aparţinînd aspectului cultural Stoicani-Aldeni
ne dau numeroase puncte de orientare documentar-ştiinţifică, fie în legă
tură cu dezvoltarea uneltelor de productie cu ajutorul cărora locuitorii
neolitici de aici au reuşit să sape astfel de şanţuri de mari proporţii, fie
·in legătură cu starea economico-socială la care au ajuns membrii acestei
comunităţi neolitice.
Pe baza celor relatate, în funcţie de situaţia sa topogralică, aşe
zarea neo-eneolitică de la Suceveni, punctul Stoborăni " se încadrează
in rîndul comunităţilor neolitice din nordul şi sudul Dunării, amplasaU
pe o coastă de deal terasată natural, înconjurată din două părţi de
povîrnişuri ( la nord şi la sud) şi consolidată sau împrejmuită artificial
prin cinci şanţuri.
ln acest sens s e poate spune că aşezarea de la Suceveni este prima
ele acest fel descoperită pînă acum în cadrul ariei de răspîndire a aspec
tului cultural Stoicani-Aldeni de pe teritoriul patriei noastre, şi anume,
in regiunea de sud a Moldovei, în jud Galaţi.
Cercetări viitoare de o mai mare amploare întreprinse la Suceveni
vor avea darul de a aduce noi contribuţii la completarea datelor privind
•

23

Pentru aşezarea de la Truşeşti, vez i : M. Petrescu -Dimbovita, Adrian C. Flo
rescu şi Marilena Florescu, Şantierul arheologic Truşeşli, tn Materiale, VIII,
p. 227, şi urm. şi fig. 1 ; Adrian C. Flor•.. scu. Şatll t ierul arheologic Truşeşli, In
Materiale, V, p. 1 83 şi urm. ; M. Petrescu-Di mbovita, Die wichligsten Ergebnisse

der Arch!iologischen Ausgrabungcn in der NeolJt ischen Sicdlung von Truşeşt1
(Moldau), t n PZ, XLI, 1 963 p. 1 71 ş i urm. ş i fig. 1 ; Adnan C . Florescu. Observatii
asupra sistemului de fortilicare al aşezănlor cucu:eniene din Moldov a, In Arheo

24

logic Moldovei, IV. p. 23-37.
Laszlo Ferenr:, Stat;ons de l'epoque pre-mycenienne dans /e CGmJtu de Harom
szeh, tn Dolg, Cluj, II, 1 9 1 1 , p. 1 78 şi urm. Pentru aşezarea tntilritil de la G emv ă r
vezi. SCN, Il. 1 951, 1, p. 300.
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cunoaşterea acestui complex sistem de şanţuri de consolidare, îrnprej
rnuite sau de întăritură artificială din perioada de î nceput a epocii
neolitice ttrzii.

L'f!TABLISSEMENT NEOLITHIQUE PORTIPif! DE L'AIRE D'ASPECf CULTUREL
STOICANI-ALDENI DE SUCEVENI

RESUME
Le musee d'bistoire de Galati a entrepris en 1 968--1 969 d es fouilles archeolo
giques dans un gra.nd et ancien h ab i t at humain silue sur le territoire de la commune
de Suceveni, en l'end!'oit appel� " Stoborăn i " , du departement de Galat i . L'habitat date
de la periode du debut de l'epoqu e neolithique tardive, etant. caracteristique de l'IISpect
culturel de Stoicani-Aldeni.
Les fouilles ont revele d'importantes traces m aterielles apparteniiiilt

il plusieurs

cultures el epoques hisloriques . Il s'agit de l'epoque neolithique tardive, datant de la
premiere epoque du fer (Hallstatt), du debut de la periode des mig:rations des pe uples,
1118 et IVe siecles de notre ere, de l a culture de type Dridu, Xe et XIe siecles et de
l'�poque de la feodalite, moyenne et tardive.
Le present travail s'occupe exclusivemen t de l'importanc e du systeme de fort i fi 

cation& et de clOture de l'habitat neolithique, caracteristique de l'aspect culturel
Stoicani-Aldeni de Su ceven i .
Les trois sections fou i lle es jusqu'a presen t (SI = 79X2 m ; S2- 1 02X2 m et

S3 = 1 4 X 2 m), nous ont offert la possibi\i t.e de decouvrir, d'une part, les platcs-formcs en
torchis cuits des trois habi tations neolithique de l'aspect culturel de Stoicani-Aldeni
et de preciser aussi le trece de cinq fosses tenant des for t i fi cations neolithique artifi
cielles, dispo ses transversalement sur la superficie de cel habitat.
Les fosses de defense neolithiques no 1 et no 2. situes dans la region de l'est de
!'habitat, defendaient cet endroit ou l'on pouvait facilement. penetrer et fermaient ou
entouraient les deux platesformes neolithique decouvertes en 1 968. Les deux derniers
f oss es de defense no 4 et no 5, partiellement delimites dans la region de l ' ou e st, elOtu-l
rait eux aussi, joints au fosse de defense no 3, la plateforme de l'habilal no III, decou
v.erle en 1 969. Dans le remplissage de terre des fosses de defense. et qui c on stiluait
le sol vegetal de l'epoque, on a decouvert divers materiels neolithique notamment de
nombreux fragments en ceramique de l'aspect culturel de Stoicani-Aldeni.
P artant des observations faites sur les cinq fosses de de�ense neolithiques de
Suceveni, examinant leurs dimensions r elativement grandes el surtout leur structure,
bifurques et retrecis i1 leur base, prevues parfois de fosses circulaires sur leurs bords,
ainsi que les grosses pi erres nombreuses, trouvees dans la terre qui les remplissait el,
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tenant compte du fait qu'ils etaient rarnasses sur un espace restreint de !'habitat
neolithique, nous sornrnes arnene il leur attribuer u n r6le ayant un caractere plut6t
pratique, ordinaire. Il est possible qu-ils aient eu un r6le important en vue de conso
lider de terrain de !'habitat ou de rnetlre a l'abri, le betail autour des rnaisons et,
certainement, ils pouvaient servir aussi comme fortifications artificielles pour toute
la communaute neolithique.
Si l'on considere ces donnees, l'on peut affirmer que !'habitat de Suceveni est
le premier de ce genre, decouvert jusqu'il present dans le cadre de l'extension de
!'aspect culturel Stoicani-Aldeni sur le ter ri loire des Rournains, et notamment, dans
la region du Sud de le Moldavie, dans le departement de Galati.

LEGENDE DES FIGURES
Suceveni - Vu e generale de !'habitat neolith ique specifique il !'aspect eul
turei de Stoicani-Aldeni.
Plg. 2. - Plan general des fouilles des annees 1968-1 969 entreprises dans !'habitat
neolithique de Suceveni (echelle 1 /200}.
Fig. 3.
Suceveni 1 969. Places el profils des parois du c6te nord des fosses de defense
no 2 et no 3, ou se dessinent les traces et les sections transversales des
fosses de defense neolithiques no 1 e t no 2 ( echelle 1 /50).
Fig. 4.
Suceveni 1 969. Profils des fosses de defense n o 1 et no 2 sur la perois du
c6te sud (echelle 1/50).
Plg. 1 .

-
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-
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CITEVA DATE ·REFERITOARE LA FAZELE TIRZII·
ALE CULTURII MONTEORU IN LUMINA CERCETARILOR
DE LA PUFEŞ1T
L

•

•

de MARII.ENA FLORESCU, MIRCEA NICU, GHEORGHE RA DULESCU

Pentru problema conţinutului şi caracterului fazelor tîrzii ale
culturii Monteoru din Moldova, datele obţinute prin cercetările de pînă
acum sint încă prea puţin· numeroase. Astfel, în afară de aşezarea de la
Tercheşti 1 şi Cîndeşti :! ( j ud Vrancea) , resturile de locuire sporadice
descoperite la Poiana �. sau necropolele de la Balinteşti-Cioinagi 4 şi
Poiana 5, cercetările s-au concentrat îndeosebi asupra staţiunilor apar
ţinînd fazelor timpurii ale acestei culturi "· Era deci necesar, să se efe
tueze noi sondaje în vederea obţinerii unor date mai numeroase
referitoare la fazele Monteoru Ila şi Ilb.
•

1

2
3
4

5
6

Cercet!lrile de la Pufeşti, au fost efectuate in luna septembrie 1969, de c!ltre un
colectiv formal din : Marilena Florescu (responsabil), Nicu Mircea şi Gh. RAdu
lescu (Muzeul Tecuci). Redactarea acestui studiu a f ost fAcutA dupA cum
urmeazA : text, note, rezumat, ilustratie ( Marilena Florescu), prelucrarea muzeis
ticA a materialului descoperit ( Nicu Mircea şi Gh. RAdulescu), nota 10 cuprinzind
datele referitoare la complexele de locuire (Nicu Mircea).
M. Florescu şi G. Constantinescu, Cercetdri arheologice în aşezarea din epoca
bronzului (cultura Monteoru), de la Tercheşli (R. Focşani, Reg. Galaţi), In SCIV,
1 8, 2, 1 967, p. 285-305.
Cu prilejul cercetArilor t>fectuate Intre anii 1962-1969 s-au identificat mai ales
pe terasele din imediata vecinAtate a ceti!ituiei resturi de locuire apartinind faze
lor Ila ş i Ilb a culturii Monteoru.
Radu et Ecat. Vulpe, Les louil/es de Poiana, in Dacia, III-IV, p. 253-351 i pre
cum şi rapoartele de sApa turi prezentate In SCN, 1, 1951 , p. 210 şi urm i SCN,
ILI, 1 952,. p. 200 şi turn.
E. Zaharia, Das bronzezeilliche Griiberleld von Balinteşli-Cioinagi, lllild einigen
Fragen der Bronzezeit in der Moldau, tn Dacia, N.S. , VII, 1 963, p. 1 74 şi urm.
Ecat. Dunlireanu-Vulpe, La necropole de l'dge du bronze de Poiana, In Dacia,
V-VI, p. 1 51-167.
O sintezA asupra cercetArilor referitoare la fazele timpurii ale culturii M onteoru
din Moldova, vezi la : M. Florescu, Contribuţii la cunoaşterea etapelor timpurii
ale culturii Monteoru în Moldova, In AM, IV, p. 39--1 1 8.

�ll'moria Antiquitatis, III, 1971.
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I n urma cercetărilor de teren, din anul 1 969 7, care au avut ca scop
identificarea de noi statiuni apartinind fazelor tîrzii Monteoru din
Moldova, s-a considerat că aşezarea de la Pufeşti prezintă un inte
res deosebit 8.
In acest sens, scoatem în evidenţă, faptul că staţiunea de la
Pufeşti se deosebeşte din punct de vedere topografic faţă de celelalte
aşezări din fazele Ila şi I Ib ale culturii Monteoru din Moldova, Astfel,
dacă ne-am referi la statiunea de la Tercheşti sau Poiana, constatăm că
resturile de locuire Monteoru tîrzii, se găsesc concentrate pe platoul
.. Cetătuiei" sau eventual în zona de la piciorul pantelor line ale acesteia
(cum este cazul la Tercheşti 9) , sau pe platoul din imediata sa vecini
tate ( Cîndeşti). Dar, indiferent de zona unde sînt documentate cele mai
intense urme de locuire, se observă, în cazul staţiunilor amintite, că pur
tătorii culturii Monteoru au continuat să ocupe şi in fazele tirzii platoul
sau spaţiul din imediata vecinătate a cetăţuiei.
7 Pentru îmbogăţirea colectiilor Muzeului din Tecuci, colectivul de muzeografi a
hotărît efectuarea unor noi sondaje. I n acest sens, s-au făcut periegheze la
Pufeşti, Domneşti, Văleni, Rugineşti etc. de către M. Florescu (Institutul de Istorie
şi arheologie laşi), Nicu Mircea şi Gh. Rădulescu (Muzeul din Tecuci). In ceea
In ce priveşole aşezarea de la Pufeşti, trebuie să amintim că in 1 951, cu prilejul
cercetărilor de suprafaţă efectuate de către colectivul şantierului Poilllll a, au fost
descoperi le resturi de locuire pe teritoriul satului Ciorani. I n 1 952, s-au efectuat
·
aici de către A. Niţu, două sond�je pe locul "Fintlna din cimp" şi "Tintirim",
descoperindu-se urmele unor aşezări pre şi proto-Cucuteni, Monteoru şi La-Tene,
precum şi o necropolă cu morminte de inhumaUe (vezi SCIV, I I I 1 952, p. 2 1 1 ). Cu
prilejul cercetărilor de suprafaţă efectuate In anul 1969 pe teritoriul comunei
Pufeşti (In care este incadrat astăzi şi satul Ciorani), s-a constatat că numele de
, , Hntina din cimp" şi "Tintirim" este dat unei suprafete ce depăşeşte 100 dt' ha,
cuprinsă intre albia Siretului şi şoseaua Naţională Focşani-Adjud. Locul pe care
se concentrează cele mai intense urme de locuire apartinind fazelor tirzii Mon
teoru, este cunoscut şi sub numele de "Hăţiş" şi se află la cea. 1,5 km, de
suprafata pe care s-a efectuat sondajul denumit Flntlna din dmp, şi la cea.
500 m de "Tintirim". De altfel, trebuie să subliniem că IIŞezar� la care ne vom
referi In continuare este concentrată sub formă de 6 movile reprezentind la rin
dul lor aglomerări de locuinte. De asemenea, din informaţiile primite de la
A. NHu, căruia li multumim călduros, reiese că restu:rile statiunii pe care le-a
cercetat, au fost identificate pe un martor din terasa medie In apropierea locului
"Fintlna din cimp". Am făcut aceste . precizări Intrucit cercetările noastre nu
au avut ca scop reluarea şi efectuarea încă a unui s0111d aj pe acelaşi loc, ci dim
potrivă depistarea şi cercetarea printr.-o ·săpătură de mai mare amploare a unei
alle aşezări apartinind fazelor tirzii Monteoru.
H La cele prezentate mai sus trebuie s1i adăugăm şi faptul că era pentr
u prima oară,
cmd prin cercetările de suprafaţă au apărut resturi de locuire din fazele Monteoru
lla şi Ilb, situate pe martori din terasa inferioară. De asemenea, prin tipul de
aşezare deschisă şi prin aglomerarea şi gruparea locuinţelor ale căror urme au
forma de movile aplatisate, a suscitat un interes cu totul deosebit şi a deter
rn .nat efectuarea cit mai urgentă a unui sondaj pentru cunoaşterea culturii mate
riale dintr-o astfel de statiune.
11 Pentru aşezarea de la Tercheşti vezi In, SCN, ) 8, 2, 1 967, p. 285---305.
,
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In schimb, la Pufeşti, aşezarea Monteoru, are un caracter cu totul
deosebit. Aici, s-a observat că resturile de locuire din fazele Monteoru
Ila şi Ilb, se găsesc pe terasa inferioară a Siretului, afectînd o suprafaţă
de circa 1 0 ha. De asemenea, menţionăm în mod deosebit, că prin cerce
tarea de suprafaţă s-a constatat că locuinţele nu sint dispersate uniform
pe întreaga terasă, ci dimpotrivă, apar la suprafaţă sub forma unor aglo
merări, care dau impresia de movile mult aplatizate, situate la distanţe
de 25---3 0 m unele de altele. Pe locul denumit . Hăţiş" , s-au identificat 6
movile a căror diametru 9tinge 35-45 m. Aglomerările de locuinţe sînt
vizibile la suprafaţa solului prin faptul că în zona aşa-ziselor movile,
pămîntul arat este amestecat cu multă cenuşă, fragmente ceramice, pietre
sau oase, facilitînd astfel, observarea lor de la distante relativ mari. De
asemenea, nu putem trece cu vederea nici observaţia că în interspaţiul
dintre aglomerările de locuinţe, nu apar la suprafaţă decît sporadice res
turi constînd de obicei din fragmente ceramice mărunte şi corodate.
Tinind seama de caracterul deosebit al aşezării de la Pufeşti prin
sondajul efectuat in anul 1 969, ne-am propus, cercetarea parţială a două
movile ( 1 şi II), mai apropiate, interspaţiul dintre ele nedepăşind 25 m 10.
10 Pentru a completa şi sublinia datele referitoare la complexele de locuire asu
pra clirora ne vom opri în text, este necesar sli consemnăm m ai intii mai j os,


ci leva detalii şi preciziuni.
Movila 1 ; dimensiuni : 60X30 m, contine resturile a patru locuinte dupli
cum urmează :
Locuinţa 1 ; descoperită in tre M 8--- 16 ; platforma a fost constituită din
plimint galben nisipos şi depusli peste solul de călcare uşor i nlil tat printr -un strat
de pămint brun-cafeniu, tasat apoi puternic ; peretii au fost puternic calctnati şi
s-au prlibuşit indeosebi in zona centrală a l ocui ntei peste platformli ; se pi\s
treazi:l totuşi urme de nuiele subtiri pe una din fetele bucăţilor de pereti, nuif�le
care au constitui t sQ!eletul lemnos al peretilor.
Inventar. S-a u descoperit numeroase fragmente ceramice provenind mai
ales de la vase-borcan cu corpul drept sau de la ceşti lucrate din pastă finli
brun-cenuşie cu pu ternic luciu la exterior, ornamentale cu romburi cu cimpul
haşurat, festoane sau arcade. Tortile ceştilor sint deobicei in bandli sau cu ma.r
ginile uşor ridicate. In afarli de ceramică menţionăm eli pe platforma lo cuintei
şi in irr.ediata ei apropiere au fost descoperi te cutite curbe din grezie (Krum mes
ser ) şi impungătoare �au dăllite olin os.
Observaţii ; In imediata vecinătate de nord a locuintei s-a iden t ifi c a t o
mică anexli cu dimensiunile de 1 ,70X2 m. Nu s-au descoperit resturi d e platformli
şi nici o amenajare specială pentru a suplini stratul de pămint galben-nisipos
identificat la locuinte, iar peretii foarte subtiri şi fr i abili indicli o constructie
flicu tă în grabă şi cu caracter sezonier. Vatra din interiorul anexei este tnsli de
dimensiuni mari şi ocupă o pozitie centrală ; lipi turile au fost aşezate initial pe
un strat de prundiş şi fragmente ceramice, iar cind l ipiturile s-au deteriorat
s-au aplicat încli douli rinduri de noi lipituri a căror grosim e nu depăşeşte 3 cm.
Locuinta 2 ; identificati\ intre M 24-32 ; platforma a tost cons t i tuită din
tr-un strat gros de 30 cm din lut galben nisipos şi depus direct peste solul de
călcare ; prin arderea puternică a locuintei. podina s-a transformat intr-un strat
de zqurli roşie. Peretii s-au prlibuşi t peste pla t form ii şi s-au trans format tot Intr-o
masă compactli de zgurli calcinată. S-a observat totuşi la citeva fraqmente pro,
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venind de la pereti şi care nu · au fost arse prea puternic, eli lipitura peretilor a
fost aplicatii pe un schelet de nuiele.
Observaţii ; Intre locuinta 1 şi 2 s-a slipat initial o groapli pentru depu
nerea resturilor manejere, care apoi a fost umplutli şi deasupra ei prin depu
nerea succesivă a resturilor menajere s-a format o mică movil!i.
Locuilll ta 3 ; identificat!! intre M 36-42 ; platfocma din lut crud s-a păs
trat în cea mai mare parte observlndu-se astfel eli a fost fetuit!i succesiv de trei
ori cu un strat subtire (2-3 c m ) de p!imlnt galben nisipos foarte fin, care calci
nindu-se s- a transformat Intr-o m asă compactă, sticloa.s!i. De asemenea, datorită
arderii mai putin intense s-.au păstra t pmtiuni m ari din pere . i prăbuşiti fi e peste
podea, fie in afară, observindu-se astfel eli pentru scheletul lemnos al peretilor
s-au lolosit nuiele şi birne dispuse alternativ s-au tn reţea ; llpiturile aplicate
peste scheletul lemnos a c!iror grosime ajunge pinii la 45 cm au o compoziţie
eterogenA şi mai putin densli decit a platformei, rolul predominant avindu-1 aici
nu lutul galben nisipos Ci pleava, frunzele şi p!iioasele amestecate cu p!imtnt
galben-cafeniu. Fata interioară a peretilor a fos t totuşi lustruit!! şi decorat!!· cu
caneluri sau linii 1n relief. S-au identificat de asemenea gropile de pari care
sustineau scheletul lemnos de la colturile locuintei. al căror diametru atinge
25 centimetri.
Observatii ; pe platforma acestei locuinte şi In jurul ei au fost descoperi·te
numeroase obiecte din os (impunglitoare, minere, pati-ne etc.), şi din piatrll (cuţite
şi topoare de luptă fragmentare). Spre deosebire de celelalle locuinte fragmen
tele provenind de la vase sint mai putin numeroase.
Locuinta 4 ; a fost identificată i n tre M 50-54 şi cercetatli nurr.ai partial.
S-a observat totuşi eli podina locuintei constituit!! dintr-un strat gros de :10 cm
de lut crud, a fost depusă peste un sol de amenajare din pllmlnt brUII - g!ilbui,
puternic tasat şi aşezat la rindul său peste solul de călcare. In cazul locuintei 4
s - a observat astfel, pentru prima oară eli amenajarea a fost f!icut!i special cu
scopul de a in!ilta podina locuintei fat!! de solul de c!ilcare. Peretii mai puţin
calcinaţi decit la celelalte locuinţe, au avut scheletul lemnos coostituit din blme
subtiri peste care s-au aplicat lipituri groase de 20-:10 cm. MEmţjonllm In mod
deosebit eli in porţiunea cercetatll s-a identificat şi vatra locuintei a cllrei Lipituri
groase de 3--5 cm şi constituite din lut galben-nisipos, au fost depuse direct pe
platformll. S-au păstrat şi resturi din gardina vetrei a cărei !n�iltime nu depăşea
15 cm. La demontare s-a observat eli lipiturile au :os t ref!icute succesiv ite
două ori.
Locuint a l ; identificată intre M 2-9 ; platforma din lut crud a locuintei a
Locujnţa 3 apartine nivelului inferior (faza Monteoru Ila).
Movila 2 ; dimensiuni 50X25 m.
Contine resturile a trei locuinte după cum urmează :
Locuinta l ; identificată intre M 2-9 ; platforma din lut crud a locuintei a
fost depusă aici peste un strat subţire consti tuit din pietre plate amestecate cu
fragmente ceramice, strat care la rindul său a acoperit solul de c!ilcare. Ca şi tn
cazul locuintei 4 din movila 1 înainte de a se construi locuinta s-a făcut o amena
jare pentru a se in!ilta podina fată de solul de călcare. Peretii au fost construiti
pe un schelet de nuiele subţiri, i ar lipi lurile destul de friab1le aplJcate peste acesta
s-au sf!irtmat şi s-au pd1 0uşit Indeosebi pe platforma locuintei.
Observatii ; in imediata vecin!itate a locuintei 1 s-a descoperit o groapă
cu resturi menajere ( l ) ; rotundă in plan cu profilul aproape oonic a eli rei adin

cime atinge 3,20 m de la suprafata actuală a solului ; p!imintul de umplutură
brun-cafeniu şi brun-gălbui amestecat cu cenuşă contine numeros material arheo
logic ( fragmente ceramice, unelte din piatrll şi os deteriorate, oase de animal etc. )
depus mai ales In jumlitatea inferioară a gropii.
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Din punct de vedere stratigrafic, secţiunile tranversale ne-au oferit
date foarte interesante. Astfel, s-a constatat că stratul cenuşiu, care
urmează solului vegetal şi cu humus, conţine două depuneri distincte :
în depunerea superioară predomină solul cenuşiu-deschis, cu resturi de
cărbune şi arsură, iar în cea inferioară, cenuşa este amestecată cu
pămînt brun-gălbui. Limita inferioară celor două depuneri este precis
conturată prin prezenţa podinilor provenind de la locuinţele de supra
faţă. Solului cenuşiu cu resturi arheologice îi urmează depunerile brun
gălbui sau galben nisipos, fără urme arheologice. Menţionăm in conti
nuare, că în nivelul superior, din movila 1 , s-au descoperit 3 locuinţe
situate la o distanţă ce variază între 5 şi 7 m. Intre locuinţa 1 şi 2, se
găseşte o mică movilă constituită din depuneri succesive de cenuşă,
arsură, cărbune, oase şi fragmente ceramice, provenite de la resturile
menajere. La baza nivelului inferior al aceleiaşi movile ( 1 ) , s-au iden
tificat resturile unei locuinţe de suprafaţă, ( locuinţa 3), acoperită parţial
de podina locuinţei 2, din nivelul superior. Nu putem trece cu vederea,
nici faptul că, la circa 4 m, distanţă de locuinţa 1 , din nivelul superior,
s-a descoperit o mică anexă a cărei pereţi friabili s-au prăbuşit peste
lipiturile vetrei din interior (fig. 1 /3-4).
Locuinta 2 ; identificat!!. Intre M 16---2 1. C a ş i i n cazul precedent platforma
a fost ln!Utat!l. fatli de solul de clilcare prin depunerea unpi strat de p!l.mlnt briUl
cafeniu amestecat cu fragmente ceramice şi resturi ale locuinteli anterioMe
(locuinta 1 ). Peste acest strat de amenajare s-a depus lutUl galben nisipos care
a constituit platforma propriu-zisi ; deşi aceasta a fost puternic calcinat!l. s-au
mai p!l.strat totuşi porţiuni din platformă la care s-au observat două fetuieli a
căror grosime nu depăşea 3 cm, constituit din plimin t galben-nisipos foarte fin.
Peretii au fost insli foarte calcinati şi sfărimati şi s-au prlibuşit mai ales peste
platforma locUointei. Cu toate aceste a s-au putut identifica şi fragmente care mai
plistreaz!l. urme de nuiele şi pari subţiri disp uşi alternativ ca şi In cazul locuin
telor 1 şi 2 din movila 1 .
Locui11t" 3 : identificatli intre M 23-31 ; podina locuintei a fost constituită
din lut crud depus peste un strat de plimint brun--cafeniu continind r �sturi. de
locuire ale nivelului inferior. Scheletul lemnos al peretilor a fost făcut dm nu1ele
subtiri peste care s-a aplicat lipitura propriu-zisli in compoziţia c� reia se gli�eşte
foarte multă pleavli. Peretii sint prlibuşiti In interior si s- �u calc�nat pute�n1c t!l
urma arderii Intregii locuinte. Ca şi in cazul locuintei 4 dm mov1la 1 s-a 1dent1ficat vatra locuintei care ocupa o pozitie centralli. Lipiturile groase de � cm
au fost aşezate pe platformli, dupli ce in prealabil s-a aşternut um !;trat de pietre
mici şi mijlocii. Vatra a fost reflicutli de douli ori.
Observatii ; In imediata apropiere a locuintei a fost identificată groapa 2,
cu resturi Jllenajere ; ovală in plan cu diametru! de 1 ,60 X 1 ,90 m, cu profilul nere
gulat ; şi cu o adldcime de 2,80 m de suprafata actualli a solului. In pămlntul
de umplutură depus in straturi mai ales in jum!l.tatea inferioar!l. a gropii unde
alterneaz!l. cenuşa şi dirbunele s-au descoperit numeroase fragmente ceramice şi
obiecte din piatrli şi os.
Locuintele 2 şi 3 apartin nivelului superior (faza Manteoru Ilb).
Locuinţa 1 apartine nivelului' inferior (faz·a Monteoru lla)
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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Fig. 1 . - Pufeşti. Sectiuni ale profilelor stratigrafice, ale şanţurilor transversale, 1 din
movilcle 1 şi II. 1 : Profilul peretelui de est al ş antului transversal din .movila Il ;
2 : Groapă cu resturi menajere descoperită in movila II ; 3-4 : Sectiuni ale şanţului
transversal al movilei 1. 1 : sol arat ; 2-3 : sol cenuşiu cu resturi de locuire Monteoru
lla şi Ilb ; 4 : resturi din podinele :de lut crud a locuinţelor : 5 : sol galben steril ;
6 : movile cu resturi menajere ; 7 : lentile cu cenuşii şi cll.rbune.
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Aceleaşi observatii stratigrafice, au fost obţinute şi cu prilejul
săpării şanţului transversal din movila II, cu deosebirea că, aici s-a
constatat, că în locul aglomerărilor cu resturi menajere sub formă de
movile, situate în imediata apropiere a locuinţelor, s-au săpat la circa 5
m depărtare de locuinţe, două gropi a căror adîncime atinge 2,80-3,20 m
de la suprafaţa actuală a solului. I n pămîntul de umplutură al gropilor,
s-au descoperit resturi menajere constînd din fragmente ceramice, oase,
cochilii de scoici şi melci, unelte din os şi piatră, deteriorate ( şi deci
nefolosibile), cărbune, arsură şi chirpici ( fig. 111-2).
In ceea ce priveşte observatiile referitoare la locuinţele de supra
faţă, ale căror resturi au fost identificate cu prilejul cercetării celor două
movile, deşi nu le considerăm complete, întrucît locuinţele au fost dez
velite parţial prin secţiunile transversale, credem că putem în continuarE'
să prezentăm datele obţinute pînă acum.
Cele 7 locuinţe, fie că aparţin nivelului superior, fie celui inferior,
se caracterizează prin dimensiuni mari. La nici una din aceste locuinţe,
u căror formă probabil dreptunghiulară ( j udecînd după resturile din sec
tiunile transversale) , lungimea nu este mai mică, de 7 m. Evident, că în
ceea ce priveşte forma, trebuie să avem deocamdată unele rezerve.
De asemenea, nu pot fi trecute cu vederea datele concludente refe
ritoare la sistemul de construcţie. S-a constatat astfel, că toate locuinţele
au podina compactă a cărei grosime variază între 20-40 cm. Această
platformă, din lut crud, galben nisipos, a fost aşezată fie pe un strat de
pămînt brun-gălbui, puternic tasat, fie pe o depunere constituită din
pietre plate, prundiş şi resturi ceramice. In ambele cazuri, depunerile
peste care era aşezată platforma, acopereau la rîndul lor solul de călcare.
Această amenajare iniţială, a fost făcută cu scopul de a înălţa fată de
�olul de călcare, platforma propriu-zisă a locuinţelor. Deşi podinile au
fost puternic calcinate, s-au putut observa totuşi, la locuinţa 3 din movila
l , unele detalii interesante. Astfel, la partea superioară platforma a fost
fctuită de două sau trei ori, cu cîte un strat subtire de lut galben nisipos,
foarte fin, care prin calcinare s-a transformat într-o pojghiţă alb-cenuşie
sfărîmicioasă. Tot aici, amintim şi cîteva detalii obţinute prin cercetarea
resturilor provenite de la pereţii locuinţelor, deşi, arderea puternică i-a
transformat în maj oritatea cazurilor într-o masă compactă, de arsură şi
l ' enuşă, din care cu greu se puteau distinge bucăţile mici, cu urme de
nuiele subţiri. Totuşi, la locuinţele 3 şi 4 din movila 1 , s-au păstrat res
turi din pereţii prăbuşiţi peste platformă. Astfel, s-a putut observa că
scheletul lemnos al pereţilor era constituit din nuiele subţiri, alternînd
cu bîrne groase dispuse în reţea. Peste acest schelet lemnos se aplica un
!'ttrat gros de 20-45 cm, de lipitură , in compoziţia căreia, pleava şi
uneori frunzele se găsesc într-un procentaj de 50% . In comparaţie cu
pămîntul galben-nisipos din care se constituia platforma, pămîntul folosit
pentru lipitura pereţilor, era de o calitate net inferioară. Cu toate aces
tea, ca şi în cazul platformelor, se acorda o atenţie deosebită finisării
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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interioare a pereţilor. In acest sens, amintim că s-au identificat bucăţi
provenind de la pereţi a căror faţă interioară era acoperită cu un strat
de pămînt galben-nisipos şi apoi puternic lustruit. Nu lipsesc nici frag
mentele provenind de la partea superioară a pereţilor a căror ornamen-
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Fig. 2.

-

Ceramică descoperită in aşezarea de la Pufeşti.

tare constituită din caneluri largi sau linii în relief, dovedesc cu priso
sinţă strădania de a se ob ţine un interior decorat cu mult gust.
Desigur, că una din problemele care ne-au stat permanent în aten
ţie s-a referit la procedeele propriu-zise de construire a locuinţelor. Din
cele 7 locuinţe dezvelite parţial, două ne-au oferit cîteva date suplimenhttp://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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tare. Menţionăm astfel, că la locuinţa 3 din movila 1, s-au păstrat res
turi masive provenind de la baza pereţilor. Cu acest prilej , s-a putut
observa că locuinţa a avut colţurile uşor rotunjite, iar lipitura pereţilor
acoperea în interior marginea platformei. La exterior, colţurile schele
tutui lemnos al pereţilor, era constituit din pari groşi ( cu diam. 1 5--2 5
cm) , care se înfigeau în pămînt pînă la adîncimea de 50 cm, sprijinind
astfel şi podeaua locuinţei. I n cîteva cazuri, au putut fi delimitate gro
pile de pari de la colţurile locuinţelor.
Detaliile pe care le-am prezentat mai sus, ne permit să considerăm
că pentru construirea locuinţelor s-a procedat mai întîi la amenajarea
terenului, prin aşternerea peste solul de călcare a unui strat de pămînt
sau pietre amestecate cu fragmente ceramice şi apoi prin lasarea puter
nică a acestuia, după care s-a trecut la construirea podinei. I n jurul
platformei s-a ridicat sc�eletul lemnos al peretilor care a fost în interior
acoperit cu o lipitură densă din lut brun-gălbui amestecat cu multă pleavă
sau frunze şi ulterior finisati. prin lutuire şi lustruire. La două din locuin
tele cercetate pînă acum, a putut fi identificată vatra din interior, cons
truită pe platforma locuinţei şi ale cărei lipituri compacte, groase de
2-4 cm, erau aşezate pe un strat de prundiş. Vatra a fost prevăzută şi cu
o gardină din lut a cărei înălţime atingea 7 cm. I ntr-un alt caz, lipiturile
vetrei aşezate, de asemenea, pe podină, au fost refăcute succesiv de două
ori, în urma deteriorării cauzate de folosirea îndelungată
Dacă unele elemente referitoare la construirea vetrelor au putut fi
neterminate, nu s-au obţinut date precise cu privire la forma şi dimen
.,iunile lor. Acest fapt se datoreşte, în primul rînd, gradului excesiv de
ralcinare şi, în al doilea rînd, faptului că locuintele au fost cercetate
doar parţial. Totuşi, menţionăm că, în cazul locuintei 3, din movila Il,
resturile provenind de la colţurile vetrei ne indică o formă aproximativ
rcctangulară, dar, nu este exclus să existe şi vetre ovale sau circulare,
I'U atît mai mult cu cît acest din urmă tip este prezent în anexa 1 . Refe
ritor la această anexă, trebuie să amintim în prealabil, că ea a fost iden
t i ficată la 4 m nord-vest de locuinţa 1 aparţinînd nivelului superior din
movila 1. Spre deosebire de locuinţă, aceasta nu era prevăzută cu plat
formă. De asemenea, lipiturile pereţilor din pămînt brun-gălbui ames
h•cat cu multă pleavă, au fost aplicate pe un schelet lemnos constituit din
nuiele subţiri. I n interior, aproximativ în centrul încăperii s-au desco
perit resturile unei vetre de formă ovoidală, cu lipiturile aşezate pe un
-.trat de cioburi şi prundiş( dar care nu provin totuşi , de la un vas spart
r i tual ca în alte cazuri 1 1 ) . La rîndul ei, depunerea de fragmente cera
rnice, acoperea un rînd de pietre plate amestecate cu prundiş. De ase11 La Tercheşti attt ln nivelul apartinind fazei l'a ctt şi tn acela din faza Ilb, s-a

observat eli lipiturile vetrelor au fost aşezate nu numai pe un strat de prundiş
sau fragmente ceramice, pentru a-i mliri soliditatea, ci şi pe vase sparte ritual.
Am opinat pentru această ipotezli tntructt fragmentele provenind de sub lipitura
yetrelor au putut fi apoi tqtre 9'ite (vezj SCN, 18, ?., J967, p. 2971 299).
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Ceramică descoperită in cele două nivele de locuire de la Pufeşti.
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menea s-a mai constatat că vatra a fost refăcută, observîndu-se după
demontarea primului strat de lipituri, porţiunile deteriorate ale vetrei
iniţiale care apoi au fost acoperite prin aplicarea noului strat de lipituri
compacte. Prin dimensiunile reduse ( 1 ,70 X 2 m) , prin construcţia destul
de superficială a pereţilor credem că anexa la care ne-am referit mai
sus, a avut un caracter sezonier, al cărei scop era de a proteja vatra din
interior şi nu de a servi ca locuinţă propriu-zisă.
In sfîrşit, la prezentarea resturilor de locuire descoperite in cele
două movile, trebuie să ne oprim şi asupra gropilor cu resturi menajere.
Din acest punct de vedere, este necesar să se facă unele precizări. Ast
fel, reamintim că resturile menajere ( aşa cum s-a subliniat şi la prezen
tarea observaţiilor _stratigrafice), sînt depuse fie în gropi săpate special
pentru aceasta, fie in interspaţiile dintre locuinţe. I n primul caz, gropile
de formă ovoidală, cu profilul clopot sau neregulat, cu diametru! de
1 ,60 X 1 ,80 m şi 1 ,60 X 1 ,90 m şi a căror adîncime atinge 3,20 au fost săpate
la periferia grupului de locuinţe Ia distanţa de 4-6 m de limita lor.
Pămîntul de umplutură brun-cenuşiu sau brun-gălbui la parte'6 inferioară,
conţine numeroase resturi menajere, oase, cochilii de scoici şi melci,
unelte deteriorate din os, piatră sau corn ( împungătoare) krummesser
etc.) şi fragmente ceramice. Nu lipsesc nici bucăţile mici de chirpici pro
veniţi de la pereţi, cărbune sau chiar cenuşă (fig. 1 /2) .
I n al doilea caz, resturile menaj ere sint depozitate în interspaţb.Il
dintre locuinţe. Aici, terenul a fost în prealabil uşor adîncit prin săpare
( cirr:a 40 cm de la suprafaţa de călcare a solului). I n acest loc, s-au
depus apoi resturile menajere constînd din oase, fragmente ceramice,
unelte nefolosite, cărbune, arsură, bucăţi din lipitura vetrelor, cenuşă
etc. Depunerile succesive au umplut această mică alveolare, iar prin
o;; traturile aşezate deasupra ei, s-a creat movila de formă conică apla
tisată (profilul obţinut prin secţiunea transversală ne indică această
formă) şi în care se pot determina cu uşurinţă 7-8 straturi succe
sive ( fig. 1 /3).
In sfîrşit, un loc deosebit trebuie să acordăm şi gropii de cult iden
tificată în marginea de nord, nord-vest a movilei 1. Cu prilejul săpăturilor
s-a observat că de la baza nivelului inferior s-a săpat o groapă mică,
circulară cu diametru! de 1 X 1 m cu pereţii lutuiti succesiv şi cu triplă
gardină dispusă concentric. Menţionăm de asemenea, că pe fundul
acestei gropiţe o dată cu ultima feţuială s-a fixat şi un vas în formă de
sac, lucrat însă din pastă bună şi ornamentat cu brîu în relief asociat cu
pastile aplicate. I n interiorul vasului s-au descoperit cîteva fragmente
de oase, boabe de grîu, multă pleavă şi resturi de cărbune. In jurul
acestei gropi, lîngă gardina exterioară, au fost de asemenea descoperite
oase fragmentare, boabe de grîu şi fragmentele unui vas (probabil bor
can). Nu este exclus ca în acest loc să se fi practicat nu numai libaţii, ci
probabil se întreţinea periodic şi un foc sacru, intrucit pereţii şi fu ndul
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vasului aşezat în groapă aveau puternice urme de arsură, cenuşă şi dlr
bune. Este posibil ca din cînd în cînd groapa-altar să fi fost curăţată de
resturile provenite prin ardere şi se folosea un timp sau în anumite
împrejurări numai pentru libaţii. Presupunem. acest fapt, întrucît, la
demontarea altarului respectiv s-a constatat că oasele fragmentare şi
boabele de griu nu fuseseră carbonizate, dar că în prealabil in această
gropiţă arsese focul, iar cenuşa fusese înlăturată destul de atent de pe
fundul vasului şi pereţii gropii respective. Desigur că datele amintite
mai sus, ne sugerează şi ipoteza potrivit căreia înainte de a se depune
ofrandele să se fi intretinut un fac sacru. Acest tip de altar nu este neo
bişnuit în aria culturii Monteoru. Un caz asemănător a fost descoperit
la Cîndeşti. cu deosebirea că groapa-altar fusese numai o singură dată
lutuită, iar pe fundul ei arsura puternică dovedea că aceasta era folosită
mai mult pentru întreţinerea focului sacru, decît pentru depunerea de
ofrande propriu-zise 12•
*

Materialul arheologic descoperit în complexele de locuire pe care
le-am prezentat mai sus, este numeros şi variat. Un loc important îl
deţin uneltele de diferite categorii, lucrate din piatră, os şi corn, după
care urmează obiectele de podoabă şi ceramică.
Menţionăm în mod deosebit că inventarul propriu-zis al aşezării
este identic în ambele nivele de locuire. Diferenti.erile au putut fi sesi
zate doar la anumite forme şi motive decorative ale ceramicei. De altfel.
prin studierea caracteristicilor acesteia din urmă s-a precizat că în aşe
zarea de la Pufeşti, cele două nivele de locuire aparţin fazelor tîrzii ( lla
şi Ilb) ale culturii Monteoru ( fi g. 2-4)
Ţinînd seama de faptul că în ansamblul său materialul arheologic
este unitar şi uniform distribuit în complexele de locuire din fazele lla
şi Ilb a culturii Monteoru, îl vom prezenta în continuare global căutînd
să scoatem în evidenţă acolo unde este cazul elementele ce dau o notă
deosebită fiecăreia din [azele amintite mai sus.
I n acest sens, remarcăm în primul rînd că uneltele din piatră, deşi
într-un procentaj nu prea ridicat, sînt variate din punct de vedere tipo
logie. La această categorie locul principal îl deţin obiectele lucrate din
grezie şi roci vulcanice, după care urmează într-un număr redus de altfel,
uneltele lucrate din marnă albă sau brun-gălbuie.
Din punct de vedere tipologie ele se încadrează în patru mari cate
gorii. Cea mai numeroasă grupă o constituie cuţitele curbe (krummesser)
!:!

Cu prilej ul cercetărilor din anul 1969 de la Cindeşti, pe locul denumit Coastei
Banului, s-a descoperit in apropierea unei locuinte diri faza Monteoru lc2 o
groapă-altar, al cărei caracter ritual este incontestabil (observatiile apartin Mari
lenei Florescu, material inedit).
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Fra g mente ceramice ap arţinînd celor do\lă nivele de locuire de la Pufeşti.
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de dimensiuni mici şi mijlocii, lucrate sau in curs de prelucrare, din
grezie, mai rar din marnă şi într-un singur caz din şist cristalin. Nu
putem trece cu vederea, că s-au descoperit şi cîteva cuţite lucrate din
piatră mai dură de culoare brun-verzuie. De obicei finisarea este făcută
îngrijit şi pe toată suprafata obiectului totuşi, nu lipsesc nici cuţitele la
care muchia opusă tăişului prezintă încă cioplituri largi sau asperităţi
datorită unei lustruiri superficiale. I n cadrul acestei categorii constatăm
că numai la cuţitele din gresie finisarea a fost făcută mai superficial,
celelalte categorii caracterizîndu-se printr-o prelucrare foarte îngri
j ită ( fig. 5/3).
Cea de-a doua categorie de unelte din piatră o constituie topoarele
lucrate din roci vulcaniee dure de culoare brun-verzuie, brun-albăstrie
mai rar din piatră obişnuită şi foarte rar din marnă. Din punct de vedere
tipologie constatăm cîteva grupe bine distincte. Astfel, grupa cea mai
numeroasă o formează topoarele de luptă care aparţin la două proto
tipuri. Primul se încadrează în categoria topoarelor-ciocan cu corpul
naviform, ceafa uşor îngustată faţă de corp sau fatetată. A doua categorie
face parte din seria topoarelor de luptă cu corpul mult arcuit, ceafa cilin
drică şi tăişul lăţit şi mult curbat. Ele sînt apropiate tipologie de catego
ria topoarelor de tip Faskau. Menţionăm, de asemenea, că ambele cate
gorii se caracterizează printr-o prelucrare îngrijită fiind făcută minuţios,
pe ambele feţe, în aşa fel încît această grupă a topoarelor de luptă se
detaşează net, din acest punct de vedere faţă de celelalte categorii de
unelte identificate în aşezarea de la Pufeşti (fig. 5/ 1 -2, 4).
I n sfîrşit, în grupa obiectelor lucrate din piatră, trebuie să încadrăm
şi cî teva rnăciuci sferoidale, fragmentare. Ca şi în cazul exemplarelor de
mai sus, constatăm că au fost lucrate din roci vulcanice de culoare brun
negrieioase, iar finisarea este la fel de îngrijită.
Un loc important în această statiune, îl deţin şi uneltele lucrate din
os. Din obiectele descoperite pînă acum cele mai numeroase sînt uneltele
finisate şi numai foarte puţine sînt în curs de prelucrare. Faţă de cate
gori a uneltelor lucrate din piatră se observă, că în general, că prelu
crarea a constat din finisarea obiectelor numai la capătul propriu-zis de
intrebuintare. Totuşi, există şi categorii ca de exemplu acele şi spatulele
la care s-a făcut o finisare integrală, foarte îngrijită.
Din punct de vedere tipologie, uneltele din os aparţin următoarelor
categorii : cea mai numeroasă constituind-o dăltile de dimensiuni mici
şi mijlocii. Acestea, au capătul de întrebuinţare ascutit şi uneori puţin
curbat. Prelucrarea a fost făcută cu multă atentie doar in zona apropiată
capătului de întrebuinţare, iar în rest, osul are forma iniţială (fig. 6/1 ) .
Urmează apoi cuţitele lucrate din coastă de animal. La această
grupă se observă că lama a fost subţiată în dreptul tăişului şi astfel a
căpătat o formă distinctă care o deosebeşte de mîner.
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I n sfîrşit, amintim şi cîteva spatule de formă uşor trapezoidală sau
dreptunghiulară, cu tăişul curbat lucrate îngrijit şi lustruite puternic pe
toată suprafaţa şi pe ambele fete.
De asemenea, menţionăm şi împungătoarele mici şi mijlocii, pre
lucrate de obicei la partea inferioară din apropierea capătului de între
buinţare ( fig. 6/2-3).
Din categoria acelor nu avem decît două exemplare fragmentare,
dar, care dovedesc totuşi, că la aceste obiecte se făcea o finisare minu
ţioasă pe toată suprafaţa,
I n afară de uneltele propriu-zise din os, s-au lucrat mînere pentru
împungătoare sau dălţi din metal. Amintim astfel, mînerele cu secţiunea
dreptunghiulară, lustruite pe faţa exterioară, prevăzute la capătul opus
înmănuşării cu gaură de nit şi cu un ornament constînd dintr-o simplă
şăntuire circulară, pentru a reliefa ca o ramă marginea mînerului. I n
afară de acestea, au fost folosite ca mînere, simple segmente, provenind
de la oasele mai mari ( de obicei femur) tăiate însă ingrijit şi la care prelu
crarea a constat numai din curăţirea şi lărgirea canalului interior pentru
a se putea introduce perfect capătul uneltei din metal.
Nu mai puţin semnificative, sînt apoi patinele fragmentare, lucrate
din os, la care prelucrarea constă numai din perforarea cu cîte două ori
ricii dispuse simetric pentru a se trece cureaua sau sfoara cu care se
prindeau de picior.
I n continuare amintim că s-au identificat şi obiecte lucrate din
corn. I n acest sens, remarcăm doar cîteva mînere în curs de prelucrare
şi un mic cutit cu capătul dintat.
Din lut ars au fost lucrate fusaiole tronconice sau bitronconice, fără
motive decorative a.şa cum se întîlnesc în alte cazuri ( fig. 7/5-6) .
I n inventarul aşezării d e l a Pufeşti însă, un loc deosebit îl are
ceramica ale cărei trăsături ne-au permis de altfel, să definim caracteris
ticile celor două nivele de locuire apartinind etapei finale a culturii
Monteoru. Deşi materialul arheologic este numeros, totuşi, ţinînd seama
de faptul că sondajul a fost de dimensiuni reduse este greu ca să se facă
o definire riguroasă a trăsăturilor ceramicei specifice fiecărei faze ( Il a
şi Ilb). Din acest motiv vom căuta să scoatem în evidenţă acele elemente
care predomină sau apar exclusiv în nivelul de locuire superior, pentru
a schiţa astfel, citeva trăsături dominante ale ceramicei din faza Mon
teoru Ilb (fig. 2-4).
De la început precizăm că în linii generale, pasta, formele de vase
şi motivele decorative ale ceramicei sînt identice, cu excepţia unor mici
detalii, în ambele nivele de locuire. De altfel, acest fapt nu este surprin
zător întrucît, însăşi etapa finală Monteoru <;:are conţine fazele Ua şi Ilb
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prezintă o ceramică cu trăsături esenţiale unitare 13, In ceea ce priveşte
pasta din care sînt lucrate vasele, constatăm trei categorii. Locul prin
cipal îl detine ceramica lucrată din pastă fină de culoare neagră. sau
brun-roşcată, cu luciu metalic pe ambele feţe şi care conţine nisip fin
în compoziţie. Din această pastă au fost lucrate ceştile, balurile şi unele
capace. Urmează apoi ceramica a cărei pastă conţine pe lîngă nisip cu
bobul mare şi pietricele mărunte sfărîmate. Deşi a fost arsă uniform şi
prezintă luciu metalic pe ambele feţe, datorită compoziţiei mai etero
gene, suprafaţa are asperităţi iar pietricelele sfărîmate sînt vizibile
indeosebi pe faţa interioară a vaselor. Această :ategorle :le pastă a fost
folosită pentru prelucrarea majorităţii bolurilor şi borcanelor cu corpul
drept. In sfîrşit, ultima categorie o constituie pasta semigrosolană, arsă
mai putin uniform de culoare brun-gălbuie sau brun-roşietică, cu mult
nisip şi pietricele în compoziţie. De obicei, suprafaţa vaselor lucrate din
această pastă nu este lustruită, iar pietricelele din compoziţie sînt vizi
bile pe ambele feţe. Dintre formele ceramice descoperite in complexele
de locuire, doar borcanele şi uneori capacele conice, au fost lucrate din
pasta menţionată mai sus.
In ceea ce priveşte formele ceramice, repertoriul este destul de
bogat. Locul principal în ambele nivele îl deţine ceaşca de dimensiuni
mici şi mijlocii, mai rar de dimensiuni mari. Din punct de vedere tipo
logie se observă totuşi unele diferenţieri sesizabile mai ales în nivelul
superior. Astfel, din materialul arheologic descoperit pînă acum se con
stată că predomină aici, ceştile prevăzute cu una sau două torţi din
bandă, mai rar cu marginile uşor ridicate, trase din buza vasului şi care
se sprijină cu o uşoară arcuire pe umăr ( fig. 2/3 ; 4/8). In general
această categorie nu este ornamentată, iar în rarele cazuri cînd totuşi
se aplică un decor, se foloseşte incizia simplă, cu ajutorul căreia se reali
zează benzi orizontale dispuse la linia de demarcare dintre gît şi corp
sau triunghiuri asociate festoane sau incizii mărunte şi întrerupte. Pe
lîngă această categorie sînt prezente în nivelul superior şi ceştile pre
văzute cu torţi înălţate şi marginile mult ridicate, trase de asemenea din
buza vasului ,la care se aplică pe corp şi gît, decorul constînd din incizii
mărunte asociate cu caneluri dispuse orizontal şi vertical şi în unele
cazuri concentrice ( fiq. 3/1 3, 1 7) . Menţionăm apoi, că apar si forme de
ceşti cu torti din bandă lată dispusă sub buza vasului.
In nivelul inferior însă se constată un procentaj redus la ceştile
neornamentate şi cu torţile din bandă ( fig. 2/1 ), în schimb cea de-a doua
categorie pe care am menţionat-o mai sus, este precumpănitoare ( fig.
Nestor şi E. Zaharia, Şantierul arheologic Sdrata-Monleoru, in SCJV , 3-4, VI,
1 955, p. 504-506. Referitor la fazele tirzii ale acestei culturi s-a scos In evident!!
mai ales faptul di in ultimele faze din evolutia acestei culturi, ceramica are In
ceea ce priveşte forma şi decorul tr!ls!!turi noi, deosebite de acelea cun<Jscute
anterior.

13 1.

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

CERCETARiLE DE LA PUFEŞTI

ii3

-------

2

4
Fig. 5.

-

Unelte din piatrli (topoare şi cutit) din aşezarea de la Pufeştl (m. nat.).
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1 1 , 1 9). Decorul realizat din incizii asociate cu caneluri este frecvent
cu deosebirea cii se întîlnesc foarte rar canelurile concentrice. Nu putem
trece cu vederea că la această categorie sînt numeroase şi motivele deco
rative ( festoane, arcuri, incizii întrerupte, triunghiuri) , caracteristice
fazelor anterioare lb şi la, dar care aici sînt asociate cu canelurile ori
zontale şi verticale. De asemenea, din materialul descoperit pînă in pre
zent se remarcă şi faptul cii ceştile cu tortile aplicate sub buza vasului
reprezintă un procentaj foarte redus.
In afară de categoria ceştilor lucrate întotdeauna din pastă fină, în
grupa ceramicei de calitate superioară se încadrează şi bolurile sferoi
dale sau castroanele uşor tronconice. Ca şi in cazul precedent se observă
şi aici unele diferentieri în ceea ce priveşte procentajul şi chiar unele
caracteristici tipologice. Astfel, în nivelul superior lipsesc bolurile sfe
roidale, fiind înlocuite cu o formă asemănătoare dar cu corpul uşor
rotunjit, marginea întărită şi fundul îngustat, iar castroanele lucrate de
obicei din pastă bună sau semigrosolană au corpul drept şi fundul uşor
îngustat ( fig. 3/5 ; 9/1 1 ) . Aceste categorii, în general nu sînt ornamentale
iar în rarele cazuri cînd se aplică totuşi un decor el constă fie din linii
incizate fie din brîu în relief ( folosit în mod obişnuit la castroane). In
schimb în nivelul inferior predomină bolurile sferoidale cu marginea
buzei întărită şi ornamentată la partea superioară cu caneluri orizontale
asociate cu incizii mărunte întrerupte, triunghiuri sau festoane ( fig. 2/4).
Şi în nivelul inferior castroanele sînt deobicei tronconice dar, spre deo
sebire de acelea identificate în nivelul superior sînt lucrate din pastă
fină sau bună şi nu sînt ornamentale ( fig. 4/2).
In sfîrşit, o altă categorie ceramică o constituie, borcanele de
dimensiuni mijlocii sau mari, lucrate din pastă cu pietricele sfărîmate
în compoziţie sau din aceea semigrosolană. In ambele nivele de locuire
această formă de vas detine un rol important, totuşi sînt şi aici sesizabile
unele deosebiri. Astfel, în nivelul superior predomină borcanele cu cor
pul drept sau rotunjit şi cu gura îngustată, lucrate din pastă semigroso
lană, ornamentale cu brîu în relief, simplu şi foarte rar crestat . ( fig. 4/7,
1 1 , 1 3, 1 4) , în timp ce în nivelul inferior, sînt mai numeroase borcanele
cu corpul rotunjit, gura largă, fundul îngustat, marginea buzei întărită
şi prevăzute cu două torti din bandă, dispuse simetric sub buza vasului
( fig. 3/7, 21 ; 4/3, 4). In cele mai multe cazuri această categorie a fost
lucrată din pastă bună, uneori chiar pastă fină şi numai în rare cazuri din
pastă semigrosolană ( fig. 215) .
Capacele lucrate deobicei din pastă fină sau bună sînt prevăzute cu
un buton cilindric ( fig. 3/1 ; 4/1 6) , iar acelea descoperite in nivelul infe
rior se încadrează din punct de vedere tipologie, în categoria formelor
discoidale, cu ramă interioară şi cu două sau patru orificii dispuse sime
tric pe margine ( fig. 4/1 0). De cele mai multe ori capacele din grupa
3/3,
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amintită mai sus, sînt ornamentale cu incizii sub formă de triunghiuri
sau benzi etc. ( fig. 3/1 4). Nu lipsesc totuşi, nici în nivelul inferior capa
cele conice cu buton cilindric sesizate într-un procentaj mai mare în
nivelul superior.
In afară de principalele categorii de vase prin care se caracteri
zează repertoriul ceramic al celor două nivele de locuire de la Pufeşti,

l'

1

1

2

Pig.

6.

-

Obiecte din os (daltă : 1 ;

impung1Hoare : 2-3) din aşezarea
de la Pufeşti (m. nat.).
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au mai fost descoperite şi alte categorii, de la care însă nu avem decît
prea puţine elemente cu ajutorul cărora să se poată reconstitui forma
respectivă. In acest sens, amintim că în ambele nivele de locuire au
apărut cîteva fragmente provenind de la vase de ofrandă ( spendegaffass)
sau cîteva margini de la străchini şi tipsii, lucrate din pastă fină sau
bună ( fig. 3/1 2).
Deşi am căutat să scoatem în evidenţă permanent elementele prin
care se caracterizează ceramica fiecărui nivel de locuire, totuşi ţinînd
seama de faptul că cercetările de la Pufeşti nu depăşesc cadrul unui
sondaj , este foarte greu să considerăm că au fost sesizate toate deose
birile ce există în realitate, între formele şi motivele decorative ale
vaselor din faze Monteoru Ila şi Ilb. De asemenea, ţinem să precizăm că
însăşi procentajul pe care l-am prezentat aici poate suferi modificări
esenţiale atunci cînd acesta va fi obţinut printr-o cercetare integrală
sau de amploare, după materialul dintr-o aşezare din etapa tîrzie din evo
luţia culturii . Monteoru. Ceea ce însă ne-a determinat să încadrăm cele
două nivele de locuire în fazele Ila şi Ilb, se bazează totuşi pe criteriile
generale cu ajutorul cărora s-au conturat trăsăturile esenţiale ale eera
mieei din fazele respective din aşezarea eponimă, Sărata Monteoru. In
acest sens, trebuie să scoatem în evidenţă că ceramica aşezării din faza
Ila de la Sărata Monteoru se caracterizează prin apariţia ceştilor cu torţi
mai puţin supraînălţate decît în fazele anterioare. De asemenea, se con
stată creşterea procentajului la formele de vase cu o singură toartă din
bandă şi cu marginile simple H. Aceste noi elemente care apar la Sărata
Monteoru, sînt identice şi în nivelul de locuire inferior ( IIa) de la
Pufeşti. Ceramica nivelului de locuire Ilb de la Sărata Monteoru con
ţine ca formă predominantă, ceaşca cu corpul scund lucrată din pastă
neagră puternic lustruită prevăzută doar cu o mică toartă din bandă
simplă aşezată sub buza vasului. Această categorie apare de asemenea,
predominantă în nivelul superior de la Pufeşti. Nu putem trece cu vede
rea nici faptul că pentru o încadrare mai riguroasă a ceramicei Monteoru
tîrzii de la Pufeşti, puncte sigure de reper ne-au oferit datele obţinute
prin cercetările de la Tercheşti 15, cu atît mai mult cu cît, materialul
arheologic provenind din această aşezare, aparţinînd nivelelor de
locuire tîrzii, Ila şi Ilb, este bogat şi variat. Astfel, formele întregi sau
întregibile descoperite în nivelul Ila de la Tercheşti. relevă prezenţa
ceştilor cu o singură toartă ( alături de formele mai vechi prevăzute cu
două torţi mult supraînălţate), a străchinilor cu un profil arcuit, la care
fundul se îngustează, iar marginea rămîne întărită, dar nu se mai răs14

15

Ibidem, p. 505.
Cu prilejul publicării rezultatelor de la Tercheşti, s-a dat o atentie deosebită mai
ales prezentării trăsăturilor caracteristice fazelor tirzii Monteoru (vezi, SCN, 1 8,
2, 1 96'1, p. 296-305).
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fringe puternic în afară etc. La toate categoriile de vase ornamentarea
este foarte bogată, menţinînd şi dezvoltînd motivele din fazele Ib şi Ia
(festoane, arcade, incizii intrerupte etc.) şi adaugă din ce în ce mai
des, triunghiuri şi romburi cu cîmpul haşurat asociate cu caneluri 16•
Din cele relatate mai sus se poate observa că datele obţinute prin
cercetările de la Tercheşti, au putut fi folosite ca argumente cu ajutorul
cArora se poate caracteriza şi încadra mai riguros ceramica nivelului
Inferior de la Pufeşti. Inventarul ceramic identificat în nivelul Monteoru
llb, de la Tercheşti a oferit cele mai numeroase puncte de reper pentru
determinarea trăsăturilor esenţiale ale ceramicii nivelului superior de la
Pufeşti. In acest sens, menţionăm că prln compararea observaţiilor refe
ritoare la caracteristicile tipologice şi la motivele decorative ale vase
lor care predomină în aşezarea de la Pufeşti, cu acelea aparţinînd nive
lului Monteoru IIb de la Tercheşti, s-a constatat o similitudine a reper
toriului ceramtc permiţînd astfel o incadrare cronologică identică a celor
două staţiuni n.
Pentru a Incheia observaţiile referitoare la materialul arheologic
descoperit în staţ�unea de la Pufeşti, este necesar să prezentăm şi cate
goriile de obiecte din os, piatră şi lut ars identificate în complexele de
l ocuire din această aşezare.
Mai întîi merită să amintim cîteva obiecte de podoabă 1 astfel, se
remarcă nasturii din os în formă de disc, cu secţiunea plană convexă şi
cu buton de prins, decoraţi cu incizii fine asociate cu împunsături şi dis
puse în vîrtej ( fig. 717) . Mai adăugăm şi o cataramă inelară ornamentată
pe ambele feţe cu incizii sub formă de triunghiuri continui precum şi un
ac fragmentar, cîteva mărgele tubulare cu secţiunea rectangulară şi
l'llpetele uşor rotunjite (fig. 7/1 , 3--4). Obiectele de podoabă au fost
l ucrate cu multă îngrijire, iar decorul se remarcă printr-o execut� de o
f i neţe deosebită. De asemenea, nu putem trece cu vederea nici pandan
llvele fragmentare din piatră de formă ovoidală sau circulară şi perfo
rate pentru a putea fi prinse (fig. 7/2). In ceea ce priveşte obiectele de
rult in afară de groapa jertfelnic amintită dej a anterior s-au descoperit
tl citeva fragmente de discuri lucrate din lut ars, folosite ca roti pentru
urui votiv.
*

Rezultatele obţinute prin cercetările efectuate în aşezarea de la
Pufeşti aparţinînd fazelor tîrzii Monteoru, aduc o contribuţie deosebită
In cunoaşterea etapei finale a acestei culturi în Moldova. Desigur că
Unind seama de proporţiile reduse ale sondajului de la Pufeşti precum
" Ibidem,
17 Ibidem,

p.
p.

298---299.
296-305.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro

MARILENA FLORESCU, MIRCEA NICU, GHEORGHE RĂDULESCU

1 78

ş� de rezultatele destul de limitate obţinute prin cercetările din alte aşe
zări, nu vom căuta să prezentăm concluzii referitoare la etapa finală a
culturii Monteoru, ci doar cîteva date care se desprind din stu
dierea preliminară a materialului arheologic existent pînă în prezent
în Moldova.
Astfel, in ceea ce priveşte tipul de aşezare, constatăm că purtătorii
acestei culturi au folosit pe lîngă formele de teren " Cetăţui" , unde se
stabiliseră deja încă la început, şi terasa inferioară a rîurilor, cum este
cazul staţiunii de la Pufeşti. Se poate presupune că datorită îndesirii
populaţiei, grupuri masive au părăsit cetăţuia (a cărei suprafaţă este mai
restrînsă, dar rămînînd totuşi in continuare locuită) şi s-au constituit noi
aşezări, fără să se ţină seama de o formă de teren anumită. Este semni
ficativ şi faptul că nu lipsesc nici cazurile cînd ( chiar dacă cetăţuia este
folosită), locuirea din fazele tîrzii este mai intensă în zona situată la
piciorul pantelor accesibile, decît pe platoul propriu-zis. Un exemplu in
acest sens ni-l oferă aşezarea de la Tercheşti 18• I n continuare putem
să amintim şi staţiunea de la Cîndeşti unde s-a constatat că locuitorii
din fazele Monteoru Ila şi Ilb s-au extins şi pe terasa deschisă din ime
diata vecinătate a cetăţuiei. Aici pe lîngă numeroasele gropi cu resturi
menajere, s-au identificat şi locuinţe sau mici anexe, vetre etc. 19• Aceste
trei staţiuni pe care le-am menţionat dovedesc că in etapa finală purtă
torii culturii Monteoru folosesc nu numai aşezarea de tip "Cetăţuie" , cu
o locuire intensă mai ales la piciorul pantelor, ci şi terasele largi, des
chise. In ceea ce priveşte aşezarea eponimă s-a observat că in ultima
fază de evoluţie ( IIb) purtătorii culturii Monteoru au părăsit terasa
joasă, ocupînd doar marginile platoului cetăţuiei 20•
Nu putem trece cu vederea nici faptul că prin cercetările de la
Pufeşti s-a constatat că locuinţele nu sînt dispersate uniform, pe întreaga
terasă, ci grupate cîte două sau patru la distante ce nu depăşesc 40 m.
La aceasti'i probleml'i nu poate fi trecut cu vederea faptul cl'i purti'itorti culturii
Monteoru au folosit de-a lungul celor 7 faze de evolutie cliferite zone ale for
melor de teren pe care se gi'iseşte statiunea respectivi'i. Astfel, s-a putut preciza
că in fazele mai timpurii se produce o pendulare de la periferie către centrul
platoului ceti'ituiei sau se amenajeazl'i terasele (vezi pentru aceste date, aml'inunte
la M. Florescu, in AM, IV, p. 40--4 7), i ar in cazul aşezi'irii de la Tercheşti s-a
observat o deplasare de pe platoul cetl'ituiei pe pantele mai line sau pe supra
fata plani'i de la piciorul acesteia (vezi in SCIV, 1 8, 2, pă 285---305).
19 Pe terasa Coasta Nacului situati'i lingi!. ceti'ituie, cu prilejul cercetărilor din 1 968
s-au identificat importante resturi de locuire mai ales din fazele Monteoru Ila
şi Ilb. In mod deosebit atragem atentia cl'i aici s-au descoperit numeroase gropi
cu resturi menajere, ceea ce ne-a determinat si'i consideri'im ci'i marginea acestei
terase a fost folosită mai ales pentru a se scoate lut galben necesar construirii
locuinţelor de pe platoul cetăţuiei, care au fost umplute apoi cu resturi menajere.
Aceastl'i ipotezll pare plauzibilă inti;ucit suprafata locuibili'i de pe cet!ituie este
foarte redusll iar spatiul dintre locuinte extrem de mic (observatii M. Florescu,
inedit).
20 Ve zi in SCN, 3--4, VI, 1955, p. 506.
18
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Fusaiole . din lut ars (5, 6') şi obiecte de podoabă din os (cataramc1 : 1 ; mărgele
tubulare : J-.4 ; nasture : 7 ; si amuletă din piatră (2) (m. nut.l.

Aceste observaţii, nu au putut fi făcute pînă acum, întrucît aşezările de
la Tercheşti sau Cîndeşti prin aglomerarea locuinţelor de la piciorul
pantei sau prin extinderea lor împreună cu gropile menajere, pe terasa
l nvecinată nu au oferit date concludente asupra acestei probleme.
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Un loc important pentru cunoaşterea trăsăturilor esenţiale ale eta
pei finale a culturii Monteoru din Moldova, îl deţin datele referitoare la
cunoaşterea elementelor de construcţie a locuinţelor şi anexelor. In
acest sens, amintim că primele informaţii concludente s-au obţinut prin
cercetările de la Tercheşti 2 1, iar acum, cu ocazia săpăturilor de la
Pufeşt�, s-au adăugat date noi îndeajuns de importante pentru a fi rele
vate în mod special. Astfel, subliniem datele prezentate anterior cu
privire la construirea podinilor şi apoi a pereţilor, precum şi observaţiile
referitoare la depozitarea resturilor menajere, în gropi săpate special
la limita grupului de locuinţe, sau sub formă de movile situate intre
locuinte 22• Acest din urmă procedeu merită să fie în mod deosebit reţi
nut întrucît apare folosit pentru prima oară la Pufeşti şi din cîte cunoaş
tem pînă acum, el nu a mai fost identificat în fazele mai vechi ale cul
turii Monteoru 23, dar va constitui în cadrul culturii Noua care o suc
cede, un fenomen cu totul obişnuit 24 •
In sfîrşit, nu trebuie să trecem cu vederea nici observaţiile făcute
cu prilejul demontării gropii-altar din movila 1. S-a arătat că un caz
similar a fost identificat şi la Cîndeşti, în nivelul de locuire aparţinînd
însă unei faze timpurii ( lc2) din evoluţia culturii Monteoru. De aseme
nea, s-a insistat şi asupra faptului că între cele două jertfelnice sînt şi
deosebiri în ceea ce priveşte construcţia lor propriu-zisă, dar au fost
folosite pentru acelaşi scop, - libaţii - sau întreţinerea unui foc sacru
in preajma locuinţelor. Desigur că problemele referitoare la practicile
rituale in legătură cu cultul morţilor sau cultul soarelui sînt mult mai
complexe pentru a ne putea permite ca pe baza celor două descoperiri
de la Cindeşti şi Pufeşti să se incerce formularea unor ipoteze cu caracter
mai general. De altfel, la această problemă se mai adaugă şi alte ele
mente care dovedesc că în ansamblul lor concepţiile despre viaţă şi
moarte ale purtătorilor culturii Monteoru nu pot fi explicate într-un mod
simplist. In acest sens, este necesar să subliniem cîteva din observaţiile
rezultate prin cercetările din aşezarea eponimă. Astfel, în staţiunea de
la Sărata Monteoru, a existat in ultimele două perioade din evoluţia
culturii Monteoru un .,loc de cult" special amenajat pe una din terase.
21
22

Vezi In SCN, 1 8, 2, 1 967, p. 297-305.
ln ceea ce priveşte problem a gr opilo r cu resturi menajere, analizlndu.,se citeva
eşezliri apartinind fazelor m ai timpurii s-a oonstatat de exemplu eli in faza Mon
teoru Ic3 ele sint amplasate in jurul locuinţelor, tn timp ce in faza Ic2, gropile au
au fost slipate la periferia aşezlirii (M. Florescu, in AM, hV, p. 53). Aşadar, in
cadrul culturii Monteoru amplasarea gropilor cu resturi menajere variaz!i de Ia
o fazli la alta.
23 Pentru precizliri asupra acestei probleme vezi tn AM, IV, p. 53.
24 Prezenta movilelor cu cenuşii amplasate in interspatiul dintre locuinte, a fost
precizat!!. pentru prima oarli de c!itre Adrill!l Florescu cu prilejul s!ip!iturilor
efectuate la Glrbovlit (vezi 1n, Danublus, 1, p. 76). Pe baza observatiilor de la
Glrbovlit s-au putut determina şi l·n alte aşezllri movilele cu cenuşii dintre locuinte
(vezi M. Floresou şi V. Clpitanu in Carplca, 1, p. 89).
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Aici s-au identificat complexe constind din vase de ofrandă sprijinite pe
pietre şi contlntnd griu carbonizat şi in jurul lor mesute de cult, oase,
cenuşii, iar intr-un alt caz vasul de ofrandă este inconjurat de ceşti,
borcane, discuri din lut ars, masă-altar, corn de cerb, oase, cenuşii etc. 25,
Am amintit aceste cîteva date pentru a accentua şi mai mult caracterul
complex al practicilor rituale folosite de purtătorii culturii Monteoru.
Descoperirea de la Pufeşti pe care am prezentat-o amănunţit mai sus,
completează cu noi elemente conţinutul problemei referitoare la con
cepţiile religioase din epoca bronzului.
In ceea ce priveşte inventarul aşezării Monteoru tîrzii de la
Pufeşti, s-a căutat să se prezinte, in mod detailat categoriile de obiecte
şi ceramica pentru a se putea inţelege transformiirile care se petrec in
ultima perioadă din evoluţia acestei culturi. Astfel, un rol deosebit tl
capătă acum uneltele din os prelucrate cu multii ingrijire doar in zona
din apropierea capiitului de intrebuintare, topoarele de luptă din piatră,
obiectele de podoabă etc. 26.
Ceramica deşi se inscrie în contextul general şi specific al culturii
Monteoru, cunoaşte totuşi o simplificare şi o eliminare a anumitor detalii
( în ceea ce priveşte formele vaselor) , iar ornamentarea se caracterizează
fie prin combinaţii baroce ale tuturor elementelor decorative cunoscute
(incizii, caneluri, relief etc.), fie prin folosirea unor motive foarte simple.
Am căutat să scoatem în evidenţă, în încheierea acestei prezentliri
citeva din problemele referitoare la trăsăturile fundamentale ale culturii
materiale din ultimele faze din evoluţia culturii Monteoru din Moldova.
Desigur cii prin sondajul de la Pufeşti nu se rezolvă integral toate pro
blemele, dar credem că se completează cu noi detalii ceea ce se cunoş
tea pînă acum.
Ţinînd seam a şi de faptul că în afară de datele oferite prin son
dajul efectuat la Tercheşti, nu s-au mai prezentat amănunţit aşezări din
ultimele faze de evolutie a culturii Monteoru din Moldova, cercetările
din acest an de la Pufeşti contribuie în mod deosebit la cunoaşterea ulti
mei perioade de dezvoltare a culturii Monteoru.

25 Vezi
� V!!Zi

Şantierul Sll.rata-Montt"oru, SCIV, 1 -2, IV, 1 953, .p . 71-7�.
op. clt., sc;;rv, 1 8, 21 1 967, P· 293-�(>Ş,
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QUELQUES DONN�ES CONCERNANT AUX �TAPES TARDIVES DE CIVIUSATION
MONTEORU A LA LUMIERE DES RECHERCHES DE PUPEŞTI

Pour la coonaisance des etapes tardives de la culture Monteoru de Moldavie,
la staticm de Pufeşti, qui a ete identifiee pendant la periegese effectuee au cours de
l'annee 1900 presente beaucoup d'interet.
Parrni les autres- stations oontemporaines, du point de vue topographique, l'eta
blissernent de Pufeşti, releve un nouveau caractere : les restes etant repandus sur des
basses terrasses ouvertes et planes du Sereth et non pas sur un eperon qui est detache
par erosion de la terrase moyenne ou superieure des cours d'eau, ayant l'aspect de
citadelle. Les restes d'habitat ont ete groupes (deux ou quatre), la distance des groupes
variant entre 20-40 rn.
Par le sondage effectue on a pu faire des observations relatives au systerne de
construction des huttes, en constatant la presence des "planchers" en argille, dont la
surflace superieure accuse deux ou trois applications d'enduits . Les planchers ont ete
fixes sur le sol �cheologiques, ou sur une couche d'arnenaqernent, en se cornposant de
gravier mele avec du terreau ou sol brun. Les parois sant constitues par des pootres et
des branchages disposes alternativement ou en reseau, recouvertes ensuite d'une couche
d'argile. Les âtres enduits avec des grosses terres glaises ont ete places directernent
sur les planchers, apres que prealablernent a ete deposee la couche de gravier, ou les
fi1agrnents ceramiques. On signale aussi, des âtres refaits une deuxierne fois.
Autour des habitations on a identifie des fosses contenant des restes menagers
ou des petits rnamelons qui sant resultes par les depOts en couches succesives des
restes rnenagers.
On mentlonne que ·autour de la premiere hutte on a decouvert une petite fosse
autel usitee a entretenir le feu-sacre ou pour La libation .
P.armi les 11utres rn11teriaux archeologiques on rernarque premierement, La cerll
rnique en pâte fine. Les nombreuses formes et les motifs decoratifs contiennent touts
les traits specifiques pour les phases Monteoru IIa et Monteoru Ilb .
En ce qui concerne l'inventaire., on remarque premierernent, ceux en pierre (les
couteaux recourbes). Les outils en os, ebaient d'une execution extremement sommaire,
le finissage etant bien faite surtout celui de l'extremite active.
Par son resultat le sondage effectue en 1 969 a Pufeşti, est tn!:s important pour la
oonnaisance des ph&Ses tardives MoDteoru IIa et Monteoru llib de Moldavie.
LEGENDE DES FIGURES
Fig. 1 . - Pufeşti. Sections des pro!ils stratigrafiques des fosses tran�vers11ls. 1 : Profil
de la paroi est du fosse transversal du rnamelon Il 1 ::! : rosse contenant
restes menaqers decouvert� dans le mamelon II 1 3-4 : Sections du fosse
transversal du mamelan 1 1 1 : sol veqetal 1 2-3 : sol qns avec des restes
Monteoru Ila et Monteoru Ilb ; 4 : Restes des planchers des huttes 1 5 :
terre vierge jaune 1 6 : des mamelons avec des restes menagers 1 7 : Lentil
les contenant cendre et charbon.
Fig. 2. - ceramique decouverte d11ns la station de Pufeşti.
Fig. 3. - Ceramique decouverte dans les deux niveaux d'habitat de l'U!eşti.
Fig. 4. - Fraqments ceramiques appartenant aux deux niveaux d'habitat de Pufeşti.
Fig. 5. - Outils en pierre (hache et couteau) de Pufeşti.
Fig. 6. - Objets en 05 (1 : herminette ; 2--3 : pen;oirs decouverts a Pufeşti.
Fig. 7. - Fusaiols en acgile (5---6 ) et objets de parure (1 : boucle ; 3--4 : perles tubu..
laires ; 7 : bouton) et arnulette en pierre (2).
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In luna mai 1 969, pe teritoriul satului Heleşteni (comuna Heleşteni,
judeţul laşi), in punctul .,In ţigănime" , pe malul drept al iazului, la cea.
1 50 m S-V de biserică, cu ocazia demolării unei pivniţe, in urma surpării
malului din capătul estic al acesteia, s-a descoperit un depozit de bron
zuri format din 1 O seceri, un celt, o aplică, un butonaş şi un frag
ment de bară 1.
Cu ocazia anchetei efectuate la fata locului, nu s-au mai găsit frag
mente ceramice, care ar putea fi puse eventual în legătură cu o aşezare
dln epoca corespunzătoare acestui depozit.
Obiectele ce alcătuiesc acest depozit, în greutate totală de 2, 1 80 kg,
au fost aşezate direct în groapă, la o adîncime ce nu a putut fi precizată
cu exactitate 2,
Piesele componente ale depozitului de la Heleşteni se prezintă după
cum urmează :
1 . Celt de tip transilvănean, caracterizat prin forma lui zveltă, cu
qaura de înmănuşare ovaJă în secţiune, gura dreaptă şi uşor ingroşată.
Depozitul de bronzuri de la Heleşteni a fost descoperit fnUmpliH or In luna mai
1 969. Parte din piese (9 seceri şi celtul) ne-au fost aduse la Inceputul lunii iunie
1 969 de prof. Dumitru Ciubotaru. La citeva zile ne-am deplasat la Heleşteni,
pentru a cerceta locul unde s-a gl'isit depozitul şi imprejurl'irile tn care s-a fl'icut
descoperirea. Cu ·aceastl'i ocazie am recuperat şi restul pieselor descoperite (una
secerl'i, o aplicl'i, un butonaş şi un fragment de barl!). In acţiunea de recuperare
a pieselor din acest depozit de bronzuri, am primit un sprijin pretios din pa.rtea
prof. D. Ciubotaru din Heleşteni, cl'iruia ii multumim şi pe aceastl'i cale. Depozitul
de bronzuri de la Heleşten i se ·afll'i fn colectia de materiale arheologice a Insti
tutului Pedagogic din Bacl'iu.
2 Deoarece malul din capl'itul estic al pivnitei demolale s-a surpat continuu, stratul
de pl'imlnt In care s-au gl!sit piesele componente ale depozitului s-a ll'isat mult,
incit a atins adincimea de 4,50 m fatl'i de suprafata actuall'i a terenului. Pe baza
observatiilor asupra profilului malului in care se mai vedeau puţin marginile
gropii, se poate aprecia eli adincimea gropii In care au fost depozitate In vechime
aceste obiecte nu a depl'işil un metru fatl'i de nivelul antic de cl!lcare. Faţl'i de
nivelul actual al terenului adincimea este cu mult mai mare (cea. 2 m) Intrucit
fn ultimele decenii aici s-au depus m ari cllJltităţi de �unoi, terenul supr alnaJ..
tlndu-se mult.

1

Mtmorja ,Antiquitatis1 III1 1�7J,
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De pe bordura uşor îngroşată a găurii de înmănuşare porneşte o toartă,
pe vîrful căreia se observă ciotul de la turnare. Feţele laterale sînt orna
mentale cu două triunghiuri puţin a dîncite, care au l aturile reliefate.
Tăişul este drept (în starea actuală puţin spart la una din extremităţi).
A fost turnat în formă bivalvă, după cum ne-o indică muchiile formate
prin scurgerea metalului ( fig. 1/1 şi fig. 3/1 ) .
Dimensiuni : lungimea 0, 1 1 3 m ; lăţimea ş i grosimea l a mijloc
0,04 5 X 0,024 m ; diametru! deschiderii gurii 0,036 X 0,030 m interior şi
0,054 X 0,044 m la exterior ; adîncimea găurii de înmănuşare 0,063 m ;
l ăţimea tăişului 0,047 m. Greutatea 0,428 kg.

Fig.

1. -

Obiecte din depozitul de la Heleşteni ( 1 , 2, 4-6 = 1 /3 m . nat. ; 3 - 1/1 m. nat.).
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2. Fragment de seceră, cu minerul şi cirligul dezvoltate, cu ciotul
de la turnare vizibil în dreptul curburii spinării îngroşate { fig. 1 /5 şi
fig. B/5).
Dimensiuni : lungimea spinării pe arc 0, 1 77 m ; lungimea pe coardă
0,1 30 m ; lăţimea maximă a lamei 0,044 m (în dreptul ciotului de la tur
nare) ; grosimea maximă a spinării ingroşate 0,005 m ; lungimea cirli
gului 0,028 m ; lăţimea maximă a cîrligului 0,0 1 3 m. Greutatea 0, 1 22 kg.
3. Fragment de seceră, cu mînerul şi cîrligul dezvoltate, cu ciotul
de la turnare în dreptul curburii spinării îngroşate. Pe mijlocul lamei in
dreptul ciotului de la turnare are o mică gaură. Pe fata interioară a
minerului prezintă mici crestături, ce reprezintă defecte de la turnare
(fig. 1/6 şi fig. 3/6).
Dimensiuni : lungimea spinării pe arc 0 , 1 90 m : lungimea pe coardă
0, 1 40 m ; lătimea maximă a lamei 0,046 m ( în dreptul ciotului de la
turnare) ; grosimea maximă a spinării ingroşate 0,005 m ; lungimea cîrli
gului 0,04 m ; lătimea maximă a cirligului 0,0 1 6 m. Greutatea 0, 1 38 kg.
4. Secer.!!. cu cirligul obişnuit, cu lama puternic arcuită. Virful estEI
rupt din vechime. Pe lamă, spre virf prezintă ştirbituri ce reprezintă
defecte de turnare. Ciotul de 1� turnat este foarte pronunţat ( fig. 2/1
şi fig. 4/1 ).
Dimensiuni : lungimea spinării pe arc 0, 1 65 m ; lungimea lamei pe
coardă 0,283 m ; lăţimea maximă a lamei 0,031 m ; grosimea maximă a
spinării îngroşate 0,006 m ; lungimea cîrligului 0,020 m ; lăţimea maximă
a cîrligului 0,0 1 2 m. Greutatea 0, 1 58 kg.
5. Seceră cu cirligul obişnuit, cu lama putin arcuită şi spinarea
îngroşat.!!. . Pe partea dinspre vîrf a lamei prezintă defecte de la turnare
(zimţări). O m ică crestătură are şi pe partea exterioară a mînerului.
Ciotul de la turnare e m ai puţin vizibil (fig. 2/2 şi fig. 4/2) .
Dimensiuni : lungimea spinării pe arc 0,293 m ; lungimea lamei pe
coardă 0, 1 85 m ; lăţimea maximă a lamei 0,035 m , grosimea spinării
0,007 m ; lungimea cîrligului 0,020 m ; lăţimea maximă a cîrligului
0,013 m. Greutatea 0,210 kg.
6. Seceră cu cirligul obişnuit, cu lama puţin arcuită şi spinarea
îngroşată. Virful a fost rupt din vechime. Aproape de vîrf, lama prezintă o
ştirbitură pronunţată. Ciotul de la turnare e vizibil ( fig. 2/3 şi fig. 4/3).
Dimensiuni : lungimea spinării pe arc 0,283 m ; lungimea lamei pe
coardă 0, 1 80 m ; lăţimea maximă a lamei 0,034 m ; grosimea maximă a
spinării 0,007 m ; lungimea cîrligului 0,023 m ; lăţimea cîrligului 0, 0 1 2 m.
Greutatea 0,227 kg.
7. Seceră cu cîrligul obişnuit, cu lama puţin arcuită şi spinarea
îngroşată. Şi acest exemplar prezintă spre vîrful lamei o ştirbitură pro
nunţată. Ciotul de la turnare este vizibil ( fig. 2/4 şi fig. 4/4).
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Fig. 2.

-

Seceri din depozitul de la Heleşteni

(1-8 = 1 /3 m. nat ).
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Dimensiuni : l ':lngimea spinării pe arc 0,292 m ; lungimea lamei pe
coardă 0,1 83 m ; lăţun.e a maximă a lamei 0,035 m ; grosimea maximă a
spinării 0,008 m ; lungimea cîrligului 0,021 m ; lăţimea cîrligului 0,0 1 3 m.
Greutatea 0,223 kQ.
8. Seceră cu două orificii pe limba la mîner, fără vîrf, cu ciotul
de turnare pronunţat, situat la limita dintre lamă şi miner ( fig. 2/5
şi fig. 4/5).
Dimensiuni : lungimea spinării pe arc 0,230 m ; lungimea pe coardă
0 , 1 30 m ; lăţimea maximă 0,030 m ( în dreptul ciotului de turnare) ; gro
simea maximă a spinării 0,006 m. Greutatea 0,098 kg.
9. Seceră cu două orificii pe limba la mîner, cel dinspre capăt,
atinge marginea mînerului. Ciotul de la turnare e vizibil, situat la limita
dintre lamă şi mînN. Pe lama arcuită, mai m u l t ca de obicei, ca şi pe
marginile mînerului prezintă defecte de la turnare ( ştirbituri), ( fi g. 2/6
şi fig. 4/6) .
Dimensiuni : lungi m ea spinării pe arc 0,265 m ; lungimea pe coardă
0, 1 50 m ; lăţimea maximă ( în dreptul ciotului de la turnare) 0,028 m ;
grosimea spinării 0,006 m. r;reutatea 0, 1 1 8 kg.
1 O. Seceră cu două orificii pe limba la mîner ( orificiile par a . f�
duble) ; lama este mai lată şi arcuită. Pe mijlocul lamei are două m1c1
crestături. Ciotul de la turnare este pronunţat, fiind situate aproape de
miner ( fig. 2/7 şi fig. 417).
Dimensiuni : lungimea spinării pe arc 0,29 1 m ; lungimea pe coardă
0, 1 60 m ; lăţimea maximă a lamei 0,034 m ; grosimea spinării 0,005 m.
Greutatea 0, 1 32 kg.
1 1 . Seceră cu două orificii pe limba la mîner, unul dintre orificii nu
este perforat compl et, lama este mai lată şi arcuită. Ciotul de la turnare
este foarte pronunţat fiind situat la limita dintre lamă şi mîner. Şi această
piesă prezintă un defect de la turnare, sub forma unei prelungiri pe lamă
aproape de vîrf ( fi g. 2/8 şi fig. 4/8).
Dimensiuni : lungimea spinării pe arc 0,330 m ; lungimea pe
coardă 0, 1 65 m ; lăţimea maximă ( în dreptul datului de turnare) 0,033 m ;
grosimea spinării 0,008 m. Greutatea 0,222 kg.
Din punct de vedere tehnic, secerile au fost turnate în forme mono
valve, acoperite, metalul introducîndu-se în forme printr-un canal, situat
de regulă înspre mîner, indicat prin ciotul de turnare. Ciotul de turnare
se observă la toate secerile, la unele fiind destul de pronunţat. Atrage
atentia ciotul de la secerile cu limba la mîner, care este mai putin obis
nuit. Aproape toate secerile prezintă greşeli de la turnat ; la unele, aceste
greşeli sînt destul de pronunţate.
1 2. FraQment de bară, de formă paralelipipedică ( fig. 1 /2 şi fig. 3/2).
Dimensiuni : lungimea 0,068 m ; secţiunea 0,009 X 0,008 m. Greu
tatea 0,048 kg.
1 3. Buton. de forma unei calote sferice masive, cu o urechiuşă pe
partea plată {fig. 1 /3 şi fig. 6/3).
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Obiecte din depozitul de la Heleşteni ( 1 , 2. 4-6 - 1 /3 m. nat. ; 3 = 1/1. m. nat.) .

Dimensiuni : diametru! 0101 2 m. Greutatea 0,0 1 2 kg.
1 4. Aplică, din foaie de bronz, de forma unei calote Sferice. Pe mar
gini prezintă găuri mici pentru fixat (probabil a avut o gaură de fixare
şi in mijloc) , ( fig. 1 /4 şi fig. 3/4).
Dimensiuni : diametru! maxim 0,094 m ; grosimea foii de bronz
din care este confectionată 0,002 m. Greutatea 0,044 kg.
Depozitul de la Heleşteni este alcătuit din două tipuri de obiecte :
unele sînt de origine transilvăneană, altele sint de tip răsăritean. Astfel,
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celtul şi secerile cu cîrlig sînt de origine transilvăneană, pe cind secerile
cu orificii pe limba la mîner sînt de caracter răsăritean 3•
Secerile cu orificii pe limba la mîner reprezintă de fapt un tip hibrid,
rezultat din interferenţa unor elemente răsăritene cu altele central-euro
pene. După cum arată Adrian C. Florescu, apariţia unor tipuri hibride a
fost favorizată de emigrarea spre vest a triburilor Srubno-Hvalinsk, cu
care ocazie sînt antrenate în adîncul ariei Noua bronzuri est-europene
( Uralo-Caucaziene) şi de contra-curentul carpato-dunărean spre est, care
a favorizat vehicularea elementelor central-europene ale metalurgiei
bronzului pînă in zonele nord-vest pontice 4•
Trecerea la secerile cu orificii pe limba la miner, car� sint mai
uşoare, poate fi legată de fenomenul general de renunţare la secerile de
tip transilvănean care necesitau o cantitate mai mare de materie primă
pentru turnarea fiecărei piese s. Sugestivă e greutatea mare a fragmen
telor de seceră de tip transilvănean ( fig. 1 /5-6 şi fig. 3/�) in compa
raţie cu aceea a secerilor cu orificii pe limba la miner. Nevoia de materie
primă ne este sugerată şi de păstrarea unor fragmente de seceri sau
numai vîrfuri, care practic nu mai puteau fi folosite, dar se avea probabil
in vedere acest material pentru o viitoare refolosire. Păstrarea sece
rilor rupte sau a unor fragmente singulare este atestată şi în depozitul
de bronzuri de la Constanta 6, Ruginoasa 7 etc. I n acelaşi timp
păstrarea acestor fragmente d e seceri, indică alături de existenţa unor
turte de bronz brut, cum ar fi cele de la Bozia Nouă 8 şi R1r1ginoasa 9,
o activitate de prelucrare locală a obiectelor de bronz în regiunile de la
răsărit de Carpaţi ale României to.
I ntr-un stadiu de semiprelucrare poate fi considerat şi fragmentul
de bară (fig. 1 /2 şi fig. 3/2) din care probabil se putea obţine o dăltiţă.
3 M. Petrescu-Dimbovita, Contributii Ia proble ma sl1rşltului epocll bronzului ş1

Moldova, In SCN, IV, 3---,-4 1 953, p. 470-475. Expri
măm mulţumiri şi pe această cale tov. prof. M. Petrescu-Dimbovita pentru indi
catiile date privind incadrarea cronologici1 şi culturală a depozitulul de bronzurl
de la Heleşteni.
4 Adrian C Florescu, Sur les problemes du bronze tardll carpato-danubien et nord
auest pontlque, In Dacia, N.S., XI, 1967, p. 77. Multumim şi pe această cale tov.
Adrian C. Florescu, pentru informatiile si sugestiile date In legătu.rll cu studiul
depozitului de bronzuri de la Heleşteni.
6 M. Rusu, Depozitul de bronzuri de Ia Balaşa, In SargetJa, IV, 1966, p. 31. Multu
mim pe această cale tov. M. Rusu, pent·r u sugestiile date tn legăturll cu studiul
depozitului de la Heleşteni.
6 M. Irimia, Un depozit de bronzuri Ia C ons t an ta in Pontice, L, 1968 p. 104.
7 Minodora Ursachi, Depozitul de obiect e de bronz de la Ruginoasa, tn Carpica, I.
1968, p. 32, fig. 4/1-2.
8 Marin Dinu şi Ghenutll Coman, Depozitul de obiecte de bronz de la Bozia Noud
(r. BJrlad, reg. Iaşi), tn AM, II-III, p. 472, fig. 1/5-7 şi fig. 2/5-7, p. 473.
!1 Minodora Ursachi, art. cit., p. 33.
10 In legătură cu productia in cadrul acestor ateliere locale din regiunile extraoar
paUce privind pcoductla de obiecte de bronz, vezi lstorlo Romdnlel, I, 1960, p. 1 49.
1ncepulului epocii iierului 1 n

.
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Ca şi în alte depozite din regiunile extracarpatice 11 şi în depozitul
de la Heleşteni, ponderea cea mai mare o deţin uneltele, urmînd apoi
obiectele de podoabă, armele lipsind.
Majoritatea pieselor din depozitul de bronzuri de la Heleşteni, îşi
găsesc analogii în descoperirile de obiecte asemănătoare de la Drajna
de j os 12 din Muntenia, Balaşa 13 din Transilvania, Ciorani 14, Mîn
drişca 15, Bozia Nouă 16, Ilişeni 17, Doljeşti 18 şi Ruginoasa 19 din Mol
dova, care se datează la sfîrşitul epocii bronzului.
Astfel, celtul din depozitul de la Heleşteni îşi găseşte analogii în
depozitele de la Doljeşti 20, Bozia Nouă 21, Ilişeni 22, Balaşa 23 etc.
Secerile cu cîrlig sînt prezente în numeroase depozite dintre care
amintim : Bozia Nouă 24, Ciorani 25, Ilişeni 26 , Ruginoasa 27 ş.a.
Tipul de seceră cu două orificii pe limba la mîner este mai puţin
cunoscut pînă în prezent în depozitele din Moldova. Dintre exemplarele
asemănătoare cu cele de la Heleşteni ( fig. 2/5-8 şi fig. 4/5-8) , menţio
năm secerile cu două orificii pe limba la mîner de la Ciorani 28, Rîşeşti 29
şi Ruginoasa 3o.
Şi tipul de butonaş este întîlnit în depozitele de bronzuri din Mol
dova, amintind în acest sens pe cel din depozitul de la Ulmi-Liteni 31•
11 M. Petrescu- Dimbovita, Date noi relativ Ia descoperirile de obiecte de bronz de
la slJrşltul epocii bronzului şi Jnceputul Hall-sta t t-ului din Moldova,

12

in AM.

II-III, p. 262 .

1 . Andrieşescu, Nouvelles cont ributions sur I'âge du bronze en Roumanie. Le dep6t
de bronze-s de Dra}na de jos et l'epee de Bucium, in Dacia, II, 1 925, p. 344 şi urm.

1� IM. Rusu,

14

art. cit., p. 18 şi urm.
M. Petrescu-Dimbovita, art . cit., In AM, II-III, p. 255.

15 Ibidem.
16 Marin Dinu

şi GhenuUi. Coman, art. cit., p. 471 şi urm.

17 Grigore Foit,

Depozitul de obiecte de br()ll z de Ia llişen l (r. Bot oşani, reg.
Suceava), in AM, II-loii, p. 46'1 şi urm.
18 L Teş t iban, Depozitul de obiecte de bronz de la Doljeşti (r. Roman, reg, Bacdu),
In SCŞ laşi, VIII, 1 957, 1 , p. 221 şi urm.
19 M.inodora Ursachi, art. cit., p. 27 şi urm.
20 M. Petrescu-Dimbovita. art. cit., in AM, II-III, p. 257, fig. 4/1 .

2 1 Marin Dinu si Ghenută Coman,

art. cit., p. 472, fig. 1 /1 şi fig. 2/1
Grigore Foit, art. cit., p. 463, fig. 1/1-3.
23 M. Rusu, art. cit., P. 18 şi p. 20, pl. 1/5.
24 Marin Dinu si Ghenută Coman, art. cit., p. 472, fig. 1 /2-4 şi fig. 2/2-4.
25 M. Petrescu-Dimbovita, art. cit., in AM, II-III, p. 255, fig. 3/2- 6.
26 Grigore F01t, art . cit., p. 463, flq. 1/9-14, p. 464, fig. 2/1-10 şi p. 467, fig. 3/1-6
27 Minodora Ursachi, art. cit., p. 31, fig. 3/1-2, 4, 6-1 2.
28 M. Petrescu-Dimbovita, art. cit., In AM, II-III, p. 255, p. 256, fig. 3 /8.
29 M. Petrescu-Dimbovita. art. cit., in SCIV, IV, 3-4, 1953, p. 461 , p. 462, fig. 1 0/6
30 Minodora Ursachi, art. cit., p. 29, p. 31, fig. 3/3.
3 1 Marilena Florescu. Depozitul de obiecte de bronz de Ia Ulmi-Liteni (r. H1rli:lu, reg.
laşi), tn AM, 1, p. 1 1 8, fig. 3/13 şi p. 1 1 9 fig. 4/3.
22

,
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Seceri din depozitul de la Heleşteni ( 1---8 - 1 /3 m. nat).
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Ca etapă cronologică piesele din depozitul de la Heleşteni cores
pund seriei de depozite de tip Uriul-Domăneşti din Transilvania şi Ulmi
Liteni-Ilişeni din Moldova 32,
Prin caracteristicile lor, piesele din depozitul de la Heleşteni se
încadrează în etapa culturii Noua II ( sec. XIII î.e.n.) 33•

LE Dl!POT DE BRONZES DE HELEŞTENI

Le printemps de 1 969 on a decouvert par hasard dans le village de Heleştem.
district de Iassy, un depOt de bronzes dont les parties constitutives sont : une hache 6.
douille de type transylvain, dix faucilles, une applique, un fragment de bBITe et un
petit bouton.
Des dix faucilles, 6 sont du type des faucilles a crochet et 4 du type des faucilles
a orifices il la poignl!e.
Le depOt de bronzes de Heleşteni correspond comme etape chronologique ă Ia
serie Uriul - Domilnesti de Transylvanie et Ulmi-Liteni - Ilişeni de Moldavie.
Par leurs caracterilstiques, ces pi�ces s'encadren t dans !'etape du groUDe culturel
Noua ID (XIII-e sli�cle a..n.e.).

LEGENDE DES FIGURES
Pig. 1. - Objets du depOt de Heleşteni ( 1 , 2, 4---6 - 1/3
Fig. 2. - Faucilles du depOt de Heleşteni (1-8 - 1 /3).
Fig. 3. - Objets du depOt de Heleşteni (1, 2, 4-6 - 1/3 ;
Fig. 4. - Faucilles du depOt de Heleşteni (1--8 - 1/3).

; 3 - 1 /1 ).
3

=

1/1 ).

32 M. Petrescu-Dimbovita, art. cit., In AM, II-III, p. 265.
Pentru grupul cultural Noua. cf. Adrian C. Florescu, Contributii
culturii Noua, tn AM, II-III, p. 1 43 şi urm.
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Ia cunoaşterea

DESCOPERIRIL:E MONETARE ŞI LEGATuRILE DINTR:t
TRACII SUD-DUNARENI ŞI LUMEA GETO-DACA"
de VIRGIL MIHAILESCU-BIRLIBA

Propunîndu-ne abordarea unei asemenea problematici, sîntem
conştienţi şi de necesitatea prezentării condiţiilor arheologice şi istorice
in care are loc fenomenul respectiv. I n acelaşi timp, de la bun început
nu ne facem iluzii cu privire la depăşirea complexităţii, şi dificultăţii
anţtlizării procesului istoric din perioada la care ne vom. reieri şi, care
ln ultimă instanţă, este în strînsă dependenţă de apariţia şi formarea
Lat�ne-ului carpato-dunărean .
După ce Vasile Pârvan a atribuit celtilor rolul determinant in
latEmizarea triburilor geto-dace 1, remarcind totuşi şi rolul sudului
tracic 2, profesorul Ion Nestor, pornind de Ia o nouă analiză a materia
lelor descoperite, a explicat geneza Latene-ului geto-dac, ca fiind dato
rată, mai ales, puternicei influenţe elene prin intermediul tracilor sudici a.
Din anul 1940, o dată cu acumularea u nor noi şi importante descoperiri
arheologice a început să se desprindă în mod pregnant aportul sud-dună
rean la cultura Latene-ului geto-dac şi să se poată face în acelaşi timp
şi unele nuanţări în tratarea apariţiei şi dezvoltării civilizaţiei geto-dace
•

Cornunicllll'e sustinut1'i la a II-a Sesiune ştiinţifică de comunicări a Muzeului
Arheologic din Constanta ( 1 6-18 oct. 1 970), sub titlul Legăturile dintre tracii sud
dWlărenl şi lumea geto-dacică pe baza descoperJ.rilor monetare.
1 Vesile Pârvan, La penetration he/Jenique et hellenistique dans la valiee du
Danube, in BSH, X, 1 923 i idem, Consideration sur les sepuJtures celtiques de
Gruia, in Dacia, 1, 1 924, p. 35-40 ; idem, Getica. O protoistorie a Daciei, Bucu
reşti, 1926 1 idern, La Dacie ci J'epoque celtique, tn CRAI, Paris, 1 926, p. 86 şi
urrn. 1 idern, Dacia. Civilizatiile străvechi 1n regiunile carpato-dunărene, (tra-.
dusă de Radu Vulpe), Bucureşti, 1 937.
2 V. Pârvan, tn podoabe (brătările din Lateme-ul III, cu capetel.e tn forrn�. de
protorne de şerpi, vasele de aur), In ceramică, la sanctu�rele dacice (� alogu cu
descoperirile de la Aboba şi Madara) ş.a., vede puternice pătru.nden culturale
dinspre sudul Dunării (cf. Getica. O protoistorie a Daclei, op. Cit ., p. 544, 562,
576,-577, 579, 590, 597, 607, şi 637).
..
.
lruhen keltJ
3 1. Nestor, Keltische Grliber bei Mediaş. Ein Beitrag zur Frage der
scher FW1de in Slebenbiirgen tn Dacia, VII-VIII, 1 937-1940, p. 1 59--1 82.
,

Memoria Antiquitatis, III, 1 971 .
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de tip Latene. Rolul lumii elenistice şi a sudului traco-illyr în latenizarea
nord-dunăreană fuses e susţinut de mai de mult de profesorul D. Berciu 4,
însă în 1 95? acesta îşi formulează şi argumentează opinia sa cu privire
la formarea Latene-ului nord-dunărean 5• Contribuţia domniei sale la atît
de importanta problemă a apariţiei şi formării Latene-ului la nord de
Dunăre a fost sprij inită mai recent prin aducerea unor noi argumente în
studiile care au urmat după cel din 1 957 6• I n esenţă, profesorul
D. Berciu afirmă existenţa unei desfăşurări inegale în timp, spaţiu, ritm
şi profunzirr:e a procesului latenizării, în aşa numita zonă .,istro-pontică"
( de la est de Portile de Fier pînă l a Curile Dunării şi in Dobrogea),
apărînd şi dezvoltîndu-se mai timpuriu civilizaţia de tip Latene 7, păs
trîndu-se, totuşi o . ,unitate în diversitate " 8. Că ritmul de dezvoltare nu
a fost uniform pentru diferitele regiuni tracice, este constatat şi la scara
întregii Peninsule Balcanice, - acest ritm fiind mai rapid în zona imediat
învecinată centrelor elene sau elenistice şi scăzînd cu cît ne îndepărtăm
de acestea, precum şi în regiunile muntoase !J.
Pe la jumătatea secolului al V-lea î.e.n., geţil din Dobrogea, sudul
Moldovei, ca şi cei din cîmpia Munteniei şi Olteniei, trec . ,împreună cu
tracii sud-dunăreni" 10, spre etapa Latene a civilizaţiei fierului, lucru
demonstrat prin aparitia ceramicii cenuşii sau portocalii lucrate la roată
t de la Alexandria, Epureşti, Chirnogi, Grădiştea, Oinac, Oaia, Băneşti,
Mînzălesti, Bîrseşti, Salcia, Grojdibod, Coţofenii-din-Dos, Orlea, Celei)
sau orin produsele imitînd pe cele greceşti (Alexandria, Coţofenii-din
Dos si Salcia ) , care se întîlnesc din valea Maritei pînă în valea Dunării,
precum şi prin seria fibulelor de tip " trac" , răspîndite şi la nord de
Dunăre, prin importul de produse �receşti si prin apariţia artei
traco-getice tt.
XXII, p. 1 25--1 30 ; P. 95 ; id em Balcania, VII, p. 283 şi urm. ;
XXX, 1-2, 1944, p. 1 9 şi urm.
5 D. llerciu, A propos de la genese de la clvilisation de Latene chez le s get o-daces,
Jn Dacia, NS, I ,1957, p. 1 33 şi urm.
6 D. Berciu, S1nt geţ;; traci nord -dundreni 7, In SCIV, XD, 1 960, 2; ldem, Perioada
t1rzie a Hallstattului (faza D), Ist oria Romaniei, I, 1 960 ; idem, Bdştlnaşll Jn volu
mul Din istoria Dobrogei. Geti şi greci la Dundrea de Jos, I, Bucureşti, 1965 ;
idem, Unitatea strdveche carpato-dundreand, bază a dezvoltăJrli istorice ulterioare,
In volumul Unitate şi continuitate 1n istoria poporului român, Bucureşti, 1 968 ;
idem, Art a traco-getică, Bucureşti, 1 969.
7 D. Berciu, A propos de la genese de la civilisation de Latene chez les geto-daces,
op. cit., p. 135 ; idem, Quelques problemes commr.ms de la prehistolre de la Rau
manie et de celle de la Bulgarie, ln Izv. Inst . XXIII, 1966, p. 26.
a D. Berciu , Unitatea st rdveche carpato-dund.reand, bazd a dezvoltdrii istor ice ulterioare, op. cit., p . 37.
9 D. P. Dim.itrov, La Bulgarie Pays de civilisations anciennes, ,Sofia, 1961, p. 1 4.
10 D. Bcrciu, S1nt geţil traci nord-dundreni 7, In SCN, X I 1960, 2, p. 263.
1 1 D. Berciu, A propos de la genese de la civilisation de La tene chez les geto-daces,
op. cit., p. 1 36---1 39 ; idem, S1nt geţii traci nord-dundrenl 1, op. cit., p. 266-268.
4 D. il e r ciu, in AO,

.

idem, RI,

,

,
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Obiecţiuni s-au adus mai ales în legătură cu provepienţa ceramicii
lucrată cu roata, cenuş�e sau portocalie, ca şi în ceea ce priveşte inter
pretarea şi corelarea logică a tuturor descoperirilor, unii cercetători
aducînd argumente noi în sprij inul ipotezei originii locale a acestei
ceramici 12, sau , dimj:>Otrivă, susţinînd neadmiterea acestui lucru 13.
In afara unor documente arheologice, existenţa cîtorva informaţii
Istorice .deşi reduse ca număr şi disparate, contribuie la clarificarea pro
blemei LaHme-ului nord-dunărean. Existenţa formaţiunii statelor odryde,
ca şi extinderea sa pînă la Dunăre tt, sau după unii şi la nord de lstru 15,
formaţ�unea politică condusă de acel "rex Histrianorum" , expediţiile
macedonene ale lui Alexandru cel Mare şi Zopyrion, ca şi momentele
Dromichaites, Rhemaxos, Burebista, reprezintă doar jaloanele cunoscute
ale isţoriei politice a triburilor getice de la Dunărea de Jos, începînd de
la sfîrşitul secolului al V-lea î.e.n. şi pînă în secolul 1 î.e.n. Dar, cele de
mai sus constituie numai ştirile cunoscute de către noi. evenimentele de
la Dunărea de Jos putînd fi şi trebuie să fi fost mult mai numeroase
şi complicate în această perioadă. Totuşi, putem sesiza cu uşurinţă orien
tarea şi concentrarea istoriei politice a geto-dacilor de pînă la Burebista,
spre valea Dunării, fapt care nu se poate să nu aibă şi susţinere,P mate
rială corespunzătoare, dovedită prin existenta în această zonă a unui
nivel de dezvoltare economica-social adecvat.
Bineînţeles că numismatica - la rîndul ei - trebuie şi poate să
Intervină în discuţia referitoare la apariţia şi formarea culturii Latime
la nordul Dunării, începuturile unei circulatii monetare fiind una din
caracteristicile civilizaţiei Lateme. Pentru a vedea în ce măsură argumen
tul numismatic poate fi folositor în analiza genezei LatEme-ului geto
dac, considerăm necesară trecerea în revistă a descoperirilor monetare,
care ne sînt cunoscute pînă în prezent ca fiind de origine tracică certă,
ca şi pe acelea a căror provenienţă sud-dunăreană este încă discutată.
Socotim, de asemenea, obligatorie şi trecerea în revistă a acelor desco
periri din sudul I strului, care provin din spaţiul nord-dunărean, pentru
a dezbate şi sub acest aspect subiectul pe care ni l-am propus.
Deşi se pare că primele emisiuni monetare tracice apar în cadrul
formaţiunii statale odryde, începînd de la Sparadokus 16, la nord de
Pr ed a, Un nuu aspect al inceputurilor epocii Lat<me ln Dacia (descoperirea de
la Alexandria ), I n SCIV, XI. 1 96 1 , 1, p. 30 şi urm. ; Popescu Eugenia , O noud
descoperire de ,.tip Alexandria " în aşezarea de la Bdldneş t i, in Studii şi comu
nicdri, 1, Pileşli, 1968, p. 65 şi urm.
1 1 Em .Gondurache. Problema apOJiiţiei ceramicii Latene in regiunea Dl.liildrii de Jos,
ln SCN, 19, 1968, 4, p. 47-48 ; 1. H. Crişan, Contributii la problema Wlltdfii cul
t urii materiale daco-getice , In Acta Mus Nap., V, 1 968, p. 23 şi urm.
14 R. Vulpe , La succession des rois odryses, In Ist ro s, 1, fascicula Il, Buc111re st, 1 934,
p .238 şi urm. ; D. Berciu, Sint geţii traci nord-dundreni ?, op. cit., p. 275.
15 D. Berciu, SJ,nt geţii t<Iaci no rd -dun dren l ?, op. cit., p .275.
111 N. A. Mouchmov, Les monnaies des rois thraces, In Sbornlk P. Diakovitch, Sofia.
1927, p. 1 98 şi urm.
12 C.
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Dunăre sînt nqmai cîteva tetradrahme bătute în timpul lui Patraos
( 340-31 5 i.e.n. ) , regele Peonilor. Aceste piese monetare s-au găsit la
Rîchitele (jud. Ilfov) 17, la Călina { iud. Vîlcea ) 18 si alta, fără loc sigur
de descoperire, în România 19 (Head B. V., Historia Nummorum2,
Oxford, 1 91 1 , p. 236, fig. 1 49). Tezaurul descoperit la Graofsko ( Pernik,
R.P. Bulgaria), aflat în Muzeul din Vrata, are în componenta sa, pe lîngă
cele 1 82 de tetradrahme din argint, Filip II şi 10 tetradrahme de la
Patraos, sugerînd prin prezenta sa nu departe de Dunăre, nu numai dru
mul parcurs de aceste monede spre nordul Dunării, ci şi legăturile strînse
existente între locuitorii de pe ambele maluri ale fluviului 20.
La materialul numismatic de mai sus, în clipa de faţă - încercăm
şi alăturarea imitatiilor de tip Filip Il, care nu sînt prea îndepărtate de
original ca greutate, calitate şi legendă 2 1•
Dintre tetradrahmele de argint imitînd pe cele ale lui Filip II şi
care sînt executate îngrijit, avînd şi. legenda întreagă sau puţin modi
ficată, enumerăm următoarele : Dragoslavele, Epureni, Nireş, Petroşeni,
Teiuş, Ţintea, Găieşti, Reghinul Săsesc, Rasa, Tulghieş, Dolheşti,
Murgeni, Richişu, Bihor, StănileşH, Buneşti, Craiova, Turda, Curtea de
Argeş, Criciova, Banat, Caraş, Oraviţa, Doştat, Bucovăţ, Chi şineu Criş,
LugoL Buteni, Jiblea-Călimăneşti, Bilciureşti, Năsăud 22 , Scărişoara17 Bucur Mitrea, Descoperirii recente de monede antice pe teritoriul Rep ublicii

Populare Române, in SCIV, XI, 1 960, 1 , p. 1 90 ; idem, Vecouvertes recentes de
nwnnaies anciennes sur le teNitoire de la Republique Populaire Roumaine, in
Dacia, NS, IV, 1 960, p. 587.
18 Idem, Descoperiri recen te şi mai vec hi de monede a ntice şi bizantine ln Repu
blica Populard Româlnd, in SCIV, XII•, 1 96 1 , 1, p . 1 46.
19 Bucur Mitrea, Descoperiri recente şi mai vechi de rr.onc:de antice şi bizantine 1n
Republica Socialistd România, In SCN, 1 8, 1 967, 1 , p. 1 95 ; idem, Decorr.; e rtes
recentes el plus anciennes de monnaies anl iques, In Dacia, NS, XI, 1 967, p. 381 ;
M. Grama top ol , In Caei selec tiv, 8, 1 963, p. 308, nr. 1 69.
20

Bucur Mitrea, Descoperiri recente Şi mai vechi de momede antice şi bizantine 1n
Republica Socialistd România, In SCN, 1 8, 1 967, 1, p. 1 9 1 ; idem, Decouvelfles
recentes e t plus anciennes de monnaies an t iques et byzant ines en Roumanie, tn

DCJJC ia,

NS, XI,

1 967, p . 378.

21 C. Preda, Aspects de la circulation des drachmes d'Histria dans la Plaine Getique
el la datation des premiElres imital ions de type Philippe II (Tresor de Scdrişoara,
district d'Olteniţa), tn Dacia, NS, X, 1 966, p. 22() şi urm. ; C. Preda şi B. Ione s cu ,
Tezau.r de drahme din Histria şi imitatii Filip Il, descoperit la Cri'vdţ, tn Revista

Muzeelor, III, 1 966, 1, p. 70.
Tipurile monetare ale daco-ge ţilor şi aria lor de rdspJ.ndire
tn Acta Mus Nap., V, 1 968, p. 35-37.

22 Judita Wink.ler,
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Criviiţ 23, Simileasca 24, Bucureşti 25, Bugiuleşti 26, Ştefăneşti 27 , Poro
lissum 28, Bistriţa, Govora-sat, Fundeni-Bucureşti, Novaci (Driigiineşti),
Roata ( Videle, jud. Ilfov), Alexandria, laşi, Bîrlad, Rugi, Berzeasca Nouii,
Buia, Galeş, Hunedoara, Cluj, Firtuşu 29, Giurgiu, Mîneci-Lungeni,
Poiana 30, Zigoneni 31, Vovrieşti, Sighetul Marmaţiei, Hinova, Bicaz,
Aiud, Huşi, Ramna, Sinaia, Cîmpulung Muscel 31a etc.
Orizontul monetar al imitaţiilor de bunii calitate Filip Il, în urma
descoperirii de la Criviiţ - se poate data în jurul anului 300 î.e.n. 32 ,
fapt pe deplin explicabil în urma constatării că monedele de tip Filip Il,
originale, vin la nordul Dunării în perioada Alexandru cel Mare-Lysi
mach, cînd " . . . . legiiturile cu luroea tracă se intensificaseră" 33.
La acestea se adaugă imitatiile dupii tetradrahmele şi drahmele lui
Alexandru şi Filip al III-lea Arideul, adică 1 20-1 30 tetradrahme şi cea.
1 1 0 drahme, reprezentînd doar 1 0 % din totalul imitaţiilor Alexandru
Filip III. Provenienţa sud-dunăreană a acestor imitaţii este documentată
C. Preda, Aspects de Ia circulalion des drachmes d'Hist ria dans Ia Pla�ne Getique
et Ia datation des premieres imit ations de type Philippe Il (Tresa r de Scărişoara,
district d'Oltenita), op. cit ., p. 222-227 ; idem, Despre 1nceput urile imitatiilor
monetare de tip Filip al II-lea, fn Studii Clasice, XI, Bucureşti, 1969, p. 70.
24 Bucur Mitrea, Descoperiri ll'ec enle de monede antice pe terit oriuJ Republicii
Populare Române, tn SCIV, IX, 1958, 1 , p. 1 53 ; idem, Decouvertes recelll t es de
monnaies anl iques et byzantines sur le territ oire de Ia Republique Populaire
Roumaine, tn Dacia, NS, II, 1958, p, 494.

23

25 Bucur Mi t re a Descoperiri recente şi mai vechi efe monede antice şi bizantine Jn
,

RPR. In SCIV, XIV, 1 963, 2, p. 467 ; i dem Dckouvertes recentes el plus ancien
nes de monnaies ant iques el byzantines sur le t erril oire de Ia Republique Popu
laire Roumaine, tn Dacia , NS, VII, 1 963, p . 589-- 590.
26 Bucur Mitrea Descoperiri recente şi mai vechi de monede antice şi bizantine Jn
Republica Populară Română, tn SCN, 1 5, 1 964, 4. p. 572 ; idem, Decouvertes
anciennes el plus recentes de monnaies ant iques el byzantines dans la Republique
Popula�re Roumaine . tn Dacia, NS, VIII, 1964, p. 374.
27 Idem, Descoperiri recente şi mai vechi de monede antice şi bizantine J n Repu
blica Socialistă România, tn SCN, 21, 1 970, 2, p. 335.
28 E. Chiril !! V. Lucăcel, I. Chifor, Descoperiri monetare antice li!! Transilvania (III),
tn Acta Mus Nap., III, 1966, p. 421 .
29 C. Preda, Despre inceput urile imitatiilor monetare de lip Filip a l II-lea, ln
Studii Clasice, XI, Bucureşti, 1 969, p. 75--76.
30 C. P r e da, Aspects de la circulation des drachmcs d'Hist ria dans Ia Plaine Ge tiq ue
el la datation des premieres imitations de type Philippe II (Tresar de Scărlşoara,
distric t d'Oltenita), op. cit., p. 228.
3 1 Bucur Mitrea, Descoperiri recente şi mai vechi de monede antice şi bizantine 1n
R.S. România, î n SCN, 1 6, 1965, 3, p. 61 1 .
31a Judita Winkler, Zur relativen Chronologie der dako-gelischen Miimzen, tn Acta
Archaeologica Carpat hica, X, 1 968, 1-2, p. 1 1 3 şi harta de Ia p . 1 14.
32 C. Preda, op. cit., p. 231 ; idem, Despre 1nceput urile imitatiilor monetare d� tip
Filip al II-lea, op . cit., p. 71-72.
33 C. ,Pr ed a, Triburile get o-dace şi circulatia monedelor lui Filip al Il-lea Ja l!Ofd
de Dunctre, b1 SCN, VII, 1 !;156, 3-4, p. �60,
,
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prin descoperirea a 1 200 de tetradrahme şi cea. 1 1 50 drahme în
sudul Dunării 34•
Monedele de bronz Filip II şi Alexandru cel Mare care apar la
Zimnicea, trebuie adăugate la categoria monedelor care au o origine
sud-dunăreană. Ele se găsesc mai abundent la sudul Istrului, dar prezenţa
lor în nord semnifică şi aici începuturile unei reale circulaţii monetare 35,
Ca şi alte monede macedonene, pătrunderea lor spre linia Dunării se
face pe văile Strymon - Hebrus - Isker - sau Ogosto 36. Monede de
bronz Filip II s-au mai găsit la Preajba de Pădure ( jud. Dolj, un tezaur) ,
Mărgăriteşti ( j ud. Olt, 3 ex., care poate provin din cetatea dacică de aici),
Rădăeşt� 37, la care adăugăm şi pe cele deja amintite, de la Zimnicea.
Se poate uşor sesiza că aceste monede de bronz nu trec dincolo de
arcul carpatic.
O problemă aparte şi încă în discuţie, este cea a monetăriei lui
Lysimach, cea a lui Filip al III-lea Arideul, ca şi a altor diadohi. După
cum a demonstrat Margaret Thompson prin studiul său asupra tezaurului
de la Armenak, monetăriile diadohilor emit - încă mult timp după
moartea lui Alexandru, monedele de aur şi de argint Filip II sau
Alexandru III 38, Abia în 306-305 î.e.n., Lysimach va începe să bată
monede de argint şi bronz cu iniţialele sale şi c.u semnul său personal.
dar păstrînd tipurile lui Filip II 39. Din 297 î.e.n. , Lysimach va bate
monedă de tip Alexandru zeificat, dar nu va ajunge să aibă monede de
propagandă personală, cu portretul său 40• Acestea sînt faptele care ne
fac să reconsiderăm oarecum data pătrunderii la nord de Danubiu, a
unora din monedele de tip Filip II şi Alexandru cel Mare. Pînă în clipa
cînd, bineinţeles --după lungi şi minuţioase studii, vom putea preciza
apartenenţa monedelor de tip Filip II - Alexandru III, trebuie să presu
punem cel puţin că o mare cantitate din aceste monede parvin la noi şi
după anul 300 î.e.n., după cum credem că ar trebui să admitem că pînă
I dem , recenzia la articolul Winkler Judita, Drahma şi hemidrahma Jn sistemul
monetar al daco-geţilor, In Acta Mus Nap., III, 1966, p .75---89 (cu o planşă 1 n
text), din S C N , 20, 1 969, 2, p. 348-351 . Mai mult, In Tracia s- a găsit şi o ştanţă
monetară reprezent ind negativul unei imitatii Filip II ( Cf. C. Preda, Despre înce
puturile imitaţiilor monetare de tip Filip al Il-lea, In St udii Clasice, op. cit ., p. 77.
35 Bucur Mitrea, Mcmede antice şi feudale descoperite la Zimnicea, in SCN, 1 6,

M

1 965, 2, p. 241-243.
I dem , Pene t razione commerciale e circolazione monetaria nella Dacia prima delia
conquista, In ED, X, 1 945, p. 1 42.
37 Bucur M i tr e a Descoperirile monetare şi lc�gă t uri/e de schimb ale Histriei cu pOpi,•·
Iatiile locale în se c. V-IV î.e.n., In Stuclîi Clasice, VII, Bucuq�şti, 1 965, p. 1 50 ;
C. Preda, Triburile get o �{lace şi circulatia monedelor lui Filip al Il-lea la nord
de DI.JJil ă re, in SCIV, VII, 1 956, 3--4, p. 277 ; E. lsăcescu. MOtllede de bronz de Ia
Filip al Il-lea, regele Macedoniei găsite 1n O l t e nia in SCN, IV, 1 968, p. 3 1 9-322.
38 Margaret Thompson, The Mints of Lysimochus, in Essays in Greek Coin age pre
sented t o Stanley Robinson, Oxford, 1 968, p. 1 64.
39 Ibidem, p. 1 65.

36

.

,

'o Ibidem.
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- Alexandru cel Mare, găsite pe teritoriul
\Arii noastre, fac parte din categoria acelor emisiuni postume, şi deci au
venit în nordul Dunării după moartea lui Alexandru cel Mare, tot spre
anul 300 i.e.n. Aşa se explică de ce, în R.P. Bulgaria, din 40 de tezaure
rare au monedE! Filip IL cea. 50 % au numai piese Filip II, iar în celelalte
- - găsim şi exemplare monetare ulterioare ; ultima grupă de tezaure,
probabil că are în cea mai mare parte m onede Filip II - postume.
I ncercăm să aducem in discuti"' şi un alt document numismatic,
<"el al monedelor emise de coloniile greceşti vest-pontice şi de la sud de
1 laemus, a căror penetraţie la nord de lstru este destul de greu de
explicat prin drumul maritim sau prin retransmisibilităţi, -- drumul pe
uscat prin sudul Dunării, prin intermediul tracilor sud-dunăreni, fiind cel
mai ac c eptabil. Vom enumera aceste descoperiri cunoscute de noi :
Oradea ( 2 ex. din Maroneia) 4 1 , Popeşti-Novaci ( o tetradrahmă thasiană
••misă Ia Odessos, o monedă de bronz din Messembria, o tetradrahmă
elin Maroneia şi una din Amisos} "2, Zimnicea ( trei monede de bronz din
Odessos) 4:1, Mierlău-Bihor (o rr onedă din Maroneia) 44 , Boşneagu
Călăraşi ( o tetradrahmă din Maron0ia), la Cetăţeni o monedă de bronz
din Odessos �5• Furculeşti (o tetradrahmă din Maroneia) 46, Brîncoveanu
-- 2 tetradrahme din Odessos ( sec. II î.e. n. ), din C(lre una este o contra
facere şi una din Byzantion �7, Tîrnăvioara-Mediaş (o monedă de bronz
şi monedele de bronz Filip II

4 1 Bucur Mitrea. Descoperiri recente şi mai vechi de monede antice şi bizantine

1n R.S. România, tn SCN, 1 6, 1 965, 3, p. 608 ; idem, Decouvertes recentes ou plu s
anciennes de monnaies antiques el byzantmes eli! Roumanie, in Dacia, NS, IX, 1 965,

p. 492.

42 Bucur Mitrea. Descoperiri recente şi mai vechi de monede antice şi bizantine ln
Republica Populard Romând, tn SCN, 1 5, 1 964, 4, p. 571 ; id e m . Decouvertes

oociennes el plus recentes de monnaies Q1Iltiques el byzanli.n.es dans la RepubJique
Populaire Roumaine, tn Dacia, NS, VIII, 1 964, p. 373 ; R. Vulpe, Şantierul arheo
logic Popeşti, tn SCN, VI, 1 955, 1-2, p. 258 : idern, Şantierul arheologic Popeşli,
tn Materiale, VII. 1 961, p. 333.
43 1. Nestor, Aşezdrile din socie tatea primilivd şi sclavagisld ln regiunea Dundrea
de Jos, tn SCN, 1. 1 950, 1 . p. 94-95 ; Bucur Mitrea, Monede antice şi feudale
descoperite la Zimnicea, op. cit., p. 244.
44 Bucur Mitrea, Descope-riri recente şi mai vechi de monede antic e şi bizantine ln
Republica Socia/isld România, in SCN, 1 9, 1 968, 1, p. 1 72 ; idern, Decouvertes
recenles el plus anciennes de monnaies anliques el byzantines en Roumanie, tn
Dacia, NS, XII, 1 968, p. 447.
45 Bucur Mitrea, Descoperiri recente şi mai vechi de monede antice şi b�ant1n e
ln RPR, in SCN, XIV 1 963, 2. p. 467 ; idern, Decouvertes recentes el plus ancien
nes de monnaies anti ues et byzanlines su r Je terrltoire de la Republique PopU
laire Roumai.n.e, in Dacia, NS, VII, 1 963, p . 589-590.
441 Idern
Descoperiri recente de monede antic e pe teritOil'iul Republicii Populare
Româ'ne, in SCN, XI, 1 960, 1 , p. 191 ; idern , Decouvertes recentes de monnaies
anciennes sur le territoire de la Republique Populaire Roumaine, tn Dacia. NS,

q

IV, 1 960, p. 589.
47 Bucur Mitrea Descoperiri recent e şi mai vechi de monede antice şi bizantine 1n
Republica Sodialist(f România, tn SCN, 20, 1 969, 1 , p. 1 6l
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din Messembria) 48, Bucureşti-Căţelu (monede de bronz din Byzantion) 49,
Celei ( o monedă a Maroneii) , Sîngeorzu-Nou (un exemplar din Maro
neia) 50 etc. Deci, ar fi aproape 20 de monede, unele de bronz, altele de
argint, printre care găsim unele contrafaceri certe ( la Brincoveanu) .
Aceste monede vin l a nord d e Dunăre î n tot cursul secolelor III-II Le.n.,
arătînd şi pe această cale orientarea economică şi politică a lumii getice
de la Dunăre.
Datate de C. Preda în a doua jumătate a secolului al III-lea - ince
putul secolului al II-lea î.e.n., monedele-imitaţii de tip Larissa par a
aparţine unei zone care cuprindea sud-vestul Olteniei şi peste Dunăre,
zona Vidinului. Deşi nu se poate preciza regiunea unde au fost emise,
existenţa lor pe ambele maluri ale Dunării reprezintă o confirmare a rela
ţiilor dintre geţii de Ia nordul şi de la sudul fluviului din această zonă 51.
Monede-imitaţii de tip Larissa au fost găsite la Bugiuleşti, Hinova ( un
tezaur), Sărbătoarea ( 9 ex. ) , Adîncata ( 1 ex. ) , Costeşti ( 1 ex.), lîngă
Braşov (5 ex. ) , Lugoj ( 2 ex.) , in zona Vidinului, in R.P. Ungară şi
R.S.F. Iugoslavia 62,
In ceea ce priveşte m onedele j aniforme de pe teritoriul ţării noas
tre, ele nu pot fi atribuite cu certitudine sudului Dunării. Exemplarele
găsite la Bugiuleşti ( 2 ex. ) , Rîmnicu Vîlcea ( 1 ex.) , Govora ( 1 ex. ) , Polo
vragi ( 1 ex.) , Craiova ( 29 ex.) , Adîncata ( 1 ex.) , Piatra Albă ( l . ex.) ,
Oltenia ( 1 8 ex. ) , Rîmnicu Sărat ( 1 ex.) , România ( 1 ex. ) , c a ş i cele din
sudul Dunării, de la Vidin, Turtucaia şi R.P. Albania (3 ex.) , arată o
concentrare a lor în estul Olteniei, de unde par a fi emise, dar se remarcă
şi răspîndirea lor pe teritoriul din n ordul R.P. Bulgaria. Ca oriq-ine, sînt
atribuite monetăriei dacice, iar începuturile emiterii lor pot fi plasate
prin a doua jumătate a secolului al III-lea sau începutul secolu
lui II î.e.n. 53•
I n fine, un ultim orizont monetar de provenienţă tracică, pare a
fi cel al imitaţiilor thasiene care circulă la nord de Dunăre pînă la
apariţia denarulni republican 54• Imitatiile de monede thasiene se află
48 E. Chirilli,

V. Ludicel, T. Pepelea, G. Togal!l, Descoperiri monetare antice şi
bizanti1ne tn Til'ansilvania, in Acta Mus Nap., IV, 1 967, p. 458.
49 Bucur Mitrea, Descoperiri recetnte şi mai vechi de monede ClJll tice şi biza n tine In
Republica Populară Română, in SCN, XII, 1 96 1 . 1, p. 1 45---1 46.
50 E. Chirilli şi 1. Pop, Tezaurul monetar de la S1npet ru (or. Braşov), tn Apu/um,
VII/ ! , Sibiu, 1 968,

p.

1 6'2, 1 64.

5 1 C. Preda, Monnaies imiant

lE: type "Larissa" e l a /�le jnnilorme decouve rtes ă
Bugiuleşti (Olle�ie ), în Dac in, NS, VIII. 1 964, o. 356-35!l
52 Ibidem, p. 356-357.
5 3 Ibidem, p. 350-361 .
54 Bu cu r Mitrea, Penetrazione commerciale e circolazione monetaria nella Dacia
prima della conquisia, op. cit ., p. 73 ; C. Preda, Probleme de numism at ică geto
dacicd, in SCN, III, 1 960, p. 47 ; E. Chi!rilli, G, Mihl!escu, Tezaurul monetar de la
Căprioru. Contribuţii la studiul cronologiei şi circulaţiei tetrad·rahmelor Macedo-
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rlispîndite pe un spaţi� mult mai larg decit cel al monedelor amintite
anterior, dovedind şi in acest chip, generalizarea necesităţii monetare
la geto-daci, in această perioadă. Asemenea imitaţii s-au găsit la : Celei
(3 ex.), Coada Malului ( şi o tetradrahmă Cotys) , Dobreni ( 25 ex. ) , Olteni,
Păcureţi (3 ex. ) , Peştera Bolii ( 1 2 ex. ) , Poiana Teiului (3 ex. ) , Popeşti
Leordeni ( 20 ex., una avînd chiar legenda THRAKON în loc de
THASION) , Sîncrăieni ( 1 ex. ) , Stoieneşti ( 14 ex) , Suhaia (2 ex) , Transil
vania (in 3 tezaure) 55, Popeşti-Novaci ( 2 ex.) 56, Herăstrău 57 , Turda,
Monor ( Reghin), Braşov 58, Nucii (Oltenita ; 40 ex. ) , Merişani ( Alexan
dria) 59, Viişoara (4 ex. ) , Berceni ( 2 ex.) oo, Sînpetru ( Codlea, 57 ex. ) ,
Furculeşti ( Videle) 61, Călugăriţa (Alexandria, 4 ex. ) , Chiseletu ( Olteniţa,
tezaur), Timişoara 62, Brîncoveanu 63, Oaia � . Gura Padinii ( 1 ex.) 65,
nlei Prima şi ale lmulei Thasos, Bucureşti, 1 969, p . 26---27 1 Cf. T. Katarova. Novt
danni za datirowkata na tetrodrakmite na ostrov Tasos ot vtori period na mone
tosemnetomu i na traklisklte tetradrahmi ot I v. tr. A. Ă., tn Izv. Insi., XXVII,

1 964, p. 131-144, pl. 1-V, p. 1 45-149, (rez. englez�. p. 1 50-152).
55 E. Chirilll, G. Mihllescu, op. eli., p. 32-36.
56 V. PArvan, Dacia 3, (traducere de R. Vulpe), Bucureşti, 1 958, p . 83 şi nota 9 1 ,
o. 1 66--168 (din cele 2 0 tP.tra<lrahm� thasiene. una are leQenda HERACLEUS
SOTEROS THRACON, adicll, ,.a lui Herakles Mintuitorul tracilor"l.
57 Dorin Popescu, Nnuveaux tresurs geto-fl aces en argent, In Dacia, XI-XII
( 1 945--1947), 1 948, p, 35, 41 . 50 1 idem, Tresors dCJJC e s en argent des collection s
de 1' Academie de Ia Republique Socialiste de Roumanie, In lnventaria Archaeo
logica, fasc. 5, Bucarest.. 1 968. R 22d.
58 E. Chlrili'i, Şt. Di1nili1, V. Feneşanu, 1. Pop, Descoperiri monetare antice t.n Tran
silvania (Il), tn Apulum, VI, 1 967, p. 607.
59 C. Preda, C Jteva tezaure monetare antice descoperite in regiunea Bucureşti, tn
SCN, 1 7, 1 966, 2, p. 372-373.
60 Bucur Mitrea, Descoperiri rece-nte de monede antice pe teritoriul Republicii
Populare Romane, In SCIV, IX, 1958, 1 , p. 1 53 ; idem, Decouvertes reccntes de

monnaies antiques et byzantines sur le territoire de Ia Republique Popu1a11re
Roumatne, tn Dacia, NS, Il. 1958, p. 494-----496 ; idem, Monedele oraşelor Dvrrha
chlum şl Apollonia 1n Mo1dova, tn SCN, Il, 1 958, p. 78 ; idP.m, Nota suplimentară
despre tezaurul mOlfletar de Ia Viişoara, In SCN, III, 1 960, p. 449.
6 1 Bucur Mitrea, Descoperiri recente de mOlflede antice pe teritoriul Republicii
Populare Romane, tn SCN, XI, 1 960, 1 , p. 1 90-1 9 1 ; idem . Decouvertes recentes
de monnaies anciennes sur le terriloire de la Republique Populai>Ie Roumaine, in
Dacia, NS, IV, 1 960, p. 589.
62 ldem, Descoperiti recente şi mai vechi de monede antice şi bizantine în Republic a
Populară Romai]Jă, In SCIV, 1 5, 1 964, 4, p. 569, 571 -572 ; idem, Decouvert e s
anciennes et plus recei]Jtes de moonaies antiques et byzantines dans la Republique
Populaire Roumaine, In Dacia, NS, VIII, 1 964, p. 372, 374.
63 Bucur Mitrea, Descoperiri recente şi mai vechi de monede antice şi bizantine ln
Republica Socialistă Romania, tn SCN, 20, 1 969, 1 , p. 1 62.
64 Idem, Descoperiri recente şi mai vechi de monede ani ice şi bizai]Jtine ln
Republica Socialistă România, tn SCIV, 2 1 , 1 970, 2, p, 333.
65 ldem, Un nou tezaur de dei]JCMi roma111 i din timpul republicii descoperit ln Olt e 
nia, In SCN, 2 1 , 1 970, 3, p. 431.
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Covurlui ( 5 ex.) 66, Sfinţeşti ( 1 3 ex. ) 67, Stăncuţa 68, Adînca ( Ttrgovişte) 6111,
Afumaţi 70, Salu Nou ( Oradea, 1 ex.) , Remetea Mare 71 , Tămădăul Mare 72,
Tărtăreşti, Colentina, Tei, Pipera, Cojasca, Bogaţi 73, Epureni (Huşi) 74,
Butculeşti (Teleorman) 75, Călugăreni 76, Poiana 77, Pirlita ( corn. Vasilaţi,
Olteniţa), Vlădeşti ( Rîmnicu Vîlcea) 78, Bolsaia ( corn. Costeşti, Orăştie) 79,
Piatra Roşie ( 1 ex. ) ao, Zimnicea 81, Luica ( j ud. Ilfov, 1 0 ex.) 82 etc.
Deşi informaţiile de care dispunem - sînt destul de lacunare, totuşi
pe malul drept al Dunării se constată existenţa monedelor venite dinspre
nordul fluviului 83. Ele parvin în diferite perioade şi semnalează pre
zenţa, dacă nu etnică, cel puţin culturală, a triburilor getice din stinga
Dunării sau putem presupune, uneori, chiar a unuia şi aceluiaşi trib
getic care-şi avea teritoriul său pe ambele maluri.
Cîteva tezaure de monede greceşti şi dacice necunoscute, des
coperite pe teritoriul RPR, in SCN, VI, 1 955, 1 -2, p. 305.
67 Bucur Mitrea, Descoperirea monetară de la Sfinţeşti (Telenrman), in Materiale ,
I, 1 953, p. 522.
68 C. Preda, Asupra descoperirii monet a.re de la Stdncuţa (reg. Galaţi), in SCN, II,

66 Irimia E. Dimian,

1 958, p. 246---2 47.
611' Idem, Pe marginea unor descoperiri mOllet are recente , in SCN, Il, 1 958, p. 384.
70 Bucur Mitrea, Legăt u rile comerciale ale geto-dacilor din Muntenia cu Republic a
romană, reflectate în descoperilri monetare, In SCN, Il, 1 958, p. 1 56.
71 Judita Winkler, Tezaurul de monede romane! republicane de la Salu-Nou (reg.
Oradea), in SCN, I, 1 957, p. 79 şi 1 1 0.
72 Corneliu Secdşanu, Monede din tezaurul de la Tdmădăul Mare (reg. Bucureşti),
in SCN, I, 1 957, p. 31-39 .
73 Bucur Mitrea, Descoperirea monet(]Jră de la 'fămădă ul Mare (reg. Bucureşti), şi
problema mOlledelor celţilor boi 1.n Dacia, In SCN, I, 1 957, p. 22.
i� Dorin Popescu, Objets de parure gelo-dace s en argent, in Dacia, VII�VII I
( 1 937-1 940), 1 94 1 , p. 1 99.
75 Gh. Stefan, Un pe lil tresar de monnaies decouvert en ValaciJie, in Dacia, IX-X
( 1 94 1 -1 944), 1 945, p. 356.
76 IJucur Mitrea, Descoperiri .recente şi mai vechi de monede antice şi bizantine ln
Republica Socialistă România, in SCN, 18. 1 967, 1 , p. 1 92 1 idem, Decouvertes
recenles et plus ancie·nnes de monnaies anl iqueş, In Dacia, NS. XI, 1 967,p. 379.
77 R. Vulpe, Activitate a şantierului arheologic Poiana-Tecuci, 1950, in SCN, II,
1 951 ,2, p. 1 87.
7A Bucur Mi trea, Descoperiri recente şi mai vechi de monede antice şi bizantine in
Republica Populară Română, in SC/V, XII, 1 96 1 , 1 , p. 1 46--- 1 47.
79 Bucur Mitrea, Descoperiri .recente ş i mai veclii de monede antice şi bizantine in
R.S. România, in SC/V, 1 6, 1 965, 3 . p. 606 ; iclem, Decouvertes recelllt es ou plus
anciennes de monnaies Mliques et byzanli.nes en Roumonie. in Dacia, NS. IX.
1 965, o 490
80 C. Daicoviciu, Cet atea dacică de la Piatra Roşio�. Bucureşti, 1 954, p. 75--7 6.
8 1 Bucur Mitrea, Monede ant ice şi feudale descoperite la Zimnicea, in SCIV, op. cit.,
p. 245.
B2 Maria Chitescu, Cercetări de teren privind d·mă descoperiri monetare (Căbeşli,

jud. Bacău : dral1me hist riene şi Luica, jud. Ilfov : tet radra.hme thasiene, in SCN,
IV, 1 968, p. 448-449.
83 Bucur Mitrea, Un tezaur cu monede dace descoperit la Bucureşti de o echipă de
muncitori a intreprinderilor Statului Popular, în Studii şi reierate privind Istoria
României, partea I, Bucureşti, 1 954, p. 296.
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La Beljanovo ( Russe) , alături de 300 de monede-imitaţii Filip III,
s-au găsit şi 3 tetradrahme Filip Il, de tipul .. cu cioc de raţă 11, specifice
Olteniei 84 ; la Gagalea ( Russe) s-au mai găsit într-un alt tezaur cîteva
exemplare care aparţin monetăriei dacice 85, iar la Russe şi Pirgovo
Russe s-au descoperit două tezaure de monede dacice de tip " Vîrteju
Bucureşti11 86. La acestea, adăugăm monedele pomenite m ai înainte,
adică imitaţiile de tip " Larissa precum şi monedele janiforme. I n acest
mod, şi malul drept al Dunării ne apare, cu toată lipsa noastră de infor
maţii, ca o zonă din care nu numai că vin spre nord diferite monede,
dar şi ca o regiune ce primeşte din partea. �tîngă a fluviului unele monede
sau poate, el apartine unei zone de circulaţie monetară comună ambe
lor ţărmuri.
I n urma acestei succinte prezentări, observăm că principalele ori
zonturi monetare care constituie o mărturie a legăturilor dintre tracii
sud-dunăreni şi lumea geto-dacă, sînt următoarele : 1. Imitaţiile de tip
Filip II, monedele de bronz Filip II şi Alexandru cel Mare, precum şi
monedele regilor traci ; II. Monedele imitînd drahmele şi tetradrahmele
lui Alexandru cel Mare şi Filip al III-lea Arideul ; III. Monedele colo
niilor greceşti vest-pontice sau de la sud de Haemus ; IV. Imitaţiile de
t i p Larissa ; V. Imitaţiile thasiene.
Monetăria tracică apare pe la sfîrşitul secolului al V-lea î,e.n., prin
monedele regilor odryzi Sparadokus şi Seuthes 1 87 , după care mai putem
aminti şi de emisiunile lui Saratokos ( pe la 400 î.e.n.) ss, Hebryzelmis &9 ,
care emite monedă de bronz, Metokos sau Amatokos 90, Teres şi Ketri
poris în sec. IV î.e.n. 91, Eminakos, Samma ( . . . ) , Bergaios, Spokes,
Bastareus 92, şi, în fine, ale regilor peoni Lykeios şi Patraos 93. Monede
mai emit şi alte triburi tracice, cum sînt decadrahma tribului deronilor
11 ,

84 T. Gerasimov, Kolektivni nahodki na moneti, in Izv. Insi.. XXV, 1 962. p. 288
85 Ibidem, Izv. Inst., XVII, 1 950.
86 C. Preda, in recenzin Ia Winkler, Judita, Drahme şi hemidrahma 1n sistemul

monetar al daco-geţ/lor, 1n Acta Musei Napocelll sis, III, 1 966, p. 7�9 (cu o planşd
in text), in SCN, 20, 1 969, 2, p. 350-351 .
87 A. N. Muşmov, Anlicmite moneli i monetile na Bălgarskite tare, Sofia, 1 9 1 2, p.
330 ; E. Muret, Tetradrachme de Sparadocus, 'l'oi des Odryses, In Bull. de Corresp.
Hell., 3, 1 879, p. 409-41 J;l
III! A. Sallet, Thrakische und makedonische M1lnzen, I n leit. f. Num., 1 , 1874, p.
163-171 ; A N. Muşmov, op. cit ., p. 331 .
89 W. Wroth, Greek Coins acquired by the British Museum � n 1890, i n Num. Chro
nicle, 1 89 1 , p. 1 1 7-134 ; A. N. Muşmov, op. cit., p. 332.
90 A. Rogalski, in Izvestiia-Varna, XIII, 1 962, p. 1 7-20.
91 W. Wroth, op. cit ., p. 1 1 7-134 ; T . G er a si m ov In Izvestiia-Inslilul, XIX, 1 955,
p. 1 23--1 28 ; A N. Muşmov, op. cit., p. 333.
92 R. Vulpe, La successioill des rois Od1ryses, op. cit ., p. 246.
·93
H. G aebl er Die antiken Miinzeill von Maked()IIia und Paionia, Berlin, 1 935, p .
1 99-205.
,

,
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( sec. VI-V i.e.n.) 94, iar mai tîrziu sînt emisiunile lui Seuthes III 95, ale
lui Croios 96, Skostokos II şi Adaios din Kypsela 97. Unele triburi tracice
vor imita, de asemenea, monedele greceşti sau chiar pe cele autohtone,
cum ar fi imitaţiile lui Patraos, ale Maroneii 98 ( mai ales imitaţiile de
bronz ale Maroneii de după anul 342-34 1 î.e.n. , ale lui Amadok
şi Teres) 99,
Deşi apar din sec. V î.e.n. , putem sublinia că monedele tracice
pătrund la nordul Dunării abia la sfîrşitul secolului al IV-lea î.e.n. , 0 dată
cu monedele macedonene , ca şi cu imitaţiile acestora - de origine
.mdică. Apariţia în aceeaşi perioadă şi a monedelor de bronz macedonene
la nord de Dunăre, semnifică începutul unei reale circulaţii monetare,
fapt concordant şi cu realităţile arheologice şi istorice.
Putem conchide că apariţia la nord de Istru a monedelor macedo
nene originale (postume sau nu) , a imitatiilor - Filip II bine execu
tate, a monedelor de bronz Filip II şi Alexandru cel Mare, ca şi a mone
delor tracice, a fost aproape concomitentă, putînd exista unele mici
diferenţe în timp greu de sesizat şi care nu pot fi - în ultimă instanţă
- de maximă importanţă. Această pătrundere spre nordul geto-dacic
se produce dinspre sudul tracic al Dunării şi are loc în j urul anului
300 î.e.n.
Imediat după acest orizont monetar, poate la foarte puţin timp, imi
taţiile după tetradrahmele şi drahmele lui Alexandru cel Mare şi Filip
al III-lea Arideul vin pe aceeaşi cale la nord de Istru, dar de aceastll
dată monedele respective avînd o răspîndire spaţială mai largă decît
cele aparţinînd primei categorii.
Desprinderea categoriei monedelor coloniilor greceşti vest-pontice
sau de la sud de Haemus, după părerea noastră, are darul să arate direc
ţia din care continuă să parvină în lumea geto-dacă moneda sudică, ca
şi a persistenţei unor traditionale leqături cu lumea tracilor sud-dună
reni ; aceasta, deşi acum este epoca marii dezvoltări a monetăriei dacice.
La rîndul lor, imitatiile tip .,Larissa " constituie - pentru noi,
dovada numismatică sigură a menţi,nerii unor legături între triburile
94 T. Gerasimov, Dekadrahma no. trakiiskoto pieme Derani, in Izv. mst., XX, 1955,
p. 576-577 ( r ez in franceză, p. 577-578).
95 N. A. Muschmov, Miinzftmde aus Buigarien, in NZ, 51 ( 1 1 ), 1918, p. 43-54 ;
idem , Einige U mgeprăgt e thrakische und makedonische Miinzelll , in Monatsbiatt
der Numismal ischen Gesellschait iln Wien, 1 1 , 1918, p. 1 7-18 ; F. Schonert-Geiss,
Litera turiiberblicke der griekischen Numismatik Thrakien, in Jahrbuch liir Nul1lis
malic und Geldgeschichte, 1 5, 1965, p. 1 7 1-172, nr. 315.
96 Th. Gerasimov, Rail"e Coins of Thrnce, in NC, s .n . , XVII, 1957, p. 1-5, pl. 1.
97 G. Mi ha ilov , La Thrace aux N-e et III-a siecle avant notre ere, tn Athenaeum,
NS, 39, 1 96 1 , 1-2, p. 3 1 .
98 T. G e rasimov, i n Izv. I111s 1, XXVI, 1 963, p. 270--272 ; J. Jurukova, in Izv. Inst.,
XXVIII, 1 965, p. 1 23-128.
99 J. Jurukova, Trakiiski podrajeniia na bronzovl moneti na Maroneia, tn Izv. lnst.,
XXVIII, 1 965, p. 122-128 (rezumat in limba franc ezA p. 1 28).
.

,
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getice de pe ambele maluri ale Dunării, chiar atunci cînd moneda geto
dacică a ajuns la maxima sa înflorire.
De asemenea, imitaţiile după tetradrahmele thasiene - găsite de
cele mai multe ori împreună cu tetradrahmele thasiene originale, indică
un drum pe uscat spre Dunăre, de-a lungul Peninsulei Balcanice şi pentru
monedele din Thasos şi pentru cele create de tracii sud-dunăreni.
O dată cu aceste monede vin, de altfel, şi alte piese monetare,
reprezentînd aceeaşi provenienţă sud-dunăreană. Ne gîndim la monedele
emise de cel de-al doilea regat odryd sau la acelea din lumea elenis
tică asiatică.
Ajunşi la capătul acestei sumare prezentări a legăturilor monetare
dintre tracii sud-dunăreni şi lumea geto-dacică, putem remarca, după
cum reiese şi din harta anexată (harta 1), că in jurul anilor 300 î.e.n.,
cind apare primul orizont monetar discutat, descoperirile se grupează în
zona apropiată de Dunăre, ca, pe măsură ce ne apropiem de secolul 1
î.e.n., ele să se înmulţească şi în zona arcului carpatic, fenomen cores
punzător şi evoluţiei culturii materiale autohtone din această perioadă.
Fără a pretinde că am epuizat discutia, credem că ne-am făcut doar
datoria de a reveni, în stadiul actual al documentării, la acest aspect al
circulaţiei monetare antice de pe teritoriul patriei noastre care, evident,
îndeamnă la concentrarea atentiei noastre - din ce în ce mai mult
asupra zonei de la sudul Dunării, în lumea tracilor sudici, unde vom
putea găsi, probabil - şi unele exp licaţii ale apariţiei monetăriei dacice
sau chiar a evolutiei ei.
-'"'

MONETARY DISCOVERIES AND THE CONNECTIONS BETWEEN THE SOUTH
DANUBIAN THRACIANS AND THE GETO-DACIAN WORLD

S UM MAR Y
As the origin of Lat�ne in the North of the Danube is still discussed, we COIIls ider
that the numismatics can help the analyzing of this process.
There are monetary discoveries which come from the South of the Danube,
showing the Thracian origin of some of the first coins who circulated on the territory
of our country.
There &Te five mometary strata which attest the connections between the South
Danubian Thracians and the Geto-Dacian world : 1. The imitations of Philip 11-type
(see on the map num. �4), the bronze coins of Philip II and Alexander the Great
(see on the map num. 65-68), as well as the coins of the Thracian kings ((on the map
num. 1-2) 1 II. The coins which imitale the drachmas and tetradrachmas of Alexander
the Great and Philip III Arideus 1 III. The coins of the West-Pontic Greek colonies or
of lhe colonies from the South of Haemus (see on the map num. 70--80 ) 1 IV. The
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imitations of Larissa type (on the map num . 80---8 5) ; V. Thasian imitations (see an the
map num. 86--- 1 39).
At the end of the IV-th century before our era entered at the North of the
Danube the coins of the Thradan kings at the sarr.e time with the Macedonian
coins and their imitations of South origin. At the same time there appe811' at the North
of the Danube the Macedonian bronze coins. Ali these penetration show the beginning
of a real monetary circulation in the North-Danubian zone.
At the South of the Danube it is realized the presence of some coins which
have come from the North of the river ( at Beljanovo-Russe, Gagalea-Russe, Russe,
Pirgovo-Russe ).
About at 300 before our era Lhe discoveries are grouped near the Danube, during
Lhe following centuries, the discoveries increase in the other Geto..JDacian regions too.

FIGURE EXPLANATIONS
Fig. 1 . - The map of the Sodalist Republic of Romania with the Thracian moneta.ry
discoveries, the bronze coins of Philip II and Alexander the Creat, coins of
the West-Pontic Greek colonies, the imitalions of Larissa type, as well as
Thasians imitations.
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COPII ŞI IMITAŢII DE DENARI ROMANI REPUBLlCANI
IN DACIA
de MARIA CHIŢESCU

Dacă pe plan general european imitaţiile aşa-zise "barbare" după
denari romani republicani au format încă de la începutul secolului nostru,
obiectul a numeroase studii şi monografii, fiind inserate în multe cata
loage 1, pentru ţara noastră nu există încă o lucrare mai amplă despre
acest gen de descoperiri. Toată activitatea numismatică în această direc
ţie se reducea in ultimă instanţă numai la scurte referiri sau note în
articolele în care, pe lîngă alte probleme şi aspecte este atinsă şi aceea
a imitaţiilor 2,
de monedă imitată "barbară" existentă pe teritoriul
vechii Gallii amintim lucrările lui A. Blanchet, Trafte des monnaies Gauloises
1-11 , Paris, 1905 ; Henri de la Tour, A tlas des monnaies gauloises, Paris, 1 892:
Pentru Pannonia .această coloSAa!1i n·uncă a fost făcu tă d0 Robert Forrer, Keltische
numismatik der Rhein·und Donaulande, Strassburg, 1 908, şi O. Gohl, care publică
şi discută tezaure de monede barbare descoperite in Ungaria, in Numizmatikai
Kozl01ly ; Cf., O. Gohl, Die Miinzen der Eravisker, In Num. Zeltsch. 53 1 903
p. 145-168 ; acelaşi in Num. Koz. , 1, 1 902, p. 30 şi urm. ; Num. Koz. , IV, 1 S 'J5, p :
75 şi urm. Tot pentru Pannonia trebuie amintită şi marea lucr-are a lui Gr6f
Dessewffy Miklos . Barbar Penzei, Budapesta, 1 91 0-1915.
2 Const, Moisil, Monetele dacilor, In BSNR, XV, 1 920, p. 59---78 ; B. Mitrea, Le
tresar de Fdrcaşele (dep. de Romanati), in Dacia, IX-X, 1 941 , 1 944, p. 380---383 ;
Suza.na Dimitriu, Falsuri monetare 1n antichitate, in BSNR, nr. 92-95, 1 944--47,
p. 45-58 ; Judita Winkler, Contributii numismatice la istoria Daclei, ln Se. St .
Cluj, 1 955, p. 50---5 1 , şi p. 1 54-158, unde se găsesc tabelele cu tezaurele in
cuprinsul cărora se află şi monede imitate ; cf., aceiaşi, Tezaurul de monede
romane republicane de la Salu-Nou (•reg. Oradea), in SCN, 1, 1 957, p. 79--- 1 12 ;
cf. aceiaşi, Schatzlunde romischer Silbermii111zen J1n Dakien bis zum Begin n der
Ddkerkriege, in Jahrbuch liir Numismat ik und Geldgeschichte, XVII, 1 967, p.
1 30--- 135 . O. Floca Descoperirea monetard de la Sdlaşul de Sus (reg. Hune·
doara şi �nele constderatii asupra monedelor romane republiCane de imitatie, in
SCN, III, 1 960, p. 89---1 34 ; Maria Chitescu, Notd asupra t�zawuluJ_ de monede
romane republicane de la Poroschia (AJex� ndria), in SCN, -�6, 1 965, 1 . p. 1 71-175 ;
cf., aceiaşi, Unele consideratii pe . mar?'mea contrafacem monedeJ. romane 1 n
Dacia, bazate pe 0 recentd descopert.re dm Moldova, In SCN, IV, 1 968, p. 127-137
1 Pentru marea can ti tate

Memoria Antiquitatis, III, 1 971.
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Cel dintii care a pus problema imitaţiilor de tip roman din Dacia a
fost Leon Ruzicka. I n cadrul a două articole, el publică un număr de 20
de irnitaţ�i după denari romani republicani din colecţia sa, pe care le iden
tifică, le descrie şi le clasifică pe bază de legendă 3• Cu toate că, ulterior,
descoperirile de pe teritoriul ţării noastre au demonstrat că, Dacia este
una din regiunile în care alături de moneda romană, emisă în atelierele
oficiale, se întîlneşte şi o importantă cantitate de monedă imitată, consta
tarea n-a reţinut prea mult atenţia cercetătorilor, considerîndu-se că
descoperirile de ace�t fel sînt încă insuficiente sub raport numeric şi
deci, fără prea mare importanţă "· l ntocmind un tabel - ce nu are nici
decum pretenţia de a fi complet - cuprinzînd numai o categorie de imi
taţii după denari romani republicani, descoperite în Dacia, constatăm
mai întîi prezenţa unui număr important de astfel de monede. l n al
doilea rînd se remarcă faptul că, spre deosebire de ţări mai îndepărtate
sau mai apropiate, teritoriul Daciei se caracterizează prin existenta a
două categorii de imitaţii, ambele reprezentînd emisiuni de argint 5•
Prima categorie o formează monedele de argint, ce reproduc exact
originalele şi care, din acest motiv, prezintă un grad mai mare de difi
cul tate în efortul de a le deosebi de originale.
Cea de-a doua categorie bogat reprezentată sub raport numeric, in
cuprinsul diferitelor tezaure monetare descoperite la noi in ţară, cuprinde
monede cu efigiile şi legendele redate stilizat.
Considerînd ambele categorii drept imitaţii neoficiale, făcute în
lumea aşa-zisă "barbară" după monedele romane, numai, şi exclusiv,
pentru înţelegerea clară a celor două categorii, vom folosi în continuare
denumirile de copii pentru prim� categorie şi imitaţii pentru cea de-a
doua. I nainte însă de a încerca să discutăm unele aspecte ale problemei
imitatiilor din Dacia, considerăm a fi util să facem,_ în prealabil, unele
precizări in legătură cu metodele de lucru necesare studierii monedelor
ce se încadrează în prima categorie amintită mai sus, adică a
copiilor monetare.
3 Le?,n Ru zicka, Barbarische republikanische d enare aus Rumdnien, 1, In Pranklurt e r

_
MunzzeJtung,
1913, nr. 1 50, extras, p. 1-4 şi planşă ; cf., acelaşi, Barbarische
republikanische Denare aus Rumă111 ien. II, in Berliner Miinzblăt ter. Neue Polge,
nr. 239, nov. 1 921, p. 266-268.
4 1. Winkler, Tezaurul de monede . . . , in SCN, 1, 1957, p. 79-1 1 2 ; aceiaşi in Schatz
loode romischer Silbermiinzen in Dakien . . . , in JNG, p. 1 3(}.... 1 35, unde deşi
trece şi descoperiri recente nu adunll. imitaţiile din cuprinsul tezaurelor, rămi
nind la cifra veche de circa 90 exemplare publicate In Contribuţii numismatice . . . ,
Se. Şt. Cluj 1955, p. 51 ; O. Floca op. cit., p. 89-134.
5 In articolul, Unele consideratli pe margmea contralaceril monedei romane Jn
Dacia . . . , in SCN, IV, 1968, p. 128, am arll.tat eli existll. de fapt trei categorii de
imitatii, a treia fiind reprezentat ă de monedele iourrees, care reproduc perfect
exemplarele folosite ca model, şi ele destul de numeroase In Dacia din perioada
romana republicana sw din perioada romană imperial!.
,

,
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I n cadrul a două comunicări, urmate de două studii recente, Bucur
Mitrea propune unele criterii, pe baza cărora să se poată face deosebirea
Intre o monedă copiată şi una originală 6, criterii, care, după autorul
menţionat ar fi stilul şi greutatea monedelor. I ncercînd să analizăm
aceste criterii, constatăm mai întîi, că orice operaţie de copiere a mone
dei antice nu se putea efectua decît prin luarea probabilă a unui mulaj,
după care să se facă apoi un tipar monetar. I n această situaţie socotim,
impreună cu M. H. Crawford 7, că este firesc ca monedele copiate să
fie identice cu . originalele. S-a constatat însă că există unele originale
care nu sînt întotdeauna absolut executate corect. De pildă, se întîlnesc
anumiţi denari, pe reversul cărora numărul picioarelor cailor de la trigi
şl mai ales de la cvadrigi, nu corespunde cel mai adesea, realităţii. ( De
exemplu, C. Vibius Pansa (Sydenham, Italia, 684, a. 89-88), Aemilius,
Scaurus, P. Plautius Hypsalus, (Sydenham, Roma 9 1 3, a. 58 î.e.n.). In alte
situatii cum este cazul denarului emis de magistratul [L. Marcius] Ph: lip
pus (Sydenham, nr. 919, pl. 25) , deşi tot original, se observă că are pe
revers în locul numelui PHILIPPUSB, litere, care n-au nici o legătură
Intre ele. I n ambele cazuri menţionate mai sus, ne putem, aşa dar, înşela
uşor, dacă folosim exclusiv metoda analizei stilistice.
Dacă însă, în momentul de faţă, analiza stilistică, mai tntimpină
lncă, după cum am v ăzut, unele greutăţi în acceptarea ei ca sigur criteriu
de lucru, în schimb, se pare că greutatea monedei este un mijloc ce poate
fl folosit cu bune rezultate. Pentru aceasta am făcut comparaţia între
media greutăţii a patru tezaure ascunse în Dacia la date diferite şi două
tezaure din Bulgaria şi respectiv din Italia. Pentru Dacia am luat ca
termeni de comparaţie tezaurele de la Sfinţeşti, jud. Teleorman 9, cu cea
mai recentă monedă din anul 72 i.e.n. şi greutatea medie de 3,81 g ;
Călineşti, jud. Teleorman 10, cu ultimul denar din anul 54 i.e.n. şi greu
tatea medie de 3,76 g ; Dobirca, jud. Alba 11, cu cea mai nouă monedă
6 B. Mitrea, Moneda republicană romană şi unitatea lumii geto-dace, In Unitate
şi continuitate ln istoria poporului român, sub r ed ac�ia lui D. B erciu, Bucureşti,
1 968, p. 53-64 ; acelaşi, Unitatea geto-dacă rellectatd In monetăria dacă 1n AUB,
Seria istorie, 1 969 (sub tipar).
7 M. H. Crawford, Plated Coins-False Coins, tn NC, VIII , 1 968, p. 53-59 1 acelaşi '
N, Fabi Pictor, tn NC, V, 1 965, p. 1 49-154.
B A se vedea E. A. Sydenham, The Coinage oi lhe Roman Republic, Londra,
1 952,
pl. 20, nr. 684 (c) ; pl. 25, nr. 913 pentru primul exemplu şi pl. 25, nr. 9 1 9 pentru
denarul emis de (L. Marcus) Philippus.
9 B. Mitrea, Descoperirea monetară de la Sfinţeşti (Teleorman), tn Materiale 1
1 953, p. 507-522 ; el., 1. Winkler, in Se, SI. Cluj, p. 146, nr. 1 57, acei aşi � �
JNS, p. 1 53, nr. 1 39 ; M. H. Crawford, Roman Repub lican Cain hoards, Londra,
1 969, p. 1 06, nr. 320.
, ·

10 Maria Chiţescu, Un depozit de monede romane republicane descoperit ln Mun
tenia, 1n SCIV, 1 7, 1 96b, 2, p. 235-254.
,, Eugen Chirill!. şi Ioan A. Aldea, Tezoorul monetar de la Doblrca, sec. Il l.e.n.-1
e.n., In Acta Musei Napocensls, V, 1 1168, p. 429---U2.
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din anii 32-31 î.e.n. şi greutatea medie de 3,39 g ; Breaza, jud. Braşov 12,
cu ultima monedă din anii 8-6 î.e.n. şi greutatea medie de 3,58 g. Pentru
Bulgaria am folosit în acelaşi scop tezaurul de la Pravoslav 13 (cu cel mai
nou denar din anii 5--3 î.e.n., asadar din aceiaşi vreme cu tezaurul de
la Breaza, dar cu greutatea medie de 3,7 1 g), iar pentru Italia, tezaurul
de la Morrovalle 14 ( aflat la Muzeul din Ancona şi care are cel mai
recent denar din anul 45 î.e.n. , deci oarecum contemporan cu cel de la
Călineşti şi cu greutatea medie de 3,86 g). Chiar şi numai din această
sumară comparaţie rezultă că, spre deosebire de situaţia ·din Bulgaria şi
din Italia, unde media greutăţii este de 3,71 g şi 3,86 g, în Dacia media
greutăţii, mult mai variată, de altminteri, scade treptat spre sfîrşitul
secolului 1 i.e.n. Aceiaşi medie ca în cele două tezaure menţionate mai
sus din Bulgaria şi din Italia o întîlnim şi în Dacia dar numai la tezaurele
ingropate aici în prima jumătate a secolului 1 î.e.n. 15•
Descoperiri monetare mai noi aduc însă în discuţie şi alte criterii
de depistare a copiilor. Tezaurul deja citat de la Breaza, de exemplu, a
prilejuit lui Gh. Poenaru Bordea sesizarea prezenţei unor monede turnate
în componenţa acestui tezaur. Identitatea diametrului exemplarelor din
acest tezaur, existenţa unei contram.ă rci plasate constant în acelaşi loc,
coroborate cu datele furnizate de literatura de specialitate 16, de unde
rezultă că monedele din aur şi argint erau emise în monetăriile oficiale
numai prin batere şi că cele turnate aparţin unor ateliere neoficiale, deci
false, duc neîndoios la încheierea că exemplarele de care este vorba,
de la Breaza, sînt turnate şi, ca atare copii.
I n fine, o altă cale, deloc rr: ai puţin eficientă, pentru deosebirea mone
coţiate
de cea bună este aceea a stabilirii titlului argintului din care
dei
au fost emise. Din analizele efectuate pînă acum asupra denarilor republi12

Gh. Poen aru Bordea şi Constanta Ştirbu, Tezaurul de denari romani republicani
de la Jnceputul Principatului descoperit la Breaza, corn. Usa (iud. Braşov), in
SCN, V, 197 1 , - la tipar.
13 D. Nikol ov, Kolektivni nahodki ot rimski republikanski rnOIIIe li v Starozagors ko,
ln Izvestiia lllls tilut, XXVII, 1 964, p. 166--- 1 7 1 .
14 Sara Sorda, Ripostigli d i monete romane republicQ111e nel Museo Nazionale di
Ancona, in Annali, R om a , 1 965-- 1 967, p. 109--1 1 7.
15 Ar fi interesant de urm�rit nu numa:i media greut�tii tezaurelor ci şi

a denarilor
emişi de un singur magistrat monetar, aşa cum a f�cu t dej a Tony Hackens cu
denarii lui M. Vol teiu s M. f. şi Pelillius Capitolinis, - ConsideratiOIIJ.s sur le poids
du denier romain vers la fin de la republique, in Revue Belge de Numismatique

et de Sjgillogtaphie, 1 02, 1 962, p. 29-47.
Bab elon, Traite des monnaies grecques et romaines, 1, 1 , P axis, 1905, p.
949---966 arată, c� pentru vremea lui Augustus exist� monede de aur şi de argint
turnate sigur In rnonet�rii neoficiaJe şi c� pentru secolele 11-111 e .n. a �ea� tă
operatie este frecvent� Potrivit informaţiei furnizate de E. Babelon, pe tentonul
Franţei s-au gAsit chiar ronde l e (tipare) pentru turnatul unor asemenea moned e

16 E.

false.
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rani oficiali a reieşit limpede că titlul acestora este de 900%0-980%0 17.
Studiind însă recent tezaurul descoperit la Bonţeşti, jud. Vrancea 18 şi
aflgt în colecţia Muzeul de istorie Focşani ( instituţie la care toate piesele
din aur şi din argint au fost analizate de experţi în metale preţiase ai
BNR), am constatat că titlul de argint al tuturor pieselor din acest tezaur
este sub 7500fo0, în vreme ce alte m onede din aceiaşi vreme şi aflate in
colecţia aceluiaşi muzeu au titlul de argint de 9000f0G-9500fo0• Aceasta ar
H o dovadă că monedele din tezaurul de la Bonţeşti sînt copii făcute
i ntr-un atelier neoficial.
Incheiem aici discuţia privitoare la unele din criteriile ce trebuie
avute în vedere pentru a deosebi moneda republicană originală de cea
( opiată, sugerînd, în fond, pentru evitarea unor erori mari şi regretabile,
folosirea metodelor discutate mai sus şi trecem de fapt la tratarea
imitaţiilo r.
Mai sus am spus că imitaţiile sînt monede din argint care au
qreutatea şi diametru! denarului roman republican, imită moneda romană,
dar spre deosebire de copiile după aceleaşi monede, acestea au efigiile
redate stilizat iar legenda doar prin cîteva litere ce nu spun nimic.
Tabelul şi harta ce însoţesc studiul prezintă un număr de 35 tezaure
-;igure de pe teritoriul ţării noastre ce conţin cifra deloc neglijabilă de
1 50 monede imitate. Acestora li se adaugă alte 31 exemplare, aflate în
diferite muzee şi colecţii, fără locul precis al descoperirii, provenind
sigur tot de pe teritoriul ţării noastre ; o altă serie de imitaţii nu am
i nclus-o în tabel din cauza unor impreciziuni majore şi, de aceea nu vom
opera deloc cu ea 19,
Numărul imitatiilor din tezaurele descoperite pe tot cuprinsul
Daci ei variază de la un exemplar pînă la 24 ( cîte se constată în tezaurul
de la Jegălia). Deocamdată nu se cunoaşte în Dacia nici un tezaur format
Pxclusiv din imitaţii. Monedelor imitate, identificate în cuprinsul tezaure
lor din Dacia, li se adaugă cîteva exemplare din acelaşi tip, aflate într-un
lczaur de lîngă Budapesta 20 ce contine denari republicani romani, imitaţii
l'eltice după aceştia şi imitaţii după monede romane dar, la fel cu acelea
el i n Dacia ; şi alte 22 exemplare, tot de tipul celor din Dacia din tezaurul
17 Richard Reece, Analyses of some denarii of the Later Republic and Early Roman

Empire, in NC, IV, 1 964, p. 233-234.
G. Constantinescu şi H. Boo s Descoperiri monetare 1n raionul Focşani şi 1mpre
}urimi, in SCN, 1, 1!158, p. 469---4-- 70. Tezaurul de la Bonteşti este in studiu la
Bucur Mitrea.
19 Nu sint trecute in catalog irnitatiile de la Cerbi'il, intrucit nici nu ştim cite au
fost · 1. Winkler in articolul din Se. Şt. Cluj, VI, 1 955, p. 1 54, nr . 7, e:rati'i ci'i sint
13 i�itaţj,i şi fac� referire la C. Goos, Chronik, ln Archiv des Vereins fiir Sieben
biirgische LandeskiNide, 1 876, p. 2 1 7. Gooss scrie insli, �i'i de fapt ln�re cei �� 1
denari romani republicani se afl11 şi "seltne barbansche Nachb1ldunzen 1
B. M itr ea In lucrarea Penetrazione commerciale nella Dacia . . , in ED, X, Rollll!l ,
1 945, p io6 nr. 41 , arati'i ci'i la Cerbi'il ,,e delle rare jrnitaziopi barl;larjch�"
20 O. Gohl, NumJ<(j_z . , l, 1 902, p. 33.
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de la Nagykâgyan ( Cadea, jud. Bihor) 21. In fine, în sudul Dunării la
Bulharska 22, cunoaştem un tezaur monetar în cuprinsul căruia se găsesc
şi trei imitaţii. Facem încă o dată precizarea că toate imitaţiile mai sus
menţionate, atît cele din Dacia cît şi cele din estul Ungariei sau nordul
Bulgariei, sînt identice din punctul de VE'dere al stilului şi al metalului,
cu o singură excepţie ( moneda cu numele magistratului C. Naevius
toate exemplarele la care ne refe
Balbus, ( fig. 3/95 care este fourree)
rim sînt lucrate din argint şi atestă stadii de stilizare diferite a efigiilor,
care merg de la maniera cea mai schematizată pînă la cea aproape
corectă. Procesul acesta de redare a efigiei a mers în chip obişnuit, pro
gresiv ,de la incorect spre corect, fapt ce denotă, desigur experienţa
căpătată pe parcurs la diferitele centre din afara lumii romane, care
falsificau moneda romană autentică.
Majoritatea exemplarelor imitate au, ca şi originalul, legenda
sau monograma cu numele magistratului monetar aplicată pe monedă
în exergă, in cîmp dreapta sau stînga. Credem că ar fi suficient
să amintim doar citeva din contrafacerile după denarii emişi de m a gis
tratii L. Antestius Gragulus ( fig. 1 /1 2) ; L. Appuleius Saturninus ( fig.
1-2/35-40) ; M. Antoninus M. f. Nepos - L. Mussidius T. F. Longus
- un hibrid frumos - ( fig. 4/1 26) ; C. Marius Capito-Caesar Augustus
( fig. 4/1 3 1 ) , unde constatăm atît pe avers cît şi pe revers o imitare
aproape perfectă a originalelor şi unde numai scrierea greşită a legendei,
ca acel L. SATVRM 23, în loc de L. SATVRN atestă de la prima vedere,
prezenţa unei imitaţii. La o analiză mai atentă însă se observă, că lui
Jupiter îi lipsesc atributele din mîna dreaptă care este ridicată, - mîn a
stîngă lipseşte cu totul şi că hăţurile , care ar fi trebuit să fie ţinute in
mîna stîngă, sînt ridicate aproape vertical pe lîngă cap 24.
Redări stingac e şi .,barbarizate " ale efigiilo r constatăm la mone
dele ce poartă numele magistrati lor monetari M. Tullius ( fig. 1 /25) L. Fla
minius Cilo ( fig. 1 /33), P. Crepusius ( fig. 2172) . M. Fonteius ( fig. J/1 02) şi
la multe alte imitaţii nedeterminate.
-

Kereny Andras, Nagyk6.gyai . romoi Kăst6.rsasagi den6.re/et, In NumKoz .
XLIV-XLVI I, 1947-1948, p. 6----1 2, tezaur ce cuprind e 22 imitatili dup!i denari
romani republicani .
22 Pavel RadomekY, Ndtez Rimskrch repub/ikomskfch den6.ri ze severniho Bul
harska, in SboMik ncirodniko muzea v Praze, 1 961,,XV. 2, p. 69-91, + pl. 3.
23 Maria Chitescu, Notd asupra tezaum/ui de monede romane republicane
de Ja
Poroschia (r. A/exand,ria), tn SCIV, 1 6, 1965, 1 , p . 1 71 - 1 72, şi fig. t .
4
2 1 . Winkler, tn lucrarea din JNG, p . 1 30, nu consider!! contrafaceri cele şase
monede de la Poroschia, socotind numele scris greşit al magistratului drept o
eroare a monet!iriei oficiale. Chia� dacii ar fi s!i admitem un asemenea punct de
vedere - deşi plnă acum nu mai cunoaştem un alt caz de scriere qr&şită a
numelui magistratului emitent Intr-o monetărie oficialii - nu vom putea totuşi
explica de ce Jupiter, care ştim eli apare de fiecare d&t!i redat corect şi cu
atributele sale, apare pe monedele in discutie făr!i o mln!i şi f!r!i atribute. Aceste
din urm!i constat!iri �-au sc!ipat insii In Intregime cerceUitoarel clujene.
21
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Observăm că literele de pe imitaţii, şi prin care s-a incercat pro 
babil să se redea legenda, sînt şi în intregime greceşti sau latine, fie
combinaţii din cele două alfabete. Dacă pentru acest gen de monede,
aflate pe teritoriile Franţei sau Ungariei 25, cercetătorii ţărilor respective
au incercat, uneori cu rezultate pozitive, să descifreze in literele acestea
numele diverşilor conducători locali din zonele respective, nu acelaşi
lucru se poate spune, din păcate, şi pentru categoria monedelor din
Dacia. Este adevărat că atît G. Severeanu, cît şi L. Ruzicka 26 au incercat
sll vadă i n unele combinaţii de litere numele vreunui conducător local
geto-dacic, fără însă ca încercările lor să poată fi convingătoare. Perso
nal, i n ciuda unor stăruitoare eforturi, n-am reuşit descifrarea nici măcar
a unui cuvint cu rezonanţă istorică, de aici şi ipoteza că falsificatoril
(prin imitarea) monedei bune nu stăpîneau în suficientă măsură limba
şi alfabetul latin şi că depuneau doar efortul de a copia cit mai fidel
legenda originalului pe care n-o înţelegeau.
Din numărul de 1 8 1 imitaţii am reuşit să identificăm corespondentul
original după care au fost contrafăcute 1 52 exemplare, restul de 29
monede ce sînt imitaţii după denari romani republicani ce se încadrează
cronologic în sec. II-I î.e.n. , le-am adăugat la sfîrşit. Cea mai veche
monedă din tabel este făcută după denarul din 1 45- 1 38 î.e.n. al lui
1\tilius Saranus (Sydenham, Roma 377 ), iar cea mai recentă, după dena
rul lui Augustus din anul 1 8 î.e.n. In total sînt imitate 71 tipuri monetare
ce poartă numele magistraţilor emitenti ; unele tipuri le găsim imitate de
rnai multe ori. De pildă, denarii cu numele magistraţilor Antestius
Gragulus ( a . 1 33- 1 26), L. Saturninus (a. 1 00-97 î.e.n. , D. Junius Silanus
o;i Calpurnius Pisa Frugi ( ambii în anii 9Q-89) . îi întîlnim contrafăcuţi
In cîte şase exemplare ; cei cu numele lui C. Norbanus ( a. 80 î.e.n.) în
patru exemplare şi aşa mai departe. Constatăm, de asemenea, că întocmai
r·a şi celţii din Gallia şi Pannonia, dacii au preferat să contrafacă emJsiu
nlle romane mai vechi şi în orice caz, să folosească modelul mone
clelor romane ce se găsesc frecvent şi în mare cantitate în tezaurele din
Dacia 27, De aceea la noi circulînd numai denarul acesta a şi fost imitat,
r)e cîtă vreme în Gallia şi Pannonia sînt imitati şi quinarii ce circulau in
nceste zone. Referindu-se la greutatea monedei imitate din Pannonia 28,
25 Pentru Gallia a se yedea A. Blanchet, op. cit., 1, p. 75--77 şi nota 1 de la paqina
77 ; pentru Pannon1a a se vedea A. Blanchet, op. cit

Ill , p. 462-464 ; Robert
Forrer, op, cit., p. 1 08---1 30.
26 Dr. G. Severeanu, Tezaurul de Ia Gherghina. Cont ributii Ia Jnceputurile numis
matlcei romane Jn filnuturile dunărene şi ale Dobrogei de astllzi, tn BSNR, XIV,
1919, p. 1 1 1-138 ; Leon Ruzicka, op. cit., I, p. 3.
27 Observl!m totuşi o deosebire, ca tip, intre Gallia şi Pannonia de o parte şi Dacia
de cealaltl'l parte ln primele doul'i regiuni se observ!! o preferinţl! pentru denlll'i i
ce aveau redat cl!ll!retul sau bigi'i, spre deosebire de Dacia, unde nu pare a se
contura vreo preferintl! speciall'i asupra vreunui tip
. mon�tar,
28 Robert Forrer, op. cit , p. 124-1:ZŞ,
..
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Forrer arată că imitaţiile după denari mai vechi, în special bigati, au o
greutate mai mare (4-3,88 g), spre deosebire de imitaţiile după monedele
mai tîrzii, ce au o greutate mai mică. ln Dacia însă, nu constatăm o ase
menea regulă în privinţa greutăţii. Am spune că aici, dimpotrivă, există
monede timpurii cu greutăţi mici ( de pildă, rnonedele cu numele magis
tratilor P( Cornelius)Sulla, S. Afranius, C. Antestius Gragulus etc.) şi
monede tîrzii cu greutate mai mare ( ex. L. Rustius, L. Sulpicius). De
pildă, din totalul de 1 84 monede din Dacia pe care le discutăm acum ,
la 1 64 am reuşit să le cunoaştem exact greutatea.
Dintre acestea, un singur exemplar, de altminteri argintat şi frag
mentar ( fig. 3/95) are greutatea de 1 ,58 g ( C. Naevius Balbus, nr. 95) ;
patru exemplare au greutatea de 2-2,99 g ; 3 exemplare cîntăresc intre
5--5,99 g ; 36 bucăţi au greutatea între 4-4,99, iar 92 monede au greu
tatea normală a denarului oficial 3,25-3,99 g.
Pornind tocmai de la aceste constatări socotim, că atit in Dacia, cit
şi în Gallia sau Pannonia, variaţiile de greutate nu pot fi legate - aşa
cum afirmă Forrer pentru Pannonia - de reducerile asului libral din
republica romană, fie şi pentru faptul că acţiunile de contrafacere sînt
semnalate într-o etapă în care reducerile asului libral oficial încetaseră
de mult ; variaţiile de greutate ale monedelor imitate se explică mai
degrabă prin oscilaţiile pe care moneda oficială însuşi le avea, la care
se adaugă, desigur, eroril e pe care imitatorii nu le puteau evita de
vreme ce însăşi monetăria oficială le practica.
Am văzut mai sus că între cele 5-6 exemplare ce imită moneda
cu numele aceluiaşi magistrat, cu excepţia celor şase monede din tezau
rul de la Poroschia ce contraface denarul cu numele lui L. [Appuleius]
Saturninus, nu există o identitate perfectă. Această constatare, . ca şi
altele de alt gen, nu pot lăsa în afara discuţiei problema centrelor de
producere a acestor im itaţii şi a autorilor lor.
Incă din al doilea deceniu al secolului nostru, Dr. G. Severeanu şi
L. Ruzicka şi mai recent B. Mitrea au căutat să răspundă în parte la
aceste întrebări, afirmînd că monedele imitate pe care le cunoşteau la
acea dată, provin de pe teritoriul ţării noastre 29. La rîndul lor colec
tionari şi numismaţi de seamă ca Dessewffy 30, O. Gohl 31, A. Kerenny 32
arată că, o parte din imitatiile cunoscute de ei din Pannonia provin sigur
de pe teritoriul României.
Atîta vreme cît această categorie de materiale numismatice, în
ciuda a numeroase descoperiri de a::est gen făcute în ultima vreme, nu
29

Dr. G. Severeanu, op. cit., p. 1 31-1 38 ; L. Ruzicka, op. cit., II, p. 267.
Dessewffy, op. cit., care arată că monedele existente in voi. III . pl . XXI, nr. 756,
758-766, şi voi. IV, pl. XLVII, nr. 1 161-1 1 76 provin din România fiind cumpă
rate de un soldat ce venise de pe frontul român, de la Orşova.
31 O. Gohl, Numizmatikai KăziOny, l, 1 902, p. 33 .
32 A. Kerenny, op. cit., p. 6-12.
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a fost adunată la un loc, păreau încă puţine la număr şi nesemnificative
spre a putea sprijini opiniile mai vechi ale lui Ruzicka, Severeanu şi
B. Mitrea. Mai mult, fieţinîndu-se seama de caracterul imitaţiilor din
Gallia şi Pannonia care sînt celtice, s-a exprimat destul de recent, opinia
conform căreia, nurnai o parte din imitaţiile cunoscute pe teritoriul fostei
Dacii au fost emise de daci 33. Pornind în primul rînd de la identitatea
imitaţiilor cunoscute acum pe teritoriul României şi monedele imitate,
deja menţionate din cuprinsul unor tezaure din Ungaria şi Bulgaria şi
care se deosebesc fundamental de imitaţiile celtice după denarii romani
republicani, considerăm că toate acestea provin din Dacia unde au fost
bătute de geto-daci pentru nevoile pieţei interne, deoarece moneda
romană era încă insuficientă la un popor obişnuit de vreme î ndelungată
cu acest important instrument de schimb. Descoperirea tiparelor mone
tare de la Tilişca M probează nu numai existenţa concretă a unor ateliere
monetare in Dacia , dar explică în bună măsură şi absenţa tiparelor folo
site la imitarea monedei. După cum se ştie, la Tilişca s-au găsit pe lîngă
tipare şi patru rateuri. Acest fapt ne duce la o concluzie firească : tiparele
erau confecţionate dintr-un aliaj destul de prost, nerezistent la batere
şi deci se distrugeau repede. Acest lucru se explică în bună măsură prin
insuficienta experienţă a meşterilor în astfel de operaţii, completată prin
redarea necorectă a efigiei şi legendei. De aceea credem , că pînă astăzi
nu s-au găsit incă tipare monetare de acest fel.
S-a afirmat de către I. Winkler şi O Floca, atu nci cînd s-a admis
că o parte sînt imitate în Dacia, că această operatie este de atribuit per
soanelor particu l are, daci dacă înţelegem bine, oricărui membru dintr-un
trib sau dintr-o uniune de triburi 35. Lăsînd la o parte faptul că, este
grPu de atribuit în genere baterea monedei altcuiva decît unei autorităţi
politice de rangul, cel puţin al unei uniuni de triburi.
Considerăm, deci, că imitarea monedei romane republicane nu s-a
putut face în Dacia decît numai Ia nivelul unor uniuni de triburi puter
nice. Cît de modest ar fi fost atelierul monetar - şi nu era neapărat să
arate ca cel din picturile de la Casa Vetti din Pompei 36 sau ca cel de
pe moneda cu numele lui P. Carisius 37
el trebuia să fie aprovizionat
cu metal pentru ştanţe şi pentru monede, să fie asigurat de o autoritate
politică. Apoi, monedele imitate nu se găsesc răspîndite uniform pe
intreg teritoriul Daciei , aşa cum se întîmplă cu monedele romane auten-

33 1. Winkler. in JNG, p. 130-135.
34 N. Lupu, Die Miinze in der dakischen Bu rg von

Tilişca, ln Forschungen zur
Volks und Landeski.Nide, 7, 1 , Sibiu (exlras, p. 1 şi urm.) ; acelaşi, Aspekte des
Miinzumlauls im vouomi.scheiTI dakien, in JNG, XVII, 1 964, p, 101-121 .
35 1. Winkler, in Contributii numismatice, In Se. ŞI. Cluj, p. 50.
36 E. Babelon, op. cii., p. 897-898 şi figura cu pictura murall'i de la Pompei, desco

peritl'i In 1 895.
37 E. A. Sydenham, op. cit.
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tice, ci se grupează în anumite zone geografice . Aşa cum se .c <?nstată. din
harta prezentă este de remarcat o zonă în sud-estul Munteme1, c�pnnsă
intre Bucureşti , Alexandr ia şi Călăraşi ; o alta în sudul Moldovei , punc
tele Poiana-G herghina - ( Barboşi) ; o alta, în zona centrală a Oltenie.i şi
în fine,o a patra în sud-estul Transilva niei, cuprinzîn d reg�unea munţ1�or
Orăştiei-Tara Bîrsei. Sînt tocmai zonele în care cerc�tănle arhe<?log1ce
atestă o intensă vieţuire geto-da că, fapt ce ne determmd scl cons1derdm
monedel e 1n discuţie ca 1ncercdri ale dacilor de a imita mone�a romană
şi să le atribuim diferitelor uniuni de triburi geto-da ce dm zonele
menţionate.
Intrucit monedele contrafăcute din Muntenia, Oltenia şi Transil
vania sînt mai frecvente în tezaure ascunse în primele şase decenii ale
sec. 1 î.e.n. , credem că ele au fost emise în prima jumătate a secolului
1 i.e.n., spre deosebire de cele din Moldova şi de altfel, mult mai puţine
din Transilvania, care au fost executate la sfîrşitul sec. 1. î.e.n. şi Ia ince
putul celui următor. Un argument în plus pentru această diferenţiere, il
constituie atit faptul că maj oritatea monedelor din Transilvania şi Mun
tenia au litere cu un pronunţat caracter grecesc, spre deosebire de cele
din Moldova şi de unele mult mai puţine din Muntenia şi Transilvania,
care au în maj oritate litere latine, cît şi împrejurarea că între acestea
din urmă există imitaţii după denari din a doua jumătate a secolului 1
î.e.n. , cît şi imitaţii de pe denari cu numele lui Augustus ( Poiana, Gher
ghina şi recent, la Răcătău).
Centrele anume, în cadrul zonelor geografice menţionate, unde au
fost imitate m onedele în discuţie, nu pot fi stabilite cu suficientă sigu
ranţă atîta vreme cît nu vor fi stabilite limitele teritoriale ale uniunilor
de triburi. Este drept că in ţara noastră au fost găsite ştanţe monetare
în mai multe localităţi ( Ludeşti, Poiana, Braşov, Tilişca şi Pecica) 38, dar
toate acestea aparţin categoriei de copii fidele monedei romane republi
cane, ci nu aceleia de imitare. Cele două categorii de monede sînt dis
tincte numai din punctul de vedere al genului de realizare, şi în nici
un caz din acela al cronologiei ; din acest din urmă punct de vedere
vorbind - cel cronologic - socotim că cele două feluri de imitaţii a
monedei romane republicane - copiere şi imitatie - sînt în general con
temporane, fără ca prin aceasta să negăm unele posibilităţi cronologice
pe care le formulăm aici numai ca ipoteză de lucru.
Aşa cum arătam mai înainte unele monede imitate pot fi datate î n
prima parte a secolului 1 î.e.n. , a ş a dar chiar înainte d e marele moment
istoric pe care-I reprezintă formaţia politică a lui Burebista, altele, în
special, cele din Moldova nu pot fi datate decît după dispariţia condu38 Pentru Ludeşt i a se vedea M. Macrea, Monetele din cetatea dacă de Ia Costeşti,
in Anuarul Institutului de studi i clasice, Cluj, 1 936, II, ( 1 933-1 935) l:l . 1 47-163
(se află Ia Muzeul de istorie din Cluj, inv. 4970) ; Liparele de la BraşG . şi Poiana
s-au pierdut.
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cătorului geto-dac. Argumente pentru susţinerea ipotezei imitării mone
dei in perioada ante-Burebista sint următoarele :
1 . Toate tezaurele din Muntenia şi Oltenia îngropate în perioada
75--70 î.e.n. au im itatii după denari romani republicani, Strimba, Sfin
ţeşti, Nicolae Bălcescu etc.
2. In toate tezaurele romane republicane din Dacia îngropate între
anii 50-37 î.e.n. există un hiatus monetar, în interiorul fiecărui tezaur,
cuprins între anii 75-60 î.e.n. , perioadă în care fiind puţină monedă
romană sau lipsind cu totul, ea a fost suplimentată prin imitarea ei.
3. Al treilea argument, de astă dată de ordin politic ce se degaj ă
din cel de-al doilea, sînt luptele romanilor cu Mithradates, care au dus,
cum era şi firesc la îngreunarea pătrunderii monedei romane in Dacia,
şi, deci la imitarea ei.
Cît priveşte însă cea de-a doua categorie de monedă - cea copiată
- şi ne referim aici în chip expres la monedele de tip Tilişca, socotim
că acestea pot fi atribuite în maj oritate dom niei lui Burebista. S-a afirmat,
nu de mult, că ştantete monetare de la Tilişca au aparţinut u nei uniuni
de triburi supusă de Burebista 39. Este însă - cel putin în stadiul actual
al cunoştinţelor - greu de admis că un atelier ce folosea asemenea
tipare monetare să aparţină unei u niuni de triburi oarecare, şi nu uneia
foarte puternice de rang statal. aceea condusă de Burebista. Că atelierul
monetar ce folosea tiparele de la Tilişca n-a fost qăsit încă în capitală nu
poate constitui un argument pentru datarea pieselor într-o perioadă
ante-Burebista, cel putin din două motive : în primul rînd, fiindcă la
Tilişca tiparele monetare nu au fost găsite în cuprinsul unui atelier ci
într-un vas lîngă aşezarea dacică, aşezat izolat fără nimic altceva alături,
iar în al doilea rînd fiindcă, cel puţin pentru vremea de furtunoasă poli
tică · a marelui conducător dac, este uşor de admis existenţa mai multor
ateliere m on etare( dovada mai multor ştanţe monetare găsite în puncte
diferite din Dacia) . întocmai ca la marii comandanţi romani republicani.
Apoi, aşa cum am subliniat dej a, întrucît ştanţele de la Tilişca s-au găsit
ascunse într-un vas, într-un loc izolat de orice alt context arheologic,
nu se probează existenţa în apropiere a unui atelier . monetar. Nu exclu
dem posibilitatea existenţei unui atelier monetar la Tilişca, dar nici nu
admitem acest fapt ca sigur. Putem mai uşor presupune, că numai pose
sorul tiparelor era din partea locului şi care probabil că, în momentul
incetării activităţii lui într-o monetărie .. oficială" in loc să distrugă
ştanţele aşa cum cerea .. statutul " oricărei monetării, le-a ascuns spre a
le putea folosi in alte situaţii. Altfel. va fi greu de explicat ascunderea
acestor piese şi a rebuturilor într-un vas. Oricum ar fi, considerăm că
un atelier de tipul ştanţelor monetare de la Tilişca n-a putut functiona
decît în cadrul unei organizatii politice de genul celei conduse de Bure39

N. Lupu, op. eli., p. 1 17-121.
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bista. La rîndul lor, tipare monetare de tipul celor de la Ludeşti ( ce
imita denarul lui C. Marius c. f. Capita (Sydenham, Italia, 744, a. 32 î.e.n.),
sau de la Braşov ( după denarii din timpul lui Caesar, din păcate pierdut) ,
cel de la Poiana şi el pierdut şi ştanţa recentă de la Pecica ( jud. Arad),
pot atesta etape ulterioare ale copierii monedei romane la geto-daci, şi
nicidecum incetarea monetăriei geto-dace, după cum monedele imitate
de la sfîrşitul secolului 1 î .e.n. din Moldova, de care am discutat mai
sus, par a atesta complimentar continuarea emiterii monedei la geto-daci
şi după Burebista, prin revenire la metoda imitării, metodă ce presupune
o tehnologie mai puţin avansată şi posibilitatea folosirii ei de uniuni
de triburi mai putin puternice.
CATALOGUL IMITAŢIILOR

1 . Av. Capul
Y

litera

Romei

cu coif 1naripat spre dreapta, în

stînga

Totul in cerc periat.

Rv. Victorie (?) în bigă spre dreapta, caii în galop. Sub cai literele
� 1\ V

In exergă literele

.J

VV\1\t V

AR. 3,45 g, 1 8 mm. Cf. At.ilius Saranus ? Sydenham, Roma, 377 ?
Anul 1 45-1 38 î.e.n. Poroschia 40 - tezaur.
2. Av. Capul Romei cu coif înaripat spre stînga. In stînga semnul X.
Rv. Victorie spre dreapta în bigă ; caii în galop. Victoria ţine în
mina dreaptă hăţurile, în mîna stingă, ridicată în sus, ţine coroana ( ? ) .

M T A � f:
Totul în
I n exergă
N f\1 K - r
Sub cai literele
cerc periat.
AR. 3,64 g, 1 6 mm. Cf. L. Saufenis. Sydenham, Roma, 384, anul
1 45-- 1 38 î.e.n. Colectia muzeului din Braşov, nr. 2298.
.

3. Av. Capul lui Apollo laureat spre dreapta. Sub bărbie
. Totul în cerc perlat.
Rv. Victorie ( ? ) în bigă spre dreapta.

...(\ i-

In exergă t S V \1 V

("

Caii în galop. Sub cai

Totul în cerc periat.

AR. 3,25 g, 1 2 mm. Cf. , avers L. [Calpurnius] Piso L.f. Frugi.
Sydenham, Italia 650, anul 90-89 i.e.n. Cf. , revers (P. [Cornelius] Sulla).
Sydenham, Roma. 386, anul 1 45-1 38 i.e.n. Colecţia muzeului Bucureşti
- descoperită la R. Vîlcea - donaţie Severeanu ( nr. 31 22) .
4. Av. Capul Romei cu cască înaripată spre dreapta. In spatele
capului semnul

. Totul în cerc periat.

40 Nr. 1, 25, 35-40, 70, 86, 89, 99, 1 03, 1 1 1 , 1 1 2. 1 1 8, 1 54 Cf., Poroschia, Cf., Maria

Chitescu, Notă asupra t ezaurulu i de monede romane republicane de la P�� oschia
(r. Alexandria), In SCN, 1 6, 1 965, 1 , p. 1 69-- 1 75.

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

COPII SI IMITA!Ii DE DENARI REPUBLICANi
-------

Rv. Victorie ( ?) în bigă spre dreapta. Caii în galop. Victoria tine
mîna dreaptă ridicată, în stînga, c oroana ; Victoria este mult aplecată
= 'tr:/ M t:. . In exergă literele
în faţă. Sub cai literele
MJ T � Al

Totul in cerc periat.
AR. 3,26 g ; 1 8 mm. Cf. , tipul cel mai apropiat S. Afranius, Syden
ham, Roma, 388, anul 1 45-1 38 i.e.n. Se află la MNA ( cabinetul numis
matic) inv. 1 26 1 (1 99 1 .
5 . Av. Capul Romei înaripat spre dreapta. Sub bărbie semnul
Totul în cerc periat. Redare barbarizată.

Rv. Dioscuri în galop spre dreapta. Sub cai literele

:

X

..tY) Al In

, Q ..1\.-1 . Totul în cer periat. Redare stilizată.
exergă
AR. 3,99 g ; 21 mm. Cf. M. Junius Si/anus. Sydenham, Roma, 408,
anul 1 37- 1 34 î.e.n. Jegălia H - tezaur.
X
6. Capul Romei cu coif înaripat spre dreapta, înapoia lui
Uşor stilizat.
Rv. Diana ? cu făclie într-o bigă trasă de doi cerbi ; dedesubt un
delfin (?) şi [RJOMA.
AR. 3,68 g ; 1 7,5 mm. Moneda tocită. Cf., Fără nume de magistra t.
Sydenham, Roma, 438, anul 1 35-1 26 î. e.n. Tulcea 42 - tezaur.
7. Av. Capul Junonei Sospita spre dreapta. In spate simbol. Redare
C. N . ..L. \1 C R. . s tingace.
Rv. Dioscurii în galop spre dreapta sub cai. In exergă ROMA.
AR. 3,30 g. Cf avers L. Roscius Fabatus. Syclenham, Italia, 9 1 5,
anul 58 î . c.n. Cf., revers Cn. Lucretius Trio. Sydenham, Roma 450, anul
1 33-1 26 î . e. n. Gherghina t.3 - tezaur.
8 Av. Capul Romei cu coif înaripat spre dreapta. Totul în
cerc periat.
Rv. Jupiter în quadrigJ spre dreapta ; Jupiter ţine în dreapta ridi-

cată - fulgerul, în stinga sceptrul şi hăţurile. Sub cai 1< .1\ .S In exergă

_ .V V J-- V
Nr. 5, 1 4, 27, 47, 52, 53, 54, 63, 81, 83, 84, 96, 98, 1 32, 1 37, 142, 143, 145, 146, 148,
1 55, 1 03, 1 1 3, sint imitatii de la Jegălia, Cf., Maria Ch'itescu, Nitii Anghelescu,
Tezauru l de monede romCJJne de Ia Jegălia jud. Ialomita ( sub tipar).
42 Nr. 6, 1 07, 121 Cf., Tulcea, Cf. , C. Preda ş i G. Simion. Uill tezaur cu monede
romane republicane din Dobrogea, i n SCN, III, 1 960, p. 545, 1 -3.
43 Nr . 7, 1 7, 23, 30, 34, 59, 90, 1 1 0, 1 1 5, 1 1 7, 1 50, 1 5 1 , Cf., Gherghina-Barboşi, Cf.,
Dr. G. Severeanu, TezaUJiul de la Gherghina. Contributii la Inceput urile numis
maticei romane ln tinut urile dunărene şi ale Dobrogei de astăzi, în BSNR, XIV,
1 9 1 9, p. 1 1 1 -1 38.

41
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AR. 3,73 g ; 1 9 mm. Cf., M. Aufidius Rusticus. Sydenham, Roma
446, anul 1 33-1 26 î.e.n. In colecţiile muzeului din Braşov, nr. 1 086.
9. Av. Capul Junonei spre dreapta, în stînga literele

s· C,

cu punct sus între litere. Copie fidelă a originalului.
Rv. Jupiter în quadrigă spre dreapta, ţine în dreapta fulgerul, iar
în stinga hăţurile şi sceptrul. Sub picioarele cailor litere, iar în
exergă ROMA.
AR. 4,34 g. Cf., avers C. Naevius Balbus. Sydenham, Italia 769b,
anul 78-77 î.e.n. Cf., revers L. Antestius Gragulus. Sydenham, Roma 451 ,
anul 1 33-1 26 î.e.n. Călineşti '14 - tezaur.
1 0. Av. Capul Romei cu coif î naripat şi împodobit cu un cap de
vultur ; sub bărbie X, înapoia capului [ 1 00 ?1 - Pe faţă două adîncituri.

Rv.

V

A C"

z

_

r-'?}oM

, în locul legendei Jupiter în quadrigă

în galop spre dreapta, ţine sceptrul şi aruncă fulgere.
AR. 2,52 g ; 1 8- 1 9 mm. Cf. , l.. Antestius Gragulus. Sydenham,
Roma 45 1 , anul 1 33-1 36 î.e.n. Satu-Nou 45 - tezaur.
1 1 . Av. Capul unei femei coafat cu un modius ( ?) spre stînga.
Rv. Efigia unui om ţinînd o lance, în quadrigă la dreapta. Jos L A E.
AR. Cf., L. Antestius G_ragulus. Sydenham, Roma 45 1 , anul 1 33- 1 26
î.e.n. Baraolt.
1 2. Av. Capul Romei cu cască înaripată spre dreapta. Inapoia

X

capului

Sub bărbie :

Rv. Jupiter în quadrigă spre dreapta. Sub picioarele cailor V N" S N

în exergă . R O M 1\
AR. 3,24 g ; 1 8 mm. Cf., L. Antestiu.s Gragulus. Sydenham, Roma
45 1 , anul 1 33- 1 26 î.e.n. Se află la MNA ( sectorul numismatic) inv.
1 261/198 1 .
1 3. Av. Capul Romei cu cască spre dreapta.
Rv. Jupiter în quadrigă spre dreapta. Sub picioarele cailor
J,. 1\

J.

V,

O în exergă. JA F C.

AR. 3,77 g ; 1 9 mm. Cf., L. Antestius Gragulus. Sydenham, Roma
4 5 1 , anul 1 33- 1 26 î.e.n. Se află la MNA, inv. 1 26 1 / 1 980.
1 4 Av. Capul Romei cu coif înaripat spre dreapta. Sub bărbie
Totul în cerc periat.

semnul
'

44 Nr. 9, 41, 6 1 , 75, 1 39, 1 52, Cf., Ciilineş ti, Cf., Maria Chitescu, Un depozit de
monede romcJile republicane descoperit 1n Muntenia, tn SCN, 1 7, 1966, 2, p.
45

246-249.
Nr. 10, 46, 1 23, Cf., Salu-Nou, Cf., 1, Winkl er, Tezaurul de monede romane repu
blicane de la Satu-Nou (reg. Oradea), In SCN, 1, 1957, p. 1 05.
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Rv. Jupiter în quadrigă spre dreapta ; caii în galop. Jupiter ţine in
mîna stîngă sceptrul şi hăţurile, iar în dreapta fulgerul. Sub cai literele :

�

F o In exergă ..C:. .O MA
. Totul în cerc periat.
AR. 3,49 g ; 1 9 mm. Cf., L . Antestius Gragulus. Sydenham, Roma
451 , anul 1 33-126 î.e.n. Jegălia - tezaur.
L

1 5. Av. Capul Romei spre dreapta, în faţa lui legenda 1\ · M A fv 1 1 �
Totul în cerc periat.
Rv. Zeitate ( Junona ?) în quadrigă spre dreapta, caii în galop ;
zeitatea are sceptrul în mîna stîngă şi hăţurile în dreapta. Sub cai literele

bl.( . In exergă ROMA se vede foarte slab.
AR. 3,63 g. Cf., avers L. Manlius, L. [Cornelius] Sulla. Sydenham
Est 757, anul 82-8 1 . Cf., revers C. Curiatius Trigeminus. Sydenham,
Italia 459, anul 1 33-1 26. Conţeşti - tezaur. Se află la muzeul din Birad .
1 6. L. Minucius. Sydenham, Italia 470, anul 1 33-1 26 î.e.n. Tran
silvania.
1. Winkler, Note despre colecţia monetară a lui Daniel Leszay, in
SCN, III, 1 960, p. 459, cap. XIII.
1 7. Av. Cap feminin diademat spre dreapta. In jur litere. In stînga
c C.

J'l. A G , în dreapta E OI\ P J\ V

. Totul în cerc periat.

Rv. Scutul macedonean. In jur literele I I I r' m n A III .=J .1\ J r
fotul în cerc perlat. Lucrătură barbară, foarte urîtă, neîngrijită.
AR. 4,60 g ; 1 2 mm. Cf. , revers M. [Caecilius] Metellus 2 f. Syden
ham, Roma 480, anul 1 25-1 20 î.e.n. Gherghina - tezaur. Se află la
Mu:teul de istorie al Municipiului Bucureşti, inv. 3518.
1 8. Av. Capul Romei cu cască î naripată spre dreapta.
Rv. Jupiter cu fulger ( ? ) în quadrigă spre dreapta ; caii în galop.

ln exergă o legendă . M • S l J,...
Monedă concavo-convexă, probabil
din vechime. Cf., O. Curtius, M. [Junius] Silvanus. Sydenham, Italia de

Nord sau Gallia cisalpină 537, anul 1 08-1 07 i.e.n.
AR. 3,60 g ; 21 mm. Pietroasele, Buzău. Se află la MNA, inv. 1 1 3.
1 9. Av. Bustul lui Mercur spre dreapta, cu petasos şi chlamis, în
spate caduceu. To tul în cerc periat. Redare îngrij ită dar barbarizată.
Rv. Personaj în trigă sau quadrigă spre dreapta. Cu ambele mîini
ţine hăţurile. In spate ( stînga) o căciulă de dioscur ? Totul în cerc periat.
Fourree. 4, 1 4 g. Cf., avers C. Mamilius Limetanus. Sydenham,
Italia 74 1 , anul 82-8 1 î. e.n. Cf., revers, tip îndepărtat. Q. Curtius,
1'-'l. [Junius] Silanus. Sydenham, Italia de Nord sau Gallia Cisalpină 537 a,
anul 1 08-1 07 î.e.n. Se află la MNA, inv. 1 26 1 - 1 994.
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20. Av. Capul Romei cu coif înaripat spre dreapta.

In stinga

�
. Totul în cerc perlal
Rv. Pax în bigă spre dreapta, sub cai capul de elefant.
AR. 4, 1 0 g ; 1 9 mm. Cf., Fdră nume de magistrat. Sydenham, Roma
496, anul 1 1 9-91 î.e. n. Se află la Muzeul de istorie al Municipiului Bucu
reşti, inv. G91 34.
2 1 . M. Acilius. Sydenham, Roma 51 1 , anul 1 1 9-1 1 0.
llieni, B. Mitrea, Dacia, IX-X, 1 941 - 1 944, p. 382.
22. Av. Capul Romei cu cască înaripată spre dreapta ; de jur
împrejur L PORCI [L] ICI, iar înapoia capului X.

semnul

Rv. Il O C M ( în exergă). Bituitus în bigă galopează spre dreapta,
ţine în stînga scutul şi un cornyx, iar în dreapta lancea.
AR. Dinţat. Cf., L. Porcius Licinius. Sydenham, Narbo 520, anul
1 1 2- 1 09. lşalniţa - tezaur.
23. Av. Cap j aniform. In jur litere : .
Â A =1 1 A 'V Capul din
dreapta redat frumos, cel din stînga, urît.
Rv. Roma stînd spre stînga ; are sceptru şi aşează coroana pe un

trofeu. In exergă literele : 1-1 -J V
. Totul în cerc periat. Lucrătură
barbară, urîtă.
AR. 4,20 g ; 21 mm. Cf. , l\1. Fourius Philus. Sydenham, Italia cen
trală 529, anul 1 1 0- 1 08 î.e.n. Gherghina - tezaur.
24. Av. Capul Romei cu coif înaripat spre dreapta. Totul in
cerc perlat.
Rv. Roma cu coif, şade pe scut spre dreapta ; cu mîna dreaptă pe
lance, în stînga o pasăre cu aripile deschise ; în dreapta la picioare un
lup ? Totul în cerc periat. Lucrătura barbară, dar frumoasă, îngrijită.
AR. 3,65 g ; 1 9 X 20 mm. Cf., Fără nume de magistrat. Sydenham,
Italia centrală 530, anul 1 1 0-108 î.e.n. Se află la Muzeul din Braşov,
nr. 1 266.
25. Av. Capul Romei cu coif spre dreapta. In stînga literele MO.
Totul în cerc perlat.
Rv. Personaj în trigă ( se văd numai caii ) , din faţă , ţine în mîna
stîngă o Victorie ? cu coroana. In faţa cailor un personaj ce cade. Caii
în galop. Sub picioarele cailor o;;e mnul
. Totul în cerc periat. Poros
chia - tezaur. Se află la MuzetJ! din Alexandria ( j ud. Teleorman) .
26. Av. Capu l lui Marte cu coif spre stînga. Totul în cerc perlat.
Redare frumoasă şi îngrijită.
Rv. Victoria redată barbar, seamănă cu un bărbat, din faţă, în qua
drigă spre dreapta ; tine mîna dreaptă în şold, în stînga, o ramură de
palmier. Caii în galop, seamănă la cap cu nişte cerbi. Deasupra cailor
semnele

:

� Sub cai

)(

Cf. , avers Q. [Minucius] Thermas
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Sydenham, Roma 592, anul 96-95 î.e.n. Cf., revers M. Tullius, Syden
ham, Italia de Nord sau Gallia Cisalpină 53 1 , anul 1 09. Se află la MNA,
l nv. 1 26 1 / 1 993.
27. Av. Cap j aniform, pe gît colier. Totul în cerc periat.
Rv. Victorie drapată în quadrigă spre dreapta, caii in galop. Victo
ria ţine în mîna stîngă. hăţurile şi ramură de palmier. Sub cai semnul X
In exergă literele

:

A A 1\ 1 l

,..

A.

Totul în cerc perlat. Cf. , avers,

C. Fonteius. Sydenham, Sudul Italiei 555, anul 1 09. Cf. , revers, M. Tulllus.
)ydenham, Italia de Nord sau Gallia Cisalpină 53 1 , anul 1 09 i.e.n.
AR. 4,02 g ; 1 7 mm. Jegălia - tezaur. Se află la Muzeul din Călă
raşi. M. Chiţescu, Niţă Anghelescu, Tezaurul de monede romane repu
blicane descoperit la Jegdlla, jud. lalomiţa, sub tipar.
28. Av. Capul Romei cu coif înaripat spre dreapta. In faţa capului
literele E X
.r. ( ; în spatele capului, x O M � 1 Frumos lucrat.
Rv. Călăreţ fără cap în �alop spre stînga. Sub cal literele 1 M " r R c.
In exerg ă l T 1\ O .

Totul în cerc perlat. Frumos lucrat, tocit.

AR. Cf., M. Sergius Silus. Sydenham, Italia 544, anul 1 09 i.e.n. Se
află la MNA, inv. 1 261-1 999.
29. Av. Capul Romei cu coif înaripat spre dreapta, in relief. In

stinga legenda /t:.

o

M

-i

.f

·

In dreapta )c' r

r.

Totul în cerc perlat.

Rv. Călăreţ în galop spre stînga, in mina stingă intinsă spre spate
ţine un cap de barbar. Jos, literele MERC. Lucrătură barbară, dar foarte
frumos executată, greu de deosebit de original, singură legenda nu
spune nimic.
AR. 3,64 g. Cf., M. Sergius Silus. Sydenham, Italia 544, anul 1 09
î.e.n. Se află la Muzeul din Piteşti.
30. Av. Capul lui Fontus cu lauri gravaţi intr-un stil puţin
barbarizat.
Rv. Galeră cu un pilot şi trei rînduri de marinari navigind spre
dreapta. Legenda N O � ) ( inscripţia retrogradă).
AR. 3,85 g. Cf., C. Fonteius. Sydenham, Sudul Italiei 555, anul 1 09
î.e.n. Gherghina-Barboşi - tezaur.
3 1 . Av. Capul Romei cu cască înaripată spre stînga. In spate urme
dintr-o legendă. Totul în cerc perlat.

Rv.

A

1 f\ vv în exergă. Efigie drapată, într-o trigă galoJ?inc spre

dreapta. In mina stîngă ţine hăţurile şi fulgerul ?). Sub cai semnul

.,.

Totul in cerc periat.
AR. 4,62 g ; 20 mm. Moneda dinţată. Cf., revers, Appius Claudius
şi T. Mallius. Sydenham, Roma 570, anul 1 06 i.e.n.
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32. Av. Un cap omenesc fără barbă spre dreapta. Buzele schema
Uzate sub forma a două puncte. Inapoi un simbol sau obiect ce nu s-a
putut determina.
Rv. Trei cai în galop spre dreapta. Un personaj care pare să fie
călare pe primul cal.
AR. 4,02 g ; 1 7 mm. Cf., Appius Claudius, T. Mallius. Sydenham,
Roma 570, anul 1 06 î. e.n. Costeşti -săpături arheologice. " A fost găsită
în aliniamentul I V " . M. Macrea, Monete/e din cetatea dacă de la Costeşti,
în Anuarul Institutului de studii clasice, Cluj , 1 936, II ( 1 933- 1 935) , p.
1 56, nr. 23.
33. Av. Capul Romei cu coif înaripat spre dreapta. Totul în
cerc periat.
Rv. Victorie ( ? ) în bigă spre dreapta ; caii în galop. Victoria ( ?)
are biciul ?) în mîna dreaptă. Sub cai literele

C (\ v

Totul în cerc

perlat.
AR. 4,73 g ; 1 9 X 1 8 mm. Cf., L. Flaminius Ci/o ( ? ) . Sydenham, Italia
de Nord sau Gallia Cisalpină 540, anul 1 06- 1 05 î.e.n. Se află la Muzeul
din Braşov, nr. 33 1 4.
P L 1 r C. Capul Romei cu cască înaripată spre dreapta .
34. Av. !) �
Rv. Fără legendă. Soldat roman urmat de un lictor ce poartă o suliţă.
AR. 3,60 g. Cf. , C. Porcius Laeca. Sydenham , Roma 57 1 , anul
1 04 î.e.n. Gherghina-Barboşi - tezaur.
35-40. Av. Capul Romei cu cască spre stînga.
Rv. Jupiter î n quadrigă spre dreapta ; caii în galop. Sub cai
litera C. In cxergă legenda L. SAT V'RM. Totul î n cerc periat.
AR. 3,24 g, 1 9 mm ; 3,42 g, 1 9 mm ; 3, 1 5 g, 1 8,5 mm ; 3,44 g,
1 8 m ; 3,52 g, 1 9 mm. Cf. , L. Saturninus. Sydenham, Roma, 578, anul
1 00-97 î.e.n. Poroschia - tezaur. Se află la Muzeul din Alexandria ( j ud.
Teleorman) .
4 1 . Av. Capul Romei, cu coif spre dreapta, redat mult stilizat ; în
stînga, cifra X.
Rv. Victorie în bigă, galopînd spre stînga ; într-o mînă ţine hăţu
rile, iar în cealaltă un obiect nedistinct. In exergă litere, cu cape·
tele globulate.
AR. 3,65 g ; tocit. Cf. , C. Coi/ius Caldus. Sydenham, Roma 582,
anul 1 00-97 î.e.n. Călineşti - tezaur. Se află la Muzeul din Alexandria
( j udeţul Teleorman) .
42. Av. Capul Romei cu coif î naripat spre stînga. Totul în
cerc periat.
Rv. Victorie î n bigă spre stînga, caii în galop. Victoria mult aple
cată în faţă, aproape zboară ; roata la bigă sus. Victoria are in mîna
dreaptă coroana. Totul în cerc periat. Lucrătură barbară, dar frumos
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executată, fină şi atentă. Cf., C. Coilius Caldus. Sydenham, Roma 582,
anul 1 00-97 î.e.n.
AR. 4,20 g 1 1 6 mm. Moldova. Se află la Muzeul de istorie al
Municipiului Bucureşti, nr. 35 1 4. Tip asemănător cu Victoria zburînd
deasupra cailor în Forrer, op. cit., p. 1 23, fig. 235, revers ce imită tot un
denar al lui Coilius.
43. Q. [Minucius] Thermus. In exergă ITILI. Sydenham, Roma 592,

Q. MCIT

anul 96-95 î.e. n. Snagov - săpături arheologice. D. V. Rosetti, Săpă
turile arheologice de la Snagov, în Publicaţiile muzeului municipal Bucu
reşti, 1 935, p. 1 9, nr. 2.
44. Av. Cap feminin laureat spre dreapta, în stînga semnul, .
sub barbă litera

e

f

Totul în cerc perlat.

Rv. Doi soldaţi faţă în faţă, cel din stînga protejînd un camarad
căzut. In exergă literele :

( rn ) E 1 '\"

O � V

AR. 4,00 g 1 1 9 mm. Lucrătură barbară, frumoasă. Cf., avers, Mn.
Aemilius Lepidus. Sydenham, Sudul Italiei ? 554, anul 1 09 î.e.n. Cf.,
revers, Q. [Minucius] Thermus. Sydenham, Roma, anul 96-95 î.e.n.
Craiova. Se află la Muzeul de istorie al municipiului Bucureşti, nr. 3544
45. Av. Capul Romei cu coif spre dreapta. înapoia c apului

Rv. Taur spre dreapta. Sus, litera B, sub taur

TI{ T B

'-

\A

"Z

11 ..W S î n exergă

N . Totul în cerc perlat.
AR. 3,83 g 1 1 8 mm. Cf., L. Thorius Balbus. Sydenham, Nordul
Italiei ? 598, anul 1 00-95 î.e.n. Se află la MNA, inv. 1 26 1 / 1 982.
46. Av. Capul Romei cu coiful înaripat şi împodobit cu un cap de vultur,
sub bărbie

:

*

Rv. Jupiter în quadrigă, spre dreapta 1 caii în galop. Jupjter ţine
fulgerul.
AR. 3,95 g 1 1 9/20 mm. Cf. , L. Sentius. Sydenham, Nordul Italiei '1
600, anul 1 00-95 î.e.n. Satu-Nou - Tezaur.
47. Av. Capul Romei cu coif înaripat spre dreapta. Redare
barbarizată.
Rv. Victorie ( ? ) în bigă spre dreapta. Caii în galop. In exergă
literele :
::: 1 It. " 4 L. &.A . Totul în cerc periat.
AR. 3,74 g 1 2 1 mm. Moneda este dinţată. Cf., P. Serveili M.F. Rulll.
Sydenham, Italia de Nord 60 1 , anul 1 00-95 î.e.n. Jegălia - tezaur. Se
află la Muzeul din Călăraşi.
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48. Av. Capul lui Ancus Martius diademat spre dreapta ; înapoia
capului lituus, sub gît AVRVC.
Rv. Dioscuri descălecaţi îşi adapă caii la fîntîna lui Inturna.
S. LBININS.
Cf., avers L. Marcius Philippus. Sydenham, Roma 9 1 9 , anul
56 î.e.n. Cf., revers A. [Postumius] Albinus. Sydenham, Italia 612, anul
92-91 î.e.n. AR. argint prost, 3,64 g ; 1 9,8 mm. Poiana, tezaur III. Se
află la MNA, inv. 299/ 1 93.
49. Av. Capul u nei divinităţi redat stîngaci, înapoia capului X. în
faţă U, sub bărbie

,..._,

•

Rv. SILANVS ( literele S sînt aplecate puţin, restul sînt redate
corect). Victoria intr-o bigă în galop spre dreapta ; în cimp XXXX ; sub
picioarele cailor ,o linie puţin adîncită de 2 mm.
AR. 3,28 g ; 1 8 mm. Cf., D. Junius Silanus L. F. Sydenham, Roma
646, anul 90-89 i.e. n. Satu-Nou - tezaur.
50. Av. Capul lui Pietas diademat spre dreapta. In faţă barză.
Totul in cerc periat.
Rv. Victorie în bigă spre dreapta ; caii în galop ; Victoria tine
hăturile cu ambele mîini. Sus cifra XII, în exergă SILAVVS. Totul în
cerc
periat.
AR. 3,34 g ; 1 7 X 1 8 mm. Lucrătura barbară dar frumos executată.
Cf., avers O. Caecilius Metellus Pius. Sydenham, Spania 750, anul 77 î e .n.
Cf., revers, D. [Junius] Silanus L. f. Sydenham, Roma 644, anul 90-89
î.c.n. Se află la Muzeul din Braşov, nr. 1 1 75.
5 1 . Av. Capul lui Venus diademat spre dreapta. Jos, literele
.

GJo R H -\ N V J In spatele capului nişte semne X >1 /1 11. înlocuind
cifrele existente. Totul în cerc periat.
Rv. Victorie în bigă spre dreapta. Caii în galop. Incheieturile
picioarelor şi copitele redate prin puncte. Victoria ţine în mîna stîngă
hăţurile şi în dreapta ridicată o coroană. In exergă O L • A V Totul în
cerc periat.
AR. 4, 1 3 g ; 19 mm. Cf. , avers C. Norbanus. Sydenham, Roma 739,
anul 80 î.e.n. Cf., revers D. [Junius] Silanus Sydenham, Roma, 646, anul
90-89 î.e.n. Se află la MNA, inv. nr. 1 261/1 997.
52. Av. Capul Romei cu coif înaripat spre dreapta. In stînga semnul

X

Totul în cerc periat.

Rv. Victorie în bigă spre dreapta ; caii în galop. Victoria ţine hăţu
rile cu amîndouă mîinile. Deasupra cailor literele TS. In exergă literele :

rr H V D

. Totul în cerc periat. Redare barbarizată.
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AR. 4,05 g ; 2 1 rnm . Cf. , D. Junius Si/anus L. F. Sydenham, Roma
644, anul 90---89 î.e. n. Jegălia - tezaur. Se află la Muzeul din Cli.HI.raşi
( jud. lalomita).
53. Av. Capul lui Apollo spre dreapta. In spatele capului un simbol.
Totul în cerc periat.
Rv. Călăreţ în galop spre dreapta, ţine ramură de palmier. DE:asupra

J 2

.

Sub cal literele C f • l l O L. �• S

. Totul în cerc perlat.

AR. 3,99 g ; 18 mm. Cf. , L. Piso L. f. Frugi. Sydenham, Italia 65 1 tip
general, anul 90---89 î.e.n. Jegălia - tezaur. Se află la Muzeul din Călă
raşi ( jud. Ialomiţa) .
54. Av. Capul lui Apollo laureat spre dreapta. In spatele capului

f1

. Totul in cerc periat.

Rv. Călăreţ în galop spre dreapta. Sub cal literele

1 1 .r o l f J Ă V'

.

:

In ex erqă .). . Totul în cerc per lat.

AR. 3,26 g ; 1 8 rnm. Cf. , L Pisa L. F. Frugi. Sydenham, Italia 65 1 ,
tip general, anul 90---89 î.e. n. Jegălia - tezaur. Se află la Muzeul din
Călăraşi ( j ud. Teleorman).
55. Av. Capul Romei cu cască înaripată spre dreapta.
Rv. In exergă urmele unei legende cu totul stilizate. Călăreţ in
qalop spre stînqa , t in e la spate o ramură de palmier. L iterele din exergă

""'rl J

o; i nt : . J J. 1
Totul în cerc periat. Redare barbarizată, urît executată.
AR. 3 , 1 i g. Cf. , L. Piso L. F. Frugi. Sydenham, Italia 655, anul
C'l0-89 î.e.n. Sfinţeşti - tezaur. Se afl ă la MNA.
56. Av. Capul lui Apollo laureat spre dreapta. In spatele
c-apului si IT' bol. T
Rv. Călăreţ spre dreapta cu o ramură de palmier. Deasupra călă-

Sub cal literele : C 13 1 .f Q l. P f8 R.. v
AR. 3,80 g. Cf. , L. Calpurnius Piso L. F. Frugi. Sydenham, Italia 655,
anul 90-89 î.e.n. Se află la Muzeul din Focşani.
57. Av. Capul lui Apollo spre d reapta, cu fileu. In spate simbol,
reţului

O.

rlbulă ? Sub bărbie.

X

Rv. Călăreţ în galop spre stînga, tine ramură de palmier. Sub cal

J /l J./=. O '1 . Totul în cerc periat.

AR. 4, 1 6 g ; 1 8 mm. Cf. , L. Calpurnius Piso Frugi. Sydenham,
I talia 655, anul 90-89 î . e.n. Se află la MNA, inv. 1 26 1 /1 987.
sp r� dreapta.
lnapoia
capului
s�!llb �l1
58. Av. Capu!
lu� Apollo
.
.
,
.
,
_
li t\JUŞ f
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Rv. Călăreţ galopind spre dreapta, are ramură de palmier. Sub

c al

C

Ili e H E:

AR. 3,56 g 1 1 8 mm. Cf., L. Calpurnius Piso Frugi. Sydenham, Italia
671 d, anul 90-89 î.e.n. Se află Ia MNA, inv. 1 26 1 / 1 986.
59. Av. Capul tînăr al lui Bacchus spre dreapta, cu coroană de
iederă. Totul în cerc periat.

Rv. Pegasus spre dreapta. Jos, pe tabletă legenda
Sub picioarele din faţă ale calului un punct. Totul în cerc periat.
AR. 3,60 g. Cf., Q. Titius. Sydenham, Roma 692, anul 88 î.e.n.
Gherghina ( Barboşi) - tezaur. Se află în colecţiile Muzeului de istorie
al Municipiului Bucureşti.
60. Av. Cap bărbătesc, stilizat, spre dreapta. In spate semnul
sub bărbie semnul

�

2r

, sub gî t tJ,.. 'c,VI\ . Totul în cerc per lat.

Rv. Platformă ? pe care zboară Pegasul. Redare stilizată, articula
tiile picioarelor şi copitele sînt redate prin puncte 1 legătura între gît şi
corp redată prin patru puncte. In spatele calului semnul X. Pe tabletă
literele globulate, nedistincte. Totul în cerc periat.
AR. 3,57 g 1 20 mm. Cf. , Q. Titius. Sydenham, Roma 69 1 , anul
88 î .e.n. Se află la MNA inv. 1 261 / 1 985.
6 1 . Av. Capul Romei spre dreapta. Sub bărbie cifra X 1 înapoia
capului se mai disting două bare paralele unite între ele printr-o altă bară.
Rv. Călăreţ cu doi cai în galop spre dreapta. Sub picioarele cailor
se văd litere redate stilizat. In jur, cerc periat.
AR. 3,74 g. Cf., C .Marcius Censorinus. Sydenham, Italia 7 1 3, anul
89 î. e.n. Călineşti - tezaur. Se află la Muzeul din Alexandria ( j udeţul
Teleorman) .
62. Av. Bustul Junonei Maneta, diademat spre dreapta. In stînga
litere sub barbă 00. IFotul în cerc periat.
Rv. Jupiter în quadrigă spre dreapta. Caii în �alop. Jupiter tine în
dreapta fulgerul, în mîna stîngă hăţurile. In exergă literele :

.-\ 1

V

L

1

1 1

Totul în cerc periat.

AR. 4,70 g 1 1 5 mm. Cf., avers L. Plaetorius L. f. [Cestianus] .
Sydenham, Roma 792, anul 72 î.e.n. Cf., revers Gargilius, Ogulnius, Ver
gilius. Sydenham, Roma 72 1 , anul 85--83 î.e.n. Descoperită la R. Vîlcea.
Se află la Muzeul de istorie al Municipiului Bucureşti, inv. 3527.
63. Av. Capul tînăr al lui Jupiter spre dreapta, totul in cerc periat.
Rv. Jupiter în quadrigă spre dreapta, cai,i in galop. Jupiter ţine în
mîna stîngă hăţurile şi în dreapta fulgerul.
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AR. 4,03 g ; 1 8 mm. Cf., Fdrd nume de magistrat. Sydenham, Roma
723, anul 85-84 î.e.n. Jegălia - tezaur. Se află la Muzeul din Călăraşi.
64. Av. Capul lui Jupiter spre dreapta, cu cunună la lauri.
Rv. Jupiter pe jumătate gol, într-o quadrigă în galop spre dreapta.
In mîna dreaptă tine fulgerul, iar în stînga hăţurile.
AR. 3,47 g ; 1 7 mm. Cf., Fdră nume de magistrat. Sydenham, Roma
723, anul 85-84 î.e.n. Costeşti, Săpături arheologice. S-a aflat pe treptele
rie Ungă turnul IV. M. Macrea, op. cit., p. 1 56, nr. 22.
65. Av. Capul unei femei, diademat spre dreapta. Totul în cerc periat.

'fo 1 1 1�
Rv. Victorie în quadrigă spre dreapta. In exergă.
Totul in cerc perlat.
AR. 3,32 g ; 1 7 mm. Se află la MNA, inv. 1 26 1 / 1 988.
66. Av. Capul Romei cu coif înaripat spre dreapta. In jur coroană.
Rv. Jupiter în quadrigă spre dreapta ; caii în galop. Jupiter tine
I n mîna stîngă ramură de palmier, iar dreapta ridicată. Totul în
I' Crc perlat.
AR. 6 g ( ? ) ; 1 4 mm. Cf. , aver� Cn. Gellius. Sydenham, Roma 434,
n nul 1 35-1 26. Cf., revers Fdrd nume de magistrat. Sydenham, Roma, 726,
n nul 85-84. Moldova - izolat. Se află la Muzeul de istorie al Munici
piului Bucureşti, inv. 35 1 5.
67. Av. Un bust spre dreapta, înapoia lui o ramură de palmier.
Rv. Geniu înaripat călare pe un ţap spre dreapta.
AR. 4,35 q ; 18 mm. Cf. , Man. Fonteius. Sydenham, Italia 724, anul
114 l . e.n. Peteni 46
tezaur. Se află Ia Muzeul din Sf. Gheorghe.
68. Av. Capul laureat al lui Apollo spre dreapta, sub bărbie litera R.
Rv. Genius călare pe un ţap spre dreapta, într-o cunună de lauri.
AR. 3,38 g ; 1 8,5 mm. Cf., Man. Fonteius. Sydenham, Italia 724,
n n ul 84 î.e.n. Peteni - tezaur. Se află la Muzeul din Sf. Gheorghe.
69. Av. Capul j aniform. Totul în cerc periat .
-

Rv. Galeră spre dreapta. Sus � O ':1. ) . Totul în cerc periat.
AR. 4,00 g ; 21 mm. Moneda dinţată. Cf., avers. M. Fourius Philus.
Sydenham, Italia Centrală 529, anul 1 1 0-1 08 î.e. n. Cf. , revers Man Fon11•/us. Sydenham, Sudul Italiei 566, anul 1 03 î .e.n. Descoperită la Craiova.
"" află la Muzeul de istorie al Municipiului Bucureşti, inv. 3536.
70. Av. Bustul lui Genius spre dreapta. In spate trident şi simbol
n t•i dentificat. Sub bărbie X. Totul în cerc periat.
Rv. Victorie în trigă spre dreapta ; caii în galop. Victoria tine in
m i na stîngă ridicată o ramură de palmier stilizată. In exergă literele :
Totul în cerc periat.
46

Nr. 67, 68, 71 Cf., Peleni, Cf., Zoltan Szekely, Noi lezaure dacice descoperite ln
Sud-Estul Transilvaniei, in SCN, 1 6, 1965 1 , p . 6'2--63.
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AR. 3,59 g ; 1 8 mm. Cf., L. Julius Bursio. Sydenham, Italia 728,
anul 85 î.e.n. Poroschia - tezaur. Se află la Muzeul din Alexandria ( jud.
Teleorman) .
7 1 . Av. Capul lui Apollo laureat spre dreapta.
Rv. Victorie in quadrigă spre dreapta, caii în galop ; tine in dreapta
o cunună ; sub picioarele cailor un semn, în exergă literele :
E

8! A M I

Cf. , avers Man. Fonteius. Sydenham, Italia 724, anul 84 î.e.n. Cf. ,
revers L. Iulio Burslo. Sydenham, Italia 728, anul 83 i.e.n. Peteni - tezaur.
Se află la Muzeul din Sf. Gheorghe .
72. Av. Bustul Minervei cu coif spre stînga, mult stilizat. Jos,
literele -...! .M z. \ . Totul in cerc periat.
Rv. Călăreţ in galop spre dreapta. Sub cal literele nedistincte. In
exergă

a..

(!)

•

l'otul in cerc periat.

AR. Cf., avers P. Servilli M. F. Rulli. Sydenham, Italia de Nord 601 ,
anul 1 00-95 î.e.n. Cf., revers P. Crepusius. Sydenham, Roma 738, anul
82-8 1 î.e.n. Şopotu 47 - tezaur. Se află la Muzeul de istorie din Craiova.
73. Av. Capul lui Jupiter spre dreapta. In stanga cifra F.
Rv. Călăreţ în galop spre dreapta. Lucrătură barbară, dar fru
moasă, îngrijită.
AR. 4,50 g ; 17 mm. Cf., avers O. Antonius Balbus. Sydenham,
Roma ( A) 742, anul 85 i.e.n. Cf., revers P. Crepusius. Sydenham, Roma
738, anul 82---8 1 î.e.n. Se află la Muzeul din Braşov, nr. 1 1 35.
74. Av. Capul lui Apollo laureat spre dreapta.
Rv. Cavaler galopind spre dreapta ce flutură lancea. In spate cifra
IIIXXCCCCC. In cîmp dreapta de jos în sus
"' c tr f:' r /1

1M

1

� rr,

. Legenda

AR. 4,33 g ; 1 8 mm. Cf. , P. Crepusius. Sydenham, Roma 738, anul
82-81 i.e.n. Fărcaşele 48 - tezaur. Se află la MNA inv. 1 97/59.
75. Av. Capul Romei spre dreapta, cu coif şi în stînga cifra X
redatA stilizat.
Rv. Călăreţ galopind spre dreapta. Sub picioarele calului leqenda
redată doar prin şapte linii paralele ; în jurul călăreţului urme de litere
şi cifre nedistincte.
AR. 3,0 1 g. Cf. , P. Crepusius. Sydenham, Roma 2664, anul 83 î.e.n.
Călineşti - tezaur. Se află la Muzeul din Alexandria ( jud. Teleorrnan) .
47 Nr. 72, 102, Cf., Sopotu, Cf., C. Preda şi r h. Popilian, lln tezaur de monede

romane republicane descoperit la Sopotu (jud, Dolj), In SCN, IV, 1 969, p. 454
31, . 74, 87, Cf., Hlrcaşele. Cf. B. Mi trea. l.e t resor de Fărcaşele (dep. de
Romanatl), tn Dacia, IX-X, 1941 ( 1 944), p. 380-383.

41 Nr.
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76. Av. Capul lui Apollo laureat spre dreapta. lnapoia capului
simbol, sub bărbie litera

"1.

. Totul în cerc periat.

Rv. Călăreţ spre dreapta. Are mîna dreaptă ridicată în sus. In

exergă T .1 ,/'A 't . Totul in cerc periat.
AR. 3,85 g ; 1 9 mm. Cf., P. Crepusius. Sydenham, Roma 738, anul
82-8 1 î. e.n. Se află la MNA inv. 1 26 1 / 1 983.
77. Av. Capul lui Juno Sospita, spre dreapta, coafat în pielea de
capră ; înapoia capului un simbol : un sceptru ?
Rv. In exergă urme de legendă, deasupra ei, un călăreţ in galop
spre dreapta ; in spatele lui, urme de cifre . . XX.
AR. 3, 1 8 g ; 1 9,25 mm. M oneda dinţată şi arsă. Cf. , P. Crepusius.
Sydenham, Roma 738, anul 82-81 î.e.n. Poiana - tezaur III descoperit
in 1 950. Se află la MNA, inv. 299/ 1 92. Inedit.
78. Av. Capul zeiţei Venus mult stilizat şi barbarizat spre dreapta ;
imprejurul lui urme din legendă şi cifra VI.
Rv. Fascie intre un spic la stinga şi un caduceu la dreapta.
AR. 4, 1 0 g ; 21 mm . Conservare mediocră. Cf. , C. Norbanus. Syden
ham, Roma 739, anul 80 î.e.n. Locusteni "9 - tezaur. Se află la
MNA inv. 837.

79. Av. Cap de femeie cu coroană spre dreapta şi legenda r i A O r
Rv. Proră, caduceu şi spic de grîu.
AR. Cf. , C .Norbanus. Sydenham, Roma 740, anul 80 î.e.n. Transilvania, fără a se preciza localitatea.
80. Av. Cap cu diademă spre dreapta ; înapoia capului O.
Rv. Spic, fascie şi caduceu.
AR. 4,62 g ; 1 8 X 20 mm. Cf. , C. Norbanus. Sydenham, Roma 739,
anul 80 î.e.n. Sălaşul de sus r>O - tezaur. Se află la Muzeul din Deva.
8 1 . Av. Capul lui Venus diademat spre dreapta. In spatele capului

semnele ( ) ( � 1 1 1 1 d 1 O . Totul ln cerc per lat.
Rv. Fascie între spic de grîu în stînga şi caduceu în dreapta. Cadu
ceul este răsturnat. Totul în cerc periat.
AR. 3,87 g ; 20 m m. Moneda dinţată. Cf. , C. Norbanus. Sydenham,
Roma 379, anul 80 î.e.n. Jegălia - tezaur. Se află la Muzeul de istorie
din Călăraşi.
49

Nr. 78, Cf., Locuşteni. Cf., C. P red a, Descope rirea de monede romane republicane
de la Locuşteni (r. Gura J iului, reg. Craiova), tn SCN, III, 1961, p. 1 62, nr. 89,

pl. VIII.
50 Nr. 80, 1 20, 1 25, Cf., S1ilaşul de Sus, Cf., Ocl. Fioca, Descoperirea monetard de

la Sdlaşul de Sus (reg. Hunedoara) şi unele cont ributii asupra monedelor romane
republicane de imitatie, in SCN, III, 1 96 1 , p . 99.
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82. Av. Capul lui Apollo laureat spre dreapta ;
a

in stinga simbol.

Totul in cerc periat.

Rv. Victorie în quadrigă spre dreapta ; caii in galop. Victoria tine
in mîna stîngă ridicată o coroană ( ? ) în mîna dreaptă ramură de palmier
şi hăţurile. Sub picioarele cailor litera

:

oS'

C IVoi A N

. In exergă

Totul in cerc periat.
AR. 3,24 g ; 1 6, 5 mm. Cf., avers L. Pisa L. F. Frugi. Sydenham,
Italia 650, anul 90-89 î.e.n. Cf., revers Q. An tonius Balbus. Sydenham,
Italia 742b, anul 81 î.e.n. Se află la muzeul din Braşov, inv. 1 1 02.
83. Av. Capul lui Jupiter (?) laureat spre dreapta. In spatele capului
S C. Totul in cerc periat.
Rv. Victorie în quadrigă spre dreapta ; caii în galop. Victoria ţine
în mîna stîngă hăţurile şi ramura de palmier, în dreapta ridicată coroana.
Sub cai litera.

�

N1 P A F

In exergă literele :

AR. 4,50 g ; 1 9 mm. Moneda dinţată. Cf. , O. Antonius Balbus.
Sydenham, Italia 742, anul 81 î.e.n. Jegălia - tezaur. Se află la Muzeul
din Călăraşi.
84. Av. Capul lui Jupiter laureat spre dreapta. In spatele capului
S C. Totul in cerc periat.
Rv. Victorie în quadrigă spre dreapta ; caii în galop. Victoria tine
în mîna stîngă hăţurile şi ramura de palmier, în dreapta ridicată coroana.
Sub cai litera A. In exergă :
O

J'\..

Totul în cerc perlat.

Il Aro Q A 5

1

Sub legendă literele :

AR. 3,82 g ; 19 mm. Moneda dinţată Cf., Q. Antonius BaJbus.
Sydenham, Italia 742, anul 81 î .e.n. Jegălia - tezaur. Se află la Muzeul
din Călăraşi.
85. Av. Capul lui Apollo laureat spre dreapta. In spate literele

scrise stilizat :
0 ..ţ.. A
Rv. Europa stînd în faţă, pe taur ce galopează spre stînga şi flutură

voalul deasupra ei. In exergă legenda
.l t: o C. 1 J
Totul în cerc
periat.
Cf., revers L. V olteius Strabo. Sydenham, Italia 743, anul 81 î.e.n.
Nic. Bălcescu - tezaur. Se află la Muzeul Liceului din Tr. Măgurele.
86. Av. Bustul Dianei diademat şi drapat spre dreapta. In stînga
S C. Totul în cerc periat.
.

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

COPII ŞI IMITAŢII DE DENARI REPUBLICANI

235

1

1
1
\

,·

)
!
,

i
,i

' - -1!{;

'> - �

�

'

-

(
'

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

,

1

MARIA CHIŢESCU

236

Rv. Pe o rocă o figură cu togă, în picioare U ngă un altar aprins,
cu mina dreaptă ridicată spre un bou pregătit de sacrificare. In jur
M 1 A Y 1 1-1.-1 . Totul în cerc periat.
literele
AR. 4,89 g ; 2 1 mm. Cf. , A. Postumius Albinus. Sydenham, Italia
745, anul 79 i.e.n. Poroschia - tezaur. Se află la Muzeul din Alexandria.
87. Av. Capul zeiţei Roma cu cască înaripată spre dreapta. Sub
bărbie cifra X.
Rv. Efigie cu togă, braţul drept ridicat. Deasupra ei un drapel susti
nut de un vultur şi flancat de o legendă dispusă vertical. Literele intoarse

sint stilizat e. � W 8 O 1 H OI N
AR. 3,74 g ; 1 9 mm. CI., A. Postumiu s Albinus. Sydenham, Italia
745, anul 79. Fărcaşele -tezaur. Se află la MNA, inv. 1 57/83.
.
88. Av. Capul Dianei, fără ROMA, alături
Le�enda C. NEI.
galop.
în
Caii
dreapta.
spre
Marte
Rv.
in quadrigă
Cf. , avers A. Postumiu s Albinus. Sydenha m, Itaha 745, anul
79 t.e.n. Cf., revers L. Postumius Albinus. Sydenham, Roma 472,
1 25--- 1 20 i.e.n.
89. Av. Capul Romei cu coif i naripat spre dreapta. Totul in
cerc periat.
Rv. Aquila unei legiuni între două signa . Jos EX. SC. In stinga

literele O ...C : 1 : 1 . A
AR. 3,25 g ; 20,5 mm. Mult tocit. Cf. , C. V a lerius Flaccus. Sydenham.
Gallia 747, anul 82-8 1 . Poroschia - tezaur. Se află la Muzeul din
Alexandria.
90. Av. Bustul lui Genius ( ? ) diademat, cu barbă spre dreapta.
Totul !in cerc periat.
Rv. Glob intre cîrmă în dreapta. şi sceptru cu coroană şi fileu in
stînga. Sub glob legenda RAVIZ. Totul în cerc periat.
AR. 3,35 g. Cf., Cn. [Cornelius] Lentulus [Marcellinus]. Sydenham,
Spania 752, anul 76--74 î.e.n. Gher�hina-Barboşi - tezaur. Se află la
Muzeul de istorie al Mu nicipiului Bucureşti ( Colecţia Dr. Severeanu ) .
9 1 . Av. Cap laureat spre stînga ; î n faţă ş i î napoia capului, urmele
stilizate ale unei legende din care nu se mai poate î nţelege nimic. In
dr.

""1 C 7" N 1 , în stînga semne ilizibile.

, iar deasupra un glob între cîrmă şi sceptru. In
l �
Rv.
dreapta EX, iar ip stinga S.C.
AR. 3,55 g ; 20,50 mm . Moneda dinţată. Cf. , Cn. Cornelius Lentulus.
Sydenham, Spania 752, anul 76-74 î.e. n. Poiana - tezaur III. Se află la
.
MNA, lnv. 299/1 94.
92. Av. Capul Romei cu coif înaripat spre dreapta. In dreapta
legenda

f Q 8 L 1 C. 1 O

W
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Rv. Hercule sugrumînd leul nemean, la stînga tolba de săgeţi, la
r rJ 8 l 1 c 1 o
. Sus,
picioare măciuca. l n dreapta legenda
C N

LE U

E. X

Cf., C. Poblicius Q. F. Sydenham, Italia 768, anul 78-77 i.e.n. Pro
venienţă necunoscută. Se află la MNA, inv. 1 0 5 1 /27.
93. Av. Capul Romei cu coif înaripat spre dreapta.
Rv. Hercule sugrumînd leul nemean, la stînga tolba cu săgeţi, la

picioare măciuca. In dreapta legenda, < J C ) B L 1 C
AR. Lucrătură barbară, dar frumos executată. Cf., C. Pobllclus Q. F.
Sydenham, Italia 768, anul 78-77 î.e.n. Provenienţă necunoscută. Se află
la MNA, inv. 1 044/32.
94. Av. Capul Romei cu coif înaripat spre dreapta. Jos literele
1\ .1\ A.
; sub barbă
)( C . Totul in cerc perlat.
Rv. Victorie în trigă spre dreapta ; caii în galop. l n exergă
l i/l

) i O L l ] literele . Totul în cerc per lat.
AR. 3,75 g ; 20 mm. Moneda dinţată. Lucrătură barbară, dar fru
moasă. Cf., revers C. Naevius Balbus. Sydenham, Italia 769, anul 78-77
i.e.n. Se află la Muzeul din Braşov, nr. 1 204.
95. Av. Capul Romei cu coif înaripat spre dreapta. Totul in
cerc periat.
Rv. Efigie ( Victorie ?) în trigă spre dreapta. Caii în galop. In
exergă litere
dar nu se pot citi pentru că moneda este tocită.
Tot'!.l în cerc perlat.
AR. 1 ,58 g ; 1 9 rr m. Cf., C. Naevius Balbus. Sydenham, Italia 769,
anul 78-77 î.e.n. Provenienţă necunoscută. Se află la MNA, inv.
nr.

1 26 1 1200 1 .
96. Av. Capul Junonei diademat spre dreapta. In stînga S . C. Totul

in cerc perlat.
Rv. Victorie in trigă spre dreapta, caii în galop. Victoria tine hăţuI n exergă
rile cu ambele miini. Deasupra cailor cifrele
)( N )
·

literele
A • A 1 J . Totul în cerc periat.
AR. 3,99 g ; 19 mm. Moneda este dinţată. Cf. , C. Naevius Balbus.
Sydenham, Italia 769 a, anul 78-77 î.e.n. Jegălia - tezaur. Se află la
Muzeul din Călăraşi.
97. Av. Bustul Dianei drapat şi diademat spre dreapta. Cocul este
redat prin cîteva semicercuri. Totul în cerc periat.
Rv. Victorie in bigă spre dreapta, caii în galop. Victoria ţine in
mtna dreaptă ramura de palmier şi hăţurile, iar în stînga ridicată,
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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IU (O 1 1 T . Totul în cerc
coroana. Sub cai cifra XX. I n exergă legenda
perlat.
AR. 3,87 g ; 1 9,5 mm. Moneda este dinţată. Lucrat frumos, corect.
Cf., Ti. Claudius Tiberii F. A. Nepos. Sydenham, Italia 770 a, anul 78-77
î.e.n. Se află la MNA (colecţia Saint Georges), nr. inv. 235/ 1 368.
98. Av. Capul lui Jupiter laureat spre dreapta. Totul în cerc periat
Rv. Victorie în trigă spre dreapta. I n exergă literele A T " lv 1\ v"
AR. 3,39 g ; 20 mm Cf., avers L. Procilius. Sydenham, Roma 771 ,
anul 78-77 î.e.n. Jegălia - tezaur. Se află la Muzeul din Călăraşi.
99. Av. Capul Junonei Sospita spre dreapta. I n stîn�a S C. Totul
în cerc perlat.
Rv. Juno Sospita cu lance şi scut în bigă spre dreapta ; caii in
galop. Sub picioarele cailor şarpe, în exergă literele r � o u Totul în
cerc perlat.
AR. 3,47 g ; 1 8 mm. Moneda este dinţată. Cf. , L. Procilius. Sydenham,
Italia 772, anul 78-77 î.e.n. Poroschia - tezaur. Se află la Muzeul
din Alexandria.
1 00. Av. Capul Junonei cu diademă spre dreapta. l napoia capului
.

z C

. Totul în cerc periat.
Rv. Grifon galopînd spre dreapta. Sub el ca simbol un tîrnăcop

--1

. I n exergă literele J J\ H r Totul în cerc periat.
AR. 3,47 g ; 1 8 mm. Moneda este dintată. Cf., L. Procilius. Sydenham,
Italia 769, a. 78-77 î.e.n. Cf., revers L. Papius. Sydenham, Italia 773,
anul 78-77 î.e.n. Se află la MNA, inv. nr. 1 261 / 1 989.
1 0 1 . Av. Capul zeiţei Roma cu coif înaripat spre dreapta.
I n stînga semnul X şi litera

)(

w

. Totul in cerc periat.

Rv. Grifon galopînd spre dreapta. Sub el

I n exergă C C.
:It- . Lucrătură urîtă, mult stilizată, neîngrijită.
AR. 4,60 g ; 1 9 mm Cf., avers M. Sergius Silus. Sydenham, Italia
544, anul 1 09 î.e.n. Cf. , revers L. Papius. Sydenham, Italia 773, anul 78-77
î.e.n. Mihai Bravu 51 - tezaur. Se află la MNA, inv. nr. 1 1 80.
1 02. Av. Capetele Dioscurilor spre dreapta. l n faţă o roată cu patru
spiţe. Capetele sînt foarte stilizate, grosolan redate, bărbiile au aspect de
.

5 1 Nr. 1 0 1 , Cf. Mihai Bravu, Cf., Bucur Mitrea, DescQperirea monetard romand
republicand din coaw.ma Mihai Bravu (jud. lllovJ, in SCN, IV, 1968, p. 376, nr.
57 şi pl III.
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cioc. Steaua cu şase raze se află sub bărbia redată printr-o roată cu
patru spiţe. Totul în cerc periat.
Rv. Boul Erymonthian mergînd spre dreapta. Este o redare barbară,
grosolană. In exergă literele v V\.1: . Totul în cerc periat.
Cf., M. V olteius. Sydenham, Roma 775, anul 76 î.e.n. Şopotu tezaur. Se află la Muzeul din Craiova.
1 03. Av. Capul Romei cu coif înaripat spre dreapta. Sub bărbie şi
în spatele capului semnul X.
Rv. Efigie feminină ( Cybele ?) care stă pe partea posterioară a unui
leu ( ? ) ţine în stînga hăţurile cu care mînă cei doi lei şi în dreapta o
pateră. Totul este redat foarte stilizat. I n exergă literele O 1 A 1\ F' r

�--1
Totul în cerc periat.
AR. 3,89 g ; 21 mm. Cf. ,M. Volteius M. F. Sydenham, Roma 777,
anul 76 î.e.n. Jegălia - tezaur. Se află la Muzeul din Călăraşi.
1 04. Av. Bust bărbătesc spre dreapta. I n stînga semnele

V J.... V V\/ şi în dreapta.

C A

Rv. Templul lui Jupiter Capitolinus ; în exergă literele
8 O 0 It
Totul în cerc periat.
Cf., revers M. V olteius. Sydenham, Roma 774 , anul 76 î.e.n. Poiana
- Săpături. Se află la MNA, inv. nr. 481 /6.
1 05. Av. Capul Romei cu coif înaripat spre dreapta. I n stînga literele
F L <( C

. Totul în cerc perlal

Rv. Victorie în bigă spre dreapta ; caii în galop. Victoria ţine în
mîna dreaptă hăţurile şi în mîna stîngă coroana. In exergă litere :
V V -\ L,

. Totul în cerc perlal
AR. 4,92 g ; 1 8 mm. Lucrătură barbară, dar îngrij ită. Cf., L. Rutilius
Flaccus. Sydenham, Roma 780, anul 75 î.e.n. Se află la Muzeul din
Braşov, nr. 2280.
1 06. Av. Capul Romei cu cască împodobită cu cap de acvilă spre
dreapta ; înapoia ei X. Totul în cerc periat.
Rv. � h V T 1 în ex ergă Victoria cu ramură de palmier în bigă ;
caii în galop.
AR. 4,02 g ; 18 mm. Cf., L. Rutilius Flaccus. Sydenham, Roma 780,
anul 75 î.e.n. Fundeni - tezaur. Se află la Cabinetul numismatic al
Bibliotecii Academiei R.S. România. Cf., SCN, Il, p. 1 62, nr. 17 şi nota 2.
Cf., Oct. lliescu, Colecţia numismatică. Achiziţii din anii 1 959-1 969,
in Caiet selectiv de informare asupra creşterii colecţiilor Bibliotecii
Academiei R.P.R., 1 961 ; 2 ( iulie--dec.), p. 670, nr. 1 85.
1 07. Av. Capul lui Marte cu coif cu cristă spre dreapta ; în faţă
o stea, iar înapoia capului S C.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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Rv. Berbec spre dreapta ; în exergă T l. V V 5 E
AR. 3,49 g ; 1 9,3 mm .. Conservarea foarte bună. Cf., L. Rustius.
Sydenham, Roma 782, anul 74 î.e.n. Tulcea - tezaur. Se află la Muzeul
din Tulcea.
.
1 08. Av. Capul Romei cu coif înaripat spre dreapta.
� I n exergă
Rv. Berbec stînd spre dreapta. Sub berbec semnul
•

•

'-'\ 9 C I l
. Totul în cerc periat. Efigiile d u pA avers şi
literele
revers reliefate.
AR. 3,94 g ; 1 9 mm . Moneda este dinţată. Cf., L. Rustlus. Sydenham,
Roma 782, anul 74 i.e.n. Se află la MNA, inv. nr. 1 261 / 1 998.
1 09. Av. Capul lui Marte cu coif spre dreapta. I n stinga C C, sub
gît dreapta
. Totul în cerc periat.
Rv. Berbec spre dreapta. In exergă L'RVSTI. Totul în cerc periat.
Moneda este dinţată. Lucrătură frumoasă, dar barbari.
Cf., L. Rustius. Sydenham, Roma 782, anul 74 î.e.n. Se află la Muzeul
de istorie al Municipiului Bucureşti nr. 3548.
1 1 0. Av. Bustul Junonei Maneta ( ? ) diademat spre dreapta, părul
strins în coc, în stinga legenda ts V r V l V< c. . Totul în cerc periat.
Rv. Genius înaripat călare pe delfin spre dreapta. Jos, legenda
O v W c. 0 Yo h V 1
. Totul în cerc periat. Redare stilizată.
AR. 3,55 g. Cf., Lucretius Tria. Sydenham, Roma 784, anul 74 î.e.n.
Gherghina-Barboşi. Se află la Muzeul Municipiului Bucureşti (Colecţia
Dr. Severeanu).
1 1 1 . Av. Bul!tul Libertei drapat şi diademat . spre dreapta. Sub
bărbie S C. I n dreapta MENSOR. Totul în cerc periat.
�v. Cîine alergînd spre dreapta. Sub cîine, spadă. Sus, literele
-l V ":1
in exergă O J 1 T 11·
Totul în cerc per lat.
AR. 5,10 g ; 1 9 mm. Cf., avers. L. Farsuleius Mensor. Sydenham,
Roma 789, anul 73 î.e.n. Cf., revers C. Postumius. Sydenham, Roma 785,
anul 74-73 î.e.n. Poroschia - tezaur. Se află la Muzeul din Alexandria.
1 1 2. Av. Bustul Dianei, drapat spre dreapta, părul strîns in coc.
Rv. Cîine alergînd spre dreapta. I n exergă litere Y C V N . Totul în
cerc periat.
AR. 3,91 g ; 1 8 mm . Moneda este dinţată. Cf. , C. Postumius. Syden
ham, Roma 785, anul 74-73 î.e.n. Poroschia - tezaur. Se află la Muzeul
de istorie din Alexandria.
1 13. Av. Capul Romei cu coif înaripat spre dreapta. I n stinga
semnul X.
Rv. Trig4 spre stînga ; caii în galop. Deasupra o Victorie (?) spre
stînga. In fata cailor două semne în formă de amfore. Nu exiită tipul cu
.

·
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Victorie în trigă spre stînga. Singurul tip cu Victorie zburînd este cel
emis de C. Egnatius Cn. F. Cn. N. Maxsumus. Sydenham, Italia 786, anul
73 î.e.n.
AR. 3,50 g ; 1 5 mm. Rm. Vîlcea. Se află la Muzeul Municipiului
Bucuteşti, inv. 3520.
1 1 4. Av. Capul Libertei spre dreapta. I n stînga scris de sus în jos :

t. IB �A T.A.�

Rv. Roma ( ?) cu lance in bigă spre dreapta, ajută un cetăţean să
urce în carul triumfal ; sub cai, scorpionul. I n exergă legenda
F A � «:J A L f. l

AR. 3,64 g. Cf., avers [Q. Caepio] Brutus. Sydenham, Roma 906,
anul 60 î.e.n. Cf., revers L. Farsuleius Mensor. Sydenham, Roma 789 a,
anul 73 i.e.n. Tg. Ocna. Se află la MNA, inv. 26/38.
1 1 5. Av. Bustul Libertei, drapat şi diademat spre dreapta. I n stinga
cifrele

1

)( 1

şi literele

:; R.

; în dreapta li terele

:

X H F N .S

0

şi litera S sub bărbie.
Rv. Roma ( ?) cu lance în bigă spre dreapta, ajută pe un cetăţean
să se urce în carul triumfal. Sub cai, scorpionul. I n exergă legenda :
c n

R J' V L fl

Cf., L. Farwleius Mensor. Sydenham, Roma 789 a, anul 73 î.e.n.
Gherghina-Barboşi - tezaur. Se află la Muzeul de istorie al Municipiului
llucurcştl ( Colecţia Dr. G. Severeanu) .
1 1 6. Av. Bustul divinităţii Virtus spre dreapta.
L. A_QVILIVS - ( FLORVS III VIR)
Rv. . . . . . . ? CAESARI, quadrigă spre dreapta, în car o ramură de
palmier aplecată inainte.
.
Cf., avers Man. Aquillius. Sydenham, Italia 798, anul 68 î.e.n. Cf. ,
revers L. Aquillius Florus. Grueber, Roma 4543, anul 1 4 î.e.n. Augus
tin
tezaur.
1 1 7. Av . Capul lui Apollo laureat spre dreapta, părul strîns la
'-Pate în coc, în spate liră.
Rv. Vultur redat destul de stilizat, capul întors spre stînga, fulge
rul pe care trebuia să stea vulturul e in dreapta, in jur legendă
�

X I< � "\. 1\ ( ) P V �

Cf., avers Q. Pomponius Musa. Sydenham, Roma 81 1 , anul 68-66
Cf. , revers M. Plaetorius M. f. Cestianus. Sydenham, Roma 809,
anul 68-66 î.e.n. Gherghina-Barboşi. Se află la Muzeul de istorie al
Municipiului Bucureşti. ( Colecţia Dr. G. Severeanu).
l . l'. n.
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1 1 8. Av. Capul lui Apollo laureat spre dreapta. Sub bărbie X ; in
spatele capului litere :
/ • N\ f'1
Rv. Statuie equestră. Calul are piciorul stîng ridicat. Călăreţul
poartă un trofeu deasupra umărului drept. Sub baza statuiei, redată
printr-o linie dreaptă legenda € r 1 o y s
AR. 3,32 g ; 20 mm. Cf., avers M. [Caecilius] Metellus Q. F. Syden
ham, Roma 480, anul 1 25-1 20 î.e.n. Cf., revers M. Lepidus. Sydenham,
Roma 827, anul 66 î.e.n. Jegălia - tezaur. Se află la Muzeul din Călăraşi.
1 19. Av. Cap feminin diademat şi voalat spre dreapta, înapoia
capului CONC . . . Sub barbă o stea.
Rv. Un edificiu cu şapte coloane la parter şi cinci coloane la
etaj. In cimp dreapta ITIOT, în stinga T [ O -1 1
AR. 3,02 g ; 1 8 mm. Cf., P. Fonteius P. F. Capito. Sydenham, Roma
901 , anul 61 i.e.n. Poiana 1951. Se află la MNA , inv. nr. 325/30.
1 20. Av. Capul zeitei Diana cu diademă spre dreapta, înapoia
capului GEXTA.
Rv. Quadrigă.
AR. 3,66 g ; 19 mm. Cf. avers C. Hosidius Geta. Sydenham, Roma
904, anul 60 î.e.n. Sălaşul de Sus - tezaur. Se află la Muzeul de istorie
din Deva.
1 2 1 . Av. Cap bărbătesc spre dreapta cu urme de legendă.
Rv. Statuie equestră spre dreapta pe o arcadă cu şapte arcuri ;
urme de inscripţie din care se mai descifrează . . . HILI.
AR. 3,62 g ; 20 mm. Conservare slabă. Cf., revers L. Marcius
Philippus. Sydenham, Roma 9 1 9, anul 56 î.e.n. Tulcea - tezaur. Se află
la Muzeul din Tulcea.
1 22. Av. Capul Vestei cu voal şi diademă spre stînga ; în dreapta,
cupă (?) cu două toarte, sub bărbie litera L. Totul în cerc perlat.
Rv. Figură togată spre stînga şi ţinînd în dreapta o tabletă care
cade într-o cistă ce se află la piciorul drept. I n dreapta, legenda
n N 1.: N O • 1

Totul în cerc perlat.
Cf. , L. [Cassius] Longinus. Sydenham, Roma 935, anul 52-50 î.e.n.
Se află la Muzeul din Braşov.
1 23. Av. Capul lui Jupiter (redat foarte stîngaci) .
Rv. Trofeu ornamentat cu un scut oval şi cu un cornyx ; spre
dreapta o secure ( pe moneda originală poziţia obiectelor e inversă ca
pe imitaţie). Din legendă se păstrează ILSVt.
AR. 3,28 g ; 1 8 mm. Cf. , C. Iulius Caesar. Sydenham, Gallia 1 009 ?
anul 50 î.e.n. Satu-Nou - tezaur. Se află la Muzeul din Arad.
1 24. M. Mettius. Sydenham, Roma 1 055, anul 44 i.e.n. C. Goos,
Chronik, p. 246 ; Cf. B. Mitrea, Le tresor de Fdrcaşele, în Dacia, IX-X,
1 941-1 944, p. 381 . Apoldul de Sus - tezaur.
N

.
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1 25. Av. Capetele dioscurilor spre dreapta, înaf)oia lor un semn.
Rv. Trigă, jos inscripţia o e A � E h
Cf., L. Sulpicius. Sydenham, Roma 1 08 1 , anul 43 î .e.n. Sălaşul de

Sus - tezaur. Se află la Muzeul din Deva.
1 26. Av. Capul lui Sol radiat spre dreapta, în jur legenda COS DES
IG ITER. ET TERT III. VI R. R.P.C.
Rv. O platformă ornamentată cu un motiv în zăbrele pe care scrie
CLOACIN, pe ea două statui ale lui Venus Coacina, ambele au mîna
dreaptă pe cippus. In j ur legendă
Cf., avers M. Antonius M. f. Nepos. Sydenham, Grecia ( ?) 1 1 99,
anul 38-37 î.e.n. Cf., revers L. Mussidius T. F. Longus. Sydenham, Roma
1 093, anul 42 î.e.n. Conţeşti - tezaur. Se află la Muzeul din Bîrlad.
1 27. Av. Capul cu barbă al regelui sabin Tatius spre dreapta,
inapoia capului o legendă stilizată C A .Jl /11 în faţă A • 1W . Totul
i n cerc perlat.
Rv. Capul lui Apollo laureat spre dreapta ; înapoia capului lira.
lotul în cerc perlat.
Cf., avers L.Titurius Sabinus. Sydenham, Roma G99 a, anul 88 î.e.n.
< 'f. , revers P. Clodius. Sydenham, Roma 1 1 1 7, anul 4 1 î.e.n. Poiana tezaur III ( a. 1 950). Se află la MNA, inv. 299/ 1 9 1 .
1 28. Av. Capul Romei c u coif înaripat spre dreapta.
Rv. Trei statuete în formă de cariatide, în faţă, susţinînd în mîini
�i pe umeri o grindă din care ies cinci pomi.
Cf. ,P. Accolcius Lariscolus. Sydenham, Roma 1 1 48, anul 37 î.e.n.
< 'onţeşti - tezaur. Se află la Muzeul din Bîrlad.
1 29. Av. Cap feminin spre dreapta. Totul în cerc periat.
Rv. Trei st : tuete, în faţă susţinînd în mîini şi pe umeri o grindă
d i n care ies cinci pomi. In exergă XXXXXXXXX. Totul în cerc perlat.
Cf., avers C. Iulius Caesar. Sydenham, Gallia 1 0 1 1 , anul 50 î.e.n.
< ·r., revers P. Accoleius Lariscolus. Sydenham, Roma 1 1 48, anul 37 î.e.n.
< 'pUiţeni - tezaur. Se află la Muzeul din Piteşti.
1 30. Av. Capul Romei spre dreapta, redare foarte stilizată. In
·. pate semnul X. Totul în cerc perlat.
Rv. Galeră. (?) între două legende redate prin linii : Sus \ 'W0.,

IOS, 1 ,._ � ./
AR. 2,68 g ; 20 mm. Urît lucrată, argintul slab, un aliaj prost. Cf. ,
· 1 . Anlonius. Pietroase ( Buzău) - izolat. Se află la MNA, inv. nr. 1 1 3.
1 3 1 . Av. Bustul lui Ceres, în jur cifra XXXVIII. Totul în cerc periat.
• f'rc
periat.
Rv. Cei patru cai de la carul triumfal, dar carul nu se vede. In
••xergă CVSTO.
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AR. 3,32 g. Cf. , avers C. Marius C. f. Capito. Sydenham, Italia 744,
anul 32 î.e.n. Cf. , revers Caesar Augustus. Grueber, Roma 4434, anul 1 8
î.e.n. Conţeşti - tezaur. Se află la Muzeul din Bîrlad.
1 32. Av. Capul lui Apollo spre dreapta. In stînga semnul X. Totul
in cerc perlal
Rv. Două efigii, în picioare, faţă în faţă. Persoana din stînga ţine
mîna dreaptă în şold, stînga întinsă spre personajul din dreapta care ţine
in mîna dreaptă un trident. Totul în cerc periat.
AR. 3,79 g ; 18 mm. Cf., avers L. Piso Frugi. Sydenham, Roma 644,
anul 90-76 î.e.n. Jegălia - tezaur. Se află la Muzeul din Călăraşi.
1 33. Av. Capul Romei cu coif înaripat spre dreapta. Totul în
rere periat.
Rv. Dioscurii călări spre dreapta, au lance. Sub cai literele
A 1 A ')( . In exergă
. Totul în cerc periat.
V V fi V V
AR. 3,50 g ; 1 2 mm . Lucrătură barbară, nu se poate identifica.
Se află în colecţiile Muzeului ele istorie al Municipiului Bucureşti,
inv. nr. 351 0.
1 34. Av. Capul Romei cu coif înaripat spre dreapta. Sub bărbie
semnul

X

.

Totul in cerc periat.

călări spre dreapta, au !';uUţe. Sub cai literele
C: M P o 1\ C . In exe.rgii. II OJ.. V E � .
AR. 4,50 g ; 1 9 mm. Se află la Muzeul de istorie al Municipiu lui
Bucureşti, inv. nr. 350 1 .
1 35. Av. Capul Romei cu coif înaripat spre dreapta . Totul in
r·erc periat
Rv. Dioscurii . cu suliţe, călări spre stînga ; caii în galop. In exergă
Totul în cerc periat.
literele J' (' " ,.,
AR. 4,25 g ; 13 mm. Se află în colecţiile Muzeului de istorie al
Municipiului Bucureşti, inv. nr. 351 2.
1 36. A v. Capul Rom ei cu coif înaripat spre dreapta. In stînga tri
dentul, sub bărbie semnul X. Totul în cerc periat.
Rv. Dioscurii călări spre dreapta, fie arc cu o lance. In exergă
Totul în cerc periat.
.,cmnele v v l - � ""\-'\
AR. 3,64 g ; 19 mm. Moneda dinţată. Redare barbară , urîtă. Se
află la MNA inv. nr. 1 26 1 1 1992.
1 37. Av. Capul Romei cu coif înaripat spre dreapta.
Rv. Victorie călărind spre dreapta. In spatele calului o roată. In
Rv. Dioscurii

.

. Calul în galop.
AR. 3,57 g ; 1 8 mm. Redare barba.ră� sţilizaţă. Jegălia - tezaur . Şe
t1!lcl l a Muz c\.11 djn <:;:ă�ăra � j,

c•xergă urme de legendă

-

' 1-

'
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1 38. Av. Capul Romei cu

litera

�

241

coif înaripat spre dreapta. In stinga

. Totul în cerc periat.

Rv. Jupiter (?) în trigă spre dreapta ; caii în galop. Sub picioarele

cailor A � . In exergă T ,... N
AR. 4,33 g ; 1 9 mm. Lucrătură barbară, urîtă, neîngrijită. Se afl6
la Muzeul din Braşov, nr. 1 1 6 1 .
1 39. Av. Capul Romei cu coif spre dreapta, redat stilizat.
Rv. Quadrigă în galop spre dreapta ; în exergă o legendă. Este o
eroare de batere dublă şi nu s-a putut identifica.
AR. 3,95 g. Călineşti - tezaur. Se află la Muzeul din Călineşti.
1 40. Av. Capul Romei spre dreapta. Totul în cerc periat.
Rv. Un personaj într-o quadrigă spre dreapta ; caii în galop. In
•

cimp sus, litera

/V'v

, iar sub picioarele cailor X ; în exergă urmele

unei legende ilizibile. Totul în cerc periat.
AR. 4, 62 g ; 1 9 mm. Moneda tocită ; prost lucrată. Alungeni tezaur. Se află la MNA, inv. nr. 1 9 1 /946.
1 4 1 . Av. Capul R01r ei c u coif înaripat spre dreapta. Sub bărbie
�;em im i X.
Rv. Zeitate ( Jupiter sau Victoria) în quadrigă spre dreapta ; caii în
f)alop. In exergă semn ele V N 1-411 V . Totul în cerc periat.
AR. 4,43 g ; 1 9 mm. Se află la MNA, inv. nr. 1 26 1 /2000.
1 42. Av. Capul Romei cu coif înaripat spre dreapta. Totul în
c ere periat.
Rv. Jupiter în quadrigă spre dreapta ; caii în galop. Jupiter are
sceptrul şi hăţurile în mîna stingă ; in dreapta fulgerul ( ? ) . Sub cai litere

1\ V

. In exergă literele

.-;:AVA (' 1 A

. Totul în cerc periat.
Jegillia - tezaur. Se află la Muzeul

AR. 3,67 g ; 20 mm.
din Călăraşi.
1 43. Av. Capul Romei c u cască înaripată spre dreapta. Sub bărbie
o.;emnul X. In stînga literele A \1 .! . Totul în cerc periat.
Rv. Jupiter în quadrigă spre dreapta ; caii in galop. Jupiter ţine în
mîna stîngă sceptrul şi hăţurile. In exergă literele o .A. f\ A Totul
cerc perlat.
AR. 3,70 g ; 1 9 mm. Jeg ă li q - t���\lr · Ş«;! află, l� Muze\ll
din Călăraşi,
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1 44. Av. Capul Romei cu coif spre dreapta. Redare barbară, coiful

X
ajunge in dreptul gurii. In spatele capului literele T • I.J" şi
.
Totul în cerc periat.
Rv. Jupiter (?) in trigă spre stînga. Caii Ia pas. Calul din spate are
piciorul drept ridicat. Totul în cerc periat. Redare barbară şi urîtă.
AR. 3,48 g ; 21 mm. Se află la MNA, inv. nr. 1 261/1995.
1 45. Av. Capul Romei cu coif înaripat spre dreapta. In stînga
semnul X.
Rv. Victorie în trigă spre dreapta ; caii în galop. Victoria ţine
în mîna dreaptă o coroană, în stînga hăţurile. In exergă literele
1\ V. J N J; Totul redat stilizat.
AR. 3,74 g ; 21 mm. Jegălia - tezaur. Se află la Muzeul
din Călăraşi.
1 46. Av. Capul Romei cu coif înaripat spre dreapta. In stinga
semnul )(' Totul în cerc periat.
Rv. Victorie în trigă spre dreapta. Caii în galop. Victoria are in
mîna stingă ramură şi hăţurile. Sub cai literele A A A .
AR. ' 4,42 g ; 2 1 mm. Jegălia - tezaur. Se află la Muzeul de
istorie din Călăraşi.
1 47. Av. Capul Romei cu cască înaripată spre dreapta. Sub bărbie
semnul X.
Rv. In exergă legendă ilizibilă. Zeitate (Minerva ?) înarmată ; in
q uadrigă spre dreapta ; caii în galop.
AR. 4,62 g ; 20,5 IT'm. Arqint sub 7500fo0• Bonţeşti - tezaur inedit.
Se află la Muzeul de istorie din Focşani.
1 48. Av. Capul Romei cu coif înaripat spre dreapta. In jur lite-re.
In faţa capului M .X 1 V In stînga literele M X � • Totul în cerc periat.
Rv. Victorie în bigă spre dreapta, tine în mîna stînqă o ramură de
palmier şi hăţurile. Caii în galop. Sub cai literele ...r C A � In exergă
•

literele 1 C A P �
Nu există tipul Victoria în bigă ci numai în
trigă. Caii au cinci picioare la spate.
AR. 5,44 g ; 1 9 mm. Jegilia - tezaur. Se află la Muzeul de istorie
din Călăraşi.
1 49. Av. Capul Romei cu coif înaripat spre dreapta. In stinga
semnul X.
Rv . Bigă spre dreapta, caii în galop. Efigia din bigă nu se vede.

Sub coi Il r\ . In cxergă T 'V V .t . Totul in cerc periat.
AR. 3, 1 0 g. Lucrătură barbară urîtă. Moldova. Se află în colecţiile
Muzeului de istorie al Municipiului Bucu reşti, inv. nr. 35 1 6.
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'1 50. Av. IMP XII. Taur infuriat spre stînga.
Rv. E CVRTI CAISAR. Pumnal, simpulum şi secure.
AR. 3,00 g. Cf. , avers Octavian Augustus. Cohen2 , 1, 1 40 var. Cf. ,

revers - Gherghina-Barboşi - tezaur.
1 5 1 . Av. Capul lui Augustus spre dreapta. Părul este creţ şi virfurile făcute covrig. In stînga legenda C • A t:: f; TR Totul în cerc periat.
Rv. Globul ţinut de capricorn spre dreapta. In exergă

1 11 11 1 X

Totul în cerc periat.
AR. 3,90 g. Gherghina-Barboşi - tezaur. Se află în colectiile
Muzeului de istorie al Municipiului Bucureşti ( colecţia Dr. G. Seveft!8nu).
1 52. Av. Capul zeitei Roma spre dreapta, redat foarte stiliza\,
Rv. Un personaj nud, în picioare, în faţă. In cîmp, stînga �us, 0
frunză de palmier, redată foarte stilizat. Sub mîna dreaptă un obiect
nedistinct, poate un altar. In cîmp stînga litere ( ? ) . Totul într-un
cerc periat.
AR. 4,21 g. Călineşti - tezaur. Se află la Muzeul de istorie
din Alexandria.
1 53. Av. Capul Romei cu coif înaripat spre dreapta. In stînga
X

sub bărbie
Rv. Trei personaje,
stîngă ridicată ; cel din
obiect, cel din dreapta

semnu l

semnul + Redare barbară, dar îngrijită.
în faţă, în picioare ; cel din stînga tine mîna
mij loc mîna stîngă ridicată şi. în dreapta un
ţine amîndouă mîinile în jos. In stinga jos

)(

. Redare barbară , neîngrijită.
AR. 3,95 g ; 1 2,5 X 17 rn m . Se ailă la Muzeul de istorie
Braşov, nr. 1 279.
1 51. Av. Capul Romei cu coif spre stinga. In stînga litere:c

(WW

in ctreapta literele

u

din

JV r3 c

Rv. Pegasus spre stînga. Sub cal simbol. rac ?

AR. Moneda este dinţată. Poroschia - tezaur. Se află la Muzeul
din Alexandria.
1 5S. Av. Capul Romei cu co:f înaripat spre dreapta. In faţa capului
literele

..-'\1\

\1"1 \

. In stînga litera S.
Rv. Cerb spre dreapta , pc un piedesta l. Redare stilizată şi barbaTn
Sub cerb
r izată. In stînga literele W f V/ . Sub cap >
ln ex erg ă V 1 1 1 1 1
AR. 3,89 g ; 1 7 mm. Jegălia - tezaur. Se află la Muzeul
din Călăraşi.
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1 56. Av. Cap spre dreapta. I n stînga literele A 1 = 1\ t\ Totul tn
cerc perlat.
Rv. Victorie în bigă spre dreapta. I n exergă literele V A 1\ O N
Totul in cerc perlat.
AR. 4,43 g ; 18 mm. Se afl.! la MNA, inv. 235/1366.
1 57. Av. Capul Romei cu coif înaripat spre dreapta. Sub bărbie
semnul X. Totul în cerc perlat.
J T' -1 4 M �
Rv. Efigii neclare. Literele
AR. 3,82 g ; 20 mm. Se află la MNA, inv. nr. 235/1267.
1 58. Av. Capul Romei.
Rv. Un călăreţ spre stinga.
Olteni. Se află la Cabinetul Numismatic al Bibliotecii Academiei
R.S. România, nr. 420.
1 59. Av. Capul Romei cu cască înaripată spre dreapta. Sub
bărbie X ( ?) .
Rv. Lipsă fotografia.
Strimba - tezaur. Tezaurul identificat după fotografii.
1 60. Av. Capul Romei cu cască înaripată spre dreapta. Sub bărbie X, iar înapoia capului POM . . .
Rv. Lipsă fotografia.
Strimba - tezaur.
1 6 1 . Av. Capul Romei cu cască înaripată spre dreapta, înapoia
capului X.
Rv. Lipseşte fotografia.
Strimba - tezaur.
ADDENDA

I ntru cît, după întocrr irea catalogului am reuşit să vedem imitatiile
publicate de Leon Ruzicka şi două exemplare aflate in colectiile Cabine
tului Numismatic al Academiei R. S. România, nu le-am mai putut include
la locul respectiv şi l e prezentăm mai jos.
1 62. Av. Capul Romei spre dreapta, în spate X, în fată.
Rv. Zeitate în bigă spre dreapta.
1 63. Av. Capt·.l Romei spre dreapta.

III C

Rv. Jupiter ( ? ) în quadrigă spre dreapta, jos. V 1 1\ Z 1
1 64. Av. Capul Junonei Sospita spre dreapta, j os în
M O Af

Rv. Zeitate în trigă spre dreapta, j os,

�M

,

î n exergă
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1 65. Av. Cap neclar spre dreapta, în spate stea.
Rv. Zeitate în trigă spre dreapta. Jos,

17

, în exergă

1

1 66. Av. Capul Romei spre dreapta, în spate X.

T1

c

Rv. Jupiter cu sceptru în bigă spre dreapta, j os 1 1 A V M 0 0
1 67. Av. Capul lui Apollo spre dreapta.
Rv. Dioscurii spre dreapta, cu laurii.

1 68. Av. Cap spre dreapta.
Rv. Zeitate în trigă spre dreapta. Sub cai

1 M

în exergă 1 1, V 11 11

1 69. Av. Capul Romei spre dreapta.
Rv. Jupiter ( ? ) cu sceptru, în quadrigă spre dreapta jos.

V I A I VI

1 70. Av. Capul Romei spre dreapta, sub bărbie X, în stînga C A A (
Rv. Zeitate cu sceptru în quadrigă spre dreapta, sub cai

în exergă C P S O M "F
Cf. , L. Rutilius FJaccus.
1 7 1 Av. Capul lui Apollo spre dreapta, în spate Z.
Rv. Călăreţ cu ramură da palmier spre dreapta, roată ? jos,
C

P1 5 o

.L

L A

F FA V

Cf., L. Calpurnlus Piso Frugi.
1 72. Av. Capul Rorrei spre dreapta.
Rv. Călăreţ cu ramură de palmier spre dreapta, sus .)(

. ,

III/ 1 V V C

, jos, L b E O 5 F o
Cf. , L. Ca/purnius Piso frugi.
1 73. Av. Capul Junonei Sospita spre dreapta, în stîng a literele.

12 MR

Rv. Grifon spre dreapta, jos, L. PAPI.

Cf., L. Thorius Balbus.
1 74. Av. Cap bărbos spre dreapta.
Rv. Pegasus ?

175. Av. Capul Romei spre dreapta. I n stînga literele
Rv. Zeitate în quadrigă. In exergă A � 1 n 0 1 .
Cf.,L. Titius.
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în stînga
1 76. Av. Capul Romei spre dreapta. In dreapta
A Ă
semnul X .
Rv. Zeitate în bigă, întinde mîna unui bărbat ajutîndu-1 să se urce.
Cf. , L. Farsuleius Mensor.
1 77. Av. Capul lui Apollo spre dreapta. In stînga,
C ? 1\ U
N

sub cap III,
Ro.

A.

W în dreapta.

V (!.

1 78. A v. Capul Herei spre stînga.
Rv. Figură în trigă sus,

11 / ..L

în

exergă ' . 3 A J.

1 79. Av. Capul Athenei spre stînga, în dreapta

.

T ""1 , J1 V

Rv. Figură î n bigă. In exergă /; fJ V 1 1 .
1 80. Av. Capul lui Jupiter spre dreapta. Totul în cerc periat.
Rv.

t\ !1 T].
-4(

Victoria în big_ă spre dreapta

AR. Moneda dinţată. Se află la Cabinetul Numisfiiatic al Bibliotedi
Academiei R. S. România, nr. 299.
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1 8 1 . Av.

1 ') \

oTM )

Rv.

� HO

'3 W
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. Capul lui Apollo spre stînga.

Se află în colecţiile Cabinetului Numismatic al Bibliotecii Acade
miei R.S. România, nr. 1 5 1 88.

COPIES ET IMITATIONS DES DENIERS ROMAINS Il1!PUBUCAINS
Dl':COUVERTES EN DACIE

L'auteur s'occupe dans cetle etude d'une serie de 1 8 1 contrefac;:ons des deniers
romains republicains mise au jour en Roumanie. Si etonnante que La chose pwsse
sembler, etant donne que la Dacie etait bien l'une des regions du mOtnde a.ntique ou
parallelemenl a la monnaie officielle les contrefac;:ons des deniers rom.adns republiclllins
avaient un large cours, c'est pour la premiere fois que cette queslion se trouve traitee
dans une e tude plus ample. Le peu d'interet qu'elle a suscite parmi les specialistes
s'explique d'au tant moins qu'un tableau, meme sommaire, de ces decouvertes faites en
Dacie prouve sans conteste leur presence en quanti te.
Un bref historique du sujet montre que le premier a s'en occuper a ete Leon
Rusicka, qui a dedie deux articles aux contrefac;:ons relevees en Dacie, en presentant
une vingtaine de ces pieces. D'autres auteurs onl touche a la question - le docteur
G. Severeanu, Bucur Mitrea, O. f'!oca -- mais seulement d'une maniere subsidiaire,
aux hasards de leurs et udes portant sur differentes decouvertes monetaires d'epoqut:!
romaine republicaine.
Apres avoir donne ce bref historique du sujel, l'auteu r passe a la classilication
des pieces respeclives, qu'il range en deux grandes categories. comme suit :
�re,mi�r� categ�ne conslit� ee � ar �e� p i eces d'argen t reprodu :samt
ave c
. une
tant de fldehle l . cmgmel qu '.1 est parfots tres dtfftnle de les r!istinguer de celui-ci 1
. comporte
.
.
�
u
'
1
eme
catc9one
e
l
a
qu1
ell
e . aussi des pieces d'argent, mais dont
?
:-:
les efflg1es ams1 que les legendes ne sont reprodmtes que d"• .ne maniere tres stylisees.
s ous e ra.pport n !ll!' eriq ue, cette deuxi�m � cate !Jorie est richement representee
.
en Dac1e. � auteur la ? estg? e par le terme gen.eral d'urutalions, afin de la distingu.er
.
categone qu ti appelle la ca tegone
premtlhe
de la
des copies. Son interet porte surtou t
justernent sur cette deuxieme categorie. Tou tefois, av8Ilt de s'en occuper il es time
necessaire de preciser certains criteres qui s'appliqucnt a l'etude de ce q�'il appelle
les copies. En effet, outre les criteres generalement connus - celui du style et celui
du poids des pieces respectives - il mentionne encore deux :
a) le critere reposant sur la methode d'execution : les pieces coulees sont sans
aucun doule des imitations, alors que les picces veritables sont executees psr la frappe ;
un premier essai d'application de ce cri lere appartient a Gh. Poenaru-Bardea et
Constanţa Ş l i rbn, ayant pou r objet un tresar decouvert a Breaza ;
b) le crilere reposant sur le ti trage du metal : le titre des pieces d'argent
veritables etant de 9000frJ0-980%o. alors que certaines pieces de Dacie, bien que repro
duisant avec fidelite le prototype, n'en marquent que 750%0 - ce qui incite l'auteur a
les considerer des simples copies.
Passant enfin aux pieces qu'il range dans la deuxieme categorie, c'est-ă-dire aux
i mitations proprement dites, l'auteu.r constate un nombre de 1 50 exemplaires repartis
entre 35 tresors mis au jour en territoire roumain. Il leur ajoute 31 autres pieces pre
sentes dans differents musees et collections, et dont la provenance du territ oire roumain

!
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est absolument certaine, sans qu'on puisse avec exactite l'endroit meme de
leur decouverte .
Le nombre des i � tations q �'on a pu relever dans UD seul tresor (il s'agit comrne
.
�e JU�.te de cell1! trouves en Dac1e peut all er de UD il vingt quatre exemplaires, mais
.
Jusqu a present, aucun des tresors
mis au jour ne se compose uniquement d'imitatioos.
Sur le total de 1 8 1 pieces etudiees, l'auteur a identifie leur prototype dans 1 52 cu 1
quant au reste de 29 exemplaires, il s'agit de contrefa�ons d'apres des deniers romains
republicains attribues, du point de vue chronologique, aux J le-Jer silkles av.n.e. 1 il
leu.r a consacre un paragraphe a part, a la fin de l'etude .
En dressant le tableau de ces pieces, l'auteur constate que la plus llllc
l ienne en
date est ceHe d'apres le denier d'Atilius Saranus, de 1 45--- 1 38 av.n.e. (Sydenham, Roma.,
377), alors que la plus recente reproduit le denier d'Auguste, frappe en 1 8 av.n.e. Le
meme tableau montre que 71 types monetaires imites portent le nom des magistrats qui
les ont emis ; quelques uns d.e ces types ont ete imites plusieurs fois.
Ces exemplaires, executes en argent, attestent differents degres de stylisation,
depuis le type le plus proche de !'origine! el jusqu'a une schematisation poussee dans
ses derniers retranchements. L'exergue porte - a droite ou il gauche - le nom du
magistrat monetaire respectif, en legende ou monogramme. Les caracteres de ces
h�gendes sont grecs ou latins, parfois meme un m4€!lange de grecs el de !atins. Si dans
le cas des pieces analogues decouverles en France ou en Hongrie on a pu assez
souvent dechiffrer les noms des divers dirigeants de l'endroit, les choses ne vont pas
de mem� en Dacie. Ceci donne !ieu a l'hypothese que ceux qui coofectionnaient ces
pieces ne connaissaient pas tn�s bien le latin, aussi se bornaient-ils de copier les
caracteres reproduits sur la monnaie qu'ils avaient devant les yeux pour modele, sans
essayer d'en penetrer le sens.
L'absence d'une parfaite identite entre lous les exemplltires qui s'inspirent du
meme modele met en cause, selon l'avis de l'auteur, la question des centres de frappe et
de leurs executeurs. Les sptkialistes pnkites - L. Rusicka, G. Severeanu el B. Milrea
- considerent les imitations dont ils ont eu a s'occuper comme confectionnees en terri
loire roumain. L'opinion est confirmee par un certain nombre de collectionneurs et de
numismates de renom - Dessewffy, O . Gohl, A. Kerenny - qui affirment qu'une
partie des contrefa�ons relevees en Pannonie doivent sans doute sorlir de quelques
ateliers daces. La liste des imitations trouvees en Dacie s'allonge donc de celles du
meme type decouverLes au dela de ses frontieres, comme celles appartenant a tresor
de Hongrie (mis au jour p.res de Budapest), et il celui de Bulgarie ( trouve it
Bulharska). Il y a UDe .incontestable identite de style et de metal entre pieces trouvees
en Hongrie et au nord de la Bulgarie d'une parL et celles de Dacie de l'autre, ce qui
atteste leur origine commune, qui ne peut etre que la Dacie.
Tant que ces specimens numismatiques resterent dissemines, leur nombre pouvai t
- malgre l'abondance des decouvertes faites ces derniers temps - ne pas frapper el
passer pour depourvu de toute signification. Mais il advint aussi non seulement qu'on
les negligeât (fait en quelque sorte naturel), mais qu'on leur allribuât un autre lieu
d'origine que la Dacie, sans tenir aucun compte des differences specifiques qui distin
guent les imitations de Dacie de celles livrees par la Gaule et la Pannonie. U n premier
argument utilise par l'auteur pour refuter une telle attribution repose sur l'identite
entre les imitations relevees en territoire roumain et celles de Hongrie el de Bulqarie,
qui sont - toutes - completement differentes des imitations celtiques. N'etant point
d'origine celtique, ces exemplaires doivent provenir de la Dacie, ou la population
autochtone des Geto-Daces etait depuis longtemps familiarisee a ce moyen d'echange
et ou Ia moonaie romaine etait encore trop rare pour repondre aux besoins du marche.
Une preuve materielle il l'appui de l'hypothese soutenue par l'auteur est la
decouverte il Tilişca des m atricea attestant la presence en Dacie des ateliers monetaires.
Si les decouvertes de ce genre sont neanmoins assez ra.res, les quatre rebuts egalement
trouves il Tilişca en fournissent la raison : ces mat.rices etaient coofectionnees dans un
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alliage tres commun, qui s'usait rapidement, ne la.issant pas de vestiges. C'est une
manque d'experience de la part des artisans qui executaient ce travail, souligne du
reste aussi par les nombreuses incorrections et erreurs relevees dans l'execution des
effigies et des legendes.
Un deuxieme point debattu par l'auteur porte sur l'hypothese avancee par Judita
Winkler et O. Floca, qui attribuent les contrefa<;ons du denier tomain republicain de
Dacie a l'activite illicite de quelques personnes particulieres. L'auteur attire l'attention
sur le fait que maintes difficultes s'op.J?osaient a ce qu'un simple particulier s'adon.ne
li la frappe de ces monnaies. En effet, si modeste fOt-il, un tel atelier devait neanmoins
disposer du metal respecti( en quantite et il lui fallait pouvoir se reclamer d'une autorite
l'Onferant leur valeur monnaies qu'il eill:ecuta.it. Or, seule une autorile politique du rang
d'une union tribale pouvait repondre a ces desiderata.
La distribution des contrefa<;ons sur le territoire dace fournit a l'auteur un autre
argument en faveur de sa tMse. En effet, a la difference des monnaies authenticj ues,
telles-ci n'attestent pas une distribution uniforme : elles abondent dans quelques zones
et manquent ailleurs, comme la carte qui acoompagne cette elude le m ontre. Les zones
d'abondance sont justement celles d'un intense habitat geto-dace, ce qui porte l'auteur
n considerer ces contrefa<;ons comme la preuve des essais faits par les Geto-Daces
d'imiter la monnaie romaine et de les attribuer aux differentes unions tribales de ces
regions. La distribution des imitations d'apres le denier romain republicain de Dacie
donne lieu aussi a une autre remarque de la part de l'auteur, qui constate que les
pleces imitees sont plus frequentes - en Muntenie, Oltenie et Transylva.nie - dans
des tresors caches au cours des premieres six decennies du r re siecle av.n.e., ce qui
lmplique leur emission pendant la premiere moitie de ce siecle. Par contre. les pieces
relevees en Moldavie ( ainsi, d'ailleurs, qu'un petit nombre de celles trouvees en
Transylv8Jili e) ont ete confectionees a la fin du Jer siecle av.n.e. et au commencement
du siecle suivant. Cette datation differente est etayee par le fait que, dans la plupart
des cas, les imitations de Transylvanie et de Muntenie utilisent pour leurs legendes
des caracteres grecs, alors qu'en Moldavie ce sont les caracteres !atins qui predomi
nt·nt ; enfin, chez ces dernieres il y 111 des imitations d'apres les deniers frappes dans
l a seconde moitie du Jer siecle av.n.e. et des imitations d'apres les deniers portant
'" nom d'Auguste (Poiana, Gherghina et, recemment, Rliclitliu).
En ce qui concerne les centres d'execution de ces pieces, l'auteur pense qu'on
n e pourrait les preciser avant d'etablir avec quelque certitude les limites territoriales
cles differentes unions tribales. Il est vrai que le territoire roumain a livre des
on atrices monetaires (Ludeştli, Poiana Braşov, Tilişca, Pecica), mais celles-ci se rappor
lent toutes il la premiere categorie distiguee par l'auteur, celle des copies fidtHes.
Donc, les contrefa<;ons monetaires de Dacie peuvent se dater depuis la premiere
lllO ltie du Ier siecle 8V.n.e., meme ·aV•&nt Je moment du grRnd epanouissement reprt!
•ente par l'Etat de Burebista, jusqu'apres la disparition du grand roi geto-dace (surtout
vour ce qui est des exemplaires provena.nt de Moldavie). Plusieurs a.rguments plaident
en faveur de l'existence des imitations en Dacie meme avant l'epoque de Burebista :
1 . On c'onstate la presence ·des imitations d'apres les deniers romains republicains
• IMs tous les tresors de Muntenie et d'Oltenie enfouis sous terre vers les annees
) � ·-70 av.n.e. (Strimba, Sfinţeşti, Nicolae Blilcescu, etc.), alors que sous Burebista les
l l ares renoncent aux imitations, pour ne frapper que des coples.
2. Les tresors de deniers romains republicains enfouis sous terre en DaCie dans
l'lnlervalle 50--37 av.n.e. accusent un hiatus en ce qui concerne la monnaie frappee
oonlre 75--60 av.n.e. ; la penurie de la monnaie romaine en Dacie a ce moment
•ldermina l'emission des contrefa<;ons, destinees il suppleer ce man que .
3. Enfin, un argument d'ordre politique vient etayer la constatation precedente :
'"' guerres des Romains avec Mithridate ont r alenti, comme de juste, l'entree du
•l•nler en Dacie, conduisant justemenl a cette penurie et determinant ainsi l'emission
dr>1 contrefa!;ons.
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Si les imitations sont donc courantes avant l'epoque de Burebista, les copies de
type Tilişce doivent

Sllill S

doute etre

attribuees

a son l'fHne. On a emis recemment

!'idee que les matrices de Tilişca auraient appartenu

a

une union tribale soumise par

Burebista. Pourquoi attribuer une activite de cette importa.nce
tribale et la refuser il celle de Burebista, qui par sa

un

veritable caractere etatique ?

force

ă

n'importe quelle union

et son organisation revetait

Le fait que cet atelier monetaire ne fonctionnait pas

dans la capitale meme du roi dace ne saurait constituer un arHument en faveur de la
datation des pieces qu'il confectionnait il une epoque anterieure il Bun!bista. Et ceci
pour deux raisons. D'abord, les matrices de Tilişca n'ont pas ete mises au jour dans
un atelier ;

elles etaient renfermees dans un vase trouve dans le voisinaHe de l'habital

dacique, et faisant l'objet d'une decouverte absolwnent isolee. La seconde raison est
qu'il cette epoque si troublee, le gra.nd chef d·ace, de meme que les generaux romains,
devait disposer de plusieurs ateliers pour la frappe des monnaies 1 chose prouvee du
reste

par la

decouverte

dans

differents

endroits

de

Dacie

de

plusieurs

matrices

monetaires.
Pour revenir
un

ă

la dtkouverte de Tilişca, compte tenu du fait qu'elle a ete mise au

endroit il l'ecart, isole de tout contexte archeologique, celle-ci ne saurait
constituer Wle preuve irrecusable de la presence dans le proche voisinage d'un atelier
monetaire. Si cette presence n'est pas impossible, elle ne saurait non plus etre consi

jour dans

Il se peut fort bien aussi que le possesseur de ces
matrices fOt un habitant de l'endroit : son activite d-ans quelque atelier monetaire
officiel ay811lt pris fin pour une cause ou une autre, au lieu de detruire � ainsi qu'il
etait de regie -les m atrices dont il se servait dans l' exercice de son metler, 11 aura
prefere les cacher quelque part (peut etre dans le but de s'en servir pLu� tard). Cest
l'unique explicetion plausible de la decouverte dans un vase de ces matnces, cachees
avec des pieces de rebut.
De toute fac;:on, un atelier dans le genre de celui qui usait des matrices mone
taires de T:lişca ne pouvait fonctionner que dans le cadre d'un orHanisme politique
developpe, un organisme puissant comme celui gouverne par Burebista. D'autre part,
les decouvertes de matrices de Ludeşti (imitant le denier de C. Marius c.f. Capito
Sydenham, I talia, 744, a. 32 t.e.n.), celles de Braşov (d'epres le denier date
du regne de Cesar - malheureusement
perdues
de nos jours) et de Poiana
( elles aussi perdues), ou encore la matrice nkemment decouverte a Pecica) (dept.
d'Arad) ne sauraient etre interpretees comme prouvant l a fin de ce t te activite mone
taire en Dacie 1 tout au contraire elles attestent des etapes ulterieu:res de cette activite.
C'est vers la meme conclusion que tendent les contrefac;:ons de Moldavie, datees de
la fin du I•r siecle, mentio.nnees au debut de cet expose per l'auteur. En effet, elles
semblent prouver que meme apres Burebista les Geto-Daces continuerent l'emission des
mopnaies, revenant ă la methode de l'imilation, dont la tochnologie moins evoluee
etait mieux appropriee aux possibilites des unions tribales plus modestes.
deree comme absolument certaine.

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

NECROPOLA biN S�C0Lt1L AL IV-LEA E.:N'.

DE LA BIRLAD - CASA DE APA

de VASILE PALADE

I n cursul anului 1968, cu ocazia executării unor lucrări de canalizare
şi aducţiune a apei potabile în Bîrlad, în dreptul intersecţiei străzilor
Republicii şi Dezrobirii, au apărut trei morminte de înhumaţie. Datorită
operativităţii cu care a fost anunţat muzeul din localitate, toate mormin
tele au fost salvate şi cercetate.
I n anul 1 969, în acelaşi loc, amenajîndu-se o crama, a apărut un
al patrulea mormint de inhumaţie, scheletul fiind scos din groapă in
momentul cînd au început cercetările la faţa locului.
Descrierea mormintelor
Mormintul nr. 1 de înhumaţie, este deranjat din antichitate, are
groapa orientată în direcţia nord-sud. Aceasta este de formă rectan
qulară, avînd colţurile rotunjite şi fundul plan. Adîncimea gropii este
de 1 ,90 m, lungimea de 1 ,70 şi lăţi,mea de 0,80 m. După oasele scheletului
care zac grămadă în mijlocul gropii, mormîntul a aparţinut unui
Hdolescent.
Inventarul mormîntului constă din 7 vase ceramice, două mărgele
�i un pieptene de os. Mormintul fiind deranjat din vechime, este de
presupus că şi inventarul său a fost afectat de aceste deranjamente,
unele vase fiind sparte şi răvăşite pe fundul gropii, altele au rămas in
poziţie verticală aşezate cu gura în sus ( fig. 6/2).
Dintre vase, un castron de dimensiuni mai mari, lucrat dintr-o
pastă fină, cărămizie în miez ( ars incomplet) şi o ulcică lucrată cu mina
din pastă grosolană, n-au putut fi restaurate sfărîmîndu-se în întregime.
1 . Cană cu toartă, cu corpul bitronconic, cu gîtul cilindric, cu gura
'ensibil deschisă în formă de pîlnie ; sub buză, pe partea exterioară pre
llntă o îngroşare circulară orizontală, amintind linia orizontală, în relief,
c•xistentă la prototipul de cană, specific autohton din secolele precedente.
In dreptul j oncţiunii gîtului cu corpul vasului, se observă o a doua linie
:'. l••moria Antiquitatis, III, 1 97 1 .
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orizontală in relief, marcată mai curînd de o îngustare bruscă a gîtului
faţă de corpul vasului ( fig. 2/3, 5/2). Toarta lipsă a fost prinsă sub buză
şi pe jumătatea superioară a corpului vasului, fiind modelată neglijent.
Cana are fundul inelar îngropat şi profilat. î nălţimea vasului este de
18 cm, diametru! fundului de 6,5 cm, iar deschiderea maximă de 1 2,5 cm.
2. Căniţă cu fund inelar, cu toartă, avînd corpul bitronconic şi gura
cu cioc de scurgere. Toarta este prinsă îh prelungirea buzei şi face
unghi drept spre a se prinde de corpul vasului în regiunea de maximă

1

2

3
Fig. 1 . - Vase din mormintul 4.

deschidere ( fig. 2/2, 5/ 1 ) . Este lucrată dintr-o pastă nisipoasă, acoperită
cu o angobă neagră la suprafaţă. Dimensiuni : înălţimea 8,8 cm, des
chidera maximă 8,1 cm, diametru! fundului de 4,8 cm.
3. Strachină mică cu fundul inelar din pastă de culoare cenuşiu
deschis, cu buza rotunjită şi îngroşată, avînd umărul uşor carenat sub
buză ( fig. 3/6). Dimensiuni : înălţimea 4,5 cm, deschiderea gurii 1 3,5 cm,
şi a fundului de 4,5 cm.
4. Castronaş cu fundul inelar, avînd corpul bitronconic, buza rotun
j ită şi răsfrintă spre exterior. Sub buză are ca ornament o linie orizon
tali in relief (fig. 3/5). Dimensiuni : înălţimea 7 crn, deschiderea gurii
1 0,2 cm, şi a fundului de 4,7 cm.
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5. Oală-borcan, lucrată cu mîna din pastă grosolană, avind cioburi
pisate in compoziţie, de culoare gri-cenuşie cu pete cărămizii (urme de
ardere secundară). Are fundul tras putin înspre exterior, umerii ridicaţi
şi şterşi, gîtul scurt şi buza răsfrîntă spre exterior. Vasul face parte din
categoria oalelor cu diametru! gurii mai mare decît a fundului. Dimen
siuni : înălţimea 1 1 cm, deschiderea gurii de 1 0,8 cm, şi a fundului de
7,9 cm in diametru ( fig. 4/4) .
Toate vasele au fost aşezate probabil, pe partea dreaptă a schele
tutui din dreptul labei picioarelor şi pînă în dreptul umărului. Unele
vase au fost găsite nederanjate ( în picioare).
6. Pieptene din os cu apucătoare în formă de clopot format din 6
plăci prevăzute cu dinţi la un capăt, suprapuse pe două plăci orizontale,
dreptunghiulare, avînd la mijloc o apucătoare semicirculară ( minerul).
Minerul se prinde pe plăcile cu dinţi prin 1 O nituri din bronz dispuse de
jur imprejur, pe margini. La baza mînerului, pe ambele părţi există un
ornament simplu realizat din două şanţuri adîncite cu o nervură între
ele ( fig. 4/ 1 ). Piept&nele era aşezat pe partea dreaptă a scheletului în
dreptul bazinului.
7. O mărgică sferică din sticlă de culoare albastră şi una de formă
discoidală din chihlimbar, ambele descoperite în apropierea gitului.
Morm1ntul 2. I nhumat. La o distanţă de 1 3 m pe şanţul de canalizare
inspre nord-vest, apare un al doilea mormînt. Scheletul este nederanjat,
aşezat culcat pe spate, cu capul în spre nord-est, cu mîinile întinse pe
lingă corp.
Groapa, adîncă de 2,20 m, lungă de 2, 1 0 m, largă de 0,90 m,
are colturile puţin rotunjite şi fundul uşor albiat. Fără inventar.
Morm1n tul 3. I nhumat. Pe acelaşi şanţ în continuare, la o distanţă
de 8 m înspre nord ( în dreptul casei cu nr. 3 din str. Dezrobirii, proprietar
Paul Constantinescu) apare un nou mormînt de inhumatie. Mormîntul
este deranjat din vechime, avînd groapa orientată pe direcţia nord-sud.
Lungimea gropii este de 1 ,07 m, iar adîncimea de 2, 1 O m. Are pereţii late
raii oblici aşa încît pe fund groapa are lăţimea de 0,40 m, iar la suprafaţă
0,90 m. De formă aproape pătrată, groapa prezintă pe laturile de vest şi
est două praguri mici, înalte de 0,30 m şi late de O, 15 m. Ea are fundul
albiat, bine bătătorit şi netezit. Scheletul aparţinînd unui copil, este
deranjat din vechime de la jumătate inspre picioare, iar craniul, citeva
coaste şi cîteva vertebre, au rămas după cît se pare intacte şi zac în
partea de nord a gropii. Craniul este aplecat puţin spre stînga.
Luînd in consideraţie partea superioară a scheletului care a rămas
nederanjată, presupunem că mortul a fost aşezat culcat întins pe spate
cu capul spre nord.
Inventarul mormîntului constă din 6 vase lucrate la roată din care
două aşezate pe pragul de pe p arte� p� v�sţ a �ropii, iar celelalte p('
fundul gropii, la picipare,
.•

·
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1 . Oală fragmentară cu corpul sferoidal, cu fundul plat, avind
umerii ridicaţi şi bombaţi, cu buza j oasă şi puţin evazată spre exterior.
Muchea buzei este tăiată drept, iar pe partea interioară prezintă un
început de şănţuire ( fig. 4/3). Vasul este lucrat dintr-o pastă zgrunţuroasă, avînd nisip şi prundiş în compoziţie ; este de culoare cenuşiu
gălbuie la suprafaţă, cu pete negre pe alocuri, ca urmare a unei arderi
secundare rezultate din folosirea sa la fiertul bucatelor. Dimensiuni :
înălţime 1 6,5 cm, deschiderea gurii 1 1 ,3 cm :
2. Lîngă acest vas zăceau fragmente din altă oală, lucrată din
aceeaşi pastă zgrunţuroasă, dar avînd prundiş cu bobul foarte mare în
amestec. Fundul este masiv, avînd grosimea de 2,2 cm spre deosebire
de pereţii vasului care sînt relativ subţiri începînd imediat de la fund.
3. Căniţa cu toartă lucrată la roată, din pastă fină de culoare
cenuşiu-deschis, cu uşoare urme de lustru la suprafaţă. Are fundul
inelar, corpul sferic turtit, gîtul cilindric şi gura deschisă in formă de
pîlnie. Sub buză şi în dreptul j oncţiunii gîtului cu corpul vasului, are
cîte o dungă orizontală în relief. Pe partea superioară a corpului, vasul
are ca ornament două caneluri orizontale paralele, despărţite de o ner 
vură păstrată din corpul vasului. Toarta prezintă două şanţuri ş� o ner
vură mediană longitudinală. Ea este prinsă cu un capăt pe gîtul vasului
sub buză şi cu celălalt pe partea superioară a corpului său ( fig. 2/1 , 5/3).
Dimensiuni : înălţimea 1 4,3 cm, deschiderea maximă 1 0,3 cm, deschi 
derea gurii de 7,6 cm, şi a fundului de 5 cm.
4. Strachină cu fundul inelar, lucrată la roată din pastă fină de
culoare cenuşiu-deschis, cu slabe urme de angobă neagră, fără lustru la
suprafaţă. Este de formă bitronconică cu partea superioară scundă, are
buza dreaptă, rotunjită şi sensibil evazată în afară. O uşoară linie orizon
tală în relief separă' corpul străchinii de buză ( fig. 3/2) . I nălţimea 6,5 cm ,
deschiderea gurii de 1 6,6 cm, şi a fundului de 7 cm.
5. Strachină mică, cu fundul inelar, lucrată la roată din pastă fină
de culoare cenuşiu deschis, de formă bitronconică , cu partea superioară
scundă, cu buza dreaptă, uşor rotunjită, fiind decorată cu o linie orizon
tală în relief sub buză ( fig. 3/3). Dimensiuni : înălţimea 4,2 cm, deschi
derea gurii 10,4 cm ; diametru! fundului 4,9 cm.
6. Străchinuţă ( miniaturală) de culoare gri, cu nuanţe de negru pe
suprafaţa exterioară, cu fundul drept tăiat cu sfoara, de formă tronco
nică, cu pereţii îngroşaţi, cu buza dreaptă rotunjită şi cu o carenă pro
nunţată la locul de întîlnire a buzei cu corpul vasului ( fig. 4/2). Este
lucrată la roată dintr-o pastă zgrunţuroasă, avînd nisip cu bobul mare
şi foarte multe microprundişuri în compoziţie. Pe suprafaţa exterioară
şi interioară vasul pare a fi fost vopsit cu un lut roşu. Dimensiuni :
înălţimea 3,8 cm, diametru! gurii este de 8,3 cm, iar al fundului de 4,4 cm.
Morm1ntul 4. I nhumat, nederanjal Apare în curtea casei de pe str.
Republicii, colţ cu Dezrobirii. A fost scos de lucrători din mormînt,
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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orientat ( după spusele lor) cu capul spre est şi picioarele spre vest, fiind
aşezat culcat pe spate cu miinile pe lîngă corp. In afară de adîncimea
gropii de 2,50 m , alte ·detalii nu s-au mai putut surprinde.
Inventarul mormîntului constă din patru vase lucrate la roată, aşe
zate ( după spusele lucrătorilor) în felul urm ător : la picioare, două vase,
la cap unul şi în partea stîngă a scheletului spre umărul stîng, un vas.
1 . Vasul de la cap (un castron) lucrat dintr-o pastă friabilă, arsă
incomplet, a fost sfărîmat de lucrători în întregime, nemaiputînd
fi recuperat.
2. Strachina relativ adîncă, lucrată la roată din pastă fină de
culoare cenuşiu-deschis, cu urme de luciu la suprafaţă, are fundul
inelar, umărul inalt carenat, cu buza rotunjită şi evazată spre exterior
( fig. 1 11 , 3/7). I nălţirirea 6,9 cm, deschiderea gurii 1 7,8 cm, diametru!
fundului 6,8 cm.
3. Castron lucrat la roată din pastă fină de culoare cenuşiu-deschis
cu uşoare urme de lustru la suprafaţă. Are fundul inelar, corpul bitron
conic, cu partea inferioară bombată, cu umărul uşor pronunţat şi partea
superioară scundă. I ntre umăr şi buză, pe partea exterioară, are o ner
vură orizontală în relief ( fig. 1 /3, 3/4). 'I nălţimea 7,8 cm, deschiderea
gurii 1 6,3 cm, diametru! fundului 7,7 cm.
4. Castron, lucrat la roată, din pastă fină de culoare cenuşiu
deschis, acoperit cu o angobă neagră pe toată suprafaţa, cu uşoare urme
de lustru metalic pe alocuri. De formă bitronconică accentuată, are
partea superioară aproximativ egală în înălţime cu cea inferioară, cu
buza dreaptă îngroşată, rotunjită şi răsfrîntă spre exterior şi fundul
inelar. Sub buză, are ca ornament o nervură orizontală uşor ridicată în
relief ( fig. l /2, 3 / 1 ). I n interior se observă urmele coastelor proeminente,
începînd de la fund şi pînă la deschiderea m'aximă a vasului.
·

*

Cîteva consideraţii asupra cronologiei necropolei. Inventarul
mormintelor descoperite la Birlad-Casa de apă, deşi nu este sărac, se
prezintă totuşi foarte redus ca varieţate de obiecte susceptibile a fi utili
zate pentru încadrarea cronologică a necropolei.
In afara cer amicii lucrate aproape în întregime la roată ( două vase
lucrate cu mîna ) , în morminte s-au găsit ' doar un pieptene şi două
mărgele. Dintre toate obiectele, doar pieptenele n� ajută să încadrăm
necropola în limitele celei de-a doua jumătăţi a secolului IV e.n. Tipul
de pieptene descoperit în mormîntul de la Bîrlad, avînd mînerul drept
unghiular prevăzut cu apucătoare semicirculară la mijloc se datează în
a doua jumătate a sec. IV e.n. El constituie o variantă evaluată a tipului
de pieptene cu mînerul semicircular, realizat din trei rînduri de plăci
suprapuse şi prinse in nituri metalice, tip ce se răspîndeşte pe teritoriul
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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ţării noasţre încă de la inceputurile sec. IV e.n. 1, fiind cunoscute chiar
ateliere special amenajate pentru producerea unor astfel de piepteni de
către populaţia autohtonă 2,
Unii cercetători sovietici, pe baza studiului comparativ al aparitiei
şi răspîndirii obiectelor provenind din complexele de tip Cerneahov, au
ajuns la concluzia că tipul de pieptene cu mînerul dreptunghiular pre
văzut cu apucătoare semicirculară la mijloc, apare în a d oua j umătate
a sec. al IV -lea şi continuă să se folosească pe intreg parcursul seco
lului al V-lea e.n. 3. Acest tip de pieptene se asociază cu obiecte speci
fice secolului V e.n. in cadrul unei cronologii mai largi adoptată de
cercetătorii sovietici cu referire la cultura Cerneahov �.
I n ceea ce priveşte exemplarul din mormîntul 1 de la Birlad, el
se asociază cu oala din mormîntul 3, lucrată la roată din pastă zgrun
ţuroasă avînd buza prevăzută cu un început de şănţuire interioară,
specifică acestui tip de vas către sfîrşitul sec. IV şi inceputul seco
lului V e.n. &,
Numărul redus de morminte cercetate, lipsa unor obiecte de inventar
variate, nu permit o încadrare cronologică mai strînsă. Elementele de
inventar amintite ne ajută totuşi să deosebim tn aceste mormite o etapă
mai tirzie a culturii de tip Sintana de Mureş, tn comparaţie cu aşezarea
din partea de vest şi nord a oraşului Bîrlad, care se intinde pe Valea
Seacă şi care, pe baza materialelor rezultate din săpături se încadrează
cronologic în limitele de sfîrşit ale secolului al III-lea şi prima jumătate
a secolului al IV -lea e.n. 11,
Privite din punct de vedere al principalelor lor caracteristici, rit,
ritual, orientare şi in principal prin inventar, mormintele de la Birlad
Casa de apă, se încadrează în aria culturii materiale de tip Sîntana de
Mureş, la sfîrşitul secolului al IV-lea şi inceputul secolului al V-lea e.n.
Despre ritul şi ritualul funerar. Toate cele patru morminte cercetat�
în necropola de la Bîrlad-Casa de apă, sînt de înhumaţie, deşi aceasta
poate să fie o simplă întîmplare, o consecinţă datorită faptului că necro
pola se întinde pe suprafaţa cuprinsă sub locuintele din str. Republicii
şi str. Dezrobirii, cît şi mai ales pe suprafata străzilor respective şi în
Tfrgşor, 1 965, p. 1 04.
Ateliere pentru lucrat piepteni din os din sec. al N -lea e.n. de
la B1rlad-Valea Seacd, in AM, IV, 1966, p. 161-175 ; Idem, Noi ateliere de lucrat
piepteni din corn de cerb in sec. al N -lea e.n. Ia Valea Seacd-B!rlad, ln Carpica,
Il, 1969, p. 232-252.
3 M. B. Sciukin, O t.reh datiravkah CeMiahovskoi kullwJ, tn KS, nr. 1 12, Moscova,
1 967, p. 8--1 3.
4 M. B. Sciukin, op. cit., p . 1 2, fig. 3.
5 Eug. Zaharia, Sondajele de Ia Bratei d'in anul 1959, in Materiale, VIII, 1962, p. 620.
6 Vasile Palllde, op. cit., p. 274. Trebuie să adăugăm eli fn sApllturile din anii
1 968-- 1 96'9, in unele bordeie-ateliere au apllrut fibule şi monede care ne tnqi:iduie
si:i coborim Inceputurile aşezllrii spre ultimul deceniu al secolului al III-lea şi
Inceputul s ec. al IV-lea e.n.
1 Gh. Diaconu,

2

Vasile Palade,
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special la intersecţia dintre ele ( largă de cea. 30-50 m) şi care nu pot
fi cercetate. Suprafaţa săpată la adîncimea de 2 m, cu ocazia amenajării
şanţului de îngropare a conductei de apă este foarte redusă, chiar dacă
la aceasta se adaugă şi aceea săpată pentru construcţia unei crame, aşa
încît nu este de loc exclusă existenţa şi a unor morminte de incineraţie,
cu atît mai mult cu cît în necropole le aparţinînd acestei cult� ri cerce.tate
în Moldova în ultima vreme apar atît morminte de înhumaţ1 e, cit Şl de
incineraţie 7, excepţie făcînd doar necropola de la Izvoare 8 şi cea �e
la Săveni 9 ( deocamda tă). Adăugăm apoi necropola de la Obirşem
Voineşti 1o, din regiune a Colinelor Tutove i, unde pînă in prezent, n-au
apărut decît morminte de inhumaţie.
I n privinţa mormintelor de înhumaţe, la Bîrlad-Casa de apă, ca
de altfel în maj oritatea necropolelor de tip Sîntana de Mureş, apar
morminte cu scheletele nederanjate şi morminte a căror schelete sint
răvăşite ca urmare a unor deranjări a lor din vechime. Unii cercetători
apreciază că aceste deranj ări, din vechime, constituie o consecinţă a
practicării j afului de morminte, obicei răspîndit în multe regiuni ale
lum ii, în perioada respectivă 1 1. Totuşi, situatia din mormintele 1 şi 3
de la Bîrlad, avînd scheletele deranjate din vechime, nu ne îngăduie să
presupunem că ele ar fi fost supuse unei acţiuni de jefuire. Avem în
vedere în primul rînd, faptul că în ambele morminte deranjate, în inte
riorul lor se află întregul inventar format din vase, majoritatea lucrate
la roată, piepteni, mărgele de sticlă şi chihlimbar. Poziţia obiectelor de
inventar în principal, cît şi distribuţia lor pe suprafaţa gropii, ne îngăduie
să presupunem că unele obiecte au fost în parte deranjate de la locul
lor iniţial, odată cu răscolirea scheletelor, în sensul că obiectele au fost
reperate de presupuşii jefuitori, însă n-au fost sustrase. Nu se poate
afirma nici că jefuitorii urmăreau altfel de obiecte de inventar, deoarece
cu unele mici excepţii, inventarul mormintelor de tip Sîntana de Mureş
Cerneahov, constă din ceramică lucrată la roată, şi cu mîna, piepteni,
rr.�ărgele, fibule din fier, bronz şi argint, cuţite de fier, catarame de bronz
7 N. Zaharia, Em. Zaharia şi V. Palade, Sondajul din necropola de la 1.nceputw
epocii migrafiilor de la Pietriş, in Materiale, VIII, p. 591-597 i Dan Gh. Teodor
şi Emilia Zaharia, Sondajele de la Spinoasa şi Erbiceni, in Materiale, VIII, p.
35-43 i CIW!.lina B!oşiu, Sondajul din necropola de tip S1ntana de Mureş · de Ja
Lefcal)i-Iaşi, tn AM, VI, p. 1 37 1 47 i V. Palade, Sdpdturi/e arheologice de la
Bogdd.rre şti-Fdlciu, in Materiale, X (sub tipar).
8 Radu Vulpe, Izvoare, p. 48-50.
9 Aristotel Crişmaru, Un cimitir de tip Sintana de Mureş, descoperit la Sdveni, in
SCN, XIX, 1 968, p. 298-302. Autorii cercetArilor de la Izvoare şi SAveni nu
exclud posibilitatea cA in cele douA necropole să n existat şi morminte de
incineratie .
1 0 Ioan Mitrea, Necropola din sec. al N-lea e.n. de la Oblrşeni-Voineş ti, in Carpica,
.
Il, 1 9 69 p. 230.
11
Bucur Mitr�a. Constantin Preda, Necropolele din secolul al N-lea e.n. 1n Mun·
tenJa. p. 124-1 25 ; Gb. Diacoou, op. cit., p. 53 (mormintul 5).
-

·

,
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şi fier, fusaiole etc. Marea majoritate a mormintelor nederanjate, cerce
tate pînă în prezent, aparţinînd acestei culturi nu conţin alte obiecte
de valoare ( cu unele excepţii neglijabile) , în afara celor enumerate mai
sus. Este de presupus că şi j efuitorii din vechime ştiau din experienţă,
ce fel de obiecte pot fi găsite în mormintele respective. Este drept că
în unele cazuri, mormintele deranjate din vechime nu au nici un fel de
inventar, de unde s-ar putea trage concluzia că ele au fost j efuite. Nu
este mai puţin adevărat însă că multe din mormintele nederanjate din
aceleaşi necropole nu dispun de inventar, de unde se vede că, din motive
necunoscute nouă, unele morminte de înhumaţie nu erau însoţite iniţial
de nici un fel de obiecte de inventar. Prin urmare, lipsa inventarului in
cazul mormintelor deranjate din vechime, nu poate fi pusă pe seama
unor jefuiri ulterioare, atîta vreme cît se documentează obiceiul de a
nu se pune în morminte nici un fel de obiecte, fapt confirmat de altfel
şi în cazul necropolei în discuţie, unde mormîntul 2 nederanjat nu dis
pune de inventar.
Din observaţiile făcute asupra gropilor mormintelor 1 şi 3 rezultă,
că la cea de-a doua săpare a lor ( golire) s-a mers exact pe conturul
gropilor iniţiale. De aici se poate deduce că, dezgroparea a avut loc
după un timp relativ scurt de la înhumare şi că cei care au dezgropat
mortul ştiau locul exact. I n cazul mormîntului 3, cu groapă avînd pereţii
laterali oblici şi praguri pe ambele laturi, cu ocazia dezgropării, n-au
fost aduse nici un fel de modificări conturului iniţial al gropii sau pragu
rilor, deşi scheletul a fost ridicat de la locul lui şi împrăştiat în dezordine
( a şi o parte din inventar.
Din toate aceste observaţi,i se desprinde concluzia, că mormintele
deranjate din vechime au fost săpate de către cunoscuţi - rude apro
piate ai celor îngropaţi şi cu un alt scop decît jefuirea lor. I nsuşi faptul
!'ă obiectele de inventar se găsesc pe l oc, dar de cele mai multe ori
deranjate intenţionat, că după răvăşirea scheletului gropile erau astupate
d i n nou cu destulă grijă, ne îngăduie să presupunem că se îndeplineau
u nele obligaţii rituale de către urmaşi, rude apropiate ale celor morţi.
l :ste cu siguranţă vorba de anumite practici rituale funerare, care presu
puneau dezgroparea şi reînhumarea morţilor după o anumită perioadă
de timp şi după anumite reguli, părere adoptată şi de către alţi cerce
tatori �2. Printre aceste reguli rituale obligatorii in afară de dezmem
brarea totală sau parţială a scheletului, noi includem răvăşirea, de cele
12 O părere asemănătoare adoptă Ion lonită, cu privire la cauzele deranjării mor
mintelor de inhumaţie de tip Sintana de Mureş 1 Vezi D. Ionită, Contribuţii cu pri
viie la cultura S1ntana de Mureş-Cerneahov pe teritoriul R.P.R., in AM, IV, p.
224-225. Asemenea păreri exprimă şi alti autori 1 vezt Dan G. Teodor şi
Em. Zabuia, Sondajele de la Spinoasa şi Erbiceni, ln Materiale, VIII, p. 41--42.
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mai multe ori parţială, a inventarului funerar 13, dar păstrîndu -se cu
grijă detaliile iniţiale ale gropilor, conturul lor, pragurile, nişele r fundul
"
gropn• etc., care nu smt
afectate de activitatea de reînhumare ( cazuri
numeroase au fost surprinse în necropola de la Fălciu-Bogd ăneşti, in
curs de cercetare).
Cît priveşte momentul cînd încep să fie folosite aceste practici, pe
baza cîtorva observaţii asupra inventarului, se poate presupune, cu
caracter ipotetic, că ele încep să se extindă nu mai devreme de cea
de-a doua j umătate a secolului al IV-lea e.n. Care era originea etnică a
celor care vor fi introdus obiceiul reînhumării în cadrul necropolelor
de tip Sîntana de Mureş nu se poate încă preciza. Probabil că sarmaţii,
componentă etnică a culturii Sîntana de Mureş în perioada ei de crista
lizare, asimilaţi de populaţia autohtonă daco-carpică la sfîrşitul sec.
III e.n. şi care practicau exclusiv înhumaţia, nu pot fi bănuiţi de intro
ducerea practicii reînhumării, întrucît pe toată perioada cît necropolele
lor sînt distincte ( sec. II-III) de cele băştinaşe, nu se întîlnesc la ei
cazuri de morminte reînhumate. Rămîne ca cercetările ulterioare să
poată aduce noi date în legătură cu momentul şi cu populaţia care intro
duce reînhumarea in necropolele Sîntana de Mureş.
•

*

I n ceea ce priveşte originea etnică a celor înhumaţi în necropola
de la Bîrlad, sînt unele indicii care ne permit să opinăm pentru identi
ficarea lor ca reprezentînd populaţia autohtonă 14• Printre acestea
amintim în primul rînd inventarul ceramic care repetă forme de vase
de o îndelungată tradiţie la populaţia daco-getică. Trebuie să amintim
faptul că nu este posibilă o perpetuare a formelor de vase tradiţionale,
fără continuitatea elementului etnic care a păstrat şi perfecţionat aceste
forme. Astfel, cana cu toartă din mormintele 1 şi 3 constituie o replică
fidelă a tipului de cană lucrată la roată, atît de larg răspîndit în eera13 Vasile Palade, op. cit ., (sub tipar). Amintim că la Bogdăneşti-Fălciu cUn cele 42
de m orminte deranjate din an tichitate, marea majoritate dispuneau de inventar,
ln parte sau in intregime dislocat din pozitia sa iniţială şi fragmentat.

14 Unii cercetători din ţara noastră atribuie mormintele de tnhum:atlie din punct de
vedere etnic, exclusiv componentei goto-sarmatice ;

Vezi Gh. Diaconu, Cu privire

la cultura Slntana-Cerneahov 1n lumina cerceldrilor d/JJ necropola de la Tlrgşor,
ln Dacia, NS, V, p. 427---428, nota 63 ; idem, Tlrgşor, p. 124 ; i dem Noi contllibutii
la cunoaşterea culturii Slntana de Mureş-Ceilneahov, in SCN, 3, 1 9, 1 968, p.
441 ---442 1 Gh. Diaconu şi N. Angelescu, Despre necropole din sec. IV e.n. de la
Radu Negru, 1n SCN, 1, XIV, 1 963, p. 1 7 1 - 1 72.
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mica daco-getică începînd încă din sec. 11-1 î .e.n. 15 Tipul de cană cu
c orpul sferic sau bitronconic se î ntîlneşte frecvent în bordeiele din aşe
zarea de la B î rlad-Valea Seacă 16 , cît şi î n cuptorul de olar de la

I . H. Crişan, Ceramica daco-gelic ă� Ed. Ştiint., 1 969, p. 121-123, fig . 47 şi 48,
1 , 2, 3 ; Radu Vulpe, Les fouilles d e Poiana, In Dacia, I I I-IV, 1 927--1 933, p. 281.
fig. 28/3 ; Silviu Sanie şi Alex. Marinescu, ComUJnicare ţinută la cea de-a doua
sesiune de comunicări şliinţi�ice a muzeelor 27-29 d ecembrie 1965.
16 M ateri al inedit, in colectiile Muzeului din Birlad.

15
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Aspe�te ale m ormi ntelor 1 şl 3.
'

Zorleni-Fîntînele, aparţinînd populaţiei autohtone existentă în sec.
lV e.n. în această regiune 17,
Străchinile şi castroanele din mormintele de la Bîrlad-Casa de apă
reflectă aceeaşi manieră de lucru tradiţională lumii daco-carpice. Oala
borcan şi strachina miniaturală lucrate din pastă zgrunţuroasă repre
zintă la rîndul lor o contribuţie a populaţiei autohtone în răspîndirea
cestei categorii ceramice în cultura Sîntana de Mureş, aşa cum a
remarcat dej a, Gheorghe Diaconu, autorul cercetărilor din necropola de
Tîrgşor 18.
1
Nici folosirea ritului de înmormîntare - înhumatia - nu se
opune opiniei noastre, întrucît practicarea înhumaţiei de către popu1 ţia carpo-dacică în secolele anterioare este dej a atestată prin săpă17 Vasile Pal ade, U n cuptor de olar di:n sec. al

N -lea e.n. la F1nt1.nele, comuna
tn Memoria Antiquit a t is - Piatra Neamt, 1, 1 969, p. 339--360.
18 Gh. Diaconu, Tt.rgşor, p. 75-77 ; id em tn SCN, 3, 1 9, 1 968, p. 488---449.
Zorleni, JUd. Vaslui,

,
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turile de la Gabăra-Moldoveni 19, Văleni 20, Săbăoani-Piatra Neamţ 2 1 ,
Poieneşti-Vaslui 22.
Convieţuirea carpo-sarmatică din a doua j umătate a sec. II şi
inceputul sec. III e. n. în regiunea de sud-est a Colinelor Tutovei 23,
trebuie să fi jucat şi ea un rol important în extinderea înhumaţiei ca rit
de înmormîntare la carpo-daci, fie şi numai prin legăturile de rudenie
ale sarmaţilor cu popoarele în mijlocul cărora trăiau, în cazul respectiv
carpii, după cum ne semnalează unele izvoare literare vechi 24, Acest
fapt trebuie să fi avut o influenţă favorabilă în impulsionarea răspîndirii
ritului înhumaţiei în sînul populaţiei băştinaşe, fără ca acesta să devină
unicul rit de înmormîntare pe perioada de existenţă a culturii Sîntana
de Mureş, aşa cum o dovedesc majoritatea necropolelor cercetate.
Folosirea ritului înhumaţiei de către populaţia autohtonă, exis
tenţa în inventarul mormintelor de la Bîrlad-Casa de apă a ceramicii de
factură. autohtonă, pot constitui indicii care să-i recomande pe cei înmor
mîntaţi aici, ca reprezentînd populaţia băştinaşă, a cărei prezenţă incepe
să se contureze tot mai pregnant în interiorul unor complexe de tip
Sîntana de Mureş, iar contribuţia ei la înflorirea acestei culturi
fiind evidentă.

UNE NECROPOLE DATANT DU IV-�ME SII:CLE A BlRLAD
Dans cet ouvrage so n t presentes quatrc tombeaux
necropole de la ville de Ilirlad il l'occasio.n de quelques
Les tombeaux t et 3 ont les squ e lettes der anges

d'inhumation appa.rus; dans une
travoux edllitaires.
de l'anciennete. Dans Ies tom

sur le dos, la tele vers le Nord.
Les Lom b eaux 1 et 3 ont les sq ue l e tt es deranges de l'anciennete.
beaux 2 et 4 les squeletttes ne sont pas deranges.

Dans l e s tom

Iulia n Antonescu, Săpăturile de la Gabilra Porceşli, In Materiale, VI . 1 9 ?9, P·
_
475--485 ; V. Ursache, Cercetări arheologice efec t uate de Muzeul d e Jstone
dm
Roman, In Car pica, I, 1 963, p. 1 1 5.
20 Ion Ioniţă şi V. U r s ac h e Noi date arheologice cu privire la riturile funerare ale
carpo-daci/or, In SCIV, XIX, 2, 1968, p. 189-252 .
21 V. Ursache, Contribuţii la problema ritului de inmormintare la carpo-daci, In
Carpica, II, 1969, p. 1 99-210.
22 R adu Vulpe, Săpăt t.Ui/e de la Poieneşti din 1 949, In Mat eriale, I, p. 31 0--4 18.
Foarte multe elemente de inventar cit şti caracteristici ale gropilor de la mormin
tele de lnhumaţie de Ia Po1eneşti le apropie de cele de Ia Vi!ileni-Piatra Neamt.
pcrmitlndu-ne să lntrevedem aceleaşi r e alităţi In ce priveşte originea etnică a
lnhum a f: i lor, r:lt şi Incadrarea cro n ologi că a u n or morminte de lnhumaţie de
la Poieneşti.
23 Vasile Pa la de, Ner.ropole sarmatice 1n sud-estul Coline/ar Tutovei, In Arheologia
Moldovei, VIII, (sub tipar).
24 Ta c i t, Germania, 46, 1 , Cf, Izvoare privind istoria României, voi. 1, 1964, p. 489.
1P

.



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

NECROPOLA DE LA BIRLAD

275

A la suite des observations sur l'inventaire et le rile d'enterrement, Ia necropol&
a'encadre il la fin du IV-e siecle et au commencement du V-e siecle dans le groupe des
necropoles du type Stntana de Mureş. En s'occupant des causes qui ont determine
le derangement de quelques tombeaux par le demembrement des squelcttes et le boule
versement des objets d'inventaire, l'auteur arrive il la conclusion que ces derangement&
ne sont pas provoques par des actions de pillage.
Les derangements doivent etre mis sur le compte de. quelques pratiques rituelles,
qu.i etaient accom�lis par les parents des morts a un certam intervalle de temps, par
la reinhumation de ceux qui y ont ete enterr�s.
A base de la c�ramique decouverte dans les tombeaux et d'autres mete
ria4x, Ia necropole de Birlad peut �lre attribuee du point de vue ethnique a la
population autochtone.

LEGENDE DES FIGURES
. 1g. 1 .
Vases -- le tombeau 4.
l ·ig. 2. - Vases - les tombeaux 1 et 3,
'·ig. 3. - Vases - Ies tombeaux l, 3. 4.
l ' i g 4. - Pe;qne et vases, Ies tombeaux 1 et 3.
l'lg. 5.
Vases - les tombeaux 1 et 3.
r!g. 6 fa et b. Les tombeaux 1 et 3, aspeota.
-

.

-
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MORMINTUL DOMNESC DIN MANASTIREA NEAMŢULUI
de DUMITRU CONSTANTINESCU

In cripta bisericii nlnălţarea Domnului" din Mănăstirea Neamţului,
la umbra zidului dinspre miazănoapte, odihnesc - strămutate de demult,
din străvechea ctitorie muşatină - rămăşiţele voievodale ale lui Ştefan,
domnul Moldovei, fiul lui Alexandru cel Bun şi al doamnei Stanca.
Cronicile, Gavril - monahul de la Neamţ - şi toată istoriografia
ne spun că acest voievod a fost ucis de către nepotul său, Roman
voievod, fiul lui Iliaş voievod.
Aceasta afirmaţie contine adevărul ?
Cind sub oblăduirea actuală oamenilor muncii, de pe intreg
cuprinsul patriei, le sînt puse la îndemînă posibilităţi de cunoaştere, atît
a patriei cît şi trecutului ei, faţă de eroarea istorică - căci la mijloc
este o eroare - mă simt dator să încerc a face puţină lumină, aruncînd
vălul neadevărului şi pulberea depusă an de an, care împreună acopăr
un dramatic şi dureros adevăr după m a i bine de o jumătate de mileniu,
scoţîndu-1 la vedere pe adevăratul ucigaş şi reabilittndu-1 pe cel bănuit
rle crimă. Căci pe ucigaş îl cheamă, într-adevăr, Roman, dar el nu este
fiul lui Iliaş voievod, ci fiul lui Alexandru cel Bun, aşa cum vom vedea
elin cele ce urmează.
*

Cronicile moldoveneşti inserînd domniile şi evenimentele intim
plate în perioada tulbure, care a urmat după anul 1 432, au omis domnia
lui Roman voievod, fiul lui Alexandru cel Bun. Istoriografia, folosind
c-ronicile şi numai o parte din documente, a făcut acelaşi lucru.
Din cauza tulburărilor care au fost în Moldova, după moartea lui
,\ lexandru cel Bun, de pe urma căruia au rămas mai m\llţi fii legitimi şi
nelegitimi, care s-au luptat între ei pentru cucerirea tronului moldo
venesc - unii domnind uneori singuri pe ţara întreagă, alteori numai
pc o parte de ţară , _ fie singuri, fie asociaţi, dar într-o permanentă încor
dare, care uneori a dus la vărsări de singe - nu e de mirare c6 croni:-.lcmoria Antiquitati s, IU, 1 97 1 .
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carilor le-au scăpat unele amănunte din vremea atît de îndepărtată de
ei, cu atît mai mult cu cît evenimentele s-au repetat la scurte intervale
de timp intre aceleaşi persoane, sau persoane cu acelaşi nume. Croni
carii neputînd să înţeleagă situaţia aşa cum a fost, sau căutînd s-o
simplifice - şi asta tocmai din cauza confuziilor provocate de eveni
mentele care au avut loc între persoane cu acelaşi nume - omisiunea e
explicabilă în ceea ce-i priveşte pe ei. Ea rămîne inexplicabilă din partea
istoriografiei burgheze.
Folosind exclusiv numai documentele, vom rezuma cronologic
domniile, aşa cum s-au succedat după Alexandru cel Bun, pînă la uci
derea fiului său Ştefan, ale cărui oseminte se află în amintita biserică
de la Mănăstirea Neamţului, după cum urmează :
1 . lliaş voievod, de la 2 ianuarie 1432 1 , domnind singur şi dînd
ultimul document la 29 iunie 1 433 2 . I n documentele pe care le emite ia
ca martori de frunte, înaintea boierilor ţării, pe fiul său Roman şi pe
fraţii săi : Bogdan, Steţco şi Petru. Nici unul dintre aceştia nu are
titlul de voievo.d .
2. Ştefan voievod, dă primul document la 3 noiembrie 1 433 3, iar
ultimul la 26 mai 1 435 4• El nu ia de martori decît pe boierii din
sfatul domnesc 5•
3. lliaş şi Ştefan voievozi, împăcaţi, de la 26 august 1435 6, domnesc
în comun pină după 8 septembrie 1 442 7• Ei domnesc pe teritorii deose
bite. I n documentele pe care aceştia le dau împreună pentru Moldova
stăpînită de Iliaş, acesta este domn şi voievod, iar Ştefan e numai
voievod ; pentru partea din Moldova stăpînită de Ştefan, amindoi sînt
domni şi voievozi, cu excepţia cîtorva documente R, I n documentele
care sînt date în partea· stăpînită de Ştefan, unde el e domn şi voievod,
1 Acad. R.P.R., Documente privind istoria Romdniei, veacul XIV-XV, A. Mol dov a,

I, nr. 1 1 0.
2 Ibidem, nr. 1 22.
3 Ibidem, nr. 1 23.

4 M. Costlichescu, Documente moldoveneşti Inainte de Ştefan cel Mare, II, nr.
1 89, 1 90.

5 Acad. R.P.R., op. cit ., nr. 1 40. Greşit s-a intercalat documentul : "datat dupd list a
boierilor lui Ilie voevod din acel an" - 1 435 februarie 1 7 - deoarece Stef8Il şi-a

continuat domnia ptnli Ia 26 august 1435, cind s-a Implicat cu Ilie. In februarie
1 435 nu era domn lliaş.
' M. Costlichescu, op. cit., nr. 1 9 1 .
7 Acad. R.P.R., op. cit. nr. 220.
8 Ibidem, nr. 1 45-1 47, 1 58, 1 67, 1 73, 1 82, 1 98, 2 1 0 Iliaş voievod, flirli Ştefan. Nr.
1 7 1 , 1 79, 205 Iliaş şi Ştefan domni. Nr. 1 56, 1 6 1 , 1 64-1 66, 1 75, 1 77, 1 78, 1 8 1 , 1 85,
1 87, 1 9 1 , 1 92, 1 94, 1 99, 200, 2 1 3, 2 1 4, 2 1 6 Iliaş domn, iar Ştefan numai voievod
pentru partea de ţarii stliptnitli de Iliaş. Pentru partea de ţarii stliptnitli de
Ştefan, nr. 1 93, 206, 208, Ştefan dli documente sinqur. Nr. 2 1 5, 2 1 9, Iliaş e domn,
iar Ştefan voievod, Nr. 1 50, 1 52, 1 54, 1 57, 1 59, 1 60, 162, 1 63, 1 68, 1 70, 1 72, 1 74,
1 83, 1 86, 1 88, 1 97, 2 1 1 , 2 1 2, 2 1 5, 2 1 9, Iliaş şi Ştefan domni.
.
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Roman fiul lui Iliaş lipseşte. I ncepind de la 1 8 august 1 438 9, Roman e
martor în fruntea statului domnesc al lui Iliaş cu titlul de voievod, cu
care se menţine pînă la 24 februarie 1 442 10, după care dată el nu mai
apare decît în ultimul document dat de tatăl său 1 1•
4. Ştefan voievod domneşte singur dînd primul document la 2 1
septembrie 1 442 12. I n intervalul d e timp d e l a 8 l a 21 septembrie 1 442
Iliaş a pierdut tronul pe care-I ocupa.
5. Incepind de la 6 martie 1 443 13 Ştefan voievod i.a ca prim martor,
în documentele pe care le emite, pe fratele său Petru voievod. După
această dată, între Ştefan şi Petru au avut loc lupte, pe care ni le
semnalează Ştefan voievod domnul Moldovei adresîndu-se braşovenilor,
la 2 martie 1 444, în felul următor : " . . . P1nă de cur1nd n-afi cutezat să
intraţi cu mărfurile voastre. Acuma asigurăm prin aceasta pe toţi, sd
intre şi sd neguţeze după obiceiul vechi şi să iasă liber, except1nd vreo
oarecare cauzd de război " tt,. La 26 aprilie, acelaşi an, Petru, la rîndul
său, din Roman emitea un document, singur, fără Ştefan 15• El se intitula
"Petru voievod moştenitor" al Tării Moldovei" 16. Documentele care
urmează îi menţionează pe ambii voievozi, Ştefan şi Petru, pînă la 5
aprilie 1 445 17, dar domn e numai Ştefan. După această dată Ştefan
domneşte singur, dînd ultimul document la 1 1 februarie 1 447 18• Ştim
că la 1 3 iulie a fost ucis 19.
' Ibidem,
1 0 Ibidem,
11 Ibidem,

nr.

1 87, 1 9 1 , 1 92, 1 94, 196, 1 98, 200, 202, 205, 2 1 0, 2 1 3.

nr. 2 1 4 .
nr. 220. Ultima dată apare In ultimul act pentru Moldova de Sus la 8
septembrie 1 442. Trebuie să observăm că in acest interval de· timp, din Suceava
nn s-au mai dat decit doul'i documente.
12 Ibidem, nr. 221 .
13 Ibidem, nr. 222-237.
14 M. Costăchescu, op. cit., nr. 2 1 0.
1 5 Acad. R.P.R., op. cit., nr. 240.
16 Ibidem, nota 1 : ,.otcici", domn cu drept de moştenire din tată in fiu apare tn
titlul cnejilor ruşi de Chiev şi altii ; vezi p. 48 1 , fa.csimil.
17 Ibidem, nr. 24 1 , 243, 245, 247.
18 Ibidem. nr. 265.
19 Episcopul Melchisedec, Cat alog, mscr. Neamtu, in Revista pentru istorie, arheo
logie şi filologie, 1 1 1 , 1 884, p. 1 40 : ,, /.n anul 6955 ( 1 441) luna lui iulie 1 3, s-'lu

tdiat capul lui Şt efan vodd, domnitorul tCllrii Mo ldovei, fiul lui Alexandru voevod,
de Roman voevod, fiul lui 1/e voevod. Şi s- au înmormîntat In m�ndslirea Neamtu
In 1 6 "Zile". Textul in slavoneşte la A. 1 . Jacim irskii, Slavianskiia 1 ru.sskaia iazlka
i slovensnosli imperat orskoi academii nauk, tom . LXXIX, Sanctpeterburg, 1 905,
p. 7 1 5. Ap. şi la M. Costăchescu, op. cit., p. 791. Insemnarea aceasta se afla
intr-un m anuscris din 6951 ( 1 443), din care au mai rămes numai două file.

Acestea sint scrise de Gavril Monahul, la urma capitolului . Despre pocăinţă şi
umilinţă". Melchisedec soco1 ind că sint "foarte !nsămnate s-au pus intr-un apostol
sirbesc trecut sub nr. 42, spre a nu se pierde". Jacimirskii confirmă că scrisul e
al lui Gavril. Vezi pentru completare : N. Iorga, Cont ributii la istoria bisericii
noastre, in Anal. Acad. Rom., Mem. seci. isi., seria I I, tom. XXXIV, 1 9 1 2, p. 1 00 ;
cf., 1. Bogdan, V echile cronice moldoveneşti plnd la Ureche,. Bucureşti, 1 89 1
(Cronica de le Putna), p. 1 74 etc. ; vezi şi notele care \lrmeoză ; 1 . Mineo,
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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Cronicile au pus uciderea lui Ştefan voievod pe seama nepotului
său Roman voievod fiul lui Iliaş. Istoriografia a primit şi folosit această
ştire fără s-o comenteze, deşi lucrurile nu stau aşa cum afirmă cronicarii.
După cum am spus mai sus, datele pe care le-am folosit sint numai
din documentele cancelariei domneşti, aproape toate originale, atît
interne cit şi externe. Evident că în intervalele de timp cuprinse între
datele documentelor emanate de la o domnie sfîrşită şi alta începută nu
este un vacuum. O domnie a continuat şi alta a început în aceste
intervale, lucru care se înţelege şi se judecă cu ajutorul ştirilor din
celelalte izvoare, fiindcă oricine îşi închipuie, că voievodul care îşi
sfîrşea domnia, sau acela care şi-o începea, nu dădea documente in
chiar ultima zi a pierderii tronului, sau in prima zi a ocupării lui, decît
numai întîmplător.
Folosind numai documentele înlăturăm confuziile provocate de
cronici, care nu spun lucrurile la fel, precum şi pe acele ale istoriogra
fiei, care s-a luat după cronici, rotunjind - pentru uşurinţă - defectuos,
domniile după domni. lată cîteva exemple :
A. D. Xenopol tratează domniile în subcapitole intitulate astfel :
llle şi Ştefan al III-lea domni 1mpreund 1435- 1444 20• Ştefan al III-lea,
Roman al II-lea şi Petru al III-lea tot de odatd domni 1444-1441 2 1•
Roman al Il-lea 1 44 1-1448 22. Se ştie însă că Iliaş nu domneşte decît
pînă în septembrie 1442. Ştefan al III-lea , Roman al II-lea şi Petru al
treilea n-au domnit nici o dată împreună, iar Roman n-a domnit de două
ori. Trecind peste aceste afirmaţiuni, care nu pot fi acceptate - şi ele
sînt multe - reţinem că Xenopol, ca de altfel toţi istoricii de pînă acum,
nu a menţionat domnia lui Roman voievod, fiul lui Alexandru cel Bun.
De asemenea, el face confuzie între noţiunea de domn şi aceea d e
voievod. Am văzut că, deşi fiul lui Iliaş voievod,· Roman, e luat martor
în fruntea sfatului domnesc al tatălui său încă de la 2 ianuarie 1 432 23•
el nu are titlul de voievod decît de la data de 18 august 1438 24 şi deci,
deşi voievod el nu domneşte, ci este simplu martor d omnesc şi numai
în partea Moldovei unde era domn şi voievod tatăl său. Domn pe acea
parte de ţară era numai Iliaş, nu si Roman. Asemenea cazuri sînt
atît în domnia lui Alexandru cel Bun, cît şi în domniile următoare
veacuri dearîndul.
Despre domniu lui Roma n (Il) vodă, tn Cerce t ă ri istorice, VHI-IX, Iaşi, 1 933.
unde greşit e cilat. Jacimirskii, p. 602, clici acolo se află pia tra mormlntală a
celui ucis, pusă de Ştefan cel Mare, pe care Jacimirskii o citeazli din Melchisedec
N ?lite istorice şi arheologice, p. 5 i Emile Picol et Bengesco, Alexandre le Bon :
V1enne, 1 882, p. 58.
20 lslorla RomJn ilor. P.d. 111-IL III, p. 1 36.
2 1 Ibidem, p . 1 37.
22 Ibidem, p . 1 38.
23 Acad. R P . R.. op. cii . , nr. 1 1 0.
.

24 Ibidem, p. 1 87.
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C. C. Giurescu afirmă că "dupd moartea lui Ştefan domnia Moldovei
a fost Jmpdrţitd 1ntre cei doi lnvingători : Roman fiul lui IJiaŞ şi Petru
fostul aspciat la domnie, tn 1443-1445, al celui ucis" 25. Aşadar : Roman
fiul lui Iliaş, nu Roman fiul lui Alexandru cel Bun. Vom vedea mai
departe ce ne spun documentele. Despre Roman fiul lui lliaş, care la 23
februarie 1 448 dădea lui Didrih Buceaţki starostele Podoliei şi al Came
niţei cele şase sate din Moldova, cu " urie şi cu tot venitul" 26, Giurescu
spune că la acea dată Roman " trebuise să fugă - şi repede - in faţa
lui Petru" 27, Nu ştim cît de repede va fi fugit Roman, dar ne întrebăm :
dacă la vremea aceea era fugar, cum ar fi putut dărui sate din Moldova
in care nu mai era domn, din care fugise " repede" şi cum ar fi primit o
astfel de danie îndoielnică acel Buceaţki ? Admitind autenticitatea
actului 28, din el se constată că Roman îi jura credinţă şi supunere i n
calitate d e domn efectiv al Moldovei, n u fugar, nu ipotetic. Trebuie s ă
presupunem că Roman s-a întors de la Colomeia în Moldova şi că pînă
in aprilie, acelaşi an 29, a pierdut domnia şi a fugit în Polonia, de unde
nu s-a mai intors, murind.
N. Iorga pune orbirea lui lliaş în 1 444 30, iar domnia lui Roman,
fiul lui Iliaş, după moartea tatălui său, moarte care s-a întîmplat - spune
Iorga - înainte de ocuparea tronului de către Roman in vara anului
1 447 31, cînd l-a ucis pe Ştefan 32. Prin urmare, Ştefan e ucis de Roman
fiul lui Iliaş, nu de Roman fiul lui Alexandru cel Bun, despre care nici
Iorga nu vorbeşte. Nici ceilalţi cercetători şi istorici nu fac menţiune
despre domnia lui Roman voievod, fiul lui Alexandru cel B un, � onfu�
.
dîndu-1 total cu celălalt Roman, fiul lui Iliaş. După această tstonografle
s-au luat toţi autorii de manuale didactice, folosind-o în felul cunoscut
şi în unanimitate.
ed. III, II., p. 22.
Acad. R.P.R., op. cit., nr. 269.
27 Op . cit., p. 23. De aceeaşi părere este şi M. Costăchescu, op. cit ., p. 294-95.
1. Bogdan, Contribuţii Ia istoria Moldovei intre anii 1 448-1458, in Anal. Acad.
Rom., seria 1'1, tom . XXIX, 1 907, Mem. secţ. isi., p. 630-33, spune că Roman nu
era alungat din tară, ci domn fiind se dusese să-şi asigure ajutorul lui Buceatki.
28 Acad. R.P., op .cit., nr. 269.
29 Ibidem nr. 270. cind Petru emi tea acest document de la mănăstirea din Poiană.
so Istoria Românilor, IV, p. 78, deşi în St udii asupra Chiliei şi Cetăţii Albe spune
că .,schimbarea de domn era făcută incă din 1 443. La 20 mai următor, domnul
invins era orbit . . .", p. 1 00 ; cf., 1. Bogdan. Cronici inedite ntlngătoare de istoria
Rom1nilor, Bucureşti. 1 895, tet opisetul de In Bistrita : .In an u l 6952 ( 1 444) luna
mai, in vinerea de dinaintea poqor!rii sfintului duh, prinse Stefan vodă pe Iliaş
şi-1 orbi", p. 36, 50 ; cf., Griqore Ureche, Let opiseţul ţării Moldovei, ed.
P. P. Panaitescu, p. 76 ; N . Costin, Let opisetul ţării Moldovei, ed. I. Şt. Petre,
Bucureşti, 1 942, p. 222. Aici se spune că după ce lliaş a fost orbit .au mai
domnit împreună (cu Ştefan) şapte ani şi au murit Iliaş". Cromer. Strjkowski şi
Bonfinius I-au incurcat atit pe Ureche ci t şi pe Costin.
3 1 Ibidem, p. 9 1 .

25 Istoria Rom!nllor,

26

,

32 Ibidem,

p. 9 2 .
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Cronicile au pus uciderea lui Ştefan voievod pe seama nepotului
său Roman voievod fiul lui Iliaş. Istoriografia a primit şi folosit această
Ştire fără s-o comenteze, deşi lucrurile nu stau aşa cum afirmă cronicarii.
După cum am spus mai sus, datele pe care le-am folosit sint numai
din documentele cancelariei domneşti, aproape toate originale, atît
interne cit şi externe. Evident că în intervalele de timp cuprinse între
datele documentelor emanate de la o domnie sfirşită şi alta începută nu
este un vacuum. O domnie a continuat şi alta a început in aceste
intervale, lucru care se înţelege şi se judecă cu ajutorul ştirilor din
celelalte izvoare, fiindcă oricine îşi închipuie, că voievodul care îşi
sfîrşea domnia, sau acela care şi-o începea, nu dădea documente in
chiar ultima zi a pierderii tronului, sau in prima zi a ocupării lui, decît
numai întîmplător.
Folosind numai documentele înlăturăm confuziile provocate de
cronici, care nu spun lucrurile la fel, precum şi pe acele ale istoriogra
fiei, care s-a luat după cronici, rotunjind - pentru uşurinţă - defectuos,
domniile după domni. lată cîteva exemple :
A. D. Xenopol tratează domniile in subcapitole intitulate astfel :
llle şi Ştefan al III-lea domni 1mpreund 1435- 1444 20 • Ştefan al III-lea,
Roman al II-lea şi Petru al III-lea tot de odatd domni 1444-1 447 2 1•
Roman al II-lea 144 7- 1 448 22• Se ştie însă că Iliaş nu domneşte decît
pînă în septembrie 1 442. Ştefan al III-lea , Roman al II-lea şi Petru al
treilea n-au domnit nici o dată împreună, iar Roman n-a domnit de două
ori. Trecînd peste aceste afirmaţiuni, care nu pot fi acceptate - şi ele
sint multe - reţinem că Xenopol, ca de altfel toti istoricii de pînă acum,
nu a menţionat domnia lui Roman voievod, fiul lui Alexandru cel Bun.
De asemenea, el face confuzie între noţiunea de domn şi aceea de
voievod. Am văzut că, deşi fiul lui Iliaş voievod,' Roman, e luat martor
in fruntea sfatului domnesc al tatălui său încă de la 2 ianuarie 1 432 23•
el nu are titlul de voievod decît de la data de 1 8 august 1 438 24 şi deci,
deşi voievod el nu domneşte, ci este simplu martor domnesc şi numai
în partea Moldovei unde era domn şi voievod tatăl său. Domn pe acea
parte de ţară era numai Iliaş, nu si Roman. Asemenea cazuri sînt
atît în domnia lui Alexandru cel Bun, cît şi în domniile următoare
veacuri dearindul.
,

,

Despre domni<l lui Roman {Il) vodd, In Cercc tdri is t or ic e VIII-IX, I aş i 1 933.
unde greşit e cilat. Jacimirskii, p. 602, căci acolo 5e află pia tra rnormlntală a
celui ucis, pusi'i de Ştefan cel Mare, pe care Jacimirskii o citează din Melchisedec
Notite istorice şi a rheologice, p. 5 ; Emile Picot et Bengesco, Alexandre le Ban :
Vienne, 1 882, p. 58.
20 Tst orla Romlnilo r. P.d. 111-a. !II, p. 1 36.
2 1 Ibidem, p. 1 37.
22 Ibidem, p . 138.
23 Aca d R.P.R.. op. cit., nr. 1 1 0.
24 Ibidem, p. 1 87.
.
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C. C. Giurescu afirmă că " dupd moartea lui Ştefan domnia Moldovei
a fost 1mpdrţitd 1ntre cei doi 1nvingători : Roman fiul lui lliaŞ şi Petru
fostul as_ociat la domnie, 1n 1 443-1445, al celui ucis" 25, Aşadar : Roman
fiul lui Iliaş, nu Roman fiul lui Alexandru cel Bun. Vom vedea mai
departe ce ne spun documentele. Despre Roman fiul lui lliaş, care la 23
februarie 1 448 dădea lui Didrih Buceaţki starostele Podoliei şi al Came
niţei cele şase sate din Moldova, cu " urie şi cu tot venitulu 26, Giurescu
spune că la acea dată Roman " trebuise să fugă - şi repede - 1n tata
lui Petruu 27. Nu ştim cît de repede va fi fugit Roman, dar ne întrebăm :
dacă la vremea aceea era fugar, cum ar fi putut dărui sate din Moldova
in care nu mai era domn, din care fugise " repedeu şi cum ar fi primit o
astfel de danie îndoielnică a cel Buceaţki ? Admitind autenticitatea
actului 28, din el se constată că Roman îi jura credinţă şi supunere in
calitate de domn efectiv al Moldovei, nu fugar, nu ipotetic. Trebuie să
presupunem că Roman s-a întors de la Colomeia în Moldova şi că pînă
în aprilie, acelaşi an 29, a pierdut domnia şi a fugit în Polonia, de unde
nu s-a mai intors, murind.
N. Iorga pune orbirea lui Iliaş în 1 444 30, iar domnia lui Roman,
fiul lui Iliaş, după moartea tatălui său, moarte care s-a întîmplat - spune
Iorga - înainte de ocuparea tronului de către Roman în vara anului
1 447 31, c înd l-a ucis pe Ştefan 32. Prin urmare, Ştefan e ucis de Roman
fiul lui Iliaş, nu de Roman fiul lui Alexandru cel Bun, despre care nici
Iorga nu vorbeşte. Nici ceilalţi cercetători şi istorici nu fac menţiune
despre domnia lui Roman voievod, fiul lui Alexandru cel B un, � onfur; 
dîndu-1 total cu celălalt Roman, fiul lui Uiaş. După această _1stonograf1e
s-au luat toţi autorii de manuale didactice, folosind-o in felul cunoscut
şi în unanimitate.
25 Istoria Rom!nllor, ed. III, I I . , p. 22.

26 Acad. R.P.R., op. cit., nr. 269.
27 Op . cit., p. 23. De aceeaşi părere este şi M. Costiichescu, op. cit., p. 294-95.
1. Bogdan, Cont ribuţii Ia istoria Moldovei Intre anii 1 448-1 458, in Anal. Acad.
Rom., seria li, tom. XXIX, 1 907, Mem. sect. ist., p. 630-33, spune cii Roman nu
era alungat din tarii, ci domn fiind se dusese să-şi asigure ajutorul lui Buceaţki.
28 Acad. R.P., op .cit., nr. 269.
29 Ibidem, nr. 270, cind Petru emi tea acest document de la m ă năstirea din Poiană.
30 Istoria Românilor, IV, p. 78, deşi :n Studii asupra Chiliei şi Cetdţii Albe spune
cii "schimbarea de domn era făcută inci! din 1 443. La 20 mai următor, domnul
învins era orbit . . .", p. 100 ; cf. , 1. Bogdan. Cronici inedite ati·ngdtoare de istoria
Rom!nilor, Bucureşti . 1 895, te t opiset ul de Ia Bistriţa : . t n anul 6952 ( 1 444) luna
mai, in vinerea de dinaintea pogoririi sfintului duh, prinse S tefan vodă pe Iliaş
şi-1 orbi", p. 36, 50 ; cf., Grigore Ureche, Let opiseţul fdrii M old ovei, ed.
P. P. Panaitescu, p. 76 ; N. Costin, Let opiseţul ţdril MoJ.dovei, ed. 1. Şt. Petre,
BucureşN, 1 942, p . 222. Aici se spune cii după ce Iliaş a fost orbit . au mai
domnit împreună (cu Ştefan) şapte ani şi a u murit Ili aş". Cromer, Strjkowski şi
Bonfinius I-a u încurcat atit pe Ureche cit şi pe Costin.

3 1 Ibidem, p. 9 1 .
32 Ibidem, p. 9 2 .
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Aceeaşi confuzie între Roman fiul lui Alexandru cel Bun şi Roman
fiul lui lliaş o face şi Giorge Pascu. Folosind aceleaşi documente, din 2
şi 22 august 1 447, pe care le vom discuta mai departe, Pascu afirmă că
Roman apare în actele publice ca domn al Moldovei, însă nu deplin
stăpîn, ci în luptă cu Petru. El pune domnia lui Roman împreună cu
Petru de la 1 3 iulie pînă în septembrie 1 447 şi apoi Roman sinP"ur din
octombrie 1 447 pînă în 20 februarie 1 448. Pascu însă n-a luat în consideraţie faptul că, prin documentul din 22 august 1 447, Petru îl lua de
martor pe fratele său Roman voievod - nu pe Roman voievod fiul lui
Iliaş - şi prin urmare raporturile dintre cei doi frati ( Roman şi Petru)
- nu unchi şi nepot - amîndoi voievozi şi domni ai Moldovei erau
bune, nu erau în luptă unul cu altul şi fiecare în parte emitea, indepen
dent, documente interne şi externe. Dar Pascu, ca şi ceilalţi cercetători,
il confundă pe Roman fiul lui Alexandru cel Bun, care domneşte după
uciderea lui Ştefan pînă în septembrie, cu Roman fiul lui lliaş, care a
domnit singur şi. nu cu Petru şi nu din iulie, ci din octombrie 1 447 pînă
inainte de 5 aprilie 1 448 33,
Mai recent, Octav Iliescu 34 afirmă acelaşi lucru. Şi el, ca şi ceilalţi,
afirmă că domnia lui Ştefan ia sfîrşit în 1 447, cînd după o luptă cu
Roman, fiul lui Iliaş, e prins şi i se taie capul. Roman răzbuna astfel
orbirea părintelui său. Evenimentele din vara anului 1 447 1-au încurcat
şi pe lliescu, deoarece şi el spune că Petru al Il-lea era voievod în Ţara
de Sus, la Suceava, în vreme ce Roman al II-lea domnea în Ţara de Jos,
la Bacău 3.\ luînd de bază documentul despre care va fi vorba mai jos,
dar care nu e emis de Roman fiul lui lliaş, ci de Roman fiul lui Alexandru
cel Bun. Iliescu adaugă că, de data aceasta nu mai e vorba de o asociere
între unchi şi nepot, ci de o împărţire efectivă a Moldovei, cei doi domni
fiind rivali 36• Vom vedea în ce măsură afirmaţiile sale aduc vreo con
tribuţie reală în acest domeniu. Iliescu afirmă, de asemenea, că Roman
se ridică împotriva lui Petru şi-1 alungă din Suceava, acesta se intoarce
cu ajutor de la Ioan Corvin şi-1 sileşte pe Roman să se refugieze in
Polonia 37. Mai întîi că între Roman, care da documentul din Bacău, şi
Petru care dom nea la Suceava nu eru rivalitate şi apoi Roman refugiat
în Polonia n-a domnit de două ori, cum logic reiese din cele de mai
sus. Dar afirmaţiile lui lliescu n-au un temei documentar ; el constru
ieşte tot după cronici. De fapt nu există decît două documente originale
33 Let opiseţul cel moldovenesc ut ilizat de Gligorie Ureache Jn legătură cu toate
letopiseţele moldoveneşti în slavoneşte , Iaşi, 1 938, p. 44 ; vezi şi p. 47.
34 Domni asociaţi în ţările ro mîne în secolele XIV -lea şi XV -lea, in Studii şi cerceldri de istorie medie, an. Il, nr. 1 , 1951.
3 5 Ibidem, p. 54.
36 Ibidem.
37 Ibidem.
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cunoscute pînă acum, pe care însă şi Iliescu le-a folosit defectuos pentru
ceea ce voia să demonstreze.
Istoriografia luîndu-se după cronicarii noştri şi după cei străini a
afirmat că acest Ştefan voievod a fost ucis de nepotul său, Roman
voievod fiul lui Iliaş 38, ceea ce, pe baza celor care urmează, nu poate
constitui adevărul istoric.
ROMAN VOIEVOD DOMN AL MOLDOVEI, FIUL LUI ALEXANDRU CEL BUN,
UCIGAŞUL FRATELUI SĂU

Se ştie că Alexandru cel Bun a avut un fiu cu numele de Roman,
pe care-1 pomeneşte - fără nici un titlu - alături de Vasilisa, în docu
mentul original din 16 septembrie 1 408 39. La 1 8 aprilie 1 409 îl menţio
nează din nou, fără Vasilisa 40, După această dată nimeni şi nici o dată
nu va mai pomeni numele lui şi nimic despre dînsul.
Alexandru cel Bun şi-a îngropat soţiile, una după alta, recăsăto
rindu-se. De una singură ştim că s-a despărţit. Astfel, el a fost soţul
Anei, Mariei, Neacşei, Stancăi, Rimgailei şi Marenei " 1 . Afară de
Rimgaila a avut cu toate copii, întelegîndu-se prin aceasta, că unele
soţii, cu care s-a recăsătorit, aveau şi ele copii, din alte căsătorii, atunci
cînd s-au recăsătorit cu Alexandru cel Bun.
38

Passim.

3P Acad. R.P.R., op. cit., nr. 21 .

40

Ibidem, nr. 23.

4 1 Damian P. Bogdan, PomelnicuJ mlndst irii Bistrita, Bucureşti , 1 94 1 p. 85 • vezi
'
p1!rerile şi discutiile la I. Bogdan, Cronici inedite, p. 65--66, nota, 4, unde sotiile
sint confundate intre ele şi unde pe baza pomelnicului de la Bistrita au torul 0
socoteşte ca sotie şi pe Vasilisa, fiica lui Alexandru cel Bun ; tot acolo vezi
şi ce spune despre Picol, Cronique de M.oldavie, p. 603. Amindoi confund�! pe
Maria, cu Ryngala : .,Maria este amintiti! Ia 1 429, 3 martie, in epilogul evan
gheţiei de Ia Oxford (Sreznevskj, Svedenija i zamet ki, nr. LXXX, St. Petersburg,
1876, p. 559)". Aceesta pare sli fi fost cea din urm1! sotie a lui. Se crede eli este
identică cu Ringala (Ringalla) sau Rimgaila". Picot şi G. Bengescu, Alexandre le
Bon, p. 1 9, iarăşi confundă pe Maria cu Rimgaila, despre care se spune greşit
eli Alexandru cel Bun Ia 1 3 decembrie 1 42 1 : .il contracte envers ses beaux
freres, Vladisl.av et Witold diverse engagement.e a l'occa.sion de ses un!on", ci
dimpotrivă, I a această dată el se desfăcea de legătura cu ea. Pentru Margareta,
vezi p. 8 şi 1 8, care ar fi fost prima sotie, decedată in 1 4 1 0 ; pentru Ana vezi
p. 1 8. Pentru Marena vezi insl'i : Acad. R.P.R., op. cit., nr. 87 ; de Rimgaila se
despărţise inainte de 13 decembrie 1 42 1 , cf., ibidem, nr. 49. Vezi şi N. Iorga,
op. cit., p. 36, 44, 45 ; idem, Istoria Romi nilor în chipuri şi icoane, Craiova.
1 921, p. 37. l n pomelnicu l de Ia Bistrita, dintre sotiile lui Alexandru cel Bun,
sin t pomenite numai Ana, Maria şi Marena (in pomelnic tot Maria). Cronica
bistriteanli spune eli pe mama lui Ilie o chema Neacşa, iar Stanca era mama lui
Ştefan . • Iar Petru voevod se nl'iscu din Marina", p. 49-50. Atit Rimgaila, cit şi
Marena sint cunoscute documentar. Pentru Ana vezi Acad. R.P.R., op. cit. , nr. 43.
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O parte dintre copiii lui Alexandru cel Bun sînt amintiţi : fie tn
documente, fie tn cronici, sau tn pomelnicul de la Bistriţa:
Despre Roman voievod domn. al Moldovei, fiul lui Alexandru cel
Bun, nu vorbesc nici cronicile, nici istoriografia şi nici in pomelnicul de
la Bistriţa nu e trecut. Totuşi un Roman voievod, fiul lui Alexandru cel
Bun, constatat documentar, dar căzut în desuetudine, a fost domnul
Moldovei. Cum am spus de la început, vom Incerca să facem puţină
lumină în trecutul atit de îndepărtat de noi ş i sa lămurim, pe cît ne va
fi posibil, cine este acest voievod, Roman, a cărui fapta de ucigaş a fost
pusa pe conştiinţa nepotului său cu acelaşi nume.
*

Printr-un document slav, scris pe hirtie, care s-a păstrat tn original,
cu pecetea cea mică, pe care-1 dăm tn facsimil şi-1 reproducem tradus
in intregime, el se adresa braşovenilor :
" Roman voievod, din mila lui dumnezeu, domn al Tdrii Moldovei.
Scriem prietenilor noştri iubiţi şi şoltuzului şi plrgarilor şi tuturor
negustorilor mari şi mici. Cunoscut sd vă fie cel ne-a ajutat dumnezeu şi
am dobindit ocina noastrd adevdratd.
Pentru aceasta, văz1nd aceastd carte, veniti la noi şi 1n ţara noastră,
cu toate mărfurile şi poverile voastre, netem1ndu-vă de nici o pagubă,
căci tara noastră vii este deschisă şi nu veţi avea de la noi nici o
str1mbătate, ci vă vom tine in acelaşi drept şi lege, cum le-aţi avut pe
vremea sf1ntrdposatului părintelui nostru Alexandru voievod.
Şi, iarăşi, avem pace 1n toate părţile.
Şi la aceasta este credinta domniei mele, mai sus scrisă, noi Roman
voievod şi credinţa tuturor boierilor noştri mari şi mici.
Scris in Bcicău, in anul 6955 ( 1441) august 4" 42•
Din acest document reţinem două elemente esenţiale :
a) Roman voievod domn al Moldovei e fiul lui Alexandru cel
Bun, răposat.
b) I n ţară avem linişte, "pace in toate pdrţile" .
Pînă l a această dată noi cu cunoaştem pe alt Alexandru voievod
decît pe Alexandru cel Bun. Deci, Roman voievod din acest document
este fiul lui Alexandru cel Bun, aşa cum o spune însuşi fiul său. De ase
menea, rezultă că în ţară n-a fost linişte pînă acum, cînd putea asigura
pe braşoveni de acest lucru.
Cost.!ichcscu, op. cit .. nr. 266 ; G. Tocilescu, 534 docume nte slavo -rom1ne,
Wiena, 1 905-1 906, Bucureşti, 1 93 1 , nr. 478 ; 1. Bogdan, Documen t e moldoveneşti
din arhivele Braşovului, Bucureşti, 1 905, p. 2 1 -23 ; Şt. Nicolaescu, Documen te
slavo-rom1ne, cu privire Ia relaţiile Ţdrii Rom1neşt i şi Moldovei cu Ardealul, In
sec. XV-XVI, Bucureşt!i, 1 905, p. 98, 99, cu data de 4 aprilie 1 447.

� 2 M.
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Din faptul acesta putem să ne dăm seama că, pentru ocuparea
tronului moldovenesc s-au dat lupte - poate chiar crîncene - înainte
de 13 iulie 1 447, în care şi-a găsit sfîrşitul domniei şi vieţii Ştefan
voievod, care e înmormîntat în Mănăstirea Neamţului 43,
I n aceeaşi lună, în care Roman voievod emitea documentul de mai
sus ,din Bacău, Petru voievod, din Suceava, în ziua de 22, emitea alt
do<;ument, în care spune că e fiul lui Alexandru cel Bun 44• Prin urmare,
aproape concomitent, cei doi fraţi, amîndoi domni şi voievozi, emiteau
documente din localităţi diferite : Bacău şi Suceava, una din Ţara de
Jos, cealaltil din Ţara de Sus. Rezultă că ţara era împărţită pe din două
şi că Petru avea intîietatea, pe care o avusese şi Iliaş faţă de Ştefan.
Petru rezida la Suceava, iar Roman în Bacău, de unde - aşa cum am
văzut - se ndresa Braşovenilor.
Poate fi confundat acest Roman domn şi voievod, care e fiul lui
Alexandru cel Bun şi care-şi spune domn al Ţării Moldovei, cu celălalt
Roman, care e fiul lui Iliaş voievod ? Noi credem ca nu şi iată pentru ce :
1 . I n documentul dat de Roman voievod domn al Ţării Moldovei,
din Bacău, el îşi spune fiu al lui Alexandru ( cel Bun) voievod 45.
2. I n documentul emis de către Petru voievod, din Suceava, prin
care "1n tdrim şi 1mputernicim mănăstirea noastră de la Neamţ, unde
este hramul sfintei 1ndlţări a domnului dumnezeu şi a m1ntuitorului
nostru Isus Hristos şi am tăcut pentru pomenirea sflntrăposatului nostru
tată, Alexandru voievod şi pentru sdnătatea noastră" 46, mai multe sate,
pe care le scutea de toate dările, de orice fel de munci, dîndu-le pînă şi
dreptul de a judeca, acesta lua de mărturie, în întărirea celor de mai
sus : " credinţa fratelui domniei mele, Roman voievod şi credinţa tuturor
boierilor noştri moldoveni mari şi mici" 47. Ori, se ştie că, celălalt Roman,
fiul lui Iliaş, îi era nepot, nu frate. Petru îşi spune fiul lui Alexandru cel
Bun, care era răposat, şi nu fiu al lui Iliaş, căruia din dragoste de frate,
cel care avea să ispăşească atît de crunt cruzimea sa, îi scosese ochii.
43 N . Iorga, Contributii la istoria bisericii noastre, p. 454 : .AceastA groapA a
tnfrumuseţat-o loa.n Ştefan voevod, cu mila lui dumnezeu, domn al tArii Moldovei,
fiul lui Bogdan voevod, unchiului sl!u Ş tefan voevod, fiul bAtrinului Alexi!Ddru
voevod, care a murit şi a fost ingropat in anul (6955 luna lui iulie tn 1 6 ) " . Vezi
şi Grigore Ureche, ed. cit., p. 77 ; Nicolae Costin, ed. cit., p. 223 1 1. Bogdan ,
op. cit., p. 1 20 ; idem, V echile cronice moldoveneşti (Cronica de la Pu t n a ), p .
1 89 ; idem, Letopisetul lui Azarie, in .Anal. Acad Rom., seria 11-a, tom. XXXI,
1 908--1909, Mem. secf. isi . , p. 1 40, 1 82. De asemenea, vezi p Arer i le lui M. Costl!
chescu, op. cit., p. 293, unde dA şi bibliografia folositA.

44 Acad. R.P.R., op. cit.,

nr.

266.

45 Vezi mai sus, precum şi nota 42.
46 Acad. R.P.R., op. cit., nr. 266.

47 Ibidem şi p. 489, facsimilul ; dar m ai clar : Corn. hist. de Roumanie, Album
paJeographlque Moldave . .. recuelllls par Jean Bogdan, . .. par N. Iorga, Bucarest,
1 926, planşa 38.
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Dacă Roman voievod, cel care emitea documentul din Bacău, ar fi
fost fiul lui Iliaş, e de neînţeles pentru ce ar fi spus că e fiul lui Ale
xandru, precizînd că e " răposat " , cîtă vreme Iliaş voievod, tatăl celuilalt
Roman, mai trăia încă şi orbit îşi ispilşea nelegiuirea de a o fi înecat pe
doamna Stanca, adăpostit în Polonia cu doamna sa, care cu relaţiile sale
punea la cale întronarea fiulu i ei, Roman, nepot celui de la Bacău. Dacă
Roman, care da documentul din Bacău ar fi fost fiul lui Iliaş - şi deci
in conflict cu Petru care rezida la Suceava, el ar fi trebuit să vină cu
ajutoare din Polonia care-1 proteja şi e greu de înţeles cum ar fi putut
ajunge în părţile nemţene, cînd Petru voievod, sprijinit de unguri, era
la Suceava, de unde putea mai uşor să-i stăvilească înaintarea şi - mai
cu seamă - să-i taie retragerea şi legătura cu Polonia. Dar Petru însuşi
spune că Roman i-i frate. Care Roman ? Roman fiul lui Iliaş ? Evident
că nu flul lui Iliaş, ci fiul lui Alexandru voievod, al cărui fiu era şi el.
Şi deoarece Petru voievod era fiul lui Alexandru voievod, iar Roman
voievod este fratele său, rezultă clar că amîndoi aceştia, Petru şi Roman
sînt fiii lui Alexandru cel Bun, ceea ce confirmă ambele afirmaţii ,
ale lor, că sînt fiii lui Alexandru voievod, " răposa tu, adică ai lui
Alexandru cel Bun.
Documentele în discuţie sînt oriqinale, se mai păstrează încă şi
nu pot da loc la nici un fel de discuţii şi interpretări, altele, decît ceea
ce spun ele. Şi atunci la ce bun toată truda istoricilor burghezi de a
demonstra că nepotul l-a ucis pe unchiul său şi nu fratele pe frate ? 1
Cu sofisme nu putem întări, spre folosul nimănui, afirmaţUle greşite şi foarte firesc greşite - ale cronicarilor, care, cu excepţia lui Gavril
monahul ( cel care ne-a lăsat minunatul tetravanghel, dar r,:are n-a fost
cronicar), abia peste două sute de ani închegau letopiseţele din care au
pornit istoriile bune şi rele ale neamului nostru. Cine are de cîştigat ceva
de pe urma falselor demonstratii ? Nimeni, nici chiar istoria - mai
ales ea - care pînă la urmă, în lumina documentelor, tot restabileşte
·:t devărul, aşa cum e firesc şi etic, neţinînd seama de luptele dintre
istorici, fiecare dintre aceştia crezîndu-se infailibil. Totuşi, cu adîncă
părere de rău, voi cita un singur exemplu de interpretare : " Sigur aici
frate este pentru nepot. Cronica moldovenească am văzut că-1 numeşte
văr cu Petru vodă. In documentul dat Braşovenilor . . . numeşte pe Ale
xandru cel bun roditel, părinte, 1n Joc de dead, bunicu �os. Intre matematica documentului şi aceea a cronicilor este o deosebire mare, atît in
cazul de faţă cît şi in multe alte cazuri. Regretatul autor al interpretării
de mai sus nesocoteşte conUnutul documentului original şi se ia tot
după cronici, în înzecite exemplare şi variante, atribuite uneori unor
autorl anonimi. După o asemenea metodă de interpretare ar trebui ca tn
documentele în care întîlnim cuvîntul ,.frate" să-l luăm în înţelesul de
48 M. Costăchescu, op. cii ., p . 296 ;

1. Minea, op. cit . , p. 223-224.
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w nepot", iar unde găsim "roditel" , părinte, să înţelegem " dead", bunic.
Şi asta numai pentru că este o concepţie greşită de a răstălmăci ceea ce
este autentic, spre a-l putea apoi racorda la afirmaţiile tîrzii ale croni
carilor, reeditînd mereu aceeaşi greşeală. Dacă cronicile ar fi scris că
Roman fiul lui Alexandru cel Bun a tăiat capul fratelui său, istoricii n-ar
fi nesocotit aceste documente, ci dimpotrivă. De ce, dar, cînd existA
aceste documente originale, istoricii, în unanimitate, le interpretează în
toate felurile, sau nici de loc, ca şi cum nici n-ar exista, bizuin
du-se numai pe cronici, fără a ţine seama de explicaţia insăşi a lui
Grigore Ureche, care spune : ., . . . că letopiseţul nostru moldovenesc aşa
de pre surt scrie, că nici de viaţa domnilor, carii au fost toată c1rma, nu
alege . . . Nici este a se mira, că scriitorii noştri . . . dentăi, n-au aflat
scrisori. Ce şi ei au scris mai mult din basme şi den poveşti, ce au auzit
unul de la altulM 49• Cronicarul mărturiseşte că şi-a luat ştirile din
.,scrisorile s triinilorM , pe care apoi le-a lipit la ale noastre .,po trivind
vremea şi anii . . . carile de pre multe locuri de nu să va li nimerit, g1n
desc că cela ce va fi 1nţeleptu nu va vinul, că de, nu poate de multe ori
omul să spue aşa pre cale tot pre r1ndu cele ce vede cu ochii săi şi
multe sminteşte . . . dară lucruri vechi şi de demult, de s-au răsuflat
at1ta vreme de aniu ? 50.
Cînd însuşi cronicarul spune că scriitorii dinaintea lui au scris mai
mult ., basneM şi că ., eu pe cum am aflat, aşa am arătatu5t, este oare
nevoie să răstălmăcim textele originale, făcînd din alb negru, din bunici
nepoţi, sau să făurim chei de deslegat criptografe, inversînd termenii
documentelor şi făcînd schimb de noţiuni ? De ce tatăl să fie bunic,
fratele nepot ? Documentele sînt atît de clare şi n-au nevoie de chei
folosite fără raţiune.
Cînd Roman, fiul lui Alexandru cel Bun, ne spune el singur, că e
fiul acestuia şi că e răposat, nu-l putem confunda cu celălalt Roman,
<are e fiul lui Iliaş. Roman nepotul lui _t\lexandru cel Bun, ne spune şi
t>l al cui fiu este : " . . . noi Roman voievod, domn al Tării Moldovei şi cu
sfatul tatălui meu Ilie voievod şi al mamei mele, Marena doamnaM 52,
amîndoi în viaţă. Ce trebuie şi pe cine să credem ? Pe cronicari, sau pe
istorici ? Grigore Ureche 53 şi Nicolae Costin 54 spun că Roman fiul lui
lliaş era yăr cu Petru vodă, ori se ştie din docmr.ente, că Petru îi era
u nchi , fiind fiul lui Alexandru cel Bun 55, care acestui Roman îi era
bunic. Aceiaşi cronicari şi letopiseţul de la Bistriţa pun orbirea lui Uiaş
49 Op. cii., p. 58.
50 Ibidem.
51 Ibidem.
:.2 Acad. R.P.R., op. cii ., nr. 269.
53 Op. cit., p. 77.
54 Op. cit ., p. 222-223.
55 Acad. R.P.R., op. cit., nr. 266, 276, 280 l

M. Cost1ichescu, op. cit., nr. 2 1 5, 2 1 7.
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in anul 1 444 56, cînd de f!ipt aceasta s-a întîmplat în 1 442, afirmînd că
după aceea Ştefan a mai domnit încă cinci ani 57, deci pînă la 1 449 ; ori,
se ştie că Ştefan a fost ucis in anul 1 447. Cronicarii spun că Roman vodă
a ocupat tronul tatălui său Iliaş după moartea acestuia şi că Petru
pribegi la unguri în anul 1 449, de unde întorcîndu-se împinse pe Roman
vodă in Polonia, după ce Roman domnise un an 58, cînd se ştie că
Roman era mort din vara anului 1 448.
Un .. hronograf" , în "pinaxul" său dă următoarea însemnare pre
ţioasă : "Domnia lui Petru vodă fratele lui Roman vodău f•9. Din acest
titlu rezultă că Roman fratele lui Petru îi era cunoscut autorului şi,
interpretind strict, s-ar părea că acest Roman domnise înaintea lui Petru,
sau că Roman era frate mai mare. De unde o fi luat hronograful această
ştire nu putem afla. Fapt este că chiar manuscrisele confirmă pe Roman
voievod frate cu Petru voievod şi cum acesta este fiul lui Alexandru
cel Bun, urmează că şi Roman e fiul aceluiaşi Alexandru.
3. Roman voievod fiul lui Iliaş, în documentul pe care-1 emitea
tocmai la 1 8 februarie 1 448, deci după aproape jumătate de an, ia de
martor in fruntea boierilor pe . . . fratele domniei mele Ilihno" oo. I n
acest document el nu spune că e fiul lui Iliaş, dar din cuprinsul lui
rezultă că tatăl său trăia, aşa cum se poate vedea şi din documentul emis
la 23 februarie, amintit mai sus. Şi deoarece Ilihno e fratele său, amîndoi
aceştia sînt fiii lui Iliaş, nu ai lui Alexandru voievod, cum spune
celălalt Roman.
4. _ Pomelnicul de la Bistriţa, ctitoria lui Alexandru cel Bun, după
Alexandru îl pomeneşte pe fratele său Bogdan, despre care nu mai ştim
nimic de la 28 iunie 1 4 1 1 61• După aceştia urmează Anastasia doamna,
mama, apoi doamna Ana, Maria şi fiica ei Ana, încă o doamnă Mari a ,
apoi .,doarpna Vasilisa" şi Anastasia. Dacă Roman, fiul lui Alexandru
cel Bun, pe care l-am amintit la anii 1 408 şi 1 409, ar fi murit după
Vasilisa, ar fi trebuit ca locul său în pomelnic să fie după ea, sau
înaintea lui Bogdan, fratele domnului. Trebuie însă să observăm că nu
s-a respectat strict ordinea înscrierii în pomelnic, aş a după cum au
decedat, dovadă că pomelnicul a fost scris, sau prefăcut mai tîrziu. Aşa,
de exemplu, doamna Anastasia răposase cu mult înaintea lui Bogdan
şi totuşi e pomenită după Alexandru cel Bun, care a S!'?ravieţuit amîn. .

56 Grigore Ureche, op. cit . , p. 76 ; N. Costin, op. cit ., p. 222 ; 1. 8ogdan, CroniCi
inedit e . . . , p. 50.
67 Grigore Ureche, op. cit., p. 76 ; N. Costin, op. cii., p. 222.
58 Ibidem,' p. 77, respectiv 224.
5P Uricarul, XXI'V, p. 339. Manuscrisul a fost proprietatea lui Gh. Sion, Brliteşti,
fiind o copie dupli Sava ermonahul, din 1 72 1 , scrisli in 1 807 de Iosaf monahul, p rin
cheltuiala lui Constantin Braşovanul. Ibidem, p. 381 . Costachi Braşovanul e fiul
lui Chiriac Braşovanul, lllnb ii ctitor! ai bisericii sf. Gheorghe din Tlrgu N e amt,
consemnati In inscriptia zugrlivitli In pridvoru l bisericii,
Ql Acad. R.P.R., op. cii., nr. 268.
6 1 Ibidem, nr. 31.
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dorura. I n pomelnic sint înşiraţi apoi : Ilie voievod, Ştefan voievod şi
doamna lui, Maria, fiul lor Alexandru, o fiică Alexandria şi apoi mama
lor, Ana. Astfel se ajunge la "Roman lliaşevicr 62, fără ca Roman fiul
lui Alexandru cel Bun să mai fie pomenit. Ca şi cum nici n-ar fi existat.
Şi atunci se pune întrebarea : Cum se explică faptul că Bogdan, fratele
ctitorului, e pomenit, iar Roman, fiul ctitorului nu e pomenit ? De ase
menea, nu e pomenit Roman, fiul ctitorului, dar e pomenit nepotul său,
Roman, fiul lui Iliaş, ucigaş al fiului ctitorului - dacă aşa cum afirmă
cronicile şi istoriografia el e ucigaşul ?
Ce au avut în vedere acei care au întocmit, sau au prefăcut pomel
nicul c titoriei lui Alexandru cel Bun şi după care criterii i-au înşirat, pe
cei răposaţi, in acest pomelnic ? Nu încape nici o îndoială că, după
concepţia bisericii avea mare greutate şi fapta creştinească. Dar şi aici
există contradicţie, căci presupusul ucigaş al lui Ştefan voievod e trecut
in pomelnic : "Roman voievod lliaşevici" , cîtă vreme Roman voievod,
fiul ctitorului, nu e pomenit. Ce altă explicaţie ne-ar mai putea da acest
pomelnic ? Dacă ne mărginim şi rămînem la datele cunoscute şi folosite
din cronici de către istoriografie, fără să lJ.Iăm în seamă documentele,
ev ident că pomelnicul nu ne mai poate da nici o lămurire.
5. Ştim că Ştefan cel Mare a reînoit pietrele mormîntale ale înain
taşilor săi din necropola domnească de la Rădăuţi. Pe piatra de pe
mormîntul lui Ştefan 1 a scris că el "a bătut pe unguri la Hindov"' 63,
Ştefan cel Mare ştia acest amănunt după 75 de ani de la evenimentele
î ntîmplate in anul 1 395, fie că amănuntele le-a aflat de pe piatra pe .care a
I nlocuit-o, fie că s-au păstrat nealterate in tradiţie. Este de neînţeles
faptul că punînd piatra mormîntală unchiului său, Ştefan voievod, ucis de
Roman voievod, nu consemna acest lucru ( şi ceea ce circulă verbal şi
scris n-a fost consemnat pe această piatră mormîntală, ci adause ale celor
care cred că ştiu foarte multă istorie) . Ştefan cel Mare ştia, mai bine ca
oricare dintre cronicari şi istorici, cine este ucigaşul unchiului său, căci
evenimentul a avut loc în anii tinereţei sale. Şi totuşi nu l-a consemnat.
Hindcă şi ucigaşul îi era unchi. De aceea nu l-a trecut nici în pomel
nicu1 de la Bistriţa. Ucigaşii nu pot şi nu trebuie să fie slăviţi. Aceasta e
concepţia nu numai a bisericii creştine, ci şi a întregii societăţi omeneşti.
Nici o ştire internă şi nici externă nu vorbeşte de o intervenţie
poloneză in vara anului 1 447, cînd - tocmai la Neamţ - Ştefan voievod
,, fost ucis. Faptul că Ştefan a fost ucis în acele părţi, apropiate . Transil-·
vaniei şi nu Poloniei, ne îndreptăţeşte să credem că el era mformat
ele cele ce se pun la cale peste munţi şi că deci se aştepta, din clipă
t, dar
I n clipă, din partea fraţilor săi pribegiti şi pe care i-a intimpina
62 Damian Bogdan, op. cit., p. 86.

� o. Dllll, Cronica episcopiei de Rdddufi, Viena. 1 912, p. 1 0 ;
polia Moldovei şi Sucevei, XXXVII, nr. 3---4, p. 173.
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găsindu -şi sfîrşitul. Roman ucigîndu -şi fratele vitreg a rămas stăpîn
numai pe o parte de ţară - şi pe aceea nu prea multă vreme, căci docu
ment�le nu-l mai menţione ază
iar Petru a pus mîna pe cealaltă parte
.
a ţăru ŞI pe scaunul de la Suceava, pe care insă nici el nu 1-a putut
păstra din cauza evenimentelor care s-au succedat.
1·-iu sînt cunoscute îndeajuns împrejurările în care a ajuns la
domnie Roman fiul lui lliaş. Din documente se constată că, după 1 3 iulie
1 447, în Moldova erau domni cei doi fraţi, Roman şi Petru, fiii lui
Alexandru cel Bun. Un singur regest din 1 5 septembrie acelaşi an mai
menţionează domqja lui Petru Wt. După această dată nu mai avem nici
un document pînă la cel din 18 februarie 1 448, dat din Suceava de către
celălalt Roman voievod, fiul lui Iliaş. In acest interval
1 5 septembrie
1 447, pînă la 1 8 februarie 1 448 - s-a putut produce intervenţia lui
Roman fiul lui Iliaş, cu ajutor dat de polonezi, cînd Petru şi Roman au
părăsit iarăşi ţara fugînd peste munţi. Revenirea lui Petru, cu ajutor de
la Ioan Corvin, a avut loc după întoarcerea lui Roman de la Colomeia,
adică după 23 februarie 1 448, dar înainte de 5 aprilie acelaşi an, cînd
Petru iarăşi emite documente, de astă dată singur şi chiar fără mărturia
fratelui său Roman. In cursul verii - dacă e adevărat - Petru a putut
pune la cale otrăvirea nepotului său Roman voievod, fugar în Polonia,
din care cronicile şi întreaga istoriografie 65 au făcut pe nedrept un
ucigaş domnesc pînă în zilele noastre.
Aşa s-ar explica şi faptul că Roman voievod, fiul lui Alexandru
cel Bun, lipseşte din pomelnicul ctitoriei tatălui sau. Abominabila sa
faptă - ucigaş de frate şi domn - i-a luat acest drept, precum i 1-a
luat şi lui Petru Aran, ucigaşul lui Bogdan voievod, tatăl lui Ştefan cel
Mare. Dacă admitem afirmaţiile lui Damian Bogdan, că pomelnicul de la
Bistriţa a fost refăcut în vremea lui Ştefan cel Mare, care cunoştea foarte
bine atît realitatea cit şi pe ucigaşi, nu mai este nevoie de nici o altă
explicaţie. Că faptul se împotriveşte cronicilor ? Noi nu afirmăm aceste
lucruri desconsiderînd cronicile, dar în cazul de faţă documentele le stau
împotrivă şi Grigore Ureche justifică îndeajuns acest lucru. D � că ar
trebui să ne luăm după cronici ar trebui să admitem că, Bogdan vmevod,
tatăl lui Ştefan cel Mare, a fost fiul nepotului său 66 ; sau, dacă ar trebui
să ne luăm după istoriografie, de asemenea, ar trebui să admitem că
Petru al III-lea a domnit ., a treia oară de la 145 1 - 1455u 67 şi încă
ceea Ce e CU totul
O dată, dar tot n a treia oară de la 1 455- 1 457" liB,
o' e neadmis.
·-

-

6-'.

Acad. R.P.R., op. cit., nr. 267.

d5 Passim.
66

Grigore Ureche, op. cit ., p. 78-79 ;
67 A, D. Xenopol, op. cit., p. 142.

N.

Costin, op. cit .,

p. 237.

68 Ibidem, p. 1 43.
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Cronicile, scrise mai tîrziu cînd peste evenimente se aşternuse
uitarea, iar voievozii cu acelaşi nume au încurcat pe cronicari, puteau
face confuzii. Despre documente, mai ales originale, nu putem spune la
fel. Ele singure mai oglindesc realitatea.
In ceea ce priveşte expresia din documentul lui Roman voievod
din 4 august 1 447, prin care numeşte pe Alexandru cel Bun " părinte" ,
pentru a înlătura discuţii inutile, c ă a r fi vorba d e un formular tipic al
cancelariei domneşti, menţionăm că Iliaş voievod spune înaintaşilor săi,
voievozi care au fost înaintea lui Alexandru cel Bun " înaintaşii săi" 69,
iar tatălui său îi spune " părinte" 70 şi, " tată" 7 1 ; aceluiaşi, Ştefan îi
spune " tată" 72 ; la fel îi spune şi Petru 73 ; Bogdan îi zice " tată " 74 şi
"părinte" 75, în timp ce nepotul lui Alexandru cel Bun, Alexandrel, îi
spune " bunic " 76, aşa cum ar fi trebuit să-i spună şi fratele său Roman,
fiul lui Iliaş, dacă documentul dat către braşoveni 1-ar fi emis el şi nu
celălalt Roman : Fratricidul,
6. Admitind că Roman voievod -- care a dat documentul din
Bacău, şi care spune că e fiul lui Alexandru cel Bun -- nu ar fi acel fiu,
pe care tatăl său îl punea în fruntea statului domnesc în documentele
amintite -- o dată cu Vasilisa şi apoi singur, fără Vasilisa -- în anii
1408- 1 409, el nu e nici fiul lui Iliaş şi nici frate cu Olihno, ci tot fiu al
lui Alexandru cel Bun, dar frate de ne mamă cu Petru. In acest caz şi
chiar mult mai probabil el poate fi fi ul Marenei.
La 10 februarie 1 429 Alexandru cel Bun îi da doamnei Marena
mănăstirea de la Vişnovăţ " ca să-i fie urie cu tot venitul şi cu toate

lolosinţele, care ascultă de această mănăstire, ei şi copiilor ei, iubitului
nostru Petru şi altor fii şi fiice ale noastre, care vor fi din doamna
f\1arena . . . " 77• Reţinem amănuntul foarte important, că doamna Marena
avea pînă atunci şi alti copii, precum şi pe " iubitul nostru Petruu 78, cum

li spunea in document.
După mai bine de 40 ani , o fiică a Marenei şi a lui Alexandru cel
Bun, anume Chiajna, "mătuşa noastră" , spune Ştefan cel Mare, făcea
nişte danii mănă stirii Neamţ, "pentru sufletul părintelui ei, Alexandru
69 M . Costlkhescu, op. eli., nr. 1 93, 203.
70 Ibidem, n r . 1 93, 1 99, ?05.
71 Ibide m, nr. 1 94, i!03.

72 Ibidem, nr. 1 85, 1 89, 204, 21 t .
7 3 Ibidem, nr. 2 1 5.

74

Ibidem, nr. 2 1 9.

75 Ibide m, p. 220, 222.
7 6 Ibidem, nr. 2 1 8, 223.

77 Acad, R.P.R., op. ci/., nr. 87. Vezi şi Emilc Picol şi C. Bengescu, op. cit., p, 5,
data de 9 februarie a aceluiaşi document.
7 8 Ibidem. Vezi M. Costachescu, op. cit., p. 297 şi 1. Bo gdan Cronici inedite, p 3S.
,
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voievod şi pentru suiletul mamei ei, Marina" 79, In document sint arătate
hotarele, care dovedesc că Chiajna moştenise o parte din proprietatea
pe care o avusese Marena la Vişnovăt de la sotul ei Alexandru cel Bun.
S-ar putea ca printre copiii Marenei, Marinii, deosebit de Petru şi de
Chiajna, să fi fost şi acel Roman voievod, ucigaşul lui Ştefan, chiar dacă
el n-ar fi fost din oasele lui Alexandru cel Bun, os de domn cum se
obişnuieşte a se spune, deşi faptele aproape ale tuturor copiilor lui î i
apropie, c u exceptia numai a lui Bogdan voievod : unul îneacă pe mama
vitregă ; fiul acesteia se răzbună, cînd îi cade la îndemînă, şi-i scoate
ochii orbitorului i se taie capul de către alt frate . . . şi lanţul crimelor
mere� adaugă cîte o verigă făurită de mult " iubiţii" fii ai Bunului Ale
xandru voievod.
Faptul că nu se mai ştie nimic despre Roman, fiul din prima căsă
torie a lui Alexandru cel Bun, amintit in anii 1 408-- 1 409, iar Petru
voievod ia de mărturie " credinţa fratelui domniei mele, Roman voievod",
este o dovadă - credem noi - că Roman voievod domn al Moldovei
era frate cu Petru voievod după aceeaşi mamă. Şi, deoarece Petru
voievod e fiul Marenei, ultima sotie a lui Alexandru cel Bun, urmează
că amindoi erau fii ai aceleiaşi, fraţi cu Chiajna şi paate şi cu alţii pe
care noi nu-i cunoaştem incă.
Cît timp Ştefan voievod a domnit singur, după ra.sturnarea lui Iliaş,
el nu menţionează în documente pe nici un frate, aşa cum am arătat. De
asemenea, şi cît timp a domnit împreună cu Iliaş, făcînd abstracţie de
lliaş, Ştefan iarăşi nu pomeneşte pe nici un frate in documentele pe
care le emite BO.
După orbirea fratelui său lliaş, în toamna anului 1 442, Ştefan ia de
martor in fruntea sfatului domnesc pe fratele său Petru voievod, ince
pind din martie 1 443 B t, pînă la 26 aprilie 1 444, cînd Petru voievod,
emitea, din Roman, amintitul document mănăstirii Pobrata 82, cu un sfat
domnesc propriu, cu totul deosebit de al fratelui său Ştefan. Totuşi şi
după această dată el e mentionat printre martorii din documentele lui
Ştefan pînă la 5 aprilie 1 445, după care dată Ştefan emite documente
fără să-I mai menţioneze pe fratele său Petru voievod.
Cum nu s-au înţeles de la domnie lliaş şi Ştefan, tot aşa nu s-au
inteles nici Ştefan cu Petru. Intre dînşii au fost lupte, ale căror urmări
au avut răsfrîngeri în raporturile cu braşovenii. Aceste lupte au avut loc
după 5 aprilie 1 445, dar înainte de 28 ma; acelaşi, cînd Ştefan anunta
solemn pe braşoveni : " Eu s1nt voievod 1n ace.a stă ţară, adică 1n
·

Moldova, şi s-au liniştit timpurile nu demu lt trecute, clnd fiind rc'1zboiul
7!1 Acad. R.P.R.,

op. cit., II,

nr.

442.

80 Ibidem, 1, nr. 1 93. 206, 208.
8 1 Ibidem, nr. 222. Vezi nici sfetnicii lui Petru voievocl.
82 Ibidem, nr. 240.
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sau ce_a rta pe care o duceam cu Petru volevod, fratele nostru, care o
ndvdlit asupra mea cu mlnd duşmand, nu mai putin vd prigoneam şi pe
voi �nşivd
" 83•
Oare de ce Ştefan ii prigonise pe "prea scumpii noştri prieteni",
aşa cum le spunea el braşovenilor ? Desigur pentru că şi ei îl ajutaseră
pe Petru voievod. Dar, nici domnia, nici timpurile liniştite, despre care
.

.

.

Ştefan le vorbea braşovenilor, n-au tinut prea mult.
Invins, Petru fugise - probabil cu unchiul său Bratul 84, cu !van
Minzul, Nicoman, David stolnicul, Ilie logofătul 85 şi desigur şi altii pe
care nu-i mai găsim in documentele lui Ştefan - urmînd să se întoarcă
tot cu ei, aşa cum se va constata după prezenta lor în sfatul domnesc
al lui Petru, cînd conflictul s-a redeschis, de astă dată însă cu mai multă
înverşunare, Petru avînd alături pe fratele său Roman, punînd capăt
atit domniei cît şi vietii lui Ştefan voievod.
Deoarece am pus in discuţie pe amîndoi fiii cu numele de Roman
ai lui Alexandru cel Bun, neţinînd seamă dacă ucigaşul lui Ştefan
voievod e acel Roman mentionat în documentele din 1 408-1 409 ( care
nu avea titlul de voievod), sau Roman voievod fiul Marenei - ultima
sotie a lui Alexandru voievod - precizăm expres, că ucigaşul lui Ştefan
voievod este acesta din urmă, fiul Marenei.
După toate dovezile aduse de istoriografie, pomelnic ul de la Bistrita
a fost refăcut de Ştefan cel Mare. Acesta l-a trecut în pomelnic pe
Roman fiul lui Iliaş - pe care-1 ştia nevinovat - dar l-a omis pe Roman
fratricidul pentru nelegiuirea sa. In acest caz se pune atunci întrebarea :
De ce nu e trecut în pomelnic celălalt Roman, fiul dintîi cu acest nume ?
Am putea presupune că fiind fiul de la o sotie care murise, după ce s-a
născut Iliaş dragostea şi interesele domneşti s-au îndreptat spre acesta,
pe care aproape din pruncie l-a pus în fruntea statului domnesc, ca
as

M. CosUichescu. op, cit . , nr . 21 1 . Data documentului, aşa cum o di'i Costi'ichescu
"c i rca 1 444 mai 28" e greşiti'i. "Post festum Urbani pape feria 6", aşa cum spune
documentuL Papa Urban cade la 25 mai ; ziua a şasea din si'ipti'imîni'i e vineri
- ambele dupi'i calendarul apusean. Vineri, dupi'i papa Urban, tn anul 1 445 cade
la 28 mai. Din 5 aprilie 1 445 Petru nu mai figureazi'i tn documentele emise de
Ştefan şi deci dupi'i aceastl'i datl! el l-a invins pe Petru, dar Inainte de 28 mai
1 445, n u "circa 1 444". ln 1 444 aprilie 20 P c lru emitea documentul sl!u din

Roman, iar in iunie acelaşi an şi in toate documentele care au mai fost date de
Ştefan voievod, plnl! la 5 aprilie 1 445, el pomeneşte In mi'i rturHle sale pe fratele
sl'iu Petru, datl! dupi'i care lnceteazi'i mi'irturia lui Petru, dovadi'i ci'i ruptura s-a
produs dupi'i 5 aprilie 1 445.
84 Acad. RP.R., op. cit., nr. 82, 92, 225-240. Bratul e i n fruntea sfatului domnesc al
lui Petru voievod, da.r dispare din documentele date de Ştefan dupl! 5 aprilie
1445. Bratul care apare tn documentul nr. 254 credem di e altul şi nu fratele
doamnei Marena. El nu apare decit In domnia singularli a lui Petru voievod.
Grigore Ureche, op. cit., p. 77. Cronica pune fuga lui Petru In Ungaria de frica
vi'irului si'iu Roman, .ci'i cerca Roman sli omoare pe Petru".
85 Toti aceş tia lipsesc din sfatul domnesc al lui Stefan voievod dupli 5 aprilie 1 445,
dar reapar tn documentele lui Petru voievod ln domnia sa.
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martor nu ca asociat la domnie cum afirmă mai toţi istoricii noştri,
arătînd prin această apariţie a nevîrstnicului preferinta părintească, a
domnului, ca urmaş la tron, nu asociat. Roman părăsit de iubirea părin
tească, cu o mamă vitregă care avea tot interesul ca odrasla ei să aibă
din vreme asigurată coroana domnească, din motive lesne de înţeles o
fi părăsit ţara şi s-o fi pierdut printre străini, ca atîţia alţi fii domneşti ,
cunoscuţi şi necunoscuţi, mai dinainte de el şi mai de pe urmă.
După evenimentele care au avut loc în toamna anului 1 447, despre
Roman voievod, fratele lui Petru nu se mai ştie nimic. O fi murit in
luptele care s-au dat în aceeaşi toamnă pentru ocuparea tronului moldo
venesc de către celălalt Roman, fiul lui Iliaş ? O fi murit in celelalte
lupte, care s-au dat în primăvara anului următor, 1 448, pentru reocuparea
tronului, cînd Petru a rămas singur domn al Moldovei ? Mormîntul
celui care doarme la adăpostul zidurilor mănăstirii voievodale de
la Neamţ nu ne spune şi acest lucru. Taina aceasta va deslega-o
viitorul de mai tîrziu.
Din toate acestea nefiind vorba decît de unul din fiii lui Alexandru
cel Bun cu numele de Roman, voievod şi domn al Moldovei, despre care
istoriografia nu a vorbit nimic pînă azi 86, greşit afirmă N. Iorga, cînd
spune că .,Alexandru arăta acel simţ dinastie, pe care-I va 1nU1ri asociin
du-şi, după moartea lui Roman pe fiul lliaş" 87• Nu pot fi luate in con
sideraţie părerile sale cu privire la simţul dinastie al lui Alexandru cel
Bun, cînd ştim că fiii acestuia i-au dărîmat aproape întregul edificiu, pe
care el l-a construit în lunga sa domnie, luîndu-i pe rînd, uneori pe nici
unul, iar alteori pe totL şi punîndu-i cu grămada în fruntea sfatului dom
nesc, din sînul căruia aveau să se găsească destui boieri, care să se
asocieze la opera de dărîmare a ţării. ajutînd direct, sau indirect şi la
săvîrşirea crimelor, care au urmat între fiii acestui voievod, căruia
tocmai simţul dinastie i-a lipsit.
De asemenea, e lipsit de temeiul documentar afirmaţia aceluiaşi
istoric, că Iliaş a fost asociat la domnia tatălui său ,.după moartea lui
Roman". Mai întîi că nu se ştie cînd a murit acel Roman şi dacă nu
cumva - impotriva proprilor noastre afirmatii - nu va fi chiar el
86 Aurelian Sacerdotea.nu, Descdlecdlori de tard, ddtdlori de legi şi datini, in Maga
zi.n istoric, ·an. Il, nr. 1 2 (21 ), decembrie 1 968, p. 6-7, este primul şi pin� in
prezent singurul istoric, care confirm� domnia lui Roman voievod fiul lui Ale
xandru cel Bun, indiferent dac� acest Roman e cel din documentele amintite
( 1 408 şi 1 409), sau cel pe care noi Il socotim fiul Marenei, ultima sotie a lui
Alexandru cel Bun. Sacerdoteanu afirm� c� : .Nu este exclus ca el s� fie
Roman fratele lui Petru voievod din uricul de la 22 august 1 447", ceea ce mai
am�nuntit demonstr�m şi noi, pentru a dovedi c� el e ucigaşul fratelui s�u
Ştefan, şi nu Roman fiul lui Iliaş, cum afirm� şi Sacerdoţeanu. Pe piatra mormln
tal� n-a fost consemnat acest lucru.
87 Op, cit., III, p. 315.
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ucigaşul, căci trebuie să recunoaştem, că deşi erau fii ai atîtor mame, ei,
copiii aceştia acum şi ai lui Alexandru cel Bun erau şi işi spuneau intre
ei fraţi. Şi apoi despre ce asociaţie poate fi vorba cînd Alexandru cel
Bun e om în vîrstă, bărbat în toată puterea cuvîntului, iar presupusul
asociat e în vîrsta prunciei, sau a copilăriei. Asociaţia presupune o cola
borare în şi cu toate atributele ei. Mărturia din document e una şi
asocierea la domnie alta.
Ceea ce putem constata în această scurtă perioadă de frămîntări
şi lupte intre fiii domneşti, este dorinţa fiecăruia dintre ei de a ajunge
la suprema putere : scaunul domnesc şi stăpînirea ţării. Cum această
dorinţă nu se putea realiza fără concursul boierimii, această boierime
s-a divizat în partide de lupte fratricide. In acelaşi timp ambiţiile fiilor
domneşti, de a pune mîna pe putere, erau antrenate de ţările vecine, al
căror amestec trebuia să hotărască în care bloc politic se va situa
Moldova, disputată de cele două regate : Ungaria şi Polonia. Acest
amestec a slăbit tara în aşa măsură, încît peste cîţiva ani a aruncat-o în
orbita turcilor, din al căror cleşte n-a scăpat decît peste patru secole.
Recapitulînd taina mormîntului domnesc din improvizata criptă
voievodală de la mănăstirea Neamţului să precizăm definitiv cine este
ucigaşul lui Ştefan voievod.
Ucigaşul nu este altul ci Roman. Dar împotriva tuturor celor care
au afirmat că Roman ucigaşul, e fiul lui Iliaş voievod, nepotul celui
ucis, el strigă din adîncul pămîntului şi al multelor veacuri, că nu este
vinovat, că ucigaşul e moşul său Roman voievod, fiu al bătrînului şi cel
dintîi Alexandru voievod cel Bun.
Şi dacă pînă acum - sub groaznica învinuire de ucigaş de moş
domnesc - liniştea nepotului a fost mereu tulburată de generaţiile
�uccedate pînă la noi, taina dezlegată a mormîntului cere ca el să fie
lăsat să se odih nească în pace, căci fratele celui ucis - acoperit de
fireasca greşală a cronicarilor şi istoriografiei
se înfăţişează genera
tiei de azi şi celor viitoare spre iudecata nepărtinitoare a istoriei, care
urmează să-i facă loc în rîndul oblăduitorilor Moldovei.
·-

TOMBEAU A VOIVODE DU MONASTI:RE NEAMŢ
RESUME
Dans l'interieur de J'eglise du monastere Neamt, vers l e nord, on trouve un
l.ombeau seigneurial dont les croniques, l 'enLierc hisl orioqraphie onl affirme de:;:
riates lnexactes.
Ce tombeau appartient au voi:vode E tienne, fils d'Alexandre le Bon, don t les
croniques et l'historiographie d lsent qu-il a ete assasine par son neveu Roman voi:vode,
fils d'Iliaş voivode, frerc de J'assasine, ce qui ne correspondent pas ă la verite.
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Etienne du tombeau voivodale de mon.astere Neamt n'a pas �te reelment assuine
par son neveu, Roman voivode fils d'Iliaş, mais par son frere, Roman voivode fils
d'Alexandre le Bon. Nous prouvont cettes chose par des documents originals en
an·alysant et corroborant les d ates, pour eviter les affirmations errones des chroniquers
et d ' historjographies.
L'assasin Roman voivode fils d'Alexandre le Bon a �te aussi voivode de Moldavie
premierement a son neveu, qui est Roman fils d'lliaş voivode. L'assasin omis par
l'historiographie, voivode de Moldavie, par son nom Roman le fils d ' Alexandre le Bon,
doit etre nomme Roman le III voivode, ainsi qui se succedent :
1 . Roman 1 Muşat - 1392-1393.
2. Rom&al Il, fils de Pierre 1 Muşat - 1 399, omis par l'historiographie du quel
nous le presenteront dans une �tude prochaine.
3. Roman IIII, le fils d'Alexandre le Bon (Fratricide) 1 447.
4 . Roman IV le fils d'lliaş ( 1 448) oonnu jusqu'aujourd'hui sous le nom de
Roman II votvode.

LeGENDE DES

FIGURES

le res� du document de 4 aoiH 1 447
Fig. 1 . - Rom«n voivode, le seigneur de Moldavie, s' adressent aux commerciants de
Braşov : j'acquis le regne du pays et je vous invite d'arriver avec les mar
chandisses et ie vous assure vos biens .,du meme droit e t loi", comme aussi
du temps de nolre per e Alexandre voivode, saint, d�cede.
La conclusion : Roman voivode est le fils d'Alexandre voivode d1ked� .
Fig . 2. - Le document de Petru voivode , emit a Suceava, ou l'on voit qu'il est le fils
d'Alexandre voivode dec�de prennant temoignage, son fr�re Roman voivode .
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EMISIUNI MONETARE ŞI MEDALISTICE DIN TIMPUL
RAZBOIULUI RUSO-TURC (1 769-1 77 4) PRIVIND
ŢARILE ROMANE
de OCTAVIAN LUCHIAN

In haosul monetar care domnea in viata economică a Ţărilor
române în secolul al XVIII-lea apare un fapt de mare importanţă, din
toate punctele de vedere şi anume, emisiunile monetare ale armatelor
ruseşti de ocupaţie în timpul războiului ruso-turc dintre 1 769-1 774.
Pentru studiul evoluţieL acestor emisiuni monetare, este necesar a
fi expuse .succint evenimentele vremii.
Războiul începuse la 15 aprilie 1 769, laşul a fost ocupat de armatele
ruse în luna septembrie 1 769, iar pînă la 1 2 februarie 1 770 a fost ocupat
şi Bucureştiul.
In timpul acestui război, comandamentul armatei ruse de la Dunăre
a organizat baterea unei monede speciale de aramă 1, simţindu-se nevoia
introducerii unei monede unice pentru cele două ţări româneşti 2.
Feldmareşalul conte Petru Alexandrovici Rumiantov a luat această ini
ţiativă, existînd precedentul dintre 1 756-1 766 cind contele Petru
Ivanovici Şuvalov adusese ocîrmuirii un venit de 200.000 ruble prin
transformarea în monedă a aramei din tunuri 3•
Deci, reieşea c4._ repetîndu-se aceeaşi operaţie, venitul urma să fie
mult mai însemnat, moneda de aur şi argint care intra în visteria Princi
patelor urmînd a fi preschimbată în monede de aramă.
1 1. G. Spaa.skii, Russkaia monetnaia sistema. Istoriko numJzmaticeskii ocerk t retie

dopolnennoe lzdanie. lzdatelstvo Gosudars tvennoqo

Ermitaja, Leningrad,

1 962.

2 Octavian Iliescu, Numismatica medievală şi modernă a ţării noastre, oglinditd 1n

colecţiile restituit e de Ia Moscova, in Studii de istoria ariei, 1, (Studii asupra
t ezaurului restituit de U .R.S.S.), Edit. Acad. R.P.R., 1 958, p. 128.
3 In cele ce urmeazl! ne vom referi in mare parte la datele cuprinse In lucra:rea :
P. von Vinkler, Dln istoria activităţii monetare ln Rusia : moneda moldo-munt eand
(1771-1774), tipl!ritl! in 120 ex. la St. Petersburg , Tlpoqr. P. P. Soikum, 1 899, care
In traducerea lui Damian Bogdan, dla.ctilografiatl!, a fost prezentati'! de acesta in
şedinţa Societl!tii numismatice române din 6 mai 1 934.

Memoria Antiquitatis, III, 1 97 1 .
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Ca materie primă, urma să fie folosită arama din tunurile turceşti,
pradă de război, insumind 842 tunuri şi 1 20 mortiere.
Propunerea lui Rumiantov a fost aprobată, prezentîndu-se ca oferlant pentru baterea monedei Petru Gartenberg 4•
.
La 24 februarie 1 77 1 s-a încheiat conventia pentru baterea une1
cantităţi de jumătate de milion ruble - monede de aramă - destinate
circulaţiei monetare din Moldova şi Muntenia.
.
Convenţia scrisă în limba germană prevedea că monetăna va fl la
laşi. Moneda se va bate cu trei valori : 5, 1 1/2 şi 1/2 copeici şi anm_n e
cele de 5 copeici şi 1 f2 copeici pentru corelaţi.a cu rpo.I?-eda r�sească ; 1ar
1 1/2 copeici corespunzînd unei para ( 1/40 din leu, leul fnnd urutat ea . mone
tară de calcul a Principat elor) 5. Convent ia mai preve.dea că dmtr-un
pud ( 16 kg.) se vor bate : 432 buc. de 5 cop., revemnd 37 gr./buc. ;
1 440 buc. de 1 1/2 cop. , revenind 1 1 , 1 gr./buc. ; 4320 buc �e. 1/2 cop.,
2 1 60
revenind 3,7 gr./buc. La un pud : 21 ruble + 60 cope1n
copeici
1 440 parale
4320 denghi.
Pentru fiecare pud de metal provenit din tunuri, antreprenorul
urma să plătească yisteriei în moneda nou bătută 7 1/2 ruble, şi in plus,
pentru privilegiul baterii a jumătate milion ruble, încă 60.000 ruble.
Nu era prevăzut termenul de livrare.
Intrucit existau inconveniente pentru organizarea monetăriei la
laşi, mareşalul Rumianţov a aprobat înfiinţarea monetăriei în tîrgul
Sadagura (U.R.S.S. ) , lîngă Cernăuţi, unde Gartenberg achizitionase teren.
Primul trans�ort de 1 000 puduri material din tunuri a fost predat
lui Gartenberg în august 1 77 1 . Pînă în decembrie 1 77 1 bătuse monedă
în sumă de 3224 ruble şi 37 c opeici.
Piesele de 1/2 copeici ( deneschi, bani) nu s-au bătut, iar cele de 5
copeici (piatachi, pitac) s-au bătut numai de probă, înlocuindu-se cu
piese de valoarea a 2 parale ( dvutiparniki)
3 copeici ( treti kopeecniki).
După o serie de probe bătute în 1 77 1 în care apărea cifrul împără
tesei Ecaterina II şi stema imperială, s-a ajuns la modelul definitiv
aprobat, care avea pe avers două scuturi ovale cu stemele Moldovei şi
Munţeniei, încoronate cu coroană princiară, iar sub steme milesimul ;
sus era legenda .,Mon Mold-i Volosk" cu litere chirilice. (Moneta
Moldavskaia i Voloskaia) . Pe revers, într-o ramă pătrată era valoarea
monetei în valută turcească şi rusească.
.

=

=

=

=

4 Baronul Petru Nicolae Gar tenberq de Sadoqurski, director al minelor din Saxonia
consilier priv a t in 1 763. după moartea lui August III, cade in disgraţie şi e in

temnitat. Sub Stanislav August organizează in 1 765 monetăria din Varşovia,
devine apoi admin istratorul monetăriei dm Cracovi-a, asesor fiscal. Intre 1 77 1 - 1 775
colaborează cu autori t ătilP ru<;<>şti de ocupatie din Ţările române. Din 1 788 dieta
polonă ii oferă indi,�enatul palon cu numele de Sadogurski, devenind admi
nistrator general al monetăriei Varşoviei.
5 Costin C .. Kiritescu, Sistemul bdnesc al leului şi pre cursorii săi. voi. 1, p. 1 1 2.
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Această schimbare în modelul monedelor i-a permis - mai tirziu
lui Rumianţov să refqze cu desăvîrşire primirea acestei monede în
trezoreria imperială.
Gartenberg trebuia să facă plata la Divanele Principatelor atit
pentru materialul procurat, cît şi pentru privilegiu, în moneda bătută
de el. Divanurilor, li s-a impus ca "moneda lucrată cu stema celor două
principate de baronul Gartenberg" să fie primită după valoarea menţio
nată pe ea, adăugînd-o la sumele intrate în visterie şi folosind-o la
plata. furnizorului şi în popor ; în schimbul monedelor primite trebuia
să se dea imediat Comisariatului ambulant numai din sumele aflate la
Divanuri în moneda de aur şi de argint.
Dispoziţia a fost dată reprezentanţilor ruşi din Divanuri ( coman
dantul de brigadă Meder, pentru Muntenia şi generalul maior Rimskij
Korsakov, pentru Moldova. Ulterior, ultimul a condus toată activitatea
monetară in Principate).
Gartenberg nu se grăbea cu predarea monedei bătute. Abia în
iunie 1 772 expediază Divanului Moldovei primele l 0.000 ruble ( cu toate
că avea dej a fabricate peste 1 00.000 ruble în moneda nouă). In mai 1 773
a fost efectuat transportul următor, de 20.000 ruble.
Divanul hotărî ca monedele vărsate de Gartenberg să se pună in
circulaţie şi să se păstreze moneda de argint şi de aur ce intra ca plată
şi cum se va aduna suma egală cu valoarea monedelor depuse de
Gartenberg, să se predea imediat comisiei cornisariate ambulante (Deci
zia Divanului Moldovei din 4 mai 1 773) .
Situaţia visteriei Princi patelor era, în mai 1 773, următoarea :
VENITURI
Rlimi!şitll din 1 772
Rl!ml!şite din anii anteriori
Primiri de la Gartenberg
Total

1 88.076 lei + 801/2 bani sau 1 1 2.846 Rbl . +
1f4 cop.
93.382 lei + 1 9
bani sau 56.029 Rbl. + 291j3 cop.
50.000 lei + 20
bani sau 30.000 Rbl. +
331.458 lei + 1 1 9 1/2 ban i sau 1 98.875 Rbl. + 293/4 cop.

CHELTUIELI
Cheltuielile Principatelor pe 1 772
Predat comisiei 3.553 galbeni
olandezi şi 1 Rbl. şi 6
cop. de argint
Total
SE AFLA IN TEZAUR :

1 .261 aalbeni
Manedli ruseascl! de aramli
Monedă rnoldo-munteanll

97. 0 1 2 lei + 95 bani sau 58.207 R bl. + 67 1/2 cop.
1 6.606 lei + 80 bani sau

5.947 lei + 86
bani sau
2. 1 4 4 lei + 1 8 1/2 bani sau
209.7 1 1 lei

de aramli

Total

9.964 Rbl.

1 1 3.679 lei + 55 bani sau 68. 1 7 1 Rbl. +

71/2 cop.

3.568 Rbl + 63
cop.
1 .286 Rbl. + 1 31/4 cop.

sau 125.732 Rbl. + 60

cop.

2 1 7.779 lei + 1041/2 bani sau 130.587 Rbl. + 361/4 cop.
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Situaţia de mai sus arată cam ce reprezenta, procentual, noua
monedă moldo-munteană în tezaurul Principatelor, fără să mai vorbim
de faptul că se mai aflau în circulaţie pînă la 300.000 de ruble din această
monedă ; iar la atelierul lui Gartenberg exista gata fabricată, monedă
nouă în sumă de peste 450.000 ruble.
Problema ce se punea armatelor de ocupaţie era de a nu admite
schimbul monedei moldo-muntene cu alte m onede care aveau putere cir
culatorie în imperiu.
Deoarece s-a hotărît mărirea emisiunii, în primăvara anului 1 773
s-a acordat un nou privilegiu de baterea monedei lui Melissovo. Anume :
baterea monedei de aramă în valoare de 1 .000.000 ruble din arama sta
tului, pentru care el s -a obligat să plătească în moneda nouă 1 00.000
ruble şi cîte 6 ruble pentru fiecare pud de metal ce i se va pune la
dispoziţie. Melissovo cedează în curînd privilegiul său lui Popanelopulo,
asesor fiscal, care mai avea concesiuni în Principate ; iar acesta îl vinde
apoi lui Gartenberg, astfel că în mîinile acestuia se concentrează _mtreaga
batere a monedei pentru Principate.
Conform celui de-al doilea privilegiu, Gartenberg trebuia să bată,
in prima etapă, jumătate de milion ruble monede de aramă.
Lui Gartenberg i-au mai venit şi alte concesiuni, precum şi o
comandă de turnare a tunurilor.
Pentru urmărirea depunerii sumelor privind aceste concesiuni a
fost delegat medelnicerul Sandul Bosio, administratorul financiar al
Divanurilor din Principate.
In total, în 2 ani (din august 1 771 şi pînă în mai 1 773) , i s-au predat
lui Gartenberg 32.500 puduri de metal. Socotind emiterea dintr-un pud
a cîte 21 ruble şi 60 copeici, rezultă că această cantitate a fost
transformată în monedă nouă, în sumă de peste 700.000 ruble. In
acest timp, Gartenberg mai avea monedă fabricată i n valoare de aproape
580.000 ruble.
Monetăria fabrica monede pînă la 24.000 ruble lunar. Desigur, la
i nceput lucrul mergea mai încet, prelucrîndu-se zilnic, pînă la 40 puduri
de metal, dar în ianuarie 1 773 s-a bătut monedă de peste 50.000 ruble.
Totuşi întîrzieri erau şi urmau să se compenseze în ultimele luni
din 1 773 şi primele din 1 774.
In mai 1 774, Gartenberg raportează asupra cantităţilor de monedă
3
moldo-munteană bătută (piese de 1 para
3 denghi şi de 2 parale
!'opeici) şi anume : anul 1 771 ( noiembrie-decembrie)
3. 224 Rbl. ;
a nul 1 772 - 296.755 Rbl. ; anul 1 773 - 331 .631 Rbl. ; anul 1 774
( Ianuarie-aprilie)
80.018 Rbl. ; total : circa 700.000 ruble.
La 21 iulie 1 774 s-a încheiat cu Turcia pacea de la Kuciuk-Kainargi,
prin care se acorda Principatelor autonomie, sub autoritatea Porţii.
Faţă de iminenta plecare din Principate, autorităţile de ocupaţie au
urgentat din nou preschimbarea de către concesionari în monedă de aur
=

=

-

-
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Fig. 11;7-1 3. - Monede in legătură cu ţările române emise la Sadagura (U.R.S.S . ).
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şi argint, a monedei de aramă depuse parţial de ei. Totodată, s-a
interzis, .,sub cea mai mare pedeapsă " , scoaterea monedelor de aramă .
din Principate.
La 25 iulie 1 774, concesionarii cer autorităţilor să amine preschim
barea, motivînd că şi ei au primit de la plătitori aramă, dar nu li s-a
admis această amînare.
Visteria plătind nwnai în aramă, monedele de aramă s-au depre
ciat, cantitatea monedelor de aramă introduse în circulaţie depăşind cu
mult necesitatea reală. A urmat o criză financiară.
De aceea, în septembrie 1 774, se ia hotărîrea să se perceapă de la
populaţie monedă în aur şi argint. Mareşalul Rumianţov ia apărarea
populaţiei şi dispune : " perceperea trebuie să se facă nu de la popor,
ci de la arendaşii care au depus aramă, în loc de aur si argint".
La 28 septembrie 1 774 sosesc în Principate, domnii numiţi : Grigore
Ghica în Moldova şi Alexandru Ipsilanti, în Muntenia. Mareşalul
Rumianţov insistă iarăşi, ca arendaşii să plătească, sub ameninţarea
confiscării averii lor ,căci nu e vinovat poporul de risipa şi .,tîlhă
ria arendaşilor". La 25 noiembrie 1 774, mareşalul Rumianţov cere un
raport detaliat cu socoteli şi devizul privind baterea monedelor şi tur
narea tunurilor. Gartenberg prezintă devizul la 1 decembrie 1 774, inclu
zînd în cheltuieli şi construirea monetăriei ( 1 2.000 ruble) 6. Calculul
definitiv nu s-a putut face decît la începutul anului 1 775 şi reprezenta o
diferenţă apreciabilă : după devizul Divanurilor, datoria lui Gartenberg
era de 42.508 ruble ; iar după devizul lui Gartenberg, era de numai
1 3 .829 ruble.
In urma plecării armatelor de ocupaţie, a rămas în sarcina perso
nală a domnitorilor să se socotească cu Gartenberg. Transportul
monedei moldo-muntene în Rusia a fost interzis. Totuşi, s-au semnalat
unele abateri în decursul anilor, astfel că la 19 iunie 1 788 s-a dispus de
către Departamentul din Moscova ca, din totalul de 1 1 6 puduri şi 24
funturi de monedă moldovenească, în sumă de 2.501 ruble, 73 copeici,
aflat acolo, să se bată monedă rusească ( 1 6 ruble de pud), purtînd ştam""
pila de o para pe cele de 2 parale ( 3 copeici) ; iar pe cele de 1 para
( 1 •;2 copeici), ştampila de o copeică ( vezi fig. I/6) 7•
6 Die Reichelsche Miinzelsammlung in

St. Petersburg,

erster Theil, 1 842, p. 1 78 :

,.Daselbst (in Sadogura) wurde eine MUhle zU einem Miinzbetrieb von 1 771-1 774

eingerichtet . . . " .

7 1. G. Spaaskii, op. cit.,p. 1 9 1 , fig. 3 : p erecekanka Moldavskoi moneUi Russkuiu
(reba.terea monedelor moldoveneşti In monede ruseşti).
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Această operaţie de rebatere nu prezenta dificultăţi, căci diferenţa
de greutate între susnumitele monede nu era decît de cîţiva doli.
( 1 zolotnic
96 doli
4.267 gr.).
=

=

*

Trecem acum la descrierea emisiunilor monetare şi medalistice
realizate în monetăria de la Sadagura ( U.R.S.S. ) , emisiuni cunoscute nouă
pînă in prezent.
In stabilirea ordinei cronologice pentru emisiunile din anul 1 771 ,
am ţinut seamă în primul rînd, de studiul lui P. V. Vinkler 8, studiu
amănunţit publicat în 1 899 şi oglindind verosimil situaţia. Deci, le-am
clasificat în 3 tipuri, cu variantele lor : Tipul I, Ila, Ilb, Illa, Illb.
Descrierea propriu-zisă a monedelor şi medaliilor este bazată atît
pe lucrările la care ne-am referit pînă acum în articolul de faţă, precum
şi pe studiile şi cataloagele mai vechi n, u rmînd ca acele ce vor fi citate
să le indicăm " prescurtat" . De asemenea , vom folosi şi abreviaţiuni
uzitate 10. In planşa I sînt reproduse, prin fotografiere, desene
după Petrov 100•
A) EMISIUNI MONETARE
1771

I. 1 PARA
3 DENGHI (PROBA), AE, diam. 28 mm ( pl.
I/1 ) . Tipul 1.
Av. In mij loc : vultur bicera1 mcoronat cu 2 coroniţe, cu aripile
întinse, avînd deasupra coroana imperială, ţine în ghiare, în dr., sceptrul ;
iar in st., globul cruciger. Pe piept, două scuturi ovale cu stema Moldovei
în dr. , şi a Ţării româneşti în st. 11 • Lateral st. M O 1\ A : lateral dr.
=

IT 0 !\ 0
B

:

; sus

1771

;

j os :

împrejur : cerc zirr:tat.

P. von Vinkler, op. cit., traducerea Oamian Bogdan.

9 S. de Chaudoir, Aper9U sur les monnaies ru.sses et sur les monnaies etrC11Ilgeres

qui ont eu cours en Russie, St. Petersbourg - Paris 1836, prescurtat : Chaudoir ;
Die Reichelsche Milnzensammlung, St. Petersburg, 1, 1 842, prescurtat : Reichel ;
D. A . Sturdza, Uebersicht der M1lnzen und Medaillen des Filrstenthilms Romanien,
W ien , 1 874, prc�scurtat : Sturdza ; R. Fr. Kaindl, Romănische Milnzen . . . , fn Romă
nische Revue, VI, 1 8 90, p. 650 ; 1. Polek, Die ehemalige russische Milnzstătte in
Sadogura (iln Jahrbuch des Bukowinaer Landes Muzeums, 2, 1 894, p . 4), prescurtat :
Polek ; A. Ilin şi 1. Tol stoi, Russkil monet1i cekanennie c 1 725 po 1801 g., 1 9 1 0,
prescurtat : llin şi Tolstoi ; E. H utten- Czapski, C atalogue de la collection des
medailles et mannaies polonaises, voi. Il, 1 957, prescurtat : Hut ten-Czapski.
10 Av . - avers ; Rv. - revers ; dr.
dreapta ; st.
stinga ;
diam.
diametru ;
greut.
greutat e ; mod. - modul ; AE - araml! ; AR - argint.
1Da V. 1. P etrov Oa•t alogul monedelor ruseşti (perioada 980-1866), Moscova, 1 869
(in limba rusi'! ).
1 1 Tipul cu scuturi ovale plasate pe vultucul bicefal apare inel! din
1 756, sub
Elisabeta 1, pe monedele bl!tute pentru Livonia.
-

=

=

,
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Rv. Cifrul ( dublat) al Ecaterinei Il, suprapus, repetat de patru ori
in formă de cruce, timbrat de coroana imperială. In centru : II ; muchie
cu frunze late de stejar 12 ; cerc zimţat. Observaţie : cifrul dublat este

compus cu litera c

iar

;

n 0.1\ O :

t n loc de

B o 1\ o ( c

k A fl

)

Chaudoir, Tab. II - 4 1 , nr. 4. Reichel, nr. 2476, arată TT OA A
II. 3 DENGHI ( PROBA) , AE, diam. 28 mm. ( pl. 1/2). Tipul Ila.
Av. In mijl9c : vultur bicefal încoronat cu 2 coroniţe, cu aripile
întinse, avînd deasupra coroana imperială, ţine în ghiare în dr., un
sceptru, iar în st. , o spadă. Pe piept, două scuturi ovale cu stema Mol
dovei în dr., şi, a Ţării Româneşti în st. Sub două linii orizontale :
cerc zimţat.
Rv. In miloc : cif.rul Ecaterinei Il, timbrat de o coroană imperială,
dedesubt sub două linii orizontale, 1 77 1 ; cifrele apropiate între ele.
Muchie cu frunze late de stejar. Cerc zimţat. Chaudoir, Tab. II - 4 1 ,
nr. 3 ; Reichel, nr. 2475.
III. 3 DENGHI ( PROBA) , AE. Idem, ca mai sus. Variantă.
Cifrele
1 77 1 , mai distanţate, muchia netedă. Tipul Ilb.
IV. 1 PARA = 3 DENGHI (PROBA) , AE, diam. 28 mm ( pl. I/3).
Tipul llla.
Av. In mijloc, vultur bicefal, ca mai sus, însă ţinînd în dr. , sceptrul
şi în st. , globul cruciger. Coada vulturului îngustă. Sus, circular :

-

1"1 o

/1

4

.

IT A PA

rr O I\ o

cu litere mai mari, jos, initiala s 13, Cerc

zimţat.
Rv. Cifrul Ecaterinei Il, timbrat de o coroană, însoţit de 3 puncte,
plasate în părţi şi jos în interiorul cifrului 14• Cerc zimţat. Muchie cu
frunze late de stejar. Chaudoir, Tab. II - 4 1 , nr. 2, Reichel, nr. 2473.
3 DENGHI ( PROBA), AE ; idem ca mai sus.
V. 1 PARA
Variantă : coada vulturului lată. Tipul Illb.
=

12 Frunze late, de stejar, de pe muchia monedelor de la Sadagura se aseam�li cu
cele indicate in Petrov, p. 1 , modelul nr. 26, tnsli sint dirijate fie la dr., fie la st .

13 Reichel, p. 1 77, e de plirere di litera ,,S" ar insemna medaliorul Stockma.nn .
Dupi'i Hu t t en-Czapski, p. 537, a existat un medalior lohann Stockmann, ajuns in

1 8 1 0 intendentul m oneti'iriei din Varşovia, dar initialele acestuia pe monede şi
medalii, erau I.S. Hut t en-Czapski, la p. 533 aratli : "F. Comstadius medailleur a
Sadoqura (Moldavie) en 1771". De fapt, toti cercetlitorii şi numismaţji, inclusiv
cei din tara no81Strli, au fost de acord eli litera "S" inseamnli SADOGURA.

14 Cele 3 puncte reprezintli, vilJUal, "3 denghi". In numismatica rusli tnUlnim acest
procedeu :

cazul monedelor de 2, 4, 5 copeici din 1796, avind 2, 4,
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VI. 1 PARA - 3 DENGHI (PROBA) , AE ; idem ca mai sus 14a.
Variantă : inscripţia de pe avers cu litere mult mai mici, vulturul mai
zvelt. Reichel, nr. 2474.
VII. 5 COPEICI ( PROBA), AE, diam. 43 mm, greut. 36,69 gr. ( pl. 1/4).
Av. In mij loc, vultur bicefal încoronat cu 2 coroniţe, cu aripi
întinse, avind deasupra coroana imperială, tine în ghiare în dr. , un
sceptru ; iar în st., o spadă. Dedesubt, cîte un scut oval înclinat spre
centru, cu stema Moldovei în dr. cap de bour privind din faţă ; şi a Ţării
Româneşti în st. , pasăre spre st., cu cruce în cioc, deasupra semiluna
conturnată, cu un punct dedesubt. Jos, două linii orizontale, sub ele 5

5 K O TT 1J E K b

; dedesubt initiala S. Cerc per lat.

Rv. O panoplie conţinînd o coloană de sectiune pătrată care are
în partea de sus, ghirlande formate din frunze sau globule. Deasupra
coloanei, un ornament timbrat de coroana imperială, avînd în interior
un scut oval cu cifrul simplu al împărătesei Ecaterina a 11-a. Pe laturi :
steaguri, fascie, suliţe, tui, tobă şi tun. La baza coloanei : o bonetă
frigiană răsturnată. Jos : două linii orizontale, sub ele
1 77 1 . Cerc
periat. Muchia cu frunze de stejar. Chaudoir, Tab. II
4 1 , nr. 1 ;
Reichel, nr. 2472.
VIII. 5 COPEICI (PROBA), AE. Variantă : idem, ca mai sus, însă
cu cifre ie milesimului 1 77 1 mai mici, muchia netedă.
IX. 1 PARA = 3 DENGHI, AE, eliam. 28 mm., greut. 1 2 gr. ( pl. 11/7).
Av. In mijloc, scuturi ovale alăturate, înclinate spre centru ;
deasupra lor o coroană princiară. Scutul din dr., are stema Moldovei :
capul de bour văzut din faţă ; iar cel din st., stema Ţării Româneşti : o
pasăre (acvila) ; spre st. , acvila ţine în cioc o cruce cu două braţe şi
stă pe o coroană cu 5 vîrfuri plasată pe teren puţin înclinată. Deasupra,
semiluna conturnată. Sus, circular r'-'1 o H M O/\ A : H 8 a " a k:
Jos, sub 2 linii orizontale, una groasă şi alta subţire : 1 77 1 . Cerc zimţat.
Rv. Un pătrat de 1 8/18 mm, format din laturi în torsadă, cu legenda
-

-

.

în 3 rînduri suprapuse

:

Ti A PA 1 .31 A t H r H

Cuvîn tul pARA e

subliniat cu două linii orizontale una groasă şi alta subţire. Cerc zimţat.
Muchia cu frunze late de stejar. Reichel, nr. 2477, descrie legenda de pe
avers cu
14a

fVJ

B OI\ O K

o (\ A

.

IT A PA

rr o 1\ o

lnseamnll - o para şi jumătate moldovenească

- 3 denghi Ceea ce !III' denota cii, iniţial, monedele de la Sadagura erau destinate numai
Moldovei. Ulterior, s-a ajuns la 1 para - 3 del)ghi, deci un alt raport valutar.
Problema suscitll discuţi� In continuare.
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X. 1 PARA - 3 DENGHI, AE, idem ca mai sus. Variantă : cifrele
1 77 1 distanţate, laturile pătratului din linii pline.
1772

XI. 1 PARA - 3 DENGHI, AE, idem, ca nr. 9, dar cu milesimul
1 772. llin şi Tolstol indică în legenda de pe avers

:

B A /\ C K

XII. 1 . PARA - 3 DENGHI, AE, idem, ca nr. 9, dar cu 1 772 ( cifrele
distanţate) şi legendă.

Av.

M O H • M OA A :

6 A" OC K
n A PA
sub

H

. Laturile

(pl. II/8).
pătratului din linii pline, liniuţă lungă
Variante : cifrele 1 772 apropiate (pl. 11/9) şi liniuta lungă sub scuturi
(pl. 11110). Relchel, nr. 2496.
XIII. 1 PARA .... 3 DENGHI, AE, variantă. Idem, ca nr. 1 2, dar
liniuta scurtă sub TI A PA

XIV. 1 PARA = 3 DENGHI (PROBA), AR, idem, ca nr. 1 2, dar
bătută în argint. ( Colecţia contelui 1. Tolstoi) .

XV. 2 PARALE = 3 COPEICI. AE, diam. 3 5 m m (pl. 1111 1 ) .
Av. In mijloc scuturi ovale alăturate, înclinate spre centru, deasupra
lor o coroană princiară. Scutul din dr. , are stema Moldovei : capul de
bour, asimetric, privind puţin spre st., scutu l din st., cu stema Ţării
Româneşti : acvila spre st. , ţinînd în cioc crucea cu 2 braţe, stă pe o
coroană cu 4 vîrfuri, plasată pe teren, puţin înclinată. Deasupra, semiluna
conturnată. Sus, circular : M O H M O 1\. A : J..1 5A !\ O C K . Jos ,
sub două linii orizontale, una groasă şi alta subţire : 1 772, cu cifrele
apropiate. Cerc zimţat.
Rv. Un pătrat de 22/22 mrn, format din laturi în torsadă, cu legenda
•

pe 4 rînduri suprapuse

:

n A PA

1

2 rrA pA

1.31 K o n o � K b

Cuvîntul

e subliniat cu două linii orizontale : una groasă şi alta
subţire. Cerc zimţat. Muchie cu frunze late, de stejar. Reichel, nr. 2495.
Variante : a) cifrele milesimului 1 772 mai distanţate ; b) liniuţă
mai scurtă sub

TI A PA

cifrele mileşim\ll"ţJ.i a pr opi ate
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scurtă sub
lungă sub

n A PA
n A PA

cifrele milesimwui distanţate
cifrele milesimulw apropiate

i

dJ liniuţă mai

i

eJ liniuţă mai

lungă sub H A PA cifrele rnilesimului dista nţate ; f) pătrat cu laturi
din linii pline
XVI. 2 PARALE = 3 COPEICI (PROBA) , AR, idem, ca nr. 1 5, dar
bătută în argint.
1773

XVII. 1 PARA = 3 DENGHI (PROBA) , AR, idem, ca nr. 1 2, dar cu
milesimul 1 773 şi scuturile împodobite cu ghirlande de trandafiri .
Reichel, nr. 251 5. Un exemplar în Colecţia Acad. R.S.R.
XVIII. 1 PARA = 3 DENGHI (PROBA), AE, idem, ca nr. 17, dar
bătută în bronz.
XIX. 2. PARALE = 3 COPEICI, AE, idem, ca nr. 1 5, dar cu mile
simul 1 773 compus din cifre apropiate. Variante : - cifrele milesimului
1 773 mai distanţate (pl. 1111 O) ; - distanţa mare intre N şi e A " o c K
XX. 2 PARALE = 3 COPEICI (PROBA), AR, idem, ca nr. 1 5, dar cu
milesimul 1 773 şi scuturi împodobite cu ghirlande de trandafiri ( pl. 1/5).
In st_ema Moldovei capul de bour priveşte în fată ( 5 exemplare în
colectia Academiei R.S.R.). Reichel, nr. 4629, p. 423, inscrie aceste probe
1 9,334 gr.
la "monede false". Indică greutatea : 4 zol. şi 51 doli
=

1774

XXI. 1 PARA = 3 DENGHI, AE, idem, ca nr. 9, dar cu mile
simul 1 774 15•

XXII. 2 PARALE = 3 COPEICI, AE, idem, ca nr. 1 5, dar cu mile
simul 1 774. Reichel, nr. 254 1 . Variante : a) liniuţă mai scurtă sub
cifrele milesimului distanţate ; bJ liniuţă mai scurtă sub
n A PA

cifrele milesimului apropiate ; c) liniuţă mai lungă sub
TI A PA
n A PA cifrele milesimului apropiate (pl. III1 3J ; dl laturile pătratului
din linii pline.

15 Un exemplar ·al acestei monede a existat

tn colectia Saint-Georges - Bucureşti.
Informaţia o detinem de la Octavian lliescu, numismat de mare autoritate.
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B) MEDAI.II IN LEGATURA CU MOLDOVA
I. Medalia in amintirea fondlril lojel masond.ce a Moldovei

16

Av. PET. NIC. S. R. I. LIB( er)-B(aro). A. GARTENBERG SADO
GURSKI CONS. INT. R. P. ET E( lectoris). S( axoniae). Bust la dr., părul
innodat la spate, haină cu butoni după moda franceză, tunică şi manta
imblănită. Dedesubt : F : COMSTADIUS FECIT ( medaliorul).
Rv. Stîncă ieşind din ape, bătută de valuri din dr., luminată de
soare din st. Sus, în nori, semn masonic compus din două triunghiuri
reunile in stea, în părţi, două flăcări mici, cu S la mijloc. In exergă :
IN TE SPERA VI. Medalia a fost bătută la Sadagura în amintirea lojei
masonice a Moldovei, care a fost fondată aici. AR. greut. 68,5 gr., mod. 54.
Il. Medalia francmasoni a lojei Moldovei fondatA de Gartenb e rg 17

Av. VIRTUTE ET SAPIENTIA. Minerva aşezată pe nouri, tinind în
mîna dreaptă insignele masonice pe o panglică ; in stînga pe braţ, şarpele
muşcîndu-şi coada ; pe de lături : cap de mort, carte, spadă, compas,
mistrie şi echer. Pe margine : F. COMST ADIUS F. ( Fridericus Comstadius
fecit). In exergă : SADOGURA.
Rv.

0

••

.·

�

MOLDAV. / CALCULUM AL /BUM ADIECERUNT 1

MAIORES. 1 5 7, între două crengi de stejar legate la partea de jos.
Copie turnată, argintată, după medalia francmasonică a lojei Moldovei
fondată de Gartenberg AE. Mod. 52.
III. Medalia succeselor militare ruseşti contra Turcilor

- 1'171 18

Av. ALTO VULTU PROFLIGA VIT TURCAS. Pe o ridică tură un
vultur stînd pe trofee care au, jos în faţă, scuturi cu stemele Moldovei şi
Valahiei ; ţine in cioc cifrul împărătesei, încoronat, pe care este înco
lăcită o ramură de laur.
Rv . FACTA RUSSIAE - TESTE DANUBIO - DXX et XXIV OCT
- Ao MDCCLXXI - SAECULA NARRA - BUNT., în coroană de lauri.
Muchia este împodobită cu frunze late. AR . 32. Greut. 1 O zolotnici 1 5
nr. 3891, p . 207. SemnaHim c� numai tn anul 1 788 Gartenberg
primeşte de la diet� indiqenatul de nobil polon, cu numele de Sadogurski. S� se
fi intitulat el aşa şi mai inainte 1
.11 Hultetll - Czapski, nr. 4083, p. 283.
18 Reichel, nr. 2453, p. 1 75. Un exemplar al acestei medalii a fost prezentat de
Dr. G. Severeanu tn şedinta Soc. numism. române, din 27 ian. 1 929. (Vezi Cronica
nwnism. şi arheologică, an, IX, nr. 89--9 1, i��op..-h,mi� 1�29, p. 22).
16 Hutten-Czapski,
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doli. Una din medaliile bătute în laşi de către medaliorul Comstadius,
privitor la campania de război din 1 771 19,
C O N C L U Z I I

Din cele arătate mai sus rezultă că la Sadagura s-a bătut în
afară de probele monetare, monedă de aramă de tipul oficial şi
anume : în 1 77 1 monede de 1 para
3 denghi ; 1 772 monede de 1
para
3 denghi şi de 2 parale
3 copeici ; 1 773 monede de 2
parale
3 copeici ; 1 774 monede de 1 para
3 denghi şi de 2
parale
B copeici.
După socotelile prezentate de Gartenberg, totalul acestor emisiuni
insuma valoric, aproximativ 700.000 ruble. Considerînd echivalentul unei
ruble - 67 piese de 1 para sau 33 piese de 2 parale, rezultă că - la
valoarea in ruble de mai sus - ar corespunde zeci de milioane de
monede moldo-muntene.
Primul transport, valorînd 1 0.000 ruble, fiind expediat de Garten
berg Divanului Moldovei in iunie 1 772, inseamnă că abia de atunci au
putut fi puse, oficial, in circulatie cele aproximativ 2 1 6.000 monede de 1
para
3 denghi, bătute in 1 77 1 ( echivalentul a 3224 ruble).
Emisiunile din anii 1 772 şi 1 773 au insumat aproximativ, anual fiecare în parte, o valoare de circa 300.000 ruble, pentru ca in 1 774
( pină in aprilie) să ajungă numai la valoarea de 80.000 ruble. Afirmaţia
lui Polek, că emisiunile acestor monede intre 1 771-1 774 ar fi ajuns la
valoarea totală de 3 milioane ruble, o considerăm exagerată, chiar dacă
am admite că Gartenberg, aventurier fără scrupule, ar fi introdus în
circulaţie şi în mod clandestin, monede fabricate de el.
Lipsesc izvoare de informatie mai clare privitoare la cele ce s-au
petrecut după incheierea păcii de la Kuciuk-Kainardgi (21 iulie 1 774) şi
în cursul anilor următori, epocă in care se continuau tirguielile intre
Divanuri şi Gartenberg, pentru lichidarea acestei încîlcite afaceri a lui
Gartenberg. Cert este că, încă mulţi ani mai tîrziu, cantităţi din aceste
monede s-au introdus şi in Rusia acelor timpuri, cu toate măsurile de
sanctionare luate. In consecinţă, s-a ajuns la aprobarea oficială din 19
iunie 1 788 de rebatere a lor şi folosirea lor ca monedă in imperiu, după
cum s-a mai arătat.
Monedele bătute la Sadagura s-au răspîndit in toată Moldova şi
Ţara Românească 20. Ele se găsesc mai frecvent ca piese izolate, dar
=

=

=

=

=

=

=

eli medalia a fost bl'itut!l la laşi. El consi
dera c!l Sadagura este situati'� ltngl'i laşi. Dovada : la p. 1 78, op. cit., spune :
"Diese Miinzen sind in Sadogura in der Moldau, nicht weit VOIIl ·Jassy,
geschlagen worden",
20 Co.stln C. Kirtţescu, op. cit., p. 1 14.

19 Reichel, face o confuzie ctnd afirml'i

. . .
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ş i tn tezaure, d i n care s e citeaza tezaurul d e la Spinoasa-Erbiceni-Iaşi,
giislt în 1 924 şi compus din 251 monede emisiuni Sadagura 21•
Emisiunile de la Sadagura prezinta importanta pentru noi prin faptul
că, tn viltoarea evenimentelor - indiferent de scopul urmarit - s-a
infiripat fortuit, traducerea în fapt a ideii de convieţuire pe linie eco
nomica a celor doua Tari române, prin folosirea unei monede comune
lor. Apariţia ambelor stem e ale Tarilor române, pe aversul acestor
monede, corespunde unei năzuinte de ordin national care se manifestase
tacit si în domeniul cultural, în artă etc. 22.
Emisiunile medalistice de la Sadaqura oglindesc mentalităţi şi ten
dinţe in legătură cu viata sociala a acelor vremi ( înfiinţarea lojei franc
masoniCe în Moldova) 23, precum şi cu evenimentele de război.
Inchei aceasta lucrare în care am inclus rezultatul studiilor şi
observaţiunilor mele, de-a lungul a peste trei decenii 24 şi am convin
gerea cii lucrarea va raspunde unei necesiUi.ţi numismatice, completările
sau corectările, tn viitor fiind binevenite.

LES l!MISSIONS MONETAIRES ET Ml!DALISTIOU ES AU TEMPS lA GUERRE
RUSSO-TUROUE (1769-1774) CONCE'RNANT LES PAYS ROUMAINS

RESUME
L'aute ur presente da.ns l'article les informat.ions connues jusqu'it present sm
les emissions mon et�ires et f!!edalistiques frappee il l'occasion de la querre russo-turque
_
de 1 771-1?:74. em1ss1ons
en halson avec les pays roumains : la Moldavj.e el la ValiLChie.
Pour mieux comprende les problemes et ctahl i r - dans les qrandes Iiqnes l'evolution de ces emissions, l'auteur trouve indiquc a faire une incurssion sur les
evenements pendant lesquelles les troupes d'occupation ont appreci e comme nC.ce-ssairc
21
22

Octavian Iliescu. Descoperiri monetare, ln SCN, 1, 1957, p . 465.
Problema stemelor unite ale Ţl:lrilor romAne a constituit o preocupare in trecut.
(Vezi C. Moisil. Stema Româlniel, p. 16). A. Sacerdotea.nu. in Sigiliul domnesc şi
Stema tdrli, in Revista Arhivelor, nr. 2, anul XI, Bucureşti , 1 968, p. 1 1 -68 ; acest
documentat studiu, semnaleazl:l aparitia - pentru prima datl:l ln 171 6 a stemelor
unite ale Moldovei şi Ţl:lrii româneşti (Istoria sf1ntd . tipl1ritl1 la Ml:lnl:lstirea
Antim). Aceste steme, in diverse VIIII'iante, apar in continuare impreunl:l şi la
impodobirea hrisoavelor, in miniaturisticl:l, pietre mormint.ale, arta plastică etc.,
dar -- cel m.a i elocvent - pe m0111e dele emise la Sadaoura - care, prin destinatia
lor, s-au rl:lsplndit ln popor, pe tot cuprinsul Ţăril(}r române.
23 Mai rl:lmin de clarificat şi alte probleme. Sturdza. op. cit ., p. 84. 1Hală intre
emisiunile de la Sadaqura : 4 medalii (noi cunoaştem numai 3), precum şi o
probă in argint din t 771 (necunoscută).
24 Un gtnd pios pentru ing. Cara Ş tefan, numismat proeminent (decedat in 1 962),
generos donator al colectieli sale cl:ltre Academia R.S.R., de la dinsul obtinind o
parte din date şi documentaţie.
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- d ans le chaos monetaire qui regneis dans la vle economique des pays rournains
- d'emettre une monnaie commune . pour �aciliter la circulation moneta:ile.
Dans cette etude, l'auteur se raporte - en pr incipal - â l'etude de P. V. Vinkler :
Sur l'histoire de l'activite mone tai re eli! Russie , la monnaie mo ldo-vaJaque (1171-1174),
St. Petersburg - 1 899, dans Ia traduction-dactilographie de Damian P. B09dan - 1 934.
De meme, l'auteur cite une serie d'auteurs qui ont etudle le probleme de
ces e m i ss i ons.
.
.
Il resulte que, apres de nombreuses peripeties avec d'autres ��ncessionaires, en
final Ia concession de baLtre Ies monnaies fut obtenue, en exclusiV!te, par le Baron
e un
Nicoi as Gartenberg. Dans ce but, celui-ci acqulsltion.a du P rlnce de Moldavi
terrain â Sadogura (U.R.S.S.) ou il instala un moulin et un atel i er moneta.ire.
Comme matiere pre mi ere, il devait utiliser le cuivre des canons provenus comme
.
proie de guerre.
propaqand 1s te
Le concessionaire - agite toute sa vie par des aventures, ferv�nt
de la francmac;:onnerie - a beaucoup abuse de la confia.nce des autont�s, en deposant
ellement &es
avec retard Ies quantites de monnaies frappees, en supleme:ntant contiDu
pretentions au Div81D. de Moldavie.
Le commandant des troupes d'occupation, le marechal Rumiantzov, se prononc;:a
categoriquement, contre les man oevres de I'avide concessl onalre, ordona de le mettre
au point, car la population ne doit pas souffrir â l a suite des f·aits de ooncessio
naires voleurs.
D'apres les etudes citees, et ses observations, 1' au teur presente les emissions
connues et s ignal e les va ri an tes .
En 1 771 paraissent Ies premieres epreuves, qui n'ont pas servi comme m onnaie s,
ayant a l'·aver s l'aigle bycephale illliP erlal, muni de deux boucliers ovals represent•ant
les armoiries de la Moldavie et de la v.alachie et, au revers , le chiffre de l'Imperatrice
Cal.herine II : 5 v ari antes pour la valeur de 1 para - 3 denguis et 2 variantes pour
celle de 5 kopeiks.
A Ia fin de la 1 771 apparait Ia monnaie officielle, a savoir la valeur 1 para 3
denguis, c ? mpose de la maniere suivantc qui reste, non change, jusqu'a la fin de
la concesswn.
A l'avers : deux boucliers ovals accostes, conlcnant les arm oiries de la Moldavie
ct de la Va1achie, timbres d'une couronn e princiere, au dessus la legende abregc\, en
cirilique : Moneta Moldavskaia i Voloskaia (en 1 771 avec volokaia). A l'exergue le
millessime : 1 77 1 .
Au revers, dans un carre. l'inscription etagee : para /3/dengi , c'est a dire, l a
valeur exprimee par conversion dans le systeme monnetaire turque et russe.
En 1 772 e t 1 774 paraissent, a cote des pieces de 1 para - 3 denguis, les monnaies
de 2 paras 3 kopeiks, du meme type.
En 1 773 on frappe seulement les pieces de 2 paras - 3 kopeiks.
Outre les monnaies de circulation de ces annees, on connait des epreuv es,
extremement rares, ainsi :
1 772 : 1 para 3 denguis et 2 p ar as - 3 kopeiks, Ies deux en argent.
1 773 : 1 para - 3 denguis en argent el en p1ivre, 2 paras 3 kopeiks, en arqent.
Comme monnayeur a ppar aft F.redericus Comstadlus, b ien que apres un mention
du catalog Reichel il fallait considerer encore un monnayeur : Stockmann . Le probleme
,�

·

=

=

=

re:t.�

0uve!"t.

D'apres le compte presente par Gartenberg au Divan de la Moldavie il resulte que
les monnaies en culvre frappees pour les pays roumains etaient en valeur d'appro
ximatif 700.000 roubles (1 rouble - approx . 67 paras), m onnaies destinees a ramplacer
les pieces d'or et d 'a.rgen t en circulation.
Ap res la paix de Kuciuk-Kainardgi (21 Juillet 1774), les princes r oumains ont
du liquider la tenebreuse affaire de Gartenberg.
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Les monnaies decrites ci-dessus, ont ete repan d u en Moldavie et V•alachie, o u
on les trouvent, comme tresors et surtout, comme piece isol!�es. Malgre les interdictions
appliquees, elles furent introduites, pmfois, par fraud e en Russie, ou elles fur en t
remonnaies par surch&rge.
En ce qui concerne les emissions medalistiques, l'auteur decrit deux m eda i lle s
frappees par Gartenberg en vue de la premiere l og e ma<;onnique de Moldavie et une
medaille pour glorifier la victoire des armees russes contre les turcs, au Danube, en 1 771 .
L'auteur releve l'importance des emissioos monetaires CI dessus decrites, consti
LUant, a c et te epoque des monnaies com m un es pour l es p ays rouiT' ains, sur lesquelles
on voit - pour la premiere fo-is en numismatique
les armoiries reunies de Moldavie
et de Valachie.
-

Lt!GENDE DES FIGURES
Fig. l/1�. - Monnaies en liab;on avec les pays roumains frappees a Sadagur a
(U.R.S.S.).
Fig. 11/7-13, - Monnaies en liaison avec les pays roumains frappees a Sad agu r a
(U.R.S.S.).
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CONTRIBUŢII LA ISTORIA JUDEŢULUI NEAMŢ
(1878-1914,.
de GHEORGHE TANASE, GHEORGHE ŢEPEŞ

Perioada cuprinsă între cucerirea independenţei României şi
izbucnirea primului război mondial a fost marcată printr-o puternică
dezvoltare, in toate domeniile, a statului român. Cucerindu-şi indepen
denţa şi asigurîndu-şi suveranitatea, România a devenit egală în drepturi
cu celelalte state independente. De aici înainte, România a putut să ducă
o politică de ocrotire vamală a economiei sale, încurajînd în felul acesta
dezvoltarea industriei mari. Ca urmare a acestei politici şi.. n judeţul
Neamt continuă dezvoltarea industriei capitaliste, se dezvoltă burghezia
şi proletariatul industrial ; în agricultura j udeţului pătrunderea capita
lului a mărit producţia, dar formele de exploatare a pămîntului au
:;rovocat profunde nemulţumiri care au izbucnit în puternice revolte,
cum au fost cele din 1 888 şi 1 907.
Un loc important 1-a avut în această perioadă acţiunea forţelor
progresiste şi, in primul rînd, a mişcării muncitoreşti şi socialiste, care,
continuînd tradiţiile 'democratice şi revoluţionare din judeţul Neamţ, a
vizat rezolvarea în mod democratic a problemelor fundamentale care
stăteau în faţa poporului român.
*
1 . DEZVOLTAREA ECONOMICA

.Inceputul de �voltă �ii ind ':l striei � ap.italiste in judeţul Neamţ a fost
.
msoţ1t
de o mare megahtate ş1 anarhie m repartiţia geografică, dezvol
tîndu-se acele ramuri care foloseau materia primă din judeţ şi, mai ales
care necesitau investiţii mai reduse şi posibilităţi. de cîştiguri imediate:
Pînă în anul 1 886 dezvoltarea economică a j udeţului a fost frinată de
consecinţele nefaste ale conventiei comerciale încheiate în 1 875 cu
Austro-Ungaria.
•

Lucrarea de fat!! se refer!! la fostele judete Neamt şti Roman. I n urma noii
imp!irtiri administrativ-teritoriale din 1 968 cea mai mare parte a teritoriilor
acestor judete sint cuprinse In limitele actualului judeţ Neamţ.

Memoria Antiquitatis, III, 1 9'1 1 .
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Legile de încurajare a industriei hîrtiei ( 1881) şi zahărului ( 1 882)
au favorizat dezvoltarea industriei în aceste ramuri în judeţul Neamţ, tn
mod deosebit după ce legea tarifului vamal din 1 886 a extins protecţio
nismul asupra întreprinderilor industriale care utilizau materii prime
din tară.
Dezvoltarea industriei în judeţul Neamţ se desfăşura cu precădere
în ramurile industriei uşoare. Atît legile pentru încurajarea industriei
din 1 887 şi 1 9 1 2, cit şi noul tarif vamal din 1 904, au dat un impuls proce
sului de dezvoltare industrială a judeţului. Acum iau fiinţă numeroase
întreprinderi industnale care vor iuca un rol important în viaţa econo
mică a judeţului Neamţ. Noi zone bogate în materii prime încep să fie
atrase în circuitul industrial. Din anul 1 886 pînă în 1 903 au luat fiinţă
pe teritoriul acestui JUdeţ 46 de fabrici noi, care se adăugau celor 6
înfiinţate pînă în 1 886 1• In anul 1 906 un număr de 33 de fabrici se
bucurau de avantajele legii din 1 887, iar două erau încurajate de
legea din 1 906 2.
La începutul secolului al XX-lea, dezvoltarea marii industrii,
ramură economică prin excelenţă capitalistă, s-a intensificat. Primul loc
il deţinea industria lemnului, urmată de industria textilă, alimentară, de
industria hîrtiei şi a materialelor de construcţie. Marea industrie a jude
ţului cuprindea în 1 902 un număr de 37 de în trepri,nderi ; 22 fabrici de
lemn şi mobilă, 8 întreprinderi alimentare, 3 fabrici de textile, 4 fabrici
chimice, o fabrică de hîrtie şi două întreprinderi diverse 3• Aceste între
prinderi aveau o forţă motrice de 4.307 C.P. şi cuprindeau 3.766 lucrători.
In condiţiile unei acumulări capitaliste anevoioas e, a existenţei
primului război mondial era alcă. unei industrii care pînă la izbucnirea
tuită în majoritat e de întreprinderi mici şi mijlocii, ritmul ei de creşter.e
fiind lent, economia judeţului Neamţ, ca şi a întregii ţări, nu a depăşit
în ansamblu etapa de dezvoltare a capitalism ului. Prod�cţia � e �teşugă
rească continua să păstreze o însemnată pondere. Numaru l mtctlor ate
liere era însă în scădere. In anul 1 908 erau în judeţul Neamţ 1 .472 de
meseri aşi 4 • Apoi, înaintea primului război mondi al, cea mai mare parte
a meseriaşilor ajunseră de fapt salariaţi la domiciliu 6 •
Ramura industriei ma terialelor de construcţie era reprezentată în
mod deosebit prin carierele, proprietatea statului, exploatate, fie în
1 Raport general pe anul 1903 adresat Ministerului Agricult tNii, Indust riei, Comer
ţului şi Domeniilor, laşi, Tiparul şcoalei de imprimerii, f.a. (Arhivele Statului
Neamţ).
2 Studii şi rapoarte asupra industriei mari, Incurajată de stat, Bucureşti, 1 909,

p. LIII.

3
4

Anuarul statistic al Romd.niei,

Virgil N. Madgearu,

Bucureşti, 1 909, p. 527.

Ocrotirea muncitorilor ln Romdilia, Bucureşti, 1915, p. 6.
6 Calculat pe baza datelor Anchetei cu privire la meseriaşi şi la aplicarea legii
pentru organizarea meseriilor, Partea 1, Bucureşti, 1 908, p. IV, 4, 7, 1 1 , 1 7.
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arendă, fie cu permisuri. In anul 1 908 existau în judeţul Neamţ 1 0 c ariere
de piatră brută, două de piatră cioplită şi două de pietriş. Numai în
anul 1 904 s-au exploatat gratuit din aceste c ariere p entru construcţii de
şcoli, primării, fîntîni, şosele etc. o cantitate de 2. 1 00 metri cubi 6.
Cea mai dezvoltată ramură, în care s-a plasat un masiv capital al
comercianţilor, a fost industria lemnului, celulozei şi h1r tiei. Judeţul
Neamţ cuprindea circa 300.000 h a forestiere a căror principală vege-

Fig.

1.

-

Gara nouă din Piatr a Neamţ.

taţie era lemnul de brad şi de molid. Maj ori tatea acestor păduri aparti
neau statului, iar o parte din ele domeniului coroanei 7. Datorită posibi
l i tăţii lesnicioase de transport pe apa Bistriţei, Piatra Neamţ s-a dez
voltat încă de mult c a un oraş al lemnului, iar din a doua jumătate a
ecolului al XIX-lea î ncepe să apară fabrici mai mari pentru prelucrarea
lemnului. Situată la răscrucea unor vechi drumuri de intensă circulaţie,
in faţa pasurilor transcarpatice Tulgheş şi Surduc, avînd căi naturale de
c ces spre regiunea montană şi spre Transilvania prin intermediul Bistri6
7

Anuarul Statistic al Româ niei pe 1 909, Bucureşti, 1 909, p. 566.
C. D. Gheorghiu, Dictionar geografic asupra ju deţului Neamt pe anul 1890, Bucu
reşti, 1895 p. 1 57
,

.
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tei ş i afluienţilor săi, Piatra Neamţ a avut c ondiţii deosebite de dezvol
tare. Transformările înregistrate sînt legate de valorificarea resurselor
forestiere. Pe lîngă multiplele avantaje pe care le oferă Bistriţa, men
ţionăm şi posibilităţile de aprovizionare cu apă industrială şi potabilă
în cantităţi mari. Primele lucrări pentru alimentarea cu apă potabilă a
oraşului au început în anul 1 90 1 .
Treptat oraşul s-a extins încorporînd ş i satele Mărăţei ş i Dărmă
neşti. foste proprietăţi boiereşti 8. Intre 1 90 1 şi 1 902 a avut loc mutarea
gării din partea de est a oraşului pe locul actual ( fig. 1 ), pentru a putea
deservi mai bine oraşul şi industria din lungul Bistriţei şi s-a deschis, prin
demolări, bulevardul care lega centrul cu gara. In anul 1 91 2 oraşul se
întindea pe o suprafaţă de 452 ha, fiind străbătut de 5 bulevarde şi 85
de străzi 9• Paralel cu evoluţia teritorială, s-a inregistrat şi o creştere a
numărului populaţiei, de la 1 1 .805 locuitori în anul 1 859 to, la 1 8.965
locuitori în anul 1 9 1 2 1 1 • Apariţia industriei a însemnat un moment de
cotitură în viaţa oraşului. Principala zonă industrială este situată in
lungul Bistriţe�. Industria cherestelei era reprezentată în 1 903 printr-un
număr de 23 de fabrici în funcţiune. 1 2 dintre ele exportau mari can
tităţi de cherestea în Germania, Franţa, Spania, Anglia, Egipt, Turcia,
Italia etc. Numai valoarea maşinilor şi a instalaţiilor fabricilor de che
restea se ridica la peste 1 .600.000 lei 12 •
In anul 1 877 a fost construită fabrica " Bistriţa" , in 1 908 .,Comuna
din Paris" , iar la 3 1 ianuarie 1 9 1 4 a fost înfiinţată fabrica de cherestea
., Albina" din Tarcău, avînd un capital iniţial de 8.000 lei şi 50 de
membri 13 ( fig. 2). In 1 90 1 , L. Fondiner şi Grimberg au înfiinţat fabrica
de mucava de la Pîngăraţi, care producea carton, avînd un capital
avansat în mijloacele de producţie de 1 20.000 lei, realizînd un volum de
mărfuri în valoare de 30.000 lei anual 14. Printre primele intreprinderi
din ţară care au produs celuloză şi hîrtie pe baza prelucrării lemnului
de răşinoase se număra şi fabrica din Piatra Neamţ, înfiinţată in
anul 1 909 15•
8

V. Tufescu,

Subcarpaţii,

Editura Ştiintifidi, Bucureşti, 1 966, p. 100.
Volumul Il, Bucureşti, 1 91 2, p . 625.

9 Dictionarul st at istic al României,
10

11

Recensdmlntul general

1 905, p. XXIV.

al populaţiei României di.n decembrie

1899,

Bucureşti,

Volumul Il, Bucureştii , 1 912, p. 625.
Calculat pe baza datelor cuprinse In Raport general pe 1903 adresat Domnului
Mini.stru al Agricult urii, Industriei, Comertului şi Domeniilor, Iaşi, Tiparul şcoalei
'
de lmprlmerli.
13 Telegraful, nr. 708, din 27 septembrie 1 926, p. 3.
Dictionarul statistic al României,

12

" Raport general pe 1903 adresat Domnului Ministllu al Agriculturii, Industriei,
C omertului şi Dometlliilor, Iaşi, f.a.
15 Repultlica Populard Romând - Noua geografie a patriei, Editura ştiintifidi, 1964,
p. 269.
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O altă rcpnură principală a industriei judeţului Neamţ o constituie

Industria textilă. Primele începuturi ale acestei ramuri au avut loc în

cadrul activităţilor casnice ale gospodăriilor ţărăneşti, care, dezvol
tîndu-se mai tîrziu, devin adevărate meşteşuguri în sate şi oraşe. Aproape
că nu există rîu mai năvalnic în judeţ pe care ţăranii să nu-l fi
amenajat cu " pive" sou " vîltori " pentru postavurile de lînă. Această

Fig.

2.

-

Fabrica de cherestea ,.Albina" din

Tarc1iu.

industrie a căpătat caracterul unei industrii mecanizate abia în a doua
jumătate a secolului trecut. In anul 1 903 la Tîrgu Neamţ existau 8
iabrici de sumane, iar în anul 1 907 a luat fiinţă fabrica de filatură de
l ină şi ţesătorie de lînă Lupu Elias, cu o forţă motrice de 8 C.P.,
c u un număr de 1 5 lucrători 16 , iar pe lîngă
orfelinatul din loca
litate un atelier de ţesut covoare (fig. 3)· In anii următori d eclinul Tîr
gului Neamţ se accentuează prin faptul că, rămînînd în afara
reţelei feroviare, devine oarecum rupt de circuitul activ al comerţului
şi industriei, care, odată cu dezvoltarea capitalismului, intensifică
16 Raport general pe 1903 adresat Domnului Ministru al Agriculturii, Industriei,
Comertului şi Domeniilor, laşi, f.L
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urbanizarea in provinciile de la est şi sud de Carpaţi. Un rol important
în viaţa economică a judeţului Neamţ l-a avut fabrica de postav
de la Buhuşi (fig. 4). Tîrgul Buhuşi ar fi avut o viaţă economică
modestă dacă nu ar fi intervenit un eveniment important : infiin
tarea aici, în anul 1 885, de către colonelul Eugeniu Alcaz, a uneia dintre
primele fabrici de postav din ţară. Terenurile bune pentru cons
trucUe, apa industrială din abundenţă oferită de Bistriţa, calea ferată
care uşura aproviziona rea şi desfacerea ( terminată în 1 885) , mîna
de lucru abundentă şi ieftină din satele din jur etc., explică amplasare a
fabricii în această localitate. Creşterea continuă a cererii de produse
textile şi tendinţa proprietarului de a obţine cîştiguri tot mai mari, au
făcut ca în anul_ 1 895 fabrica să fie trecută în propnetatea unei societăţi
pe acţiuni sub firma "Societatea pentru industria textilă". Cu această
ocazie ea este reutilată cu maşinile cele mai moderne şi perfecţionate
de pe vremea aceea ( fig. 5). Valoarea fabricii se ridica în anul 1 903 la
suma de 4.586.673, 1 2 lei 17 . O parte din produsele fabricii erau expor
tate, iar pentru calitatea lor ţesăturile au fost premiate cu medalia de
aur 18, Dacă pînă la primul război mondial, fabrica textilă era destul de
mică şi producea, în special, postavuri groase, după război ea s-a mărit
şi a trecut la producţia de stofe fine. In anul 1 906 a luat fiinţă la Piatra
Neamţ fabrica de perii, proprietatea lui Leopold Bach. Materia primă a
acestei fabrici (păr şi fibre), era adusă din India 10,
Industria alimentară este bogat reprezentată prin stabilimente mai
vechi, cît şi prin întreprinderi nou construite. O întreprindere care s-a
impus în viaţa economică a judeţului a fost fabrica de zahăr de la
Roman, care este una din cele mai vechi şi mai mari fabrici din această
ramură din ţară. Această fabrică a atras în circuitul i,ndustrial mari
suprafeţe agricol e ce cultivau sfecla de zahăr. Fabrica a fost construită
cu capital străin în anul 1 900, investindu-se suma de 6.828.000 lei. In
fiecare an aproximativ 3.000.000 kg zahăr erau destinate exportului 2fl
lncă din secolul al XVIII-lea au apărut în oraşul Roman mici fabric.
legate îndeosebi de ramura industriei alimentare ( mori, fabrici de bere
etc. ), care au făcut trecerea spre dezvoltarea industrială din ultimele
decenii ale secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, cînd,
pe lîngă fabrica de zahăr s-au întemeiat fabrica de uleiuri vegetale, mori
sistematice, tăbăcării etc. 21, In anul 1 9 1 2 numai în fostul judeţ Neamţ
17 Rapoartele inspect orilor industriali asupra c1t orva grupe din industria mare

incurajatd de stat 1n anul 1907, Bucureşti, 1909, p. 49.
18 Raport general pe anul 1 903 adresat Domnului Minist ru al A gricullwi i, Industriei,
Comerţului şi Domeniilor, laşi, f.a.
19 Ibidem. (Arhivele Statului Neamt).
20 Rapoartele Jnspectorilor industriali asupra citorva grupe din indust ria mare
1ncwajatd de stat 1n anul 1907, Bucureşti, 1 909, p. 78.
21 Vezi D. Oancea, Contribuţii la studiul monogralic al oraşului Roman. tn Probleme

de geograJie, voi.

VI, 1 959,

p.

136.
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existau 1 79 mori cu apă, 31 mori cu benzină şi 5 mori cu aburi 22, Un
rol important 1-a avut şi moara " Doamna" ( 1 894) din Piatra Neamţ,
moara lui I. Alexandru Teohari ( 1883) din Tîrgu Neamţ, şi moara de la
Trifeşti ( 1 903) a lui Pfeferman, puse în mişcare de forţa aburului. Aceste
mori produceau anual 7.375 tone făină şi produse pentru nutreţ 23. Numai
moara "Doamna" avea o capacitate de 1 50 C.P. , trei perechi de pietre,

Fig. 3.

-

Atelierul orfelinatului din Ttrgu Neamţ,

un capital de 273.700 lei şi 31 muncitori 24• In anul 1 9 1 2 a luat fiinţă
moara lui Davidovici § Bera! cu un capital investit de circa 20.000.000
lei, purtată de un motor electric de 1 38 C.P.
In concluzie, la sfîrşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului
al XX-lea industria judeţului Neamţ era mai dezvoltată în comparaţie
cu alte judeţe ale Moldovei. In timp ce în oraşul Piatra Neamţ şi pe
Valea Bistriţei s-a dezvoltat industria lemnului, hîrtiei şi celulozei, în
22 Dicţionarul statistic a l Romaniei p e anul 1912, voi. Il, p . 646.
23 A n uarul statistic al României, Bucureşti, 1 909, p. 572.
24 Rapoartele inspectorilor industriali asupra c1torva grupe cfin industria mare
1ncurajatif de stat

Jn cmul 1 901, Bucureşti, 1909, p. 136,
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oraşele Tîrgu Neamţ şi Buhuşi fabricile de postav, iar în oraşul Roman
s-a dezvoltat cu precădere industria alimentară (fig. 6). Evoluţia capi
talistă a judeţului a dus la adînci transformări în structura socială şi-n
dispunerea forţelor de clasă. Un rol de cea mai mare importanţă pentru
destinele istorice ale ţării i-a revenit proletariatulu i.
Transformările suferite în economia româneasc ă între 1 878- 1 9 1 4
şi-a pus amprenta ş i asupra agriculturii. I n condiţiile dezvoltării indus
triale lente principala ramură a economiei judeţului Neamţ continuă
să r&mînă agricultura. Reforma agrară din 1 864 a menţinut şi in acest
judeţ marea proprietate moşierească, iar aplicarea ei a contribuit la întă
rirea latifundiarilor şi a relaţiilor capitaliste în agricultură. Lupta desfă
şurată de ţărani împotriva modului abuziv în care se apUcase legea
rurală din 1 864 a determinat burghezia şi moşierimea să aplice preve
derile cuprinse în articolele 5 şi 6 din această lege referitoare la îrnpro
prietărirea însurăţeilor. Improprietărirea însurăţeilor pe moşiile statului
din judeţul Neamţ a început la 21 noiembrie 1 878 25 şi s-a prelungit pînă
în anul 1 884 26• Cu această ocazie au fost împroprietăriţi 3.7 1 6 însurăţei
cu o suprafaţă de 1 2.950 ha şi 3.808 m.p. Şi în urma aplicării decre
tului de împroprietărire a insurăţeilor nu au fost satisfăcute cerinţele
multor ţărani rămaşi fără locuri de hrană. Protestele ţăranilor rămaşi fără
pămînt au determinat guvernele burghezo-moşiereşti să continue vîn
zarea pămîntului aparţinînd statului. Cu toate că statul dispunea de
numeroase moşii, între 1 881 şi 1 888 s-au vîndut ţăranilor din judeţul
Neamţ foarte puţine loturi. Faptul că au fost vîndute numai 248 de loturi
din proprietatea statului în această perioadă, arată lipsa de preocupare
faţă de ţăranii rămaşi fără pămînt în 1 864 şi trădează intenţiile pe care
le aveau moşierii de a intra ei in posesia acestor moşii. Una din conse
cintele cele mai importante ale răscoalelor ţărăneşti din 1 888 a fost
legea de vînzare a bunurilor statului din 1 889.
In intenţia conserv�torilor, legea era menită să servească drept
instrument pentru rezolvarea problemelor noi şi complicate ridicate de
mişcările ţărăneşti, adică apărarea marii proprietăţi, prevenirea unor noi
răscoale, rezolvarea problemei proletariatului agricol 27• Spre deosebire
de cele anterioare, legea din 1 889, fiind determinată de ridicarea ţără
nimii la luptă, a prevăzut condiţii de cumpărare a loturilor accesibile
sătenilor nevoiaşi. Pe baza acestei legi, 5.4 1 5 ţărani din judeţul Neamţ
au putut cumpăra loturi mici de cîte 5 ha 28. Cu toate că de la 1 864 pînă
în 1908 trecuseră în proprietatea celor 39.906 familii din judeţ aproxi2& Arhivele statulUi Neamţ, fondul Prefecturii Neamţ, d os ar

2d

Ibidem, dossrele 2/1 88 1 , fila 773 1

nr.

1 /!1876, fila

428.

dosarele 5, 6, 7, 8, 9/1 881.

27 Vezi V. Rusu, Contribuţii la cunoaşterea problemei agrare, In St udii şi art icole
de istorie, voi. II, Bucureşti, 1 965, p. 265-288.
28 Anuarul statistic al României, Bucureşti, 1 909, p. 238---239.
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mativ 1 1 3.843 ha 29 pămînt din moşiile particulare şi ale statului, totuşi
marea majoritate a ţăranilor continuau să fie lipsiţi de pămîntul care să
asigure necesarul de hr:ană pentru familiile lor. Privită după reparti
zarea pămîntului intre diferitele categorii de ţărani structura economică
a comunelor judetului Neamt se prezenta in 1 91 3 astfel : 30
Nr. agrkultorilor cu suprafete
audetul

Neamt

Poarte mfd
sub 2ha.
13.71 5

1

Mid
2-10 ha.
14.253

r

Mijlocii
1 0-- 1 00 ba.

1

217

Mari peste
1 00 ha .
59

1

Total

28.U4

Roman

1 1 .415

9.769

220

79

21 . .C83

TOTAL

25.130

24.022

437

138

49.727

După cum se observă, această situaţie indică o puternică deplasare
in spre grupele ţărănimii sărace semiproletare, expresie a stării generale
de ruinare şi pauperizare a ţărănimii, exceptînd, bineînţeles, stratul bur
gheziei săteşti. Laturile pînă la două ha de pămînt a celor 25. 1 30 de
familii nu asigurau ţăranilor nici măcar nutrimentul uscat necesar gos
podăriei. Elementul caracteristic il constituia precumpănirea proprietăţii
moşiereşti de peste 1 00 ha. In anul 1 9 1 3 existau 1 3.952 proletari agricoli,
reprezentind aproximativ 22 % din numărul familiilor ţărăneşti din j udeţ,
3. 1 1 8 de ţărani ( lipsiţi complet de pămînt) îşi duceau gospodăria
exclusiv pe pămîntul luat în arendă, iar 45.605 de familii ţărăneşti, atît
pe pămîntul arendat cît şi pe cel propriu 31, După cum rezultă din această
situaţie o mare parte a pămîntului agricol continua să fie in proprietatea
marilor moşieri, dintre care cei mai multi işi întemeiau exploatarea pe
relaţii semifeudale. Lipsa de pămînt, condiţiile grele de muncă impuse
de stăpînul de pămînt făceau ca în lumea satelor să f�e tot mai des
auzite glasuri care se ridicau împotriva moşierilor. Aşa se explică faptul
că în această perJo.adă acţiunile ţărănimii nemtene devin tot mai frec
vente, îmbrăcîn d uneori forme superioare de luptă, cum au fost răscoa
lele din 1 888 şi 1 907.
In ultimele două decenii ale secolului al XIX-lea şi la inceputul
secolului al XX-lea sistemul marii arendări s-a dezvoltat în mod deosebit.
Potrivit datelor furnizate de ancheta statistică oficială din 1907, pe baza
căreia se poate determina cifric expresia numerică a creşterii pretului de
arendă al pămîntului intr-un răstimp de 36 de ani, rezultă că între 1 870
29 Ibidem, p. 243.
ao C alculat dupl!i datele cuprinse In A9ricultorli şi repartizarea pllmlntul� h1 19f 31
Bucureşti, 1 9 1 5, p. 1 9.
• 1 To idem, p. '1, P.

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

GHEORGHE TĂNASE, GHEORGHE ŢEPES

326

şi 1 906 pe nouă proprietăţi din judeţul Neamţ, unde s-au efectuat cerce
tări, arenda pămîntului a crescut în proporţii care variază intre 25 %
şi 300 % . Modul în care a crescut arenda în bani pe ha de la 1 870 la
1 906 este ilustrat de următorul tabel : 32
anii

1 5-20 lei

1 87{}

1

20---30 lei

1

7

30--40

l

40---50 lei

50---60 lei

1

3

1 906

Fig . 4.

Iti

-

3

60--70 lei

3

Fabrica de postav Buhuşi.

La această creştere a arenzii a contribuit într-o măsură importantă folo
sirea pe scară din ce în ce mai largă a practicii dării în arendă
a moşiilor către marii arendaşi, care, la rîndul lor, subarendau în con
diţii deosebit de grele loturi ţăranilor lipsiţi de pămînt. Prin specificul
reliefului său, judeţul Neamţ a creş.t posibilitatea ca un mare număr
de ţărani să se ocupe şi cu creşterea vitelor ( fig. 7). Dacă în 1 873
32

Creşterea arenzii pămîntului în bani şi în dijmd, a păşunat ulu i şi a preţurilor
muncilor agricole de la 1870-1906, Bucureşti, 1 907, p. IV,
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existau 1 5.705 cai, 84.378 vite cornute . 1 47.283 oi, 31 .651 porci, 4. 1 83
capre, 7.260 stupi 33, recensămîntul din i 900 arăta o creştere însemnată
a a�malelor : 30. 1 32 cai, 1 30.699 boi, 1 93.447 oi, 1 .467 capre, 70.488
porc1. La acest număr de animale judeţul dispunea de 1 08.803 ha
păşuni permanente şi temporare 34, Preţul păşunatului pe cap de vită a
crescut intre 1 870 şi 1906 i n proporţie de : 35
2SOio

50-tooolo jtoo- t600lo I I&0-20001o 1200-25GDio 1 250-300D1o 1300-400Dio l
4

2

Nr. proprletăţiloc
Il

Cererea tot mai mare de cereale a avut drept urmare creşterea
suprafeţelor cultivate . Numai in fostul judeţ Neamţ suprafaţa cultivată
a crescut de la 52.896 ha in 1 876 36 la 76. 1 63 ha şi 82 ari 37 in 1 890.
La inceputul secolului al XX-lea ritmul de inzestrare a gospodăriilor
moşiereşti cu maşini şi unelte agric"le se intensifică in comparaţie cu
perioada precedentă 38, Folosirea maşinilor a dus la sporirea producţiei
medii la ha, in special la cultura grîului, pe proprietăţile moşierilor şi
arendaşilor, care aveau posibilitatea să introducă şi unele metode
avansate de lucru.
Consecinţe importante pentm economia agrara a avut şi pătrun
derea capiţalului bancar in agricdtură, în special prin intermediul credi
telor acordate moşierilor şi marilor arendaşi. Ca o reacţie impotriva
cămătarilor de tot felul, cit şi pentru a răspunde nevoilor tot mai largi
legate de dezvoltarea capitalismului în agricultură, în satele judeţului
Neamţ s-au constituit bănci populare sau cooperative de credit, a căror
menire era să satisfacă nevoile de credit ale ţărănimii. Ritmul viu de
infiintare a băncilor la începutul secolului al XX-lea este ilustrat prin
următoarele date : pînă la sfîrşitul anului 1 907 s-au infiintat in judeţ 82
33 Stat istica din România. Statistica agricolă pe anii 1870, 1871, 1872,

1 875, p. 46, 47 (Arhivele statului Neamt).

Bucureşti,

general asupra serviciului sanitar veterinar pe anii 1898-1904 de
1. Ş tefan Furtuncl, Bucureşti, 1 904, (num!rul animalelor şi intinderilor p!şunilor

34 Raport

35

!n anul 1 900).

Creşt erea arenzii pclm1ntului 1n bani şi 1n di}mă, a pă�natului şi a preţUJrilor
mUJncilor agricole de la 1870-1906, Bucureşti, 1907, p, IX.
36 Statistica din România. Statistica agricolă pe anii 1873, 1874, 1875, 1876, Bucu

reşti, 1876, p. 1-1 1 (Arhivele statului Neamt).
op. cit., p. 253.
�a In anul 1 873 !n j udetul Neamt existau 9.091 pluguri, 40 maşini de treierat, din
care 38 cu aburi, 3 maşini de secerat după cum rezultă din Statistica din Româ,nia.
Stat istica agricolcl pe anii 1873, p. 51 . In anul 1905 in fostul judet Neamt erau
douli pluguri cu aburi, 36 locomobile, 36 maşini de treierat, 18 maşini de băt�!
por11mbul, 2 l;>atoze ; Anuarf,ll statjsţfc ql României1 Bucure�tL 1 �9�:

37 c. D. Gheorghiu,
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bănci 39 ; numărul membrilor a crescut de la 767 in 1 90 1 , la 1 0.857 in
1907, in timp ce capitalul băncilor a crescut de la 1 8.57 1 ,73 lei la
1 .021 . 548,70 lei 40, Această situaţie dovedeşte că judeţul Neamţ se găsea
intr-o fază de înviorare economică. In schimb, fiscalitatea era impovărătoare. Intre anii 1 904-1 906 starea de tensiune la sate a crescut, agita
tiile şi mişcările ţărăneşti au devenit mai frecvente. In toamna lui 1 904

Fig.

5.

-

Motorul uzinei Fabricii de postav Buhuşi.

au loc agitaţii şi m�şcări în localităţile Poienari, Poieniţa, Hăndreşti,
Dagîţa, Săbăoani, Baia, Tămăşeni, Băceşti etc.
l:l'l a doua jumătate a secolului al XIX-lea schimbul dintre oraş şi
sat creşte tot mai mult ceea ce duce la dezvoltarea comerţului. Un rol
important îl aveau bîlciurile şi tîrgurile, la care veneau producători şi
comercianţi din judeţele vecine şi din Transilvania. In 1907 erau în total
39 Ibidem,

p. 366'.

40 Ibidem, p.

371 . Din cei 5.076 membri pe care-i aveau tn 1907 blincile populare
din fostul judet Neamt, 4.632 erau plugari, 87 comercianti, 54, meseriaşi, 134
funcţionari, 6 proprietari, 86 preoti, 77 lnv11t11tori.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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95 de ttrguri şi btlciuri care se tineau in 19 localitAti 41, dintre care
principalele iarmaroace erau cele ce se desfăşurau la Roman, Buhuşi,
Roznov, Bozieni, Davideni, Dobreni, Talpa, Tupilaţi, Piatra Neamţ etc. 42.
Numărul mare de prăvălii şi numeroase magazine înzestrate cu mărfuri
variate constituie un indiciu in plus că în judeţul Neamt comerţul era
în plină dezvoltare.
Dezvoltarea economiei judeţului s-a manifestat şi in extinderea
reţelei telegrafului, a şoselelor, cdilor ferate şi 1n intensificarea navi
gaţiei fluviale pe Bistriţa. In anul 1 875 oficiul Piatra şi Roman erau în

posesia a 1 6 busole, 1 5 cleme, 8 morse, 16 manipulaţii simple, 3 paraful
gere, 16 releie, 4 schimbători de linie etc. 43.
In 1864 reţeaua de şosele era puţin întinsă şi nu se construise nici
o cale ferată pe cuprinsul judeţului Neamţ. După această dată, însă,
reteaua de şosele naţionale, judeţene şi, vicinale s-a extins repede
printr-o excesivă aplicare, în detrimentul ţăranilor, a legii din 1 868 pentru
construirea şoselelor naţionale, judeţene şi comunale, care-i obliga pe
toti capii de familie să presteze anual muncă, sau să achite în bani, cîte
trei zile pentru construirea şoselelor comunale şi alte trei pentru cons
truirea şoselelor judeţene. In anul 1 880, conform legii prestaţiilor, judeţul
Neamţ dispunea de 7.023 zile cu carul, iar în anul 1 881 de 9.756 zile cu
carul şi 22.258 zile cu palmele 44 • De multe ori ţăranii erau duşi să
muncească la şos� ele judeţene în timpul sezonului de arături, de seceră
sau de cules porumb. Intre 1 871-1888 a fost construită şoseaua Prisă
cani-Hangu-Piatra, care a constituit una dintre principalele căi de
acces dinspre Transilvania. In anul 1 905 judetul dispunea de o reţea
de şosele care depăşea lungimea de 1 .728 km 45.
Dacă spre Piatra Neamţ valea Bistritei nu era importantă pentru
drumuri cu legături peste munte, în schimb ea a avut timp de secole o
mare însemnătate pentru plutărit. Documentar plutăritul de pe Bistriţa
este atestat încă de la 1 466 şi, după părerea unor istorici ca Ion Bogdan,
pare să se fi practicat chiar mai dinainte de formarea statului feudal
Moldova. Pe calea apei se transportau mari cantităţi de lemn pentru
necesităţile interne şi pentru export spre !stambul 46.
Problema cea mai importantă o constituia însă construirea reţelei
de căi ferate, menită să asigure transportul rapid şi ieftin al mărfurilor,
in special a produselor forestiere, cerealelor şi. a călătorilor. In noiem
brie 1 880 un însemnat număr de cetăţeni din judetul Neamţ au inaintat
� 1 A nuarul statistic al României,

Bucureşti,

1 909,

p. 454-456.

42 C. D. Gheorghiu, op. cit., p. 266.
43 Dare de seamd a Direcţiei Generale a Paştelor şi Telefoanelor pe anii

Bucureşti, 1 876.

44 Expunere despre situaţia judeţelor pe anul 1881,

1 883, p. ll07.

45 Anuarul statistic al României,
., V. Tufescu, op. cit., p. 94.

Bucureşti,

1814-1875,

Bucureşti, Tipografia statului,

1909, p. &a9,
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I!)JN ISTORIA JUDETULUI NEAMŢ ( 1 878---1 914)

831

prefectului o petiţie prin care cereau să fie legaţi printr-o linie ferată de
liniile centrale ale ţării. La 5 noiembrie o comisie a judeţului a prezentat
un raport prin care se evidentiau avantajele şi mijloacele prin care
s-ar putea construi această linie şi " starea de decădere materială a jude
tului dacă nu se vor pune toate puterile pentru a se obţine această linie".
Calea ferată Piatra Neamţ-Bacău, formată dintr-o singură linie ingustă,
a fost construită in baza legii din 1 5 mai 1 882 şi pusă in exploatare in
octombrie 1 885, fiind subvenţionată timp de 1 0 ani de către judet cu
cite 20.952 lei anual 47. Debuşeul mărfurilor se făcea prin patru gări :
Piatra, Roznov, Podoleni şi Buhuşi. Lungimea acestei linii ferate era de
40 km. La 20 martie 1 885 s-a votat legea prin care s-a declarat de utili
tate publică construirea unei alte linii, însă tot îngustă, de la Piatra la
Tarcău. Deşi studiile au fost făcute din 1 885, construcţia nu s-a inceput
nici in 1 890. Din iniţiativa particulară a proprietarului moşiei Hangu s-a
construit şi pus in circulaţie în 1 888 pe cuprinsul acestei moşii, 1 5 km de
cale ferată 48•
Ca urmare a dezvoltării industriei şi agriculturii, a creşterii
negoţului, a sporirii institutiilor de stat şi a şcolilor de tot felul,
populaţia judeţului a crescut de la 222.730 locuitori în 1 884, la 28 1 . 1 09
locuitori in 1 905 '9.
2. MIŞCAREA MUNCITOREASCA ŞI SOCIALISTA lN ULTIMELE DECENII
ALE SECOLULUI AL XIX-LEA. RASCOALA ŢĂRANILOR DIN 1888

Evoluţia social-economică şi politică a judeţului la sfîrşitul seco
lului al XIX-lea învederează prezenţa condiţiilor materiale în cadrul
cărora s-a dezvoltat şi acţionat mişcarea muncitorească şi ţărănească.
La loc de frunte printre tradiţiile revoluţionare ale mişcării munci
toreşti se înscriu şi acţiunile clasei muncitoare din judeţul Neamţ încă
din perioada de început a afirmării sale ca forţă politică a societăţii
româneşti. Concentrarea muncitorilor într-o măsură însemnată în între
prinderile din ce în ce mai mari, care au luat fiinţă în judeţul Neamţ,
a constituit un factor obiectiv care a înlesnit creşterea nivelului de
conştiinţă, unirea, organizarea muncitorilor în vederea luptei contra
exploatării capitaliste. Incepind cu anul 1 879, se crează noi organizaţii
profesionale de clasă în diferite ramuri de producţie, care vor sta la baza
mişcării sindicale din judeţ. Apariţia şi dezvoltarea proletariatului a
ridicat pe o treaptă superioară lupta revoluţionară a maselor populare.
47 Expunere despre situaţia judeţelor pe anul 1 881,

statului Neamt).
48 C. D. Gbeorghiu,

Bucureştii, 1 883,

op. cit., p. 265.
49 RecensămJntul general al populaţiei României din decembrie
1 905, p. XX.
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Mişcarea socialistă devenind legală, s-a afirmat cu o vigoare deosebit!.
Aceasta şi-a găsit expresia in editarea de către cercul socialist dln
Roman a revistei Şco ala noud (fig. 8), cu orientare înaintată. Din con
ţinutul articolelor publicate in această revistă reiese că alături de puncte
de vedere ştiinţifice, marxiste, faţă de problemele esenţiale din viaţa
economică, socială, în revistă se găsesc o serie de idei confuze, eclectice,
mic-burgheze 50, La alegerile din ianuarie 1 888, a fost ales la colegiul II
al fostului j udeţ Roman, primul deputat socialist, V. Gh. Morţun, care
scotea la laşi gazeta Muncitorul. După reuşita in alegeri a lui Ioan
Nădejde şi V. Gh. Morţun, mişcarea socialistă a crescut. Numeroasele
deplasări ale socialiştilor la sate şi munca lor asiduă în rindul ţărănimii
reprezenta un fenomen nou şi tot mai caracteristic in preajma răscoa
lelor care se anunţau.
Reforma agrară din 1 864 a mentinut şi in judeţul Neamţ marea
proprietate moşierească. Lipsa de pămînt, condiţiile grele de muncă
impuse de stăpînul de pămînt, foametea pricinuită de seceta din 1 887,
asuprirea moşierilor şi a marilor arendaşi sprijinită de autorităţile comu
nale, exasperau pe ţărani, printre care se strecura propaganda socialistă.
In aprilie 1 888 izbucneşte în judeţul Neamţ răscoala ţăranilor. Lupta
ţărănimii răsculate a îmbrăcat forme diferite, de la atacarea conacelor
şi alungarea moşierilor şi arendaşilor, pînă la acţiuni îndreptate impo
triva autorităţilor comunale. In ziua de 3 aprilie la Buhuşi, peste 1 00
de răsculaţi s-au adunat la Primărie, au formulat .. o plîngere guver
nului" 5 1 prin care cereau să li se dea pămînt, se plingeau de abuzurile
arendaşului moşiei Buhuşi şi cereau �ă li se recunoască drepturile de
păşunat ce le aveau în baza hrisovului din 1 0 aprilie 1 828. Insăşi procu
rorul general P. Stoica, recunoştea că plîngerile " în mare parte sînt înte
meiate" şi răsculaţii au ameninţat autorităţile locale .. prin acte de vio
lenţă" 52• Răsculaţii credeau că autorităţile sînt în posesia legii pe baza
căreia urmau să primească pămînt, dar pe care acestea refuzau să o
pună în aplicare.
Improprietărirea era principala revendicare a ţărănimii răsculate sa.
In satele Strimba şi Milăneşti, comuna Rusu, ţăranii au ocupat moşia
deputatului Nicole Drăghici pe care au împărţit-o apoi in loturi egale 54.
In fostul judet Roman, răscoala a pornit din plasa Fundul, comuna Dămie
neşti pe moşia lui Costache Morţun. Aici, ca şi în comunele Negri, Ruşii,
50 Documente din mişcarea muncitorească 1872-19 16, sub
Editia a 11-a, Editura C.G.M., 1 957, p. 1 14.

51

redactia lui M. Roller,

Documente şi mărturii privind istoria Republicii Populare Romtine, inqrijit!i de
ţdranilor din 1888, Editura Academiei Republicii

de acad. M. Roller, Rdscoa/a
Pop u la re Române, 1 950, p. 73,

52 Ibidem, p. 1 1 1 .

-�

&3 Ibidem, p. 1 1 2.

G4 Ibidem. p. fZ74,
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Călugăreni, Chilii, Pănceşti răsculaţii au împărţit moşiile 55. Reprimarea
răsculaţilor a fost cruntă : regimentul 8 de călăraşi a " plecat grabnic
la Roman" 56 să tragă în răsculaţi. Mulţi dintre ei au fost arestaţi şi
maltrataţi. La Păuneşti şi la Stăniţa, călăraşii, sub conducerea unui
căpitan, au maltratat în mod barbar pe mai mulţi locuitori. Ţăranilor
" care citesc ziare amicilor, li se aplică cîte 400 de trăgătoare " 57• Frămîn-

Fig. 7. - Familie de ciobani din Muntii Neamtului.

tările maselor ţărăneşti vor continua într-un lanţ aproape neîntrerupt,
culminînd cu marea răscoală din primăvara anului 1 907. Ingrijorarea
cercurilor conducătoare, determinată de extinderea acţiunilor şi propa
gandei socialiste la sate, cît şi curajul de luptă al ţărănimii au fost recu
noscute şi de Radu Rosetti "Elementele socialiste din Moldova . . . se
încercară în iarna următoare ( 1 889 n.n.) să aţîţe în judeţele Iaşi, Vaslui,
Roman şi Bacău o mişcare . . . printre ţăranii îndeobşte săraci ai acelor
ţinuturi" 58. Efectele propagandei socialiste s-au resimtit în satele jude,
55 Ibidem, p. 277.
56 Ibidem, p. 274.
57 Dreptatea, din 25 mai 1 888, Bucureşti.
51 Radu Rosetti, Pentru ce s-au răsculat ţ4ram..,

·

Bucureştii, a�7.
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ţului prin deşteptarea şi dezvoltarea conştiinţei maselor de ţărani
exploataţi ; există documente contemporane din care rezultă că o serie
de revolte şi răscoale ţărăneşti din judeţul Neamţ au fost impulsionate
de propaganda socialistă.
Socialiştii din Roman au răspîndit în rîndul maselor o serie de teze
înaintate cu caracter burgheza-democratic şi uneori chiar socialiste, însă
alte ori au fost şi adepţii unui legalism excesiv, legalism care a caracte
rizat de altfel întreaga activitate a lui V. Gh. Morţnn 59, Cu ocazia alege
rilor din 1 889 socialiştii au început campania împotriva nelegiuirilor
autorităţilor şi ale pref�ctului de Roman care împiedica desfăşurarea
liberă a campaniei electorale 60• Socialiştii nemţeni constatau j ust că,
" cercetînd fără părtinire societatea de acum sîntem izbiţi de contrastul
groaznic ce ni-l înfăţ�ează : pe de o parte minoritatea burgheză,
îmbuibată de bogăţii, trăind în belşug ; pe de altă parte, mulţimea prole
tarilor şi despoiaţilor, suferind în calicie, zăcînd în mizerie. Niciodată
acest contrast n-a fost mai dureros ca acum . . . cruda dezbinare dintre
bogat şi sărac se ascute mereu şi, cu toată propăşirea, mizeria apasă
mai greu decît totdeauna pe umerii proletariatului" 61• Dreptatea nu
trebuie aşteptată de la stăpînitori, ci trebuie să şi-o facă singură "mul
ţimea fără număr, căreia îi ghiorăie maţele " 62• Deşi unii socialişti nu
înţelegeau rolul istoric al proletariatului, trebuie relevată atitudinea lui
decisă şi combativă, străduinţa de a lămuri pe înţelesul celor mulţi din
judeţ, cauzele suferinţei lor şi necesitatea de a le pune capăt.
Procesul de organizare a muncitorilor din judeţul Neamţ s-a desfă
şurat paralel şi concomitent cu acela de maturizare politică şi ideologică,
cunoscînd o linie ascendentă mai ales după trecerea cercurilor socialiste
pe poziţiile marxismului. Inceputul anului 1 890 marchează un pas impor
tant în dezvoltarea mişcării muncitoreşti,. Din documentele vremii reiese
că-n ţară existau trei cluburi principale la Bucureşti, Iaşi şi Galaţi şi
mulţi aderenti "în alte centre ca Roman, Brăila, Ploieşti " 63• Crearea şi
activitatea cercurilor ş� cluburilor muncitoreşti au pregătit terenul pentru
înfiinţarea partidului politic al clasei muncitoare din România. Astfel,
cercul muncitoresc din Roman s-a transformat în club muncitoresc. Cu
această ocazie a apărut şi organul de presă socialist Inainte.
Dezvoltarea mişcării muncitoreşti a făcut necesară înfiinţarea în
martie 1 893 a P.S.D.M.R. La congresul de constituire al P.S.D.M.R. clubul
muncitorilor din Roman a fost reprezentat prin 5 delegaţi 64• Acest
SP Docume nte din mişcarea muncitoreascd

1872-1916, sub redactia lui M. Roller,
Editia a II-a, Editura C.G.M., 1957.
60 Ciocoiul, din
5 februarie 1 889.
6 1 Şcoala noud, nr. 1 4, din februarie 1 890.
62 Ibidem , nr. 1 6, din aprilie 1 890.
63 Documente din mişcarea muncitoreascd 1 872-1916, p. 176.
� Document e din istoria mişcdrii muncitoreşti din Romdnia, 1893--1 900, Editura
Politici, Bucureşti, 1 969, p. 4.8, d.
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congres a demonstrat voinţa unanimă a proletariatului român de a-şi
făuri statul său maj or de luptă. Crearea î n 1 893 a P.S.D.M.R. a încununat
o întreagă etapă de dezvoltare a mişcării muncitoreşti din ţara noastră,
a marcat un pas înainte pe calea organizării proletariatului din România
şi a luptelor sale împotriva exploatării, ilustrînd saltul calitativ pe care
l-a înregistrat m�şcarea noastră muncitorească în evoluţia sa ascendentă.
Printre organele de presă nou apărute după înfiinţarea P.S.D.M.R. se
numără şi Proletarul ( fig. 9) al cărui unic număr, tipărit la Roman,
poartă data de 1 6 decembrie 1 893. Ziarul promova politica P.S.D.M.R. ,
fiind un organ socialist. Ideea necesităţii unirii proletariatului, a orga
nizării rîndurilor sale, ca o chezăşie a succeselor mişcării muncitoreşti,
este subliniată cu pregnantă în ziar. " Vom căuta ca această clasă . . . să
cunoască însemnătatea cuvintelor zise de Karl Marx, marele cugetător
al veacului nostru, că numai prin frăţie şi unire toti muncitorii, de orice
fel, vor scăpa de robia claselor bogătaşe, repetîndu-le neîncetat : Prole
tari din toate ţările, uniţi-vă ! " Gs. In domeniul gîndirii sociale, în pro
blemele majore ale vieţii economice şi politice din ţară - problema
agrară, necesitatea dezvoltării industriale a ţării, desăvîrşirea statului
unitar national -, clasa muncitoare a căutat să formuleze puncte de
vedere de natură să reflecte atît propriile aspiraţii, cît şi pe cele ale
maselor largi populare.
Datorită strădaniilor elementelor muncitoreşti din conducerea cen
trală şi a cluburilor locale, P.S.D.M.R., în cei 7 ani de activitate
( 1 893-1 899) s-a preocupat îndeaproape şi de problema organizării mun
citorilor pe linie profesională. Printre primele sindicate create în deceniul
al 1 0 -lea al secolului trecut menţionăm Societatea ,. Infrăţirea" a munci
torilor din Piatra Neamţ ( 1 894). Această organizatie economică-profe
sională şi-a desfăşurat activitatea pe baza unui statut care conţinea
elementele caracteristice sindicatelor. Astfel, referitor la scopul acestei
organizaţii, în statut se menţionează ,.progresarea materială, morală şi
intelectuală, a tuturor muncitorilor din a cest oraş prin : a) formarea unui
singur grup de muncitori ; b) organizarea şi luminarea lui prin grai,
scris, şcoală, bibliotecă etc. ; c) înlăturarea neînţelegerilor ce se vor ivi
printre muncitorii membri ; d) ajutorarea in caz de lipsă de lucru ;
e) lupta pentru neatîrnarea muncitorului " . Aceste prevederi oglindesc
caracterul de clasă a acestei organizaţii.
O pondere deosebită în activitatea P. S.D.M.R. şi a cluburilor sale
locale a constituit-o lupta pentru vot universal. Parte integrantă a pro
gramului politic al partidului, lupta pentru obţinerea votului universal a
ajuns treptat să reprezinte una din principalele coordonate ale activităţii
P.S.D.M.R., exagerindu-i-se importanţa printre formele şi metodele de
luptă ale clasei muncitoare pentru înlăturarea exploatării. Pe această
65 Proletarul,

nr.

1, din 16 decembrie 1893.
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linie se înscrie şi indicaţia dată de Consiliul general al P.S.D.M.R., in
şedinţa din 5 decembrie 1 893, socialiştilor nemţeni de a se opune candi
datului conservator şi a susţLne candidatura la colegiul al doilea de
deputaţi, a liberalului Ernest Vîrnav, care promitea că "va lupta pentru
cîştigarea imediată a votului universal" 66.
La congresul al II-lea al P.S.D.M.R. , unde sub influenţa elemen
telor muncitoreşti înaintate, se aprobă moţiunea asupra problemei agrare,
prin care toate grupările socialiste erau îndrumate să înceapă agitaţia
pentru înfiinţarea la sate de bresle ţărăneşti 67, din cei 94 de delegati,
clubul socialist din Roman era reprezentat prin 10 delegati Gll. ln ciuda
atitudinii oportuniste a unora dintre conducătorii noului partid, îndeosebi
a elementelor burgheza-liberale, P.S.D.M.R. a condus timp de 6 ani lupta
cl asei muncitoare din tara noastră, pentru revendicări economice poli
tice şi sociale. Nereuşind să-şi lărgească activitatea în rîndurile ţăra
nilor si ale burgheziei mici şi mentinîndu-se la tactica parlamentară,
conducătorii intelectuali ai P.S.D.M.R. , între care V. Gh. Morţun, Ioan
Nădejde, G. Diamandi şi Alexandru Radovici, numiti "generoşi" au
dezorganizat, în aprilie 1 899, partidul şi s-au înscris :in Partidul Naţional
Liberal. Militantii consecventi au continuat însă mai departe lupta pentru
socialism în cadrul clubului muncitorilor din Bucureşti.
3. MIŞCAREA MUNCITOREASCA DIN JUDEŢUL NEAMŢ INTRE

1900--1 914

Elementele înaintate, revoluţionare din P.S.D.M.R., s-au străduit,
mai ales în ultimii ani ai secolului al XIX-lea, să imprime activităţii
partidului o linie pătrunsă de spiritul de clasă, combativă, iar după dezor
ganizarea acesteia să ridice steagul de luptă al proletariatului şi să con
tinue activitatea revoluţionară. Grupaţi în j urul ziarului Lumea noud,
care a continuat să apară pînă la 1 octombrie 1 900, în cluburi şi orga
nizaţii profesionale muncitoreşti. militantii socialişti erau hotărîţi să
continue activitatea revoluţionară. La inceputul secolului al XX-lea,
acestui grup i se alătură noi şi noi luptători care vor porni acţiunea de
reorganizare a mişcării sindicale, de refacere a partidului politic al clasei
muncitoare din România. Prin dezorganizarea P.S.D.M.R. mişcarea socia
listă a cunoscut o trecătoare stagnare pînă în 1 902 cînd, odată cu înfiin
ţarea cercului socialist "România muncitoare şi a gazetei cu acelaşi
nume, a început o nouă etapă în dezvoltarea mi,şcării muncitoreşti. Prin
cipalul ei obiectiv a fost pînă în 1 907, lupta contra corporaţiilor şi oentru
înfiinţarea sindicatelor.
66 Documente din istoria mlşcdrli muncitoreşti din RomdnJa, 189�1900, Editura

Politic!, Bucureşti, 1 969, p. 1 74.

67 Ibidem. p. 234 .
61 Ibidem, p . r212.
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In martie 1 905 a luat naştere la Bucureşti, primul sindicat munci
toresc din România, prin stăruinţa muncitorului tîmplar 1. C Frimu, fiu
Je ţăran sărac. Exemplul lui, convingător, e urmat pretutindeni. Sub
influenţa elementelor revoluţionare şi a dezvoltării conştiinţei de clasă

Fig. 8.

-

Pagina de titlu

Fig. 9. - Pagin1i de titlu a ziarului

a ziacuJul Sc�a noud.

Prolelarul,

din 16 decembrie 1 893.

a proletariatului s-a trecut şi în judeţul Neamţ la organizarea profe
sională a muncitorirnii, creîndu-se sindicatul cismarilor 69, La 30 iulie
1 907, cu prilejul aniversării a doi ani de la înfiinţarea sindicatului
cismarilor, a apărut la Piatra Neamţ gazeta ocazională Cismarul,
număr unic 70•
In septembrie 1 906 are loc prima confetfinţă muncitorească care
alege Comisia Generală a Sindicatelor din România. Dezvoltarea mişcării
muncitoreşt� impunea reconstituirea Partidului Social-Democrat din
69 Documente din mişcarea muncitorească 1872-1916, p. 329.
70 Cizmarul,

din 30 iulie 1 907.
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România, care s-a şi făcut la congresul convocat la sfîrşitul lunii
ianuarie 1 9 1 0. La acest congres muncitorii din Roman au fost repre
zentati printr-un delegat 71, Prin reorganizarea partidului, mişcarea mun
citorească se întărea necontenit. Proiectul de program al P.S.D. adoptat
la congres, sublinia că în România capitalismul se afla in plină dezvol
tare, inclusiv în agricultură, precizînd rolul istoric al proletariatului în
lupta de eliberare a tuturor celor asupriţi. La lupta impotriva capitalis
mului erau chemaţi şi " micii producători de la oraşe şi de la sate, ame
ninţaţi de capitalism" 72.
La 29 iunie 1 9 1 2 au început lucrările celui de-al II-lea congres al
P.S.D.R. şi al sindicatelor. In dezbaterile congresului locul principal l-a
ocupat problema tacticii partidului. Din materialele prezentate la congres
rezultă că-n fabricile din judeţul Neamţ lucrau 6.775 de muncitori şi
exista un sindicat la Piatra Neamţ cu 1 00 de membrii, iar un sindicat
mixt la Roman, cu 23 de membrii 73• Influenta mişcării socialiste la sate
se exercita atît prin presă cît şi direct prin militantii socialişti care
mergeau sau trăiau la sate. Elementele înaintate din conducerea mişcării
socialiste, ca Alecu Constantinescu, 1. C. Frimu, M. Gh. Bujor şi alţii,
militau pentru sprij inirea acţiunilor revoluţionare ale ţărănimii, pentru
atragerea ei pe făgaşul luptei revoluţionare. Pentru activitatea lor
neobosită la sate au fost deseori întemniţaţi. Aşa, de exemplu, în noiem
brie 1 9 1 2 a fost arestat în comuna Dobreni, militantul Alexandru Nicolau,
care venise aici să pledeze pentru ţăranii implicati într-un proces74. Anul
1 91 3 marchează o etapă importantă în acţiunile muncitoreşti şi ţără
neşti. Războiul din 1 9 1 3 a contribuit la ascuţirea contradicţiilor sociale
din ţară. Mişcarea muncitorească a luat poziţie impotriva războiului din
1 9 1 3. Datorită activităţii desfăşurate de unele elemente înaintate din
mişcarea muncitorească, î n satele şi oraşele j udetului aveau loc întruniri
la care participau tot mai multi muncitori şi ţărani. La întrunirea de la
Piatra Neamt au participat p�ste 1 00 de ţărani75• In alte comune, ca
de pildă, la Bodeştii Precista, ţăranii au dezarmat pe arendaş şi contabil,
silindu-i să le plătească drepturile care li se cuveneau de pe urma mun
cilor efectuate 76,
La congresul sindical, care a avut loc la Ploieşti în zilele de 5, 6, 7
ianuarie 1 9 1 4 , s-a înfierat printr-o rezoluţie atitudinea administraţiei
.,faţă de muncitorii militanţi care la . . . Piatra Neamţ . . . sint bătuţi şi
71

Documente din mişcarea mi.Nlcit oreascd 1872-1 916, p. 456.

72 România muncitoare, din 24 ianuarie 1 9 1 0.

73 Documente din mişcarea muncitoreascd 1872-1916, p. 5 1 5.

7'

Relatii agrare şi mişcdri fdrdneştl l.n România, Edituta

p. 1 36.
75 Romârua muncitoare, din 5 mai 1 91 3.
76 Ibidem, din 1 3 Ianuarie 1 9 1 3.
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schingiuiţi de poliţie" pentru simplul fapt " de a fi cerut pentru fraţii lor
de muncă mai multă pîine, lumină şi drepturi" 77• Muncitorii, meseriaşii
şi funcţionarii din j udeţ au protestat împotriva şomajului, scumpetei,
speculei etc. ln întrunirile care au avut loc la 1 7 august 1 9 1 4 muncitorii
şi alţi oameni ai muncii din Piatra Neamţ au protestat împotriva lipsei
de lucru, şi a unor alimente de primă necesitate 78• ln oraşul Roman în
primele 6 luni ale anului 1 9 1 5 s-au organizat 1 5 întruniri şi 5 şedinţe
educative şi s-au împrăştiat peste 1 .000 de manifeste. Asemenea acţiuni
întruneau adeziunea unei largi categorii de oameni ai muncii. Izbucnirea
prirr..ului război mondial a înrăutăţit şi mai mult situaţia clasei munci
toare din judeţ.
4. RĂSCOALA TARANILOR DIN 1 90'1 PE MELEAGURILE NEMŢENE

Istoria socială a României la începutul secolului al XX-lea înscrie
una din cele mai puternice lupte pe care le-a dus de-a lungul veacu
rilor ţărănimea : marea răscoală din 1 907 care, a cuprins în flăcările ei
şi meleagurile nemţene. Pornite ca o adevărată reacţie în lanţ, primele
agitaţii au fost semnalate la 5 martie în localităţile Roznov, Podoleni,
Zăneşti, Buhuşi, Costişa, Orbic, Mănioaia, Zbereşti, Strunga, Muncel,
Hălăuceşti, Criveşti, Brătuleşti 79• După datele existente, pînă în zilele
de 1 2- 1 3 martie, cînd au avut loc ultimele agitaţii ale ţăranilor, au fost
cuprinse de răscoală peste 57 de localităţi din fostul judeţ Neamţ din
totalul de 259 (fig. 1 0) . Desfăşurarea răscoalei din 1 907 î� judeţul Neamt
cun oaşte mai multe etape, determinate fie de momentul izbucnirii ei, fie
de formele de manifestare a acţiunilor ţărăneşti. Astfel, pînă la 9 martie
1 907 răscoala din fostul judeţ Neamţ a cunoscut o intensitat� mai mare,
pentru ca în zilele următoare numărul satelor răsculate să se rărească.
ln primele zile ale răscoalei ţăranii încercau să obţină unele uşurări
la învoielile agricole prin petiţii înaintate arendaşilor, primăriilor sau
chiar telegrame adresate primului ministru, aşa cum au făcut cei din
Costişa, Budeştii Ghica etc. Cînd s-au convins de inutilitatea memoriilor,
au trecut la acţiuni mai energice. Raportată la celelalte judeţe ale Mol
dovei, exceptînd focarul nordic al provinciei, răscoala din Roman a fost
una din cele mai puternice 80, distingîndu-se în desfăşurarea ei două
etape. Prima etapă cuprinsă între 5-8 martie cînd mişcarea localizată
77 Documente din mişcarea munciloreascd 1872-1916, p.

585.

78 Sltuaţia clasei muncitoare din Romdnia 1914-- 1 944, sub redactia
tinescu, But:ureşti, 1 966, t· 10.

79 Mare a ll'dscoa.ld a ţdranilor din 1 901,

rl20-231 .

luiN. N.

Constan

Editura Academiei, Bucureşti, 1 967, p.

80 Ecoul Romanului, din 1 1

martie 1 907, remarca faptul c ă autoriUltile judetene
conduceau cu energie rar.!l m.!lsurile de apilrare.
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la comunele Muncel, Strunga, Heleştieni, Hălăuceşti, Hăbăşeşti, Cri�
veşti şi Brătuleşti a luat forma unor frămîntări î nsoţite de acţiuni violente
impotriva proprietarilor şi arendaşilor. Intre 8-- 1 2 martie, care este ce-a
de-a doua etapă, ţăranii luptă deschis împotriva moşierilor şi arendaşilor,
distrug conacele, devastează numeroase prăvălii, au loc ciocniri sînge
roase cu armata, sînt întrerupte comunicaţiile telefonice 81. Lupta maselor
ţărăneşti din judeţul Neamţ a îmbrăcat forme din cel� mai variate. In
dimineaţa zilei de 5 martie, ţăranii din comunele Roznov şi Podoleni s-au
indreptat spre locuinţele arendaşilor Herşcovici tatăl şi fiul, pentru a le
cere "pămînt mai ieftin" , care, sub ameninţarea răscoalei, fac unele pro
misiuni. In aceeaşi zi s-au răsculat peste 400 de ţărani din Zăneşti care
cereau să li se arendeze pămînt cu 50 bani prăjina. Cei 1 5 soldaţi trimişi
impotriva răsculaţilor s-au dovedit cu totul insuficienţi. In contra ţăra
nilor răzvrătiţi a sosit un căpitan cu o altă trupă de reprimare, arestind
pe principalii agitatori 82,
Concomitent cu lupta împotriva moşierilor şi arendaşilor au fost
semnalate numeroase încercări ale răsculaţilor de a ataca primăriile,
unde de obicei se găseau copii ale contractelor de învoieli. In ziua de 5
martie ţăranii din Strunga s-au îndreptat spre primărie, cu scopul de
a încheia contracte agricole mai avantajoase ; acolo au molestat pe pri
mar şi 1-au obligat să consimtă modificarea vechilor învoieli. De teama
ameninţărilor primarul a fugit la Tîrgu Frumos 83. In comună a fost tri
misă o companie de infanterie şi 1 00 de soldaU din regimentul 8 artilerie.
In zilele următoare, declanşarea răscoalei a fost însoţită aproape peste
tot de încercările ţăranilor de a pătrunde în oraşele şi tîrgurile din
judeţ, fie în scopul de a impune moşierilor şi arendaşilor fugiţi aici noile
condiţii de învoieli, fie pentru a impune pe această cale autorităţilor
cererile formulate în legătură cu pămîntul. Astfel, la 5 şi 6 martie ţăranii
din Costişa, cărora li s-au adăugat cei din satele Orbic, Mănioaia şi
Zbereşti, au plecat în frunte cu Irimia Stan, Ioan U la Irina Arghiropulos,
proprietara moşiei Costişa, să-i ceară pămînt în arendă. La refuzul aces
teia, 400 de ţărani au plecat spre Buhuşi să telegrafieze ministrului de
interne 84• In aceeaşi zi se răsculaseră şi locuitorii din Buhuşi, în marea
lor maj oritate lucrători la fabrică, plutaşi şi ţărani, un număr de aproape
300. Participarea directă a muncitorilor din industrie în sprijinirea luptei
tăranilor, constituie un aspect nou, întîlnit pentru prima dată de la izbuc
nirea răscoalei ţărăneşti din 1 907. Maj oritatea muncitorilor de la fabrica
ele postav din Buhuşi fiind proveniţi din satele din jurul acestui ttrg, şi
avînd legături de familie în aceste sate, s-au alăturat luptei pentru
pămînt a ţăranilor. In zilele următoare ei au trimis o telegramă minis8 1 Universul,

an

XXV. nr. 72, din 15 m artie 1 907.
Editura Academ i.:l, Bucureşti, 1 96"7, p. 227.
83 Ibidem, p. 231 .
84 Arhivele statului Neamţ, fondul Tribuna lului Neamţ, dosar 53/1907, f. 9 ,

82 Marea rdscoa/ă a ţdranilor din 1 907,
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trului de interne prin care cereau pămînt, I-au luat cu forta la primărie
pe arendaşul Michel Leib, obligîndu-1 să ieftinească preţul lemnelor
vîndute, au devastat prăvăliile. 79 din răsculaţii din Buhuşi au fost
arestaţi şi daţi in judecată " pentru rebeliune " . Cu această măsură
răscoala din comunele Buhuşi şi Costişa, unul din principalele centre ale
răsculatilor din judetul Neamţ, a fost înăbuşită.

Fig. 1 1 . -- Fragment din scrisoarea sergentului Stingu
15

Grigore

Riizboieni.
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Repeziciunea cu care se intindeau răscoalele, ca şi indirjirea ţăra
nilor au lnspăimlntat autorităţile judetene, care au asigurat o puternică
concentrare de trupe in judeţ. La 8 martie au fost aduse la Roman regi
mentele 2 roşiori din Capitală şi 7 infanterie din Prahova, iar ulterior
şi regimentul 3 din Calafat 85• Arendaşii şi moşierii şi-au părăsit grabnic
moşiile căutind refugiul la adăpostul trupelor. Oraşul Piatra Neamt era
Impinzit de armată şi s-a intărit paza barierelor cu trupe aduse din alte
părţi ale ţării 86. Cu toate acestea sute de ţărani au căutat să pătrundă
In oraş. Ţăranii din Trifeşti au fost intimpinati la barierele Romanului
de cei 200 soldaţi călări, comandaţi de maiorul Tulea. Au căzut 4 răniţi 87•
La 9 martie peste 200 locuitori de la periferiile oraşului Piatra Neamţ
s-au adunat la primărie, cerînd ieftinirea păşunatului vitelor pe moşiile
Cozla şi Pietricica. La intervenţia autorităţilor locale şi armatei, ţăranii
au fost împrăştiaţi 88. In aceeasi zi, peste 1 .000 de ţărani din satele invecinate, înarmaţi cu ciomege şi topoare, au pătruns în tîrgul Băceşti,
devastînd numeroase prăvălii şi cîrciumi din localitate 89, au înconjurat
puternicul detaşament de militari din regimentul 7 Prahova pe care 1-au
atacat oo. Cu toate că din rîndurile răsculaţilor, din care făceau parte
.,un mare număr de copii de ţărani" 9t, au căzut 4 morţi şi mai mulţi
răniţi, totuşi, timp de două zile autorităţile nu au putut despresura tîrgul.
După cum rezultă din acţiunile răsculaţilor din Dulceşti, Brănişteni, But
năreşti, Războieni, Păstrăveni, Rediu, Bodeştii Precistei, Gîdinţi, Vulpă
şeşti, Secueni etc., printre obiectivele urmările de răsculaţi erau distru
gerea contractelor de invoieli agricole şi dorinţa de a primi pămînt.
La formele folosite de răsculaţi din maj oritatea localităţilor se
adaugă altele noi, cum a fost incercarea răsculaţilor din Roznov de a
pune stăpînire pe gară pentru a împiedica sosirea trupelor în localităţile
aflate in revoltă 92 şi distrugerea de către cei peste 1 . 500 de ţărani răs
culaţi din Miclăuşeni a liniei telefonice între Miclăuşeni şi Doljeşti 93. Un
fapt deosebit de convingător pentru mobilizarea ţărănimii la luptă il
constituie scrisorile pe care le primeau cei care aveau fii în armată şi
care au fost trimişi să înăbuşe lupta ţăranilor. O scrisoare în acest sens
a fost scrisă de sergentul Stîngu Grigore din regimenul 1 5 Războieni,
care se afla la Buhuşl, la cererea mai multor soldaţi din comuna Păstră
veni ( fig. 1 1 ) . In scrisoare ei stăruiau pe lîngă cei rămaşi acasă să facă
.răscoală ", că "de nu veţi face aşa să ştiţi că în zadar mai trăim pe lume" ,
Dimineata, din 12 ş! 1 3 m ar t i e 1907.
Adevdrul, din 1 0 martie 1 907.
Dimineaţa, din 1 1 martie 1 907.
Opinia, din 10 martie 1907.
Ecoul Romanului, din I l martie 1 907 .
Dimineaţa, din 13 martie 1 907.
9 1 Ibidem, di n 1 1 martie 1 907.
92 Marea rdscoald a fdrClJililor d!l) 1907,
'3 J"I)Jrlem, p. 1232,

85
86
87
81!
89
90

:Edjtur!J Academiei, Bucureşti, 1 967.
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arătînd că e nevoie ca " toată obştea să se răscoale, toţi şi mari şi mici" 94•
Intelectualii satelor, învăţătorii şi preoţii, au înţeles in multe cazuri
lupta ţărănimii, acordindu-Ie sprijinul lor 95,
Impotriva ţărănimii răsculate au fost folosite cele mai variate
mijloace, de la încercările paşnice, la forme violente, care s-au soldat
cu uciderea unui însemnat număr de răsculaţi. "Patru ore a ţinut cioc
nirea dintre ţărani şi armată " 96, în comuna Războieni. După 1 1 zile
de Ia izbucnire, răscoala din fostul judeţ Neamţ a fost inăbuşită. Numă
rul ţăranilor arestaţi şi deferiţi justiţiei s-a ridicat la peste 300 97. Supra
faţa fostului judeţ Roman a fost împărţită in şase zone, cu sarcini precise
de oprimare. Lipsiţi de armament şi organizare, ţăranii din judeţul Neamţ,
ca şi din intreaga ţară, au fost înfrînţi de reactiune. Ei au rămas în con
tinuare lipsiţi de pămînt şi supuşi aceleiaşi exploatări cu toată legislaţia
agrară de după 1 907.
Relevînd semnificaţia istorică a răscoalei, tovarăşul NICOLAE
CEAUŞESCU arăta că n Răscoala a dezvăluit marile energii revoluţio
nare ale ţărănimii, reprezentînd una din paginile glorioase ale luptei
sociale a poporului român " .

CONTRIBUTIONS AU HISTOIRE D U DISTRICT NEAMŢ (1878-191 4)

RESUME
La periode contenue entre la cooquete de l'independance de la Roumanie el
l'eclat de la premiere Guerre Mondiale a ete marquce, dans le district Neamt aussi,
par le developpement de !'industrie capit�liste, par le developpement de la bourgeoisie
et du prohHariat industriei.
Le deveioppement de !'industrie se deroule surtout dans les branches de !'indus
trie Iegere. Tandis qu'a Piatra Neamţ et sur la ValiE�e de la Bistrita s'est developpec
!'industrie du bois, du papier et de la cellulose, dans la viile de Roman s'est developpee
surtout !'industrie alimentaire et dans les villes Tirgu Neamt et Buhuşi des fabri
ques de drap.
Le district Neamt avait une industrie plus developpee que les autres dis
tricts du pays.
L'economie du district n'a pas depasse en ensemble la periode du developpement.
du capitalisme. En 1 902 dans le district Neamţ il y avaient 37 grandes fabriques ; 22
fabriques pour le bois et pour le meuble, 8 entreprises alimentaires, 3 fabriques de
textile, 4 fabriques chimiques, une fabrique de papier et deux entreprises diverses.
Dans l'agriculture du district Neamţ la penetration du capitalisme a augmente
la production, mais les formes de l'exploitation du sol ont provoque de profonds ennuis,
qui ont eclaMs dans les puissantes revoltes comrne celles de 1888 et 1 907.,
'-' Arhivele statului, anul IX, nr. 1, 1 966, p. 271.

95 Ibidem, p. 277-278.
96 Dimin eaţa, din 12 martie

1907.

,., Evenimentul, din 29 martie 1907.

,
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Dans les villages du district, la repartit.ion du terrain cootinuait a etre caracte
ris4 par la dommation de la grande propriete des grands propritHaires fonders.
Quoique depuis 1864 jusqu'en 1908 aproximativement 1 1 3843 ha des domaines parti
ruliers et de celles de l'Etat fussent passes dans Ia propriete des 39906 familles du
district un grand nombre de paysans continuaient a ne p115 avoir le terrain agricole
qui devait assurer la nourriture necessaire pour leurs familles.
Les superflcies cultivees augmentent et on emploit des m achines agricoles
plus lnodernes.
Le developpement de l'eco.nomie du district Neamt s'est manifeste aussi dans
le dev eloppement du commerce, dans l'extension du reseau telephonique, des routes, des
cbemins de fer et l'intensification de la navigat.ion fluviale sur Bistrita.
La population du district augmente de 222730 en 1884, a 281 1 09 habitants en 1 905.
Dans cette periode, une place importante a occupe l' action des forces progre
sistes et premi�rement, le mouvement ouvrier et socialiste, qui, c0111tinuant les tradi
tions democraticrues et revolutionnaires, a vise la solution democratique des probl�mes
fondamentales qul se trouvaient devant le peuple roumain.
La propagande faite par Ies socialistes du district Neamt dans les villages a
intensifie l'esprit combatif des pay&MS en 1 888.
Dans le district Neamt. la revolte des paysans eclate en avril 1 888. Les elements
ouvriers deposent des efforts soutenus pour le redressement et le developpement des
organiSI&tions ouvrieres.
Le cercle des ouvriers de Roman s'est transforme en club ouvrier. Au Congr�s
pour la constitution de P.S.D.M.R. ce club eta:it represente par 5 delegues.
Le 15 decembre 1893 apparatt a Roman l'organ socialiste Le proJetafre. Au
deuxieme Congres, le club de Roman a envoye 1 0 delegues. Apres La desorgan.isation
de P.S.D.M.R., Ies militants consequants ont continue la lutte pour le socialisme. En
1 905, a Piatra Neamt, on fonde le syndicat des cordonniers. Au congr�s pour la
reconstilution de P.S.D.M.R. de 1910 a participe aussi 1 delegue de Roman. Dans le
developpement du mouvement des ouvriers succede une nouvelle etape.
En 1 907, eclalees comme une veritable reaction en chatne, les revoltes des
paysans ont envahi le district Neamt. Les premi�res agitations ont ete signalees le 5
mars. Jusqu'au 9 mars la revolte des paysans a connu une intensite plus grande, mais
les jours suivants le nombre des villages revoltes diminue. Pendant cette periode le
mouvement a pris la forme des agitations accompagnees des actions violentes contre
les proprietaires et les fermiers.
Pendant la deuxieme etape, comprise entre le 8 et le 14 mars, s'est elargi verti
gineux, l'intensite des actions paysannes, trouvant son expression dans la lutte contre
les proprietaires et les fermiers, dans la destruction de plusieurs manoirs, dans les
sanglants conflits avec l'armee, dans l'interruption des communications telephoniques.
La revolte n'a pas eclate en meme temps dans le district tout entier, ce qui a
donne aux autorites du district la possibilite de vaincre avec peu de force armee.
A l'occasion de la grande revolte s'est affirme avec une grande force le desir
de justice sociale du peuple, le soif de liberle, la decision d'ecarter, av ec le prix de
sacrifice, les orrangemeiJ,ts părimes, d'ouvrir le chemin du progr�s social.
·

·
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GHEORGHE TĂNASE, GHEORGHE TEPES
Lt!GENDE DES flGURES
Fig.
Pig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Pig.
Fig.
Fig.
Fig.

1. - La nouvelle gare de Piatra Neamţ.
La fabrique de che:rpante ,,L'Abeille" de !"ardlu.
3.
L'atelier de l'orphelinat Ttrgu Neamţ.
4. - La fabrique de drap "Buhuşi".
5. - Le moteur de la fllbrique de drap "Bubuşi".
6.
La oarte du district Neamt avec les loc�lites qui ont ete fondees par des
nouveaux etablissements industriels.
7.
Familie de bergers des Montagnes de Neamt.
8. - La page de titre du joumal L'tkole nouvelle.
9.
La p111.ge de titre du joumal Le proJetalre de 16 decembre 1893.
10. - La carte du district Neamţ avec les localites ou ont eclatle les rl!lvoltes de
1 888 et 1 907.
Il.
La lettre du sergent Stlngu Grigore du regiment 15 Riizboleni.
2.

-

-

-

-

-

-
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UNELE ACTIUNI ALE MASELOR POPULARE DIN JUDEŢUL
NEAMT IN PERIOADA 1917-1921
de IONEL MARIN

Cu prilejul aniversării a 45 de ani de la crearea Partidului Comunist
Român tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU, sublinia că " acţiunile desfă
şurate de clasa muncitoare în perioada avintului revoluţionar, greva
generală din octombrie 1 920, au scos în evidenţă necesitatea creării unui
partid revolutionar, capabil să organizeze şi să conducă proletariatul în
lupta pentru îndeplinirea sarcinilor istorice.
Procesul rapid şi profund de radicalizare prin care trece mişcarea
muncitorească din tara noastră în aceşti ani este însoţit de clarificări
politice şi ideologice, de hotărîrea de a rupe cu reformismul Internatio
nalei a 11-a. Marea maj oritate a membrilor Partidului Socialist din
România se pronunţă pentru transformarea partidului socialist în partid
comunist şi afilierea sa la Internationala a III-a, creată de Lenin, pentru
adoptarea unei linii consecvent revoluţionară" t.
In contextul dezvoltării mitşcării muncitoreşti din ţara noastră, în
cele ce urmează ne vom referi la unele aspecte ale mişcării muncito
reşti din judeţul Neamţ între 1 9 1 7- 1 92 1 .
In j udeţul Neamţ, apariţia proletariatului şi dezvoltarea mişcării
muncitoreşti, s-au făcut mai mult simţite mai ales către sfîrşitul secolului
al XIX-lea şi începutul secolului XX. Existenta unor stabilimente indus
triale in oraşele şi unele comune ale judeţului, tendiţele de mărire a
producţiei în raport de interesele celor ce deţineau mijloacele de pro
ductie făceau posibilă apariţia unor noi detaşamente de muncitori şi a
unor manifestări de clasă din partea acestora, faţă de conditiile in care
li se impuneau să lucreze.
Proletaritul nemţean a fost prezent la bătăliile de clasă ale munci
torimii române. In timpul grevei muncitorilor de la fabrica de cherestea
1 Nicolae Ceauşescu, Partidul Comunist Român continuator al luptelor revoluţio

nare şl democratice a poporului român. a tradiţiilor mişcdrll muncitoreşti şi
socialiste din România, Editura politici'!, Bucureşti, 1966, p. 23-24.

Memoria Antiquitatis, III,

1 97 1 .
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., Goetz " din Galaţi din anul 1 896 .,Au trimis ajutoare materiale susţinute
de încurajări şi urări de victorie muncitori d� diferite centre printre
care Bucureşti, laşi . . . Piatra Neamţ, Bîrlad etc " 2•
Considerînd necesar elaborarea unui studiu amplu şi pe cît posibil
exhaustiv asupra unor aspecte ale mişcării muncitoreşti şi socialiste din
j udeţul Neamţ de la începuturi şi pînă la sfîrşitul celui de-al
II-lea deceniu al secolului al XX-lea, cercetarea de faţă se opreşte
asupra unor momente pe c are le considerăm mai semnificative pentru
această perioadă.
In această ordine de idei evidenţiem existenţa unui important
număr de muncitori la fabrica de postav din Buhuşi, care este una din
vechile fabrici ale judeţului. Exploatarea şi industrializarea lemnului a
determinat apariţia un<;>r însemnate detaşamente de muncitori în judeţul
Neamţ. Monografiile întocmite se referă la un număr insemnat de stabi
limente industriale in dezvoltare pe domeniile c oroanei din raza . jude
ţului Neamţ. Exploatarea pădurii se făcea în regie avind şi exploatări
în antrepriză pe pîrîul Ata 3, Exploatarea în regie datează de Ia 1 894 şi
i n decurs de 1 O ani numai s-au făcut progrese însemnate, atît cu privire
la exploatarea propriu-zisă a pădurii cît şi în industrializarea lemnului.
Prin exploatarea în regie se extrăgeau anual, 1 2.000 m.c. lemn de răşi
noase � . Arborii sînt transportaţi la fierăstrău} domeniului de la .,Piatra
Corbului" unde se transformă în cherestea s. Fierăstrău} din Piatra
Corbului datează din 1 900. Forţa motrică şi hidraulică, lua te din pîrîul
Bicaz şi conduse pe o lungime de 1 . 1 00 m., cîştigă o cădere de 1 1 m. , cu
un debit de peste 1 m.c. pe secundă, producînd o forţă utilă de 1 20 C.P. 6.
In afara acestui fierăstrău, la domeniul coroanei se mai găseau
.
mstalate şi următoarele maşini pentru debitarea lemnului în cherestea :
1.
grătar fierăstrău mecanic ; 2. - grătar deschiderea ramei de 64
cm. ; 3.
două fierăstraie circulare ; 4. - un fierăstrău pendulă ;
5. - un fierăstrău veneţian ; 6. - maşini de ascuţit ; 7. - un strung
mecanic 8. - o maşină de găurit ; 9. - o maşină de presat şi tăiat
dinţi Ia înze ; 1 0. - un dinam de 1 1 0 volti şi 1 0 amperi ce serveşte
Ia iluminarea fabricii şi a locuinţelor lucrătorilor 7• I n aceste instalaţii
se aflau intre 60-70 lucrători, plătiţi în medie cu 2 lei ziua 8. O parte
-

--

·

�

2
3

Georgeta Tudoran, Din istoria luptelor greviste ale prolet ariatului din România ,
voi. IV, Bucureşti, 1 970.
Const. Armi'işescu, Mooogra!ia Domeniului Bicaz din judeţul Neamţ, Tipografia
Gutemberg, 1 906, p. 60.

4 Ibidem, p. 30.

5

Ibidem,

7

Ibidem.

6 Ibidem.

p.

37.

8 Ibidem.
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din lucrători locuind chiar în incinta stabilimentului industrial d e la
Piatra Corbului 9,
Luptele muncitorilor forestieri de pe valea Bistriţei confirmă ten
dinţa clasei stăpînitoare de a intensifica exploatarea omului de către om.
Incă din 1 906 au loc frămîntări ale muncitorilor forestieri din Piatra
Neamţ. Despre aceste acţiuni ne informează articolul Decadenta indus
trială a oraşului Piatra Neamţ, publicat în ziarul Mercurul.
Una dintre fabricile de cherestea din oraş fusese distrusă de flăcă
rile unui incendiu. Organele locale socoteau că vor trebui făcute chel
tuieli prea mari pentru r econstituirea fabricii. Ca urmare a acestei intenţii
în oraş s-au produs mari nemulţumiri ale populaţiei şi, în primul rînd,
a salariaţilor rare rămăseseră fără lucru, neavînd posibilitatea de a-şi
asigura condiţiile de trai pentru ei şi familiile lor.
Gazeta menţionată vedea în nerezolvarea acestei prooteme produ
cerea unor grave perturbaţii şi în asigurarea venitului primăriei, precum
şi imposibilitatea de a asigura de lucru unui număr important de munci
tori din oraşul Piatra Neamţ.
" Nu era destul acestui oraş că e lipsit de un timp îndelungat de
fabrica de postav care nu funcţionează de multă vreme lăsînd, o mulţime
de lucrători fără lucru şi muritori de foame, iată că e ameninţat a avea
şi nenorocirea de a numai avea nici fabrica de cherestea a "Societăţii
Moldova " , care din cauză că primăria nu dă voie a fi restaurată şi
reconstruită pe locul vechi, ar fi luat decisiunea de a o muta şi construi
in alt oraş.
Dacă s-ar realiza zvonul construirii fabricii intr-un alt oraş, oraşul
Piatra Neamţ va avea să sufere o lovitură teribilă prin faptul că va
pierde direct şi indirect o mulţime de venituri. Tezaurul comunei va
resimţi cruda lovitură într-un mod simţitor şi lucrătorii vor avea a
suporta o grozavă încercare, avînd a alege în a muri de foame in Piatra,
sau a colinda în locuri unde "Societatea Moldova " îşi va ridica stabili
mentul eL industrial, atît de folositor pentru clasa muncitoare" 10•
Strădaniile depuse pentru reconstruirea fabricii erau şi în strînsă
legătură cu faptul că această unitate cheltuia în fiecare an aproape jumă
tate milion lei : salarii, simbrii pentru muncă şi plutărit şi această sumă
se răspîndea prin tot oraşul 11.
Sesizînd unele probleme ale muncitorilor nu în mod direct cu inte
resele acestora, ci cu ale comercianţilor, Mercurul sublinia : "De cînd
cu nenorocitul incendiu care a distrus acest stabiliment, faţa oraşului şi
a comerţului român în general, am văzut pe muncitori plîngînd şi strigînd
că le-a fost răpită pîinea zilnică şi împreună cu muncitorii, orice cetă' Ibidem, p. 47.
to Mercurul, ziar de iniOil'matie pentru comert şi industrie, Piatra Neamt. anul 1,
nr. 24, p. 2, (Arhivele statului Neamt).
11 Ibidem.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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ţean pietrean cu multă părere de rău va primi ştirea că fabrica ,.Moldova"
nu va mai fi reconstruită în oraşul Piatra Neamţ. Ca adevăraţi binevoi
tori ai oraşului Piatra, dorim ca " Societatea Moldova" să fie în poziţiunea
de a-şi schimba decisiunea, rămînînd între noi, spre fericirea lumei mun
citoare şi comercială" 12.
O dată cu dezvoltarea industriei s-a dezvoltat şi clasa muncitoare
care îşi asuma din ce în ce mai mult rolul de apărător al intereselor
celor ce muncesc.
In timpul răscoalei din 1 907 muncitorii nemţeni nu numai că s-au
solidarizat cu lupta ţărănimii ci, în unele localităţi, au participat activ
la lupta pentru pămînt.
In procesul de clarificare a muncitorimii un rol important 1-a avut
presa socialistă care incepuse, mai ales la inceputul secolului al XX-lea,
să apară cu o frecvenţă tot mai mare. Aceasta a avut darul de a clarifica
din punct de vedere ideologic şi organizatoric clasa muncitoare. Foarte
interesant ni se pare din acest punct de vedere conţinutul unei broşuri
ce a circulat în rîndul muncitorilor pietreni intitulată : .. Convorbiri intre
doi muncitori" , apărută in editura Cercului Socialist din Bucureşti tn
anul 1 9 1 4, pe a cărei copertă ca antet se afla indemnul : ,.Muncitori de
prin oraşe şi de prin sate, uniţi-vă" , iar pe diagonala aceleiaşi coperţi se
găsea înscrisă lozinca : ..Trăiască votul universal" 1 Lucrarea amintită
făcea un înflăcărat apel către toţi muncitorii şi ţăranii, să participe in
ziua de .,Duminică, 20 aprilie ( 1 9 1 4) la împrăştierea de foi şi manifeste
la manifestaţie, pentru vot direct, egal şi secret" 13.
Desigur, putem să desprindem faptul că lupta pentru obţinerea drep
turilor politice era un obiectiv principal al maselor muncitoare din acea
vreme. De fapt, urmare acestor acţiuni este reorganizarea Partidului
Social-Democrat Român, ce a avut loc în 1 9 1 0, care a constituit un mare
pas înainte pe drumul organizări� clasei muncitoare.
Cu toate condiţiile deosebite de la j umătatea celui de-al II-lea
deceniu al secolului nostru, mişcarea muncitorească şi socialistă pe plan
mondial şi din România se îndreaptă cu paşi tot mai repezi şi siguri spre
noi izbînzi in lupta impotriva exploatării, pentru cucerirea puterii, pentru
instaurarea dictaturii proletariatului făcînd mari paşi inainte pe drumul
organizării clasei muncitoare" .
.,Marea Revoluţie Socialistă din Octombrie, făurirea primului stat
socialist din lume, a arătat tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU, au deschis
tn istoria omenirii epoca revoluţiei proletare, epoca trecerii de la capi
talism la socialism. Victoria proletariatului din Rusia condus de Partidul
Comunist făurit de Lenin, ideile lui Octombrie, au stimulat aportul revo
luţionar al clasei muncitoare, al maselor largi populare pe toate meri12 Ibidem.
13 Convorbire Jntre doi nwncilori, Editura cercului soci-alist BuCUI'eşli, 1914, cap. I,
p. 6. (Arhivele statului Fii. jud. Neamţ.
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dianele globului, răsunînd ca un indemn înflăcărat la lupta pentru reali
zarea aspiraţiilor lor de libertate şi progres pentru eliberarea socială
şi naţională" 14.
In acest context se desfăşura intensificarea acţiunilor revolu
ţionare, lupta pentru făurirea Partidului Comunist Român, detaşament de
avangardă al clasei muncitoare, exponent fidel al intereselor tuturor
oamenilor muncii. Aşa după cum se ştie, contradicţiile dintre proletariat
şi burghezie, dintre ţărănime şi moşierime, ca şi c onflictele dintre diferi
tele grupări ale burgheziei, au determinat o profundă criză a vieţii poli
tice româneşti, care a dăinuit de-a lungul intregii perioade cuprinsă
intre anii 1 9 1 8- 1 92 1 15,
Conditiile social-economice şi politice interne, pe de o parte, şi
influenta conjuncturii internationale, pe de altă parte, au determinat un
puternic avint revolutionar al maselor populare din România, avint care
a durat din anul 1 9 1 8 şi pînă la sfîrşitul anului 1 92 1 16. In fruntea acestei
largi mişcări de masă a stat proletariatul industrial, care a atras după
sine in luptă o serie de categorii sociale neproletare. Atît maseie munci
toreşti proletare cit şi cele neproletare s-au ridicat la luptă pentru a
cuceri de la clasele dominante revendicări economice şi politice ca : spo
rirea salariului, interzicerea concedierilor, îmbunătăţirea condiţiilor de
lucru, respectarea zilei de muncă de 8 ore 17, libertăţi democratice, recu
noaşterea sindicatelor, recunoaşterea consiliilor muncitoreşti, demilita
rizarea intreprinderilor, democratizarea aparatului de stat, instaurarea
republicii, mentinerea neutralităţii statului român faţă de. tevoluţia rusă.
Cele mai răspîndite forme de luptă aie muncitorilor au fost grevele
şi demonstratiile ts.
Şi tn judeţul Neamţ, atit presa cit şi documentele de arhivă ne
pun la dispoziţie numeroase informaţii din care rezultă că la lupta gene
rală a maselor muncitoare din ţara noastră li s-au alăturat şi acţiunile
muncitorilor pietreni, printre primele din acestea fiind greva muncitorilor
ceferişti din staţia Piatra Neamf şi a celor învecinate. Ziarul Mişcarea
făcea precizarea că acţiunea ceferiştilor ar fi fost determinată de faptul
că dupA plecarea lor ( a liberalilor) de la putere şi venirea conservato
rilor, aceştia din urmă nu s-au tinut de cuvint in privinţa asigurării ali
mentaţiei prin economate a muncitorilor ceferişti19, Cunoscut este însă
faptul că rotativa guvernamentală, punea in scena politică in acea
perioadă cu o frecvenţă nemaiîntîlnită, guverne care "reprezentau" tot
Ni colae Ceauşescu, op. cit., p. 21-22.
15 Istoria Romdnlel, Compendiu, Editura Didacticil şi Pedagogicil, Bucureşti. 1969.

14

p. 456.

1 6 Ibidem, p. 457.
11 Ibidem, p. 458.
11 Ibidem, p. 459.
19 .Mişcarea, cotldln

NelliDl)

national liberal, Anul X, o.r. 196, 1918, 2. (Arhivele statului
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro

IONa MARIN

felul de grupări politice a căror promisiuni rămîneau simple motive de
propagandă tn favoarea uneia sau alteia din aceste grupări. La articolul
intitulat Fapte şi observaţii, ziarul amintit face precizarea, că "De mai
bine de 3 zile sîntem martori ai unor acte dintre cele mai îngrij orătoare,
care se petrec printre personalul de la C.F.R. Două greve ale lucrătorilor
din atelier, o grevă a mecanicilor şi una a personalului de tren" 20• Ni se
pare că manifestarea unei grij i atît de atente faţă de personalul C.F.R.
era determinată de scopuri politice bine cunoscute ale partidului liberal
care, aprecia că muncitorii ceferişti au fost "lăsaţi astfel în voia soartei ",
fiind nevoiţi să se aprovizioneze din comerţ, unde toate cele strict nece
sare se ridicau la preţuri fantastice 2 1• Desigur cei ce criticau aceste
stări de lucruri nu au schimbat situatLa muncitorilor ceferişti, ca de altfel
a nici uneia din celelalte categorii de muncitori.
Pe baza unor documente de arhivă şi din istoria mişcării muncito
reşti privitoare la j udeţul Neamţ, ne vom ocupa în cele ce urmează de
evidenţierea unor momente mai importante ale mişcării muncitoreşti şi
ţărăneşti din această perioadă de avint revoluţionar care au prefaţat
crearea în mai 1 92 1 a Partidului Comunist Român.
România se afla în această perioadă într-o situaţie deosebită, ca
urmare a participărij ei la războiul mondial, unde făcuse sacrificii mari
pentru păstrarea puterii sale naţionale. Pagubele României în primul
război au fost mari, mai ales dacă avem în vedere existenţa în timpul
războiului · a trupelor străine, cotropitoare, care au j efuit fără milă bogă
ţiile solului şi subsolului ţării noastre. Numai pagubele suferite în urma
războiului de fostul j udeţ Neamţ au fost evaluate la suma de 53.699.968
lei 22• Dacă la această sumă s-ar adăuga şi unele canităţi de alimente şi
îmbrăcăminte pe care populaţia le-a oferit sau le-a fost cerută, sau chiar
confiscate, precum şi un număr important de vite şi unelte am putea să
ne dăm seama de mărimea valorilor puse la dispoziţia armatei. La greu
tăţile provocate de război se adăugau şi metodele folosite de autorităţi
care impuneau celor rămaşi acasă să lucreze în mod obligatoriu
pe pămînturile moşiereşti, cît şi intensificarea muncii in întreprin
derile industriale 23.
Mişcarea socialistă locală avea o puternică înrîurire asupra maselor
muncitoare din j udeţul Neamţ. In această ordine de idei menţionăm
aprecierea Conferinţei Regionale a organizaţiilor sindicale şi socialiste
din Moldova, ţinută la laşi în zilele de 27 şi 28 septembrie 1 9 1 9 din ale
cărei concluzii se evidenţiază un hotărît protest al muncitorimii moldo
vene faţă de . măsurile de represiune luate de guvernul burgheza20

Ibidem

2 1 Ibidem:

�2 Arhivele Statului Neamţ, fondul Prefectura Neamţ,
23 Ibidem.

dosar
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moşieresc :M, " Ridicăm protestul nostru impotriva inchiderii de localuri,
suprimiirii dreptului de intrunire, percheziţiuni şi consfisciirilor, impo
triva arestărilor şi trimiterilor la curtile marţiale de care au fost lovite
organizaţi,ile şi tovarăşii noştri din Dorohoi, Botoşani, Piatra Neamţ,
Roman, Birlad, Bacău, Tîrgu Neamţ, Moineşti, Focşani, Miiriişeşti, Paşcani,
Tîrgu Frumos, Podul lloaiei" 25,
Desigur şi la Piatra Neamţ, ca şi in alte părţi, au fost s emnalate de
presa muncitoreascii, o serie de aspecte privind creşterea stării de spirit
revoluţionar a maselor populare. Un raport al Comitetului Regional laşi
asupra activităţii socialiste şi sindicale in Moldova de la 16 august 1 9 1 6
ş i pînii l a 2 0 aprilie 1 9 1 9, scotea i n evidenţă această situaţie. "Războiul
a pus mişcarea socialistă din întreaga ţarii intr-o situaţie foarte grea.
Mobilizarea, starea de asediu şi cenzura au făcut imposibilă orice acti
vitate de organizare şi propagandă sindicală şi socialistii. Comitetul
regionţtl potrivit mandatului încredinţat a dat tot sprijinul organului
mişcării din Moldova. A stabilit legături şi a contribuit la reorganizarea
secţiunilor sindicatelor şi cercurilor tineretului din Vaslui, Huşi, Roman,
Bîrlad, Bacău, Piatra Neamţ, Galaţi şi Fălticeni, intretinind cu ele cores
pondenţă, dîndu-le toate lămuririle şi îndrumările necesare şi trimitind
delegaţi in cîteva din aceste localităţi" 26,
Creşterea numerică dar şi a conştiinţei de clasă a muncitorilor a
făcut posibilii solidaritatea muncitorilor pietreni cu marile acţiuni orga
nizate de proletariatul român. Vorbind despre solidaritatea acestora cu
muncitorii din diferite localităţi din tarii nu putem să nu ne referim la
faptul cii in timpul luptelor greviste desfăşurate de muncitorii tipografi
din Bucureşti în decembrie 1 9 1 8, la Piatra Neamţ s-au manifestat puter
nice sentimente de simpatie şi solidaritate cu lupta muncitorimii din
Bucureşti, aşa explicîndu-se de ce poliţia a operat arestări in rindul
conducătorilor locali ai mişcării muncitoreşti şi socialiste care, in urma
j udecării proceselor, au fost condamnaţi la executarea unor pedepse
între 2-3 ani. Printre cei ce au suferit de pe urma măsurilor represive
ale organelor de siguranţă ale statului pentru manifestarea solidarităţii
lor cu evenimentele din 1 3 decembrie au fost Iancu Zaharia, Vasile
Ciontu, Ştefan Mihăilescu şi alţii.
Dar mişcarea socialistă pietreană avea să ridice din rindurile ei
alte numeroase elemente revoluţionare care au luat parte in fruntea
maselor muncitoare la acţiuni ce aveau să culmineze cu greva generalii
Documente din istoria mişcdrli muncitoreşti din România 1 9 16--1920, Bucureşti,
Conferinta regionald a organizatiilor sindicale şi socia
liste din Moldova. tinuta la laJii Jn zilele de 27 şi 28 septembrie 1913, p. 252.
25 Ibidem.
U Piatra Socialistc1, aprilie 1 947, p. 1 .
24

1 969, Editura Politicii,
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a muncitorim.ii pietrene din 1 9 1 9, cu participarea la greva generală din
octombrie 1 920 şi cu alte bătălii de clasă 27.
Protestul maselor populare faţă de regimul de muncă, faţă de con
diţiile de viaţă şi nivelul de trai foarte scăzut, au culminat cu greva lucră
torilor din fabricile de cherestea de la Piatra Neamţ, care apoi s-a
generalizat. Cu această ocazie secţiunea Piatra Neamţ a Partidului Socia
list şi a sindicatelor a adresat o chemare tuturor muncitorilor oraşului
în care se spunea : "Sînt 6 zile de cînd lucrătorii fabricilor de cherestea
din Piatra Neamţ ne mai putînd suporta mizeria ce o îndurau, au declarat
grevă, după ce patronii lor au refuzat să trat�ze în timp ce lucrau. In
toată ţara muncitorimea lucrează 8 ore şi s-a fixat un minim de salariu,
la noi se lucrează 1 2 ore pe preţuri de foame. Pentru a vă expune pe
larg situaţia reală a muncitorilor din Piatra Neamţ, a protesta, împotriva
încăpăţînării celor ce au făcut milioane din munca neplătită a munci
torilor şi pentru a vă manifesta solidaritatea cu muncitorimea grevistă,
v& cheamă la acţiunea ce va avea loc duminică, 7 curent, la ora p.m., în
sala de sus a hotelului .. Continental". Va vorbi printre alţii şi tovarăşul
M. Băileanu, secretarul Comisiei Generale a Sindicatului" 28• Chemarea
la luptă este semnată în numele muncitorilor de conducerea sindicatelor
muncitoreşti. Secţiunea partidului socialist din Piatra Neamţ, Piatra
socialistă, organ al secţiunii partidului socialist din Piatra Neamţ duminică, 7 decembrie 1 9 1 9 29,
In judeţul Neamţ, dar mai ales în oraşul Piatra Neamţ, dezvoltarea
industrială, şi în mod deosebit industria lemnului, căpătase la sfîrşitul
celui de-al II-lea deceniu al secolului nostru o importanţă deosebită.
Judeţul Neamţ era considerat pentru perioada la care ne referim ca cel
mai important centru al economiei forestiere din ţară, existînd în acea
perioadă 69 stabilimente industriale, cele mai importante fiind fabricile
w Eichler" şi .. Moldova" care posedau utilaje moderne de mare produc
tivitate 30 , Ziarul Socialismul, din 4 decembrie 1 9 1 9 menţiona că la
fabricile existente în Piatra Neamţ lucrau 2.500 de muncitori. După
1 3- 1 4 ore de muncă cei necalificaţi, care formau maj oritatea, primeau
un salariu variind între 1 4- 1 6 lei pe zi, iar cei calificaţi 20 de lei pe zi,
deşi chiar statisticile oficiale consemnau că traiul cel mai modest nece
sita în anul 1 9 1 9 cel puţin 50 de lei pe zi 31. Totalul salariaţilor însă se
ridicau în toate unităţile la 4.000-5.000 organizati în sindicate 32•
27 Ibide m.

28 Documente din istoria mişcd.ril muncitoreşti din România, 1916-1920, Ed. poli
tidi, Bucureşti, 1969, p. 271-272, - Chemarea Secţii.Jllii Piatra Neamt a Parti
dului Socialist şi a sindicatelor !n legdturd cu greva generald din localitate.
·J9 lhirl<>m.
ao Din istoria luptelor greviste ale proletariatului din Romania, val. IV, Bucureşti,
1970, ')). 168,
3 1 Ibidem.
a2 Ibidem, p. 1 69.
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Documentele vremii consemnează că păturile muncitoreşti atit din
localitate cît şi din întreaga regiune sînt agitate 33• In timpul întrunirilor
muncitorii au .. dCt;t afară şi nu vor să primească la întruniri pe agenţii
siguranţei şi poliţiei" 34,
In urma unei astfel de stări de spirit, a înrăutăţi�ii continue a situa
ţiei muncitorilor, cît şi a abuzurilor patronilor, proletariatul pietrean a
înaintat un memoriu patronilor prin care cerea : 1 . Ziua de muncă în
toate fabricile de 8 ore ; 2. Mărirea salariilor cu 30 % a întregului perso
nal în care intrau şi functionarii cu un salariu mai mic de 900 lei ;
3. Recunoaşterea delegaţilor aleşi de lucrători cu care vor trata toate
neînţelegerile ivite în fabrică între patron şi lucrători ; 4. Nici un lucră
tor nu va putea fi concediat pînă ce nu va fi supus acestei comisiuni
afară de abateri grave ca : furt, insulte ş.a. ; 5. Orele suplimentare nu
se admit afară de cazuri de forţă majoră, atunci însă primele două ore
se vor plăti cu 50 % , iar restul cu 75 % . Ore suplimentare se consideră şi
sărbătorile legale. La fabricile unde se lucrează ş� noaptea se vor face
trei schimburi : 8 ore prin rotaţie şi să nu fie un schimb în continuu ;
6. Sîmbăta lucrul va î ncepe la ora 1 p.m. socotindu-se ziua întreagă ;
7. Prezentul angajament se va afişa în toate fabricile din oraş şi judeţ" 35,
Memoriul inaintat de muncitori nu a fost acceptat de patroni. Ca
urmare a acestui refuz greva a continuat începînd să capete un caracter
general, alăturîndu-li-se şi personalul auxiliar, compus din oameni de
serviciu, paznici aşa încît numărul greviştilor a ajuns la circa 3.000 de
oameni 36, numărul acestora sporind continuu. Organele de represiune au
luat măsuri, dar nu au reuşit să intirnideze pe muncitori. In acest timp, la
puţină vreme după începerea grevei, Partidul Socialisti a convocat la 7
decembrie la hotelul n Continental " o mare întrunire cu care prilej s-a
cerut tuturor muncitorilor să dea dovadă de hotărîre i n lupta împotriva
patronilor. O altă întrunire organizată în acelaşi loc s-a ţinut în .ziua de
1 2 decembrie 1 9 1 9, cînd, alături de muncitorii de la fabrica de cherestea,
au participat şi numeroşi cetăţeni care şi-au manifestat solidaritatea lor
cu muncitorii din oraş 37• Datorită abnegatiei, hotărîrii şi curajului de
care au dat dovadă muncitorii grevişti, bătălia lor împotriva exploata
tarilor s-a terminat cu obţinerea revendicărilor formulate. Muncitorii au
obţinut ca urmare a voinţei şi solidarităţii lor următoarele . ..ziua de
lucru de 9 ore, recunoaşterea delegaţilor de fabrică, mărirea salariilor cu
20 % , recunoaşterea sindicatului care avea dreptul de a discuta salariile
n oilor angajaţi" 38,
88 Ibidem, p. 172.
Ibidem, p. 173.
tfi rhirlPm.
36 Ibidem, p. 177.
87 Ibidem
31 Ibidem. p. 181.
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Greva generală a muncitorilor pietreni din 1 9 1 9 este considerată
ca o mare victorie a proletariatului în această parte a ţării, fiind totodată,
prima mare acţiune generală a ofensivei muncitoreşt� locale împotriva
exploatării patronate. Reuşi.ta acestei acţiuni este şi u rniarea faptului că
una din principalele acţiuni în perioada avintului revoluţionar a fost
organizarea muncitorimii în sindicatele roşii la iniţiativa grupărilor
comuniste din ju9-eţ. In condiţiile intensificării exploatării capitaliste
oamenii muncii luptau împotriva acesteia concomitent cu procesul de
organizare. Astfel, la 25 mai 1 9 1 9 a luat fiinţă la fabrica de postav Buhuşi,
" S indicatul Muncitorilor Textilişti " d!l, sub conducerea căruia s-au desfă
şurat luptele greviste de la această mare întreprindere. In. acelaşi an a
luat fiinţă Sindicatul "Lemn-Mobilă " cu sediul în Piatra Neamţ în rîn
durile căruia a intrat muncitorimea forestieră de pe valea Bistriţei w. La
puţin timp după constituirea sindicatelor din Piatra Neamţ şi Buhuşi s-a
pus temelia unor localuri cunoscute sub denumirea de " Casa Poporu
lui " . La Piatra Neamţ această clădire, căreia în urmă cu cîţiva ani i s-a
aplicat o placă comemorativă, se află pe strada Chimiei 41• In acest
local s-au organizat şi, hotărît mai toate acţiunile de luptă ale muncito
rilor forestieri. Luînd exemplul muncitorilor forestieri, muncitorii texti
lişti de la. Buhuşi au construit şi ei un local, numit la fel.
In anul 1 9 19 Sindicatul "Lemn-Mobilă" a organizat mari demons
traţii pe Valea Bistriţei. Cu ocazia zilei de 1 Mai s-au strigat lozinci de
afiliere la Internationala a III-a. Apariţia acestor sindicate nu este
întîmplătoare, existenta lor datorîndu-se faptului că pe teritoriul jude
ţului Neamţ răspîndirea ideilor comuniste în rîndul maselor muncitoare
se fă.cea cu o amploare deosebită. Un raport al Poliţiei Piatra Neamţ,
către Prefectura judeţului Neamţ, recunoştea existenţa luptei revoluţio
nare şi de organizare a muncitorilor. " Ca urmare a organizării muncito
rimii în sindicate revoluţionare, au avut loc mişcări greviste de mare
amploare 42•
Dată fiind amploarea mişcărilor revoluţionare a maselor muncitoare,
guvernul luase o serie de măsuri pentru a intensifica propaganda
burgheză, care, sub masc a unor pretinse reforme muncitoreşti, ce urmau
să fie decretate, urmărea să se realizeze, o armonie socială între muncă
şi capital" . In lucrarea Reforme muncitoreşti, semnată de A. N. Gusti,
se sublinia că, " Proletariatul ajuns la maturitate, la clasa pentru sine, la
conştiinţa puterii şi vointei sale colective nu va mai cere statului legi
de protectLune. El a devenit a-c um destul de capabil şi de puternic pentru
Aurel Roman,

Dm istoria luptelor revolutonare ale muncitorilor texllllşll de Ia
postav Buhuşi, Bucureşti, 1959, p. 50.
40 Din informatii date de membrii de partid din ilegalitate, Ion Cllciulea.nu.
6 1 Ibide m
39

Fabrica de

'2 Ibidem:
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a-şi conduce singur interesele" 'a. Dîndu-şi seama de creşterea acţiu;.
nilor clasei muncitoare, autorul consideră necesar ca statul să ia anumite
măsuri pentru stăvilirea acţiunilor muncitorilor, care au ajuns să inţe
leagă valoarea puterii lor şi a posibilităţilor de afirmare în luptele de
clasă împotriva orînduirii capitaliste. Propunerile făcute de autorul men
ţionatei lucrări, care era adeptul unei împăcări între clasele sociale indi
ferent de pozitia acestora, s-au dovedit a fi nişte paleative. Şi dacă am
evidenţiat această lucrare în studiul nostru, nu am făcut-o decît avînd
in vedere rîspîndirea acestei lucrări în rîndul muncitorim.ii pietrene de
unU adepţi ai " reformelor sociale•". Că muncitorimea pietreană nu a
îmbrăţişat aceste puncte de vedere, este dovedit de Jll a rile lupte ale
muncitorilor, concretizate în greva generală din anul 1 920, la care prole
tariatul judeţului Neamţ a participat cu toată capacitatea şi vigoarea sa.
Şi in judeţul Neamţ, ca de altfel în întreaga ţară, căile şi metodele
folosite pentru inarmarea clasei muncitoare cu atotbiruitoarea învăţă
tură marxist-leninistă, au fost foarte diverse. I n judeţul nostru, prin
cercetările care au fost efectuate, rezultă că ideile leniniste au început
să se răspîndească imediat după revoluţia din 1 9 1 7. Primul document a
fost un articol privitor la personalitatea conducătorului revoluţiei ruse,
Experienta lui Lenin, articol inserat într-un grupaj al revistei ieşene
Glndul liber ( semnat de Teodor Răşcanu) , revistă larg răspîndită şi
in judeţul Neamţ 44• Cu toate minusurile sale, printre care şL ignorarea
totală a rolului maselor la progresul societăţii, articolul este important
prin modul in care apreciază marea personalitate a conducătorului prole 
tariatului rus, întemeietorul partidului comunist din Rusia, primul con
ducător al statului sovietic.
De asemenea, în arhivele locale se găsesc două numere ale revistei
Lupta de clascl, ( nr. 2 din 1 6 iulie 1 920 şi nr. 6 din 16 septembrie 1 920) .
I n primul număr citat s e află un interesant articol intitulat De l a Marx
la Lenin, în care se vorbeşte despre teoria lui Lenin privind cîştigarea
libertăţilor şi drepturilor democratice de către masele muncitoare după
înfăptuirea revoluţiei proletare. Autorul citează unele pasaje din lucrarea.
Statul şi Revolutia, Dictatura proletariatului şi renegatul Kautsky.
La acestea se adaugă citate din lucrările lui Marx şL Engels, prin care se
evidenţiază necesitatea ridicării la luptă a maselor muncitoare, pentru
infăptuirea acelor libertăţi şi drepturi pe care clasicii marxism-leninis
mului le-au preconizat în lucrările lor. Al doilea număr amintit din
Lupta de clascl ( nr. 6 din 16 septembrie 1 920) , conţine o traducere
parţială a cuvîntării lui Lenin intitulată Bolşevicii, comunism şi clasa
tclr clneasccl de mijloc, pe care revista îl intitulează : Raportul tov.
N. A. Gusti. Reforme mUJilcitoreşti, Bu cu reş ti p. 9.
44 RdspJndlrea Jnvdtdt urii leninist e pe terit oriul judetului Neamt, p1nd la vict oria
,

43

insurecţiei armate din 1 944, tn Su p lim�ntul

aprilie, 1970,

şocţal-politi� al ziarului
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Lenin la al 8-lea Congres al Partidului Comunist Rus (bolşevic) 18-22

martie 1 9 1 9. Ultima copertă conţine informatii pretioase privind preocu
parea pentru traducerea şi, dift.lzarea literaturii comuniste : astfel se
menţionează realizarea traducerilor unor opere ale lui Lenin ca Demo
cratia burgheză şi dictatura proletară,
Eroii internaţionalei de la
Berna, precum şi Problema Pu terii Sovietelor. La aceste lucrări se
anunţă că " Librăria Socialistă din Bucureşti str. Sfîntu Ionică nr. 5 mai
pune la dispoziţie literatură asupra Revolutiei ruse, precum şi alte scrieri
socialiste printre care şi lucrarea lui Raicu Ionescu Rion, Religia, familia
proprietatea, precum şi Concepţia materialistă a istoriei de C. Dobro
geanu-Gherea" 45. La Piatra · Neamţ ziarul Socialismul p ătrunsese de
mult în rîndul muncitorilor. Aşa se explică şi existenţa î n Arhivele Sta
tului, a două numere din suplimentul acestui ziar, care conţin referiri
foarte importante pentru cunoaşterea învăţăturii marxist-leniniste 46.
In acţiunile greviste organizate în perioada de după Revoluţia din
Octombrie, se făceau tot mai frecvente referiri la necesitatea aplicării
învăţăturii marxist-leniniste. La marea grevă a muncitorilor textilişti din
Buhuşi, de la care.. s-au împlinit de curînd 50 de ani ( 1 1 - 1 6 februarie
1 920) , muncitorii spuneau cu ocazia întrunirilor premergătoare organi
zării grevelor : "Noi îl iubim pe Lenin şi trebuie să ne organizăm şi noi
după învăţătura lui " 47• Membrii grupelor comuniste care luau cuvîntul
vorbeau de Lenin şi despre necesitatea revoluţiei în România. In acest
sens se cuvine să menţionăm şi moţiunea adoptată de tineretul socialist
din Piatra Neamţ, care se solidarizează cu lupta tineretului din Uniunea
Sovietică - luptător eroic alături de întregul popor pentru apărarea
cuceririlor revoluţionare la care atentau puterile imperialismului inter
naţional : " Tineretul socialist întrunit astăzi 5 septembrie in grădina
" Continental " - se spune in moţiunea adoptată cu acest prilej - îşi
afirmă solidaritatea cu întregul tineret din ţară şi străinătate. Protestează
cu energie impotriva intenţiei criminale a burgheziei care complotează
din umbră contra Rusiei şi proletariatului organizat din ţară" 48.
Un centru important în care se răspîndea ideologia comunistă,
inclusiv lucrările lui Lenin a fost : " Casa Poporului " din Piatra Neamţ,
unde îşi va avea sediul mi�carea muncitorească pietreană. După mărtu
riile lui Ion Căciuleanu, Ion Covrig, ai altor vechi militanţi ai partidului,
la acest sediu a existat o bibliotecă ce conţinea un număr important de
lucrări referitoare la teoria marxist-leninistă, la revoluţia proletară. De
altfel, informaţii în legătură cu existenţa unei literaturi marxist-leniniste
în Piatra Neamţ se găsesc şi din rapoartele organelor de siguranţă ale
statului, care, îngrijorate de influenţa acestei literaturi, propuneau
45 Ibidem.

46 Ibidem.
47 Ibidem.
411 Ibidem.
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măsuri de desfiinţare a bibliotecii existente de la localul sindicatului
muncitoresc. Poliţia oraşului Piatra Neamţ, operativă şi zeloasă în apli
carea unor ordine primite în legătură cu literatura marxistă, raporta
prefectului : .. La ordinul circular nr. 3342 din 26 oct. a.c. avem onoarea
a raporta că vom supraveghea ca dispoziţiunile citatului ordin să se
aplice cu rigurozitate. Totodată supunem cunoştinţei dvs. că D-1 comisar
Teodorescu Ion prin referat scris ne aduce la cunoştinţă că cu ocaziunea
unei descinderi la sindicatul muncitoresc local a găsit că biblioteca sin
dicatului compusă din cîteva mii de broşuri noi toate sînt scrise de Lenin,
şi alţi comunişti ruşi, care probabil s-au introdus şi s-a imprimat în ţară
in mod clandestin. Cum citirea acestor broşuri de către muncitori separat
acei cu ştiinţă de carte şi. de propagandiştii lor la şedinţele serale de la
sindicatele muncitorilor analfabeţi, nu credem că ar îmbogăţi cu nimic
gradul de cultură al muncitorilor ci din contra le-ar infiltra în mintea
lor teorii de care nu-şi pot da socoteala care pot fi dăunătoare siguranţei
publice şi ordinei de stat, vă rugăm să binevoiţi a ordona ce măsuri
putem lua asupra acestor broşuri" 49.
Anul 1 920 a fost bogat în evenimente în ceea ce priveşte acţiunile
muncitoreşti. Foarte puternic s-au manifestat în această perioadă munci
torii textilişti din Buhuşi. Făcînd referiri la activitatea muncitorilor tex
tilişH, în documentele mişcării muncitoreşti se arată că muncitorii buhu
şeni acţionează în contextul mişcării muncitoreşti din întreaga ţară 60• In
Raportul de activitate al Federaţiei Sindicatelor, din îmbrăcăminte, pe
perioada 1 ianuarie---3 1 martie 1 920 se menţiona că la congresul de alcă
tuire au participat şi sindicatele din Buhuşi care numărau 2. 1 45 membri.
In perioada 1 ianuarie---3 1 martie 1 920 s-au mai înfiinţat sindicatele
croitorilor din Roman, Brăila, Ploieşti şi Piatra Neamţ 51• In raportul
amintit se vorbea despre marea grevă de la fabrica de postav Buhuşi,
unde s-a obţinut ca plată a zilelor de grevă, suma de 1 1 3.000 lei, sumă ce
a fost depusă pentru ,. Casa poporului " din Buhuşi. Raportul prezentat
Ia Congres făcea menţiunea că înaintea acestui eveniment au fost ţinute
şedinţe ale sindicatelor din îmbrăcăminte. In acelaşi timp secretarul fede
raţiei a făcut un turneu de propagandă vizitînd oraşele Ploieşti, Bacău,
Buhuşi, Piatra Neamţ, Roman, Botoşani, laşi_ Galaţi, Brăila 52.
Preludiul grevei generale a fost anunţat prin noi acţiuni revendica
tive ale muncitorilor din diferite sectoare de activitate. In acest context
se inscrie marea grevă a muncitorilor textilişti din Buhuşi, organizată la
începutul anului 1 920. Situaţia economică grea a muncitorilor şi durata
mare a zilei de lucru au constituit principalele cauze ale grevei generale
49 ArhiVele statului Neamţ, fondul Politia Neamt, dosar nr. 51/1 920 - 5.

so Documente din istoria mişcării muncitoreşti ain România
1969, p. 449--450.
6 1 Ibidem.
62 lbiţJ�m.
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din februarie 1 920. De altfel, Buletinul Ministerului Muncii, vorbind des
pre grevele desfăşurate intre ianuarie şi mai 1 920, era nevoit să recu
noască următoarele : " grevele din acest interval au fost declarate mai
mult pentru că lucrătorii erau obligaţi să lucreze peste 8 ore pe zi,
primind un salariu relativ mic faţă de nevoile lor crescînde" 63• In intil
nirile organizate la Buhuşi, premergătoare grevei din februarie 1 920,
muncitorii cereau satisfacerea anumitor revendicări. In rezoluţiije adop
tate cu prilejul acestor întîlniri se spunea : ,.Nici piine fără muncă, nici
muncă fără piine, dispariţia proprietăţii individuale, apariţia celei comu
niste, dispariţia avuţiilor boiereşti, căci au fost luate prin răzvrătire şi de
nu vor fi date de bună voie, le vom lua tot prin răzvrătire" 54, Dar cea
mai acută problemă ce era pusă pe ordinea de zi a luptelor revoluţionare,
era aceea a stabilirii zilei de lucru de 8 ore. Cu toate că nu existau con
ditii obiective pentru realizarea tuturor acestor deziderate, muncitorii tşi
arătau dorinţa fierbinte de a lupta pentru obţinerea unor revendicări
politice şi economice.
Apariţia grupelor comuniste, prezenţa lor în mi,şcarea muncito
rească marchează o etapă calitativ superioară pentru întregul proletariat.
Nici organele de stat nu au rămas insensibile la prezenţa activă a gru
pelor comuniste îq mişcarea muncitorească pietreană. Organele însăr
cinate cu siguranţa statului urmăreau arestarea comuniştilor ce activau
la Buhuşi. Astfel la 13 ianuarie, comandantul garnizoanei din Piatra
Neamţ cerea secţiei de jandarmi din Buhuşi să ia urgente măsuri pentru
arestarea agitatorilor revoluţionari din localitate şi trimiterea lor de
urgenţă in capitala judeţului, fie cu trenul fie din post în post. Urmărirea
şi arestarea trebuiau să aibă loc in aceeaşi zi, aceasta fiind in interesul
siguranţei tîrgului Buhuşi 55• Cu toate investigaţiile, jandarmii n-au
reuşit să-i aresteze deoarece muncitorii ii ascundeau ori de cîte ori se
ivea vre-un pericol. Cu toate aceste măsuri de ,.siguranţă " la numai 7
zile, garnizoana Piatra Neamţ raporta Corpului IV armată despre
intrunirile comuniste din Buhuşi la care luau parte sute de muncitori.
Relatînd aceste fapte, garnizoana Piatra Neamţ, menţiona neputinţa auto
rităţilor de a aresta pe ,. agitatorii comunişti" , făcînd menţiuni speciale
asupra acţiunilor muncitorilor care îşi apărau cu dîrzenie c ondud!.torii.
Profitînd de starea de asediu şi de vechea circulară care prevedea că
arie � intrunire trebuie anunţată cu 48 ore înainte, j andarmii şi politia
pun m vedere muncitorilor că vor fi traşi la răspundere pentru călcarea
legilor. Neizbutind nici pe această cale, îi încearcă o nouă stratagemă.
Sub pretextul ,.impiedicării întinderii scarla tinei care bîntuie în locali
tate" , autorităţile caută să contramandeze întrunirea. Muncitorii revo53
6'

68

AureJ Roman, Din istoria lupt elor revoluţionare ale muncitorilor textilişti de
la Fabrica de postav Buhuşi, Bucureşti, 1959, p. 60.
Ibidem, p. 6 1 .
Ibidem. p. 62.
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luţionari refuză categoric să dea ascultare autorităţilor. Intrunirea are
loc şi se desfăşoară cu toată amploarea.
Manifestaţiile revoluţionare ale muncitorilor de la fabrica Buhuşi
au ecou puternic şi în rîndurile ţăranilor din comunele vecine tîrgului.
In Podoleni ţăranii se răzvrătesc împotriva şefului postului de jandarmi
şi atacă localul j andarmeriei. Acţiuni asemănătoare au loc şi în cele
lalte comune 56, Efervescenta revoluţionară ce caracteriza în această
perioadă muncitorimea buhuşană era stimulată şi de faptul că tot în iarna
anului 1 920 se desfăşurau o serie de acţiuni de organizare a clasei munci
toare, de pregătire a unor noi ofensive împotriva exploatării. Astfel, la
inceputul lunii februarie, au loc conferintele regionale ale organizaţiilor
muncitoreşti din judeţul Neamţ, Roman şi Bacău, Ia care au fost repre
zentati circa 4.000 muncitori, Ia care au fost discutate nenumărate pro
bleme ca : propaganda, organizarea muncitorilor, administraţia şi
tactica, fondurile secretariatului regional, casele populare în regiune şi
secţiile lor de librării, descentralizarea şi autonomia ziarului regional şi
propaganda la sate, alegerea delegaţilor regionali la Consiliul General al
Partidului Socialist etc. După 2 zile de dezbateri au fost aleşi pentru cele
de mai sus, patru secretari regionali. Activitatea comunistă în judeţul
Neamţ creşte în intensitate. Problema afilierii la Internationala a III-a,
care frămînta întreaga muncitorime din ţară, este discutată cu aprindere
în organizaţiile socialiste. In luna februarie, toate secţiunile locale ale
partidului socialist, inclusiv cea din Buhuşi, ca şi marea masă a munci
torilor se pronunţă în favoarea afilierii. Muncitorii declarau făţiş :
" Iubim pe Lenin, căci el este mîntuitorul proletariatului nu numai rus.,
dar şi a celui din lumea întreagă " 57,
In această atm osferă revoluţionară muncitorii fabricii Buhuşi
nemaivoind să accepte salariile de mizerie şi condiţiile insuportabile de
muncă, înaintează conducerii întreprinderii la 1 O februarie 1 920, un
memoriu cuprinzînd revendicările lor. Ei cereau : ziua de muncă de 8
ore, şi sporirea salariului intre 50-1 00% 58, Direcţia a refuzat orice tra
tative şi discuţii privitoare la revendicările înscrise în memoriu, crezînd
că astfel va intimida pe muncitori şi-i va determina să renunţe la cererile
lor. Răspunsul Direcţiei a ridicat la luptă pe toţi muncitorii. Propunerea
conducerii sindicatului de a declara grevă generală şi de a lupta cu orice
sacrificiu, pînă la obţinerea victoriei, a fost primită cu entuziasm de toţi
muncitorii fabricii. La 1 1 februarie 1 920 a fost declarată greva generală
Ia care au luat parte nu numai muncitorii, ci şi personalul auxiliar, de
la bucătar pînă la rîndaşul ce îngrijea de cai. De la început greva s-a
caracterizat printr-o puternică unitate şi disciplină, greviştii dînd dovadă
66
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de o înaltă conştiintă revoluţi,onară de clasă. Direcţia fabricii a căutat
prin diferite manevre să spargă greva, obligind pe muncitori să reintre
la lucru. Ea a încercat să atragă pe unii din conducătorii grevei, care
au respins cu indignare propunerile patronilor. Mai apoi, in sala sindica
tului unde se tineau întrunirile greviştilor, direcţia a trimis huligani
înarmaţi. Aceştia ameninţau pe grevişti şi pe conducătorii lor cu împuş
carea, căutau să intimideze şi să provoace tulburări pentru ca astfel auto
rităţile să aibă motiv pentru a interveni. Muncitorii au impiedicat punerea
în aplicare a acestui plan izgonind pe provocatori 59, In ajutorul direc
ţiei" Prefectura Piatra Neamţ mobilizează poliţia, j andarmeria şi justiţia.
La Buhuşi este tri:rp.is procurorul tribunalului din Piatra Neamţ cu ordin
strict secret de a aresta pe conducătorii grevei şi de a linişti spiritele
cu ajutorul forţei. La 1 3 februarie, în fruntea jandarmeriei, procurorul
intră î n sala unde se ţineau adunările şi î ncearcă să aresteze pe fruntaşii
grevei. Muncitorii ripostează cu vehemenţă impotriva autorităţilor şi
organizează o puternică gardă, apărîndu-şi conducătorii şi zădărnicind
planurile direcţiei. In aceeaşi zi, are loc o mare intrunire 1publică de
protest. Muncitorii trimit o nouă telegramă ministrului de interne, cerînd
să înceteze prigoana impotriva greviştilor 60• Ca urmare, direcţia este
obligată să accepte începerea tratativelor cu greviştii,. Tratativele au
început la 1 4 februarie şi au durat 2 zile. In acest timp la Buhuşi a avut
loc o puternică manifestaţie de solidaritate a greviştilor cu delegaţia
trimisă de muncitorii din Piatra Neamţ. La 1 5 februarie, 1 60 muncitori
din Piatra Neamţ au plecat spre Buhuşi cu steagul roşu in frunte, cîntînd
cîntece revoluţionare, pentru a saluta şi încuraj a pe fraţii lor grevişti 61•
La gară ei au fost întîmpinaţi de grevişti şi de locuitorii tîrgului
care le-au făcut o grandioasă mani festaţie de primire. In ordine, coloa
nele muncitoreşti. s-au îndreptat spre sediul sindicatului. Aici în uralele
nesfîrşite ale celor prezenţi s-a citit moţiunea muncitorilor din Piatra
Neamţ, votată la o mare întrunire publică din capitala judeţului, prin
care aceştia îşi exprimau deplina solidaritate cu greviştii, şi-i asigurau
de tot sprijinul lor moral şi material. Intrunirea a fost urmată de o
puternică demonstraţie î n faţa fabricii, unde aveau loc tratativele între
delegaţii muncitorilor grevişti şi patronii î ntreprinderii. Sub presiunea
maselor de manifestanţi şi a creşterii combativităţii greviştillor direcţia
acceptă cererea muncitorilor. A doua zi ( 1 6 februarie 1 920) , muncitorii
au reluat lucrul. Greva s-a încheiat cu victoria completă a lucrătorilor
care luptaseră cu o deosebită dîrzenie pentru drepturile lor 62, In urma
tratativelor dintre direcţie şi delegaţii greviştilor, s-a î ncheiat un contract
colectiv pe termen de 6 luni. Principala revendicare a muncitorilor, ziua

59
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de muncă de 8 ore fusese obţinută. Greva generală, care la inceput
avusese mai mult un caracter economic, a căpătat în cursul desfăşurării
luptelor, datorită combativităţii şi dîrzeniei muncitorilor, un caracter
politic tot mai pronuntat. Muncitorii au cucerit prin lupta lor, în primul
rînd recunoaşterea oficială a sindicatului, a consiliului muncitoresc şi a
delegaţilor muncitorilor, care devin o puternică forţă în fabrică 63• Numai
la citeva zile după această grevă, presa locală consemna unele succese
obţinute de muncitorii textilişti. Astfel, sub titlul : Greva din Buhuşi,
Biruinta, din 19 februarie 1 920 mentiona : lucrătorii fabricii textile in
număr de 1 .500 s-au pus în grevă. Cauza principală a grevei a fost că
lucrătorii au cerut ca milionul afectat de fabrică "fond de ajutorare pen
tru lucrătorii fabricii" să le fie imediat împărţit în întregime. Fabrica s-a
opus voind ca fondul să rămînă neatins, să-1 mărească apoi treptat şi
numai produsul acestui fond să fie dat la nevoie lucrătorilor 64. După 3
zile de tratative greva a încetat, în urma încheierii unui angaj ament de
lucru colectiv, pe termen de 6 luni, prin care lucrătorii obţin aproape in
intregime ceea ce dînşii au pretins. Publicaţia amintită mai scoate în
evidenţă şi faptul că sindicatele au devenit organizaţii puternice ale
muncitorilor.
In urma grevei muncitorii au obţi,nut, aşa după cum relatează infor
maţiile, şi importante creşteri de salariu precum şi satisfacerea altor
revendicări. La încetarea grevei, toţi lucrătorii vor fi prezenţi la lucru,
fără nici o prigonire sau concediere 65.
Procesul de organizare a clasei muncitoare se făcea în condiţiile
existentei unei situaţii. economice destul de grele, cînd nu se asigurau
condiţii de muncă şi viaţă pentru muncitori .
Greva generală din octombrie 1 920 a fost prima mare acţiune
generalizată a muncitorilor din România. La această grevă muncitorii
din Piatra Neamţ au participat cu toată puterea lor. Din oercetarea docu
mentelor aflate în arhiva tribunalului judeţului Neamţ, rezultă că parti
ciparea muncitorilor pietreni la greva generală din octombrie nu a fost
întîmplătoare, greva fiind pregătită şi organizată cu multă minuţiozitate.
Greva generală din octombrie 1 920, a fost prefaţată de greva muncito
rilor de la fabrica de cherestea Straja- Tarcău, în fruntea căreia au fost
muncitorii comunişti, declarată în 28 septembrie 1 920. In acelaşi timp
erau în grevă şi muncitorii de la fabrica de cherestea "Eichler" - Piatra
Neamţ, Galaţi, Comăneşti şi Nehoiu care aparţineau aceleiaşi firme.
Aşa după cum ne putem da seama din cele de mai sus, putem trage
concluzia că exişta o atmosferă revoluţ�onară puternică, că existau
premisele şi condiţiile necesare pentru participarea la o acţiune
63
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grevistă generală. In acest condiţii, pe baza indicaţiilor primite din partea
organelor superioare, la Piatra Neamţ incă cu citeva zile inainte, au fost
luate măsurile pregătitoare pentru organizarea şi desfăşurarea grevei din
octombrie 1 920.
In acest sens, a fost alcătuit un colectiv de muncitori recunoscuti
ca fruntaşi ai mişcării muncitoreşti locale, printre care Iancu Iliescu,
Ion Căciuleanu, Lazăr Măgeaşu (venit din partea organelor centrale) şi
alţii, pentru a strînge fonduri in vederea asigurării unui stoc de alimente
necesare ajutorării muncitorilor grevişti. pentru timpul cit avea să se
desfăşoare greva. De asemenea, au fost luate măsuri pentru o legătură
strînsă şi conspirativă cu conducătorii locali ai muncitorilor de la unitA
tile industriale ale oraşului, in vederea declanşării grevei la data
stabilită. Au fost stabilite unele acţiuni pregătitoare declanşării grevei
ca manifestaţii şi întruniri ale muncitorilor. Astfel, in zilele de 1 7, 1 8,
1 9 şi 20 octombrie 1 920, la iniţiativa Comitetului partidului socialist din
Piatra Neamţ, au avut loc intruniri şi demonstraţii, la care au participat
delegaţii muncitorilor de la toate intreprinderile industriale şi comer
ciale din localitate, plus salariaţii staţiei C.F.R. 66,
Gradul inalt de organizare a muncitorilor a făcut posibilă declan
şarea grevei in momentul în care patronii şi autoritliţije se �teptau
mai putin la acest eveniment. In această direcţie este semnificativ rechi
zitoriul definitiv al procurorului Tribunalului Neamţ, din care rezultă
că "Greva generală care la sfîrşitul lunei oct. 1 920 a ameninţat la un
moment dat nu numai desfăşurarea normală a vieţii economice, dar chiar
siguranta statului, a izbucnit pe neaşteptate în oraşul Piatra Neamţ 67•
Momentul declanşării grevei a fost stabilit la întrunirea din 1 9 oct. 1 920,
cind reprezentanţii Partidului Socialist din localitate au luat cuvintul in
faţa delegaţilor munc i\ orilor adunati. de la toate întreprinderile
industriale şi comerciale, precizîndu-le că peste o zi sau două va izbucni
greva generală. Cu o seară mai tîrziu la întrunirea de la "Casa Poporu
lui " , delegaţii Partidului Socialist au arătat că greva generală va
izbucni în noaptea de 20/2 1 octombrie la toate întreprinderile din oraş,
prin semnalul dat de sirene . Pentru mentinerea secretului şi hotărîrii de
a face faţă tuturor împrejurărilor grele, muncitorii au jurat pe "steagul
roşu" 68• In noaptea de 20/2 1 ocl 1 920, orele 2 şi jumătate a.m. la
semnalul dat de sirena fabricii de cherestea " Bistriţa" (nu este vorba de
actuala fabrică "Bistriţa" , acum 50 de ani fabrica "Bistriţa" de unde a
fost declanşată greva era amplasată în cartierul MărăteL actuala unitate
fiind fosta "Fabrică de perii, pensule şi bidinele - Bach"). Toate cele
lalte întreprinderi au răspuns semnalului începerii grevei din Piatra
66 Arhivele statului Neamţ, dosar nr.
67 Ibide m , p. 327 .
68 Ibidem, p. 328.
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Neamţ, prin fluieratul sirenelor. Muncitorii aflaţi la lucru în schimbul
de noapte, au părăsit în masă întreprinderile, s-au organizat comitetele
de grevă, care au îndemnat pe 'muncitori să nu reînceapă lucrul. Pentru
a se dejuca planurile spărgătorilor de greve, conducerea Partidului
Socialist a convocat în seara zilei de 21 oct. o altă adunare a delegaţilor
muncitorilor, cu care ocazie s-a hotărît formarea unei "gărzi roşii" care
aşa cum rezultă din r echizitoriul procurorului, avea sarcina de a impie
dica orice continuare a lucrului în fabrică şi n a paraliza orice activitate
de viaţă economică a oraşului" 69•
Menţionăm c ă organul de conducere local al grevei era compus
din 1 2 persoane printre care Iancu Iliescu, Lazăr Măgeaşu, Leizer
Matilda, Ion Căciuleanu şi alţii. In n Garda Roşie" au fost numiţi prin
jurămînt, 60 de .muncitori, care, împărţiţi, în grupe de cîte 20, s-au
îndreptat în dimineaţa zilei de 22 oct. 1 920, orele 5, spre poarta fabri
cilor "Moldova" , "Doamna " , ,,Kunel " , unde patronii, ajutaţi, de ele
mentele trădătoare, au reuşit a convinge un număr foarte restrîns de
muncitori a relua lucrul. Intervenţia curajoasă a muncitorilor a făcut ca
planurile patronilor să fie dejucate, greva continuînd şi în dimineaţa
zilei de 22 octombrie. In urma inte�;venţiei brutale a autorităţilor poli
ţieneşti, greva a luat sfîrşit după o desfăşurare de 3 zile. La unele unităţi
greva s-a desfăşurat timp de · mai multe zile. Durata cea mai mare a
grevei a fost la fabrica "Doamna" , de 2 săptămîni. Deşi greva generală
nu a reuşit să satisfacă în întregime revendicările pentru care s-a
declanşat, au fost obţinute totuşi satisfacerea unora dintre cerinţe. De
exemplu, la fabrica n Doamna " salariile au fost majorate cu 1 5 % , iar
timpul de lucru a fost stabilit la 9 ore, faţă de 1 0-- 1 2 ore cît se lucra
pînă la data declanşării grevei. A urmat arestarea capilor mişcării gre
visle care au fost judecaţi şi condamnaţi în baza legii reacţionare
Trancu-laşi, care interzicea muncitorilor dreptul la grevă. Apariţia legii
Trancu-laşi a stîrnit un val de proteste muncitoreşti in întreaga ţară.
Aceste proteste au fost cunoscute ş� în judeţul Neamţ. Subliniind exis
tenţa unor astfel de fenomene, ziarul Socialismul arăta : "Muncitorimea
din ţară se declară gata de luptă. Mitingurile şi demonstraţiile din laşi,
Galaţi, Craiova, Piatra Neamţ dovedesc acest lucru " .
· Din relatăril� _participanţilor l a grevă rezultă că multă vreme după
desfăşurarea acesteia, siguranţa, ai cărei şefi, c omisarii Vasiliu şi Botez,
au schingiuit pe conducătorii grevei, continuînd să-i maltrateze spre
spre a nu mai organiza astfel de acţiuni menite să ducă la sfărîmarea
edificiului capitalist.
După ce se face o trecere în revistă asupra modului in care s-au
desfăşurat demonstraţiile cît şi a mitingului de la "Casa Poporului" din
Cimpina - tn document se face precizarea : "La Piteşti, Bucureşti,
"' Ibidem, p. 340.
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Piatra Neamţ, au avut loc mitinguri de protestare contra aceleaşi legi
şi pretutindeni muncitorimea organizată s-a declarat gata de luptă" 70,
După încetarea grevei generale din 1 920, persecuţiile contra mun
citorilor au continuat prin nenumărate descinderi şi percheziţii la domi
ciliu, prin arestarea şi condamnarea socialiştilor şi a membrilor grupelor
comuniste de către tribunalele militare. Ziarul Piatra Socialistă a fost
interzis, iar biblioteca sindicatului ,.Lemn-Mobilă" a fost confiscată 71•
Foarte interesantă ni se pare relatarea dată de tovarăşii Căciuleanu
şi Leizer Matilda, foşti membri ai comitetului local de conducere a
grevei, din care putem să desprindem pregnant gradul inalt de organi
zare a muncitorimii pietrene. Aşa după cum spune Ion Căciuleanu :
" Muncitorii pietreni fără a avea in vedere o acţiune generalizată a pro
letariatului, au iniţiat numeroase acţiuni îndreptate impotriva exploatării
capitaliste. Imi amintesc de greva generală din 1 9 1 9 din Piatra Neamţ,
dar mai ales despre activitatea tineretului socialist, din care pe vremea
aceea făceam parte şi care a organizat numeroase acţiuni greviste şi de
protest, manifestări de ·solidaritate cu lupta muncitorimii din alte părţi.
Vreau să reamintesc un episod important al luptei noastre. In luna
septembrie 1 920 am organizat o mare adunare a muncitorimii pietrene
cu scopul de a ne manifesta protestul nostru faţă de măsurile luate de
patroni privind unele revendicări cît şi solidaritatea noastră cu clasa
muncitoare din Rusia Sovietică, care lupta eroic pentru victoria deplină
a Revoluţiei din Octombrie. Poliţia şi armata au înconjurat pe mani
festanţi. La semnalul pe care noi l-am dat pentru deplasarea tuturor
manifestantilor la ,. Casa Poporului", unde erau aşteptaţi de alte grupuri
de muncitori, comandantul a dat ordin să se folosească armele. Cu cîn
tecul pe buze însă, am pornit spre ,.Casa Poporului " . Pentru desfăşurarea
grevei generale noi ne-am pregătit cu mult timp înainte pe baza indica
ţiilor primite din partea conducerii Partidului Socialist de la Bucureşti.
Inainte de 20 octombrie au avut loc numeroase întruniri ale muncitorilor
din fabrici şi ateliere manifestînd pentru revendicări politice şi eco
nomice. La 20 octombrie greva generală a izbucnit şi la Piatra Neamţ.
Vreau să subliniez că proletariatul pietrean a dat dovadă de o puternică
atitudine de solidaritate şi organizare ce s-a manifestat în toată perioada
de acţiune pentru realizarea obiectivelor propuse. Pentru a ne putea
da seama de aceasta voi menţiona că din prima zi a declanşării grevei
nu a fost muncitor în oraş care să nu se încadreze în acţiunea noastră.
Dacă am ajuns ca la această mare acţiune grevistă să participe pînă şi
membrii din ateliere, cismari, croitori, căruţaşi. Mulţi dintre servitori
şi-au părăsit stăpînii, participînd la greva generală şi dacă avem 1n
vedere aceste acţiuni putem să desprindem deci concluzia, care era
sfera de cuprindere a muncitorilor în timpul acţiunii greviste. Vreau
70 Documente din istoria mişcdrii llV.lJilCitoreşt l . , ., op. cit., p. 466--472.
71 A rhivele stat ului Neamţ, dosar, 1/1 940, f. 38.
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să menţionez că greva ar fi putut avea o durată mai mare şi că reven
dicările propuse ar fi fost poate obţinute în întregime dacă nu se mani
festau şi unele neînţelegeri ivite pe parcurs, prin transmiterea unor
indicaţii cu privire la încetarea grevei ".
Aşa cum am evidenţiat mai sus, perioada cea mai îndelungată a
grevei a fost la fabrica "Doamna ", despre care Lei zer Ma tilda sublinia :
" Noi am stat mai multă vreme în grevă, peste 2 săptămîni. Am primit
sprijinul celorlalţi muncitori pietreni şi am reuşit să obţinem de la
patron o sporire de 1 5 % a salariilor, iar ziua de muncă de 9 ore in
loc de 1 0- 1 2 ore cît era înainte de grevă. Dacă stau şi mă gîndesc
bine nu a fost deloc uşor, ci dimpotrivă foarte greu, dar am reuşit şi
numai solidaritatea şi voinţa noastră de acţiune ne-a ajutat să cîştigăm ".
Desigur, lipsa unei conduceri unitare a mişcării muncitoreşti a făcut
posibilă înfrîngerea acţiunilor iniţiate de clasa muncitoare, acestea
dovedind încă odată în plus necesitatea creării unui puternic deta
şament de avangardă al clasei muncitoare, al cărui partid trebuia
înarmat cu o teorie înaintată despre transformarea revoluţipnară a
societăţti. Aşa după cum s-a mai menţionat, una din trăsăturile carac
teristice ale etapei avintului revoluţionar în ţara noastră a constituit
acţiunea comună a muncitorilor şi ţăranilor, acţiune în care se oglin
deşte starea revoluţionară din această perioadă.
Un raport din anul 1 9 1 9 al medicului judeţului Neamţ către prefect
arăta că : "după cum rezultă din statistici, este fapt cert că după război
sifilisul - această boală a devenit un adevărat flagel" 72. De asemenea,
pelagra a produs mari nenorociri in rîndul populaţiei. Darea de seamă
a serviciului sanitar Neamţ pe anul 1 9 1 9 înscria un număr de 603 pela
groşi în stare grea. Numai comuna Hangu, singură, deţinea recorduJ
înregistrfrid un număr de 87 pelagroşi 73•
Desigur, războiul la care a participat România a solicitat eforturi
foarte susţinute din partea populaţiei, care, pentru sprijinirea acestuia,
a făcut tot ce a fost posibil ca armatele române să poată să-şi păstreze
şi să-şi mărească capacitatea de luptă pentru apărarea fiinţei naţionale.
Acest lucru fiind dovedit cu prisosinţă prin atîtea locuri istorice rămase
In memoria poporului nostru. Aceste efortul'i se adaugă la agravarea
situaţiei familiilor de ţărani care trebuiau să facă faţă muncii forţate
pe moşii, fapt ce a contribuit şi mai mult la creşterea nemulţumirii gene
rale, şi de aceea ne propunem în cele ce urmează să facem cîteva referiri
la situaţia ţărănimii în această perioadă de timp.
Multe documente arată gradul ridicat al exploatării nemiloase a
lărănimii. In anul 1 9 1 8 un număr de 1 04 locuitori de pe moşia Negriteşti
Podoleni, s-au plins prefectului că administraţia moşiei ii tratează ca
sanitar, dosar 1 0/1919, f. 1 8.
Consilieratul Agricol, dOSM 61/1918, f. 4.

72 Ibidem. Pondul
73 Ibidem ,
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pe vite, iar la refuzul acestora de a mai lucra in aceste condiţiuni, aren
daşul i-a obligat să meargă forţat la muncă pe moşie, escortaţi de jan
darmi 74, Locuitorii de pe moşia Urecheni au refuzat de a mai munci
deoarece sînt prost hrăniţi, fapt pentru care au părăsit moşia. Cazuri
similare au avut loc şi pe moşiile Ghigoieşti. şi Tatomireşti din acelaşi
judeţ 75. Ca şi în alte prilejuri, cauzele care au dus la acţiunile maselor
ţărăneşti a fost lipsa de pămînt precum şi nedreptăţile şi abuzurile in
legătură cu aplicarea legii împroprietăririi. In acest sens, locuitorii din
comuna Bicaz s-au plîns în anul 1 920 Ministerului agriculturii, menţio
nînd că comisia locală de improprietărire nu le-a făcut nici un fel de
dreptate 76, De altfel organele locale ş� centrale de improprietărire,
mînă în mină cu moşierii, au trecut la diferite manevre şi tergiversări
in scopul salvării de la expropriere a marilor domenii. Astfel, legile de
reformă agrară au creat Domeniului Hangu posibilitatea de a se salva
de la expropriere, din suprafaţa de 65.790 ha. nu li s-au împărţit ţăra
nilor decît un număr de 5.000 ha., în timp ce după lege trebuiau expro
priate un număr de 39.250 ha. n.
Hotărîrea curajoasă a ţăranilor de pe Valea Bistriţei, care au cerut
exproprierea acestui domeniu in intregime s-a izbit de rezistenţa moşie
rului Sturza, care a fost susţinut de către Comisia de expropriere a
judeţului şi mai ales al Comitetului agrar. Nemulţumirile generate de
modul in care au lucrat comisiile de împroprietărire au condus la nume
roase acţiuni de protest ale ţărănimii. La cîteva din acestea ne vom
referi mai j os. Şeful de post al comunei Mastacan, astăzi satul Mastacan
comuna Borleşti, raporta la 1 7 aprilie 1 920 prefectului că .,locuitorii"
satului Mastacan s-au adunat cu toţii pe moşia proprietarilor Weisengrin,
la punctul numiţ ,. Drumul Balanului " , încercînd a parcela şi împărţi
singuri acest pămînt, deoarece proprietarul refuză să fie expropriat" 78,
La 1 0 aprilie 1 920 stareţul Mănăstirii Neamţ şi Secu aducea la cunoştinţa
Consilieratului Agricol Neamţ, că locuitorii comunei Vînători-Neamţ au
intrat cu forţa pe pămînturile mănăstirii la .,Prundul Bivolari", punind
stăpînire pe pămînturi.
In anul 1 92 1 sub influenţa mişcării muncitoreşti, luptele ţăranilor
au luat un adevărat caracter de masă. Nenumărate au fost cazurile cind
proprietarii şi autorităţile administrative alarmate de amploarea mişcă
rilor ţărăneşti, au cerut sprijinul armatei, deoarece jandarmii nu mai
puteau face singuri ordine. Dintr-un raport al Companiei de Jandarmi
Neamţ, înaintat telegrafic prefectului la data de 1 8 martie 1 920, rezultă
7' Ibidem, p. 44.
75 Ibidem. dos111r 1/1920.
76 Ibidem.
77 Traian Lungu, Reforma agrard din 1921 pe unul din marile lat ifundii din nordul
Moldovei, In Studii şi materiale din istoria contemporand, voi. I l, 1962.

78 Ibidem, Fond prefectura Neamt, dosar

Dl.

65/921 , f. 24,
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că locuitorii comunei Urecheni au intrat în masă pe moşia acestei
comuni, punînd stăpînire pe pămînturi şi arîndu-le cu plugurile. Inter
venţia j andarmilor pentru a scoate pe ţărani de pe moşie a făcut ca
această acţiune să se transforme într-o adevărată răzvrătire, determinînd
pe prefect de a cere sprijinul armatei. O companie de soldaţi din regi
mentul 1 5 Infanterie din Garnizoană a primit ordin ca pe ziua de 1 7
martie 1 92 1 , orele 7 a.m. să fie "prezent la Urecheni pentru a stabili
ordinea şi siguranţa publică" 79.
Acţiuni similare au avut loc pe moşiile Grumăzeşti proprietatea
Caragea, Bodeşti, Costişa, Căciuleşti, Roznov etc. Referindu-se la cauzele
care au condus Ia o astfel de stare de lucruri, unul din ziarele locale se
întreba în prima jumătate a anului 1 92 1 : "Să-i mai întrebăm oare pe
săteni cîte au suferit pînă deunăzi din cauza lipsei de pămînt ? Şi cîte
îndurau de Ia proprietari şi mai ales de la arendaşi pînă să capete o
bucată de pămînt pentru lucru ? Să le mai aducem oare aminte munci
torilor de toate breslele, de timpurile atît de negre pentru ei de pînă mai
ieri cînd erau duşi Ia vot ca o turmă de oi şi cînd cîţiva ciocoi dintr-un
judeţ trăgeau mai mult în cumpănă decît restul poporului ?�' 80•
Ilustrativă ni se pare şi poezia "Oglinda vremi i " , publicată în
acelaşi număr al ziarului, care arăta prin titlul său sugestiv, starea de
lucruri existentă în ţară precum şi aluzii la unele schimbări produse în
soCietatea românească, schimbări care se prezentau a fi în stare să pro
ducă a îmbunătăţire a vieţii maselor muncitoare din România. Poezia
reflectă instabilitatea în via_ta politică a României şi neputinţa cercurilor
guvernante de a face faţă unor probleme de importanţă majoră ce se
ridicau pentru viitorul României :

Miniştri, secretariate,
De două ori pe c1t au fost
Nu-s dări pe averi " improvizate"
Şi zicem că lucrăm " cu rost" 1

:

Păm1nt se dă cu frimitura
Baloane de oxigen vital,
At1 t c1t să le-astupe gura
Să-nvingă al " revoltei val" .
Partide singure-s la c1rmă
Dar / . . . Tara-ntreagă niciodat
Aceiaşi " saltimbanci" pe s1rmd
Programe, firme . .. surogat 1
79 Biruinţa, anul Il,
1111 Ibidem.

nr.

75, 15 aprilie 1920.
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Mascaţi, " de cinste" fac paradă
Pozează-n " democrati" convinşi,
[.a fel mai toţi . . . se bat pe pradă
Nu voi să scape : " necuprinşi / "
" Ambiţie şi vanitate"

E-al vost avut, lacom!. pitk!.

Să rabde Tara nu mai poate,
Azi gem sărmanele furnici 1

Cenzuri avem şi muşamale
Se-ntind peste potlogdrii,
In Tara mea e multă jale
Dar 1 . prea puţine " puşcării" 1
.

.

Bolnavu moare . . . sf1nt " remediu"
E-n " muncă.u şi unire " doar"
" In cinste" nu 1n "stări de asediu"
Plin e-al " răbddrii" greu pahar Bt.
Autorul poeziei, Cezar Cristea, de profesie inginer silvic, îl intil
nim şi în alte numere ale mentionatului ziar, problematica creaţiei
sale fiind tot condiţia socială la care ne-am referit şi pe care a abordat-o
în poezia de mai sus.
Luptele muncitorilor şi ţăranilor din judeţul nostru au cons
tituit un episod al marilor frămîntări revoluţionare din Moldova
anilor 1 9 1 7- 1 92 1 . Activitatea forţelor progresiste a celor mai bune ele
mente în conducerea clasei muncitoare a fost îndreptată spre canalizarea
tuturor eforturilor, în vederea unităţii de acţiune, împotriva exploa
tării capitaliste.
Incă înainte de crearea Partidului Comunist Român s-a pus pro
blema strîngerii şi mai mult a rîndurilor organizaţiilor de sindicat, a
unificării mişcării de tineret, a actiunii hotărîte a tuturor forţelor pentru
realizarea scopului" propus şi anume acela de creare a unui partid revo
luţionar al clasei muncitoare. Izvoarele documentare atestă preocuparea
pentru organizarea forţelor progresiste ale ţării. Aspectele la care ne-am
referit mai sus nu epuizează toate acţiunile c e au fost organizate de
masele populare din judeţul nostru în vederea clarificării sale politice,
a organizării într-un partid al clasei muncitoare. Dar prin cele cîteva
acţiuni menţionate prin documentele citate referitoare la activitatea
muncitorcască din j udeţul nostru - documente publicate atît în judeţul
nostru cît şi în afara judeţului, ne demo.nstrează fără putinţă de tăgadă
dorinţa maselor muncitoare din judeţ de a participa Ia acţiunea generală
81

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

ACŢIUNI ALE MASELOR POPULARE ( 1917 -1 921 )

37 1

a muncitorilor pentru crearea unui partid de tip nou, partid al clasei
muncitoare, în stare să conducă clasele exploatate la lupta pentru des
fiinţarea exploatării omului de către om în drumul victorios spre socia
lism şi comunism.
Anul 1 92 1 a găsit clasa muncitoare pietreană pregătită pentru noi
şi importante acţiuni. Documentele de arhivă ne informează despre
arestarea unor conducători locali ai mişcării socialiste, despre starea
gravă a sănătăţii în care aceştia se aflau ca urmare a grevei foamei pe
care au declarat-o 82.
Aşa cum ne-au declarat membrii de partid încă din mai
1 921 . evenimentul creării P.C.R. a fost aşteptat cu mare nerăbdare,
ca ceva care trebuia să se producă în mod inevitabil. Muncitorimea pie
treană era pregătită ca sub conducerea partidului clasei muncitoare să
participe la acţiunile ce au fost organizate de-a lungul existenţei sale.
Constituirea partidului clasei muncitoare în mai 1 92 1 a fost cea
mai mare victorie a mişcării socialiste şi muncitoreşti în lupta sa pentru
organizarea şi înarmarea cu ideile înaintate ale comunismului ştiinţific,
cu privire la transformarea revoluţionară a societăţii. Crearea Partidului
Comunist Român este rezultatul acţiunilor clasei muncitoare, a elemen
telor sale cele mai înaintate pentru alcătuirea unui partid în stare să
conducă masele spre c onstrucţip socialismului şi comunismului şi
aceasta este dovedită şi verificată de schimbările structun�.le produse
in România după 23 August 1 944, schimbc'!iri ce nu erau posibile fără
existenţa unui astfel de partid. Partidul de tip nou, inarmat cu teoria
marxist-leninistă despre viaţă şi societate, credincios celor mai nobile
interese şi aspiraţii ale poporului român, urmează cu î ncredere stator
nică drumul deschis de 23 August 1 944, spre visul de aur al omenirii
- comunismul.

QUELQUES ACTIONS DES MASSES POPUI.AIRE DE DISTRICT NEAMŢ PENDANT
LA

PtlRIODE 1917-1921
RESUME

La periode A Iaquelle cet etude se refere met en evidence une sene d'actions
tlcs masses ouvrieres.
Dans Ia partie introductive, jusqu'en 1 91 7, on fait des rcferences somrnaires sur
quelques elements qui attestent l'existence d'un proletariat qui se formait sur le terri12

Arhivele statulu; Neamţ, Fo�W Prelectura, dosar Siguranta generalii, 6/2, Dl'.
12, 1 921.
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toire du district de Neamţ, en meme temps que le developpement de l'industrie, surtout
}'industrie forestiere.
L'etude parle des actions qui ont precede la greve generale des ouvriers de
Piatra Neamt, en decembre 1 91 9 et aussi bien des principaux elements du deploiement
de cette lutte de classe.
Dn met en evidence aussi les actions grevistes des tisserands de Buhuşi en
1920 et la participation des ouvriers du district de Neamţ il la gr�ve generale de 1 920.
A la fin de cet etude on fait des references a quelques actions de revendications
des paysans dans la meme periode.
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PROBLEMA CREARD UNUI FRONT DEMOCRATIC
IN ROMANIA ŞI ACTIVITATEA PARTIDULUI NAŢIONAL
TARANESC ŞI A PARTIDULUI NAŢIONAL-LIBERAL
IN PREAJMA INSTAURARII DICTATURII REGALE
(DECEMBRIE 1937-FEBRUARIE 1938)
de

IOAN SCURTU
•

Alegerile parlamentare din 20 decembrie 1 937, prin cartelurile şi
acordurile electorale încheiate, prin atmosfera de maximă tensiune in
care s-au desfăşurat, prin rezultatele lor şi prin soluţia impusă de regele
Carol al II-lea, nu numai că nu au dus la o clarificare a situaţiei politice,
dar au accentuat şi mai mult încordarea şi confuzia.
Desfăşurîndu-se sub semnul unei acerbe lupte între Partidul
Naţional-Ţărănesc - principalul partid de opoziţie - şi Partidul
Naţional-Liberal - sau mai exact guvernul Tătărăscu -, campania elec
torală din noiembrie-decembrie 1 937 nu a opus în mod deschis forţele
democratice, antidictatoriale, celor care luptau pentru instaurarea dicta
turii şi a fascismului.
Din dorinţa de a obţine victoria in alegeri, Partidul Naţional
Liberal a făcut, din iniţiativa lui Gh. Tătărăscu, cartel electoral cu gru
parea profascistă Frontul Românesc, condusă de Al. Vaida-Voevod.
Prin acest cartel se urmărea atît întărirea forţelor potrivnice Partidului
Naţional-Ţărănesc, cit şi crearea unui climat favorabil instaurării dicta
turii regale, al cărei fervent susţinător era Al. Vaida-Voevod 1.
La rîndul său, Partidul Naţional-Ţărănesc, pentru a răsturna guver
nul Gh. Tătărăscu, a încheiat un pact de neagresiune cu Garda de fier,
principala forţă a fascismului din România. Formal, pactul de neagre
siune avea rolul de a apăra libertatea şi a asigura corectitudinea ale
gerilor, partidele semnatare angajîndu-se să înconjure actele de violenţă
şi denigrări şi să nu-şi împiedice reciproc afirmarea ideologiei proprii 2•
1 A rh. ist . centr. a st., fond, Caoo Regald, dos. 37/1 937, fila 3.
2 Vezi textul .,pactului de neagresiune" in Dreptatea di n 26 noi embrie
Memoria Antiquitatis, III, 1971 .
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Prin pactul de neagresiune Iuliu Maniu a reuşit să creeze un puter
nic front de opoziţie împotriva guvernului, dar, în acelaşi timp, a incu
rajat Garda de fier acordîndu-i girul său politic. Neatacînd ideologia
şi metodele legionarilor, Partidul Naţional-Ţărănesc a semănat confuzie
în mintea multor oameni şi, aşa cum sublinia organul de presă al C.C.
al P.C.R., a lăsat "mînă liberă Gărzii de fier să atace oricît şi oricum
bazele democraţiei şi independenţei naţionale " 3 a României. Partidul
Comunist aprecia că întinzînd mîna lui Corneliu Zelea Codreanu, Iuliu
Maniu a făcut greşeala ., de a se alia cu cel mai înverşunat duşman al
poporului "4, cu cea mai periculoasă şi agresivă organizaţie fascistă
din ţară.
Datorită contradictiilor dintre ele, nici partidele şi grupările fas
ciste şi profasciste nu s-au prezentat unite în alegeri ; totuşi, profitînd
de conjunctura politică - m ai ales de pactul de neagresiune realizat cu
Iuliu Maniu, şi de campania electorală - Garda de fier a reuşit să-şi
extindă influenţa politică, obţinînd un număr însemnat de voturi, deve
nind un real pericol pentru ţară. Un document al C.C. al P.C.R. arată că
prin pactul de neagresiune 1. Maniu "a contribuit î n mare măsură la
rezultatul obţinut de Garda de fier în alegeri" 5.
Rezultatul aleqerilor parlamentare din 20 decembrie 1 937 a consti
tuit o grea lovitură pentru principalele partide burgheze, intrucit nici
Partidul Naţional-Ţărănesc, nici Partidul Naţional-Liberal n-a reuşit să
obţină mult rivnitul procent de 40 % din totalul voturilor, care le-ar fi
asigurat conducerea guvernului s.
I n faţa eşecului planurilor sale de a instaura dictatura regală prin
intermediul guvernului Gh. Tătărăscu , Carol al II-lea a încredinţat la
28 decembrie 1 937 mandatul de a constitui noul cabinet lui Octavian
Goqa, preşedinte al Partidului Naţional-Creştin 7 . Chemarea Partidului
Naţional-Creştin la putere, deşi acesta obţinea în alegeri abia 9, 1 5 %. din
totalul voturilor, evidenţia intenţia regelui de a se folosi temporar de
un partid slab, do�cil, fără aderenţă în mase, care putea fi înlăturat cu
uşurinţă atunci cind va considera momentul potrivit. I n acelaşi timp,
3 Scinteia din 15 decembrie 1 937.
4 A rhiva Instit utului de studii istorice şi social-politice de pe llngă C.C. al P.C.R.,

cota a XXI-3, nr. inv. 978.

5 Arh. C.C. al P.C.R., fond. 1, dos. 2 1 0, fila 493.
6 Vezi 1. Scurtu, Lu pt a partidelor polilice ln alegerile parlamentare ditn decemblie
1937, fn St udii. Revistă de istorie, nr. 1 /1 967.
7

Art. 88 a) Constitutiei din 1 923 dlldea reqc!ui dreptul de a numi şi revoca
miniştrii, aşa fncft numirea lui Octavian Goga nu reprezenta un act neconsti
,tJJtiODJal, dar practica vietii politice impusese principiul ca regele sll tinll seama.
cel putin aparent, de indicatiile opiniei publice. Carol al 11\-lea a tndiloat. îns11
aceastll traditie ·aducînd la guvern reprezentantii unui partid care fn urma aleqe
rilor parlamentare din decembrie 1 937 se situas e pe locul al patrulea, la mari
diferente de Partidul National-Liberlll., Partidul Naţional-Ţllrănesc şi chiar de
P&rtidul Totul Pentru Ţ-arll.
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datorită programului său naţionalist, antisemit, Partidul Naţional
Creştin putea fi folosit drept manevră împotriva Gărzii de fier 8•
In concepţia lui Carol al II-lea şi a cercurilor din j urul său, guvernul
Goga-Cuza trebuia să constituie o ultimă treaptă pe drumul instaurării
dictaturii regale. Carol al II-lea urmărea, în acelaşi timp, s ă demonstreze
că regimul de guvernare cu partidele politice nu m ai era viabil. De
altfel, regele a făcut o declaraţie fo<. r te limpede în legătură cu cabinetul
Goga-Cuza : "Este guvernul meu şi trebuie să aibil aprobarea mea. I n
ziua in care n-aş fi mulţumit de felul cum guvernează, voi cere
o schimbare" 9,
Pentru a fi mai sigur că intenţiile sale se vor realiza, regele a
impus în guvernul Goga-Cuza cîţiva oameni de încredere, în frunte cu
Armand Călinescu, care aveau rolul de a supraveghea activitatea aces
tuia 10• In acelaşi timp, prin includerea unor membri ai Partidului
Naţional-Ţărănesc în guvern, Carol al II-lea a urmărit să rupă P.N.Ţ.,
să-i provoace o adîncă criză internă pentru a-i slăbi astfel tilria şi influ
enţa politică.
Vestc� a creării guvernului Goga-Cuza, prin nesocotirea opiniei
publice, a fost primiti! cu nemulţumire de conducătorii Partidului
Naţional-Ţi!rănesc şi de cei ai Partidului Naţional-Liberal. Aceştia erau
revoltaţi de faptul ci! regele nu i-a consultat în legătură cu formarea
noului guvern, deşi partidele în fruntea cărora se aflau obţinuseră un
număr mult mai mare de voturi decît Partidul Naţional-Creştin.
Preşedintele Partidului Naţ\onal-Ţărănesc, Iuliu Maniu, profund
afectat de soluţia impusă de regele Carol al II-lea, a declarat că guvernul
Goga este "o directă provocare la adresa naţiunii" , deoarece el " se pre
zintă ca un nou guvern personal după ce ţara a respins guvernul personal
al d-lui Tăti!răscu, care are înfăţişarea evidentă a unei formaţiuni nepar
lamentere şi neconstituţionale" 11 • Pentru liderii Partidului Naţional
Ţărănesc guvernul Goga-Cuza reprezenta o nouă etapă pe calea instau
rării dictaturii regale şi de aceea 1-au combătut cu tărie 12. Atacînd
guvernul şi, metoda prin care a ajuns la putere, manifestul Partidului
Naţional-Tărănesc către ţară din 27 ianuarie 1 938 arată că " guvernul
Goga nu are nici un fel de justificare -constituţională " , deoarece a fost
B N . Iorga. Memorii, voi. VII, Bucureşti, 1939, p. 442.
9 Viitorul,

nr. 9004 din 13 ianuarie 1 938.
C. Argetoianu nota la 29 decembrie 1937 că reqcle ar fi declarat lui Armand
Călinescu : "Eşt ministrul meu la interne şi contez pe d-ta ca să Impiedici
guvernul să facă prostii". (C. Argetoianu, ln.semnări zilnice, in ll.rhiva C.C. al
P.C.R., fond. 104, dos. 8625, f. 3078). La rindul său, Armand Călinescu scria că
regele Carol ·al II-lea i-a spus cu prilejul investirii sale ca ministru d€ interne. :
" l ti multumesc pentru ce ai făcut pentru mine" (Armand Călinescu., MemorjJ�
notiţe, In Arhiva C.C. al P.C.R., fond. 104, dos. 1 0012, f. 62).
I I Drept ate , nr. 3039 din 6 i anuarie 1 938.
a
l� Arll, jsţ. �=�tr. Il st. , f9nd, C(lsa Re (lală � dos. 35/1 937 � fii!! J .
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"alcătuit în dispretul voinţei poporului, al normelor constituţionale şi
al moralei" 13, Iuliu Maniu, adversar intransigent al planurilor dictato
riale ale regelui Carol al II-lea, declara că guvernul Goga-Cuza s-a
"născut dintr-un capriciu inexplicabil" 14, ' iar Partidul Naţional-Ţără
nesc era hotărît să lupte "împotriva dictaturii pe care o slujeşte d.
Goga" 15 cu "cea mai mare îndîrjire" 16, Aşadar, lupta Partidului
Naţional-Ţărănesc împotriva guvernului Goga-Cuza avea ascuţişul
îndreptat în primul rînd împotriva instaurării dictaturii regale.
Partidul Naţional-Liberal a privit la început cu îngăduinţă noul
guvern. lntrunită la 1 0 ianuarie 1 938, Delegaţia Permanentă a dat publi
�ităţij un comunicat în care se arăta că " Partidul Naţional-Liberal, neîn
ţelegînd să facă dificultăţi acestui guvern, este decis a rămîne apărătorul
hotărît şi credincios al guvernelor pe temeiul strictei !egalităţi şi al res
pectării neştirbite a normelor constituţionale" 17• Curînd însă, condu
cerea Partidului Naţional-Liberal a părăsit "espectativa binevoitoare" 18
şi a luat poziţie împotriva guvernului Goga-Cuza, creat de regele
Carol al II-lea.
Par:tidul Comunist Român a luat de la început şi în mod ferm atitu
dine împotriva guvernului Goga-Cuza. P.C.R. arăta că guvernul nu
exprima voinţa maselor populare, că era rodul unor combinaţii de culise
şi reprezenta interesele unei grupări reacţionare a burgheziei şi moşie
rimii. P.C.R. a condamnat politica promovată de guvern, îndeosebi măsu
rile antisemite luate, care urmăreau să abată atenţia opiniei publice de
la adevăratele probleme ale ţării, să spargă unitatea de luptă a oame
nilor muncii români şi de alte naţionalităţi 19.
Partidul Comunist aprecia că prin aducerea Partidului Naţional
Creştin la putere, forţele de dreapta erau încurajate în acţiunea lor de
lichidare a regimului parlamentar-constituţional. Comuniştii arătau că în
noile conditii fortele democratice aveau datoria de a lupta cu hotărîre
împotriva instaurării dictaturii fasciste. Organul de presă al C.C. al
P.C.R. scria in ianuarie 1 938 : " Impiedicarea oricărei încercări de stabi
lire a dictaturii fasciste în ţară şi împedicarea alianţei cu blocul statelor
fasciste în politica externă trebuie să fie punctul de plecare Şi să alcă
tuiască conţinutul de bază al frontului unic de luptă " 20•
După alegerile parlamentare din decembrie 1 937, P.C.R. şi-a sporit
munca de clarificare a maselor asupra pericolului fascist şi a primejdiei
13 Drept a t ea, nr. 3055 din 27 ianuarie 1 938.
14 Ibidem,

nr. 3037 din 4 ianuarie 1 938.

15 Ibidem.
1 6 Alrh, ist. centr, .a st .,

fond, Casa Regală, dos. 35/1937, fila 21 .
V iitorul, nr. 0003 din 12 ianuarie 1 938.
18 Arh. ist. centr. a st., fond, Casa Regală, dos. 23/1 933, fila 1214.
19 Arhiva Insl i t u t ului de studii istorice şi social-politice de pe 11ngd C.C. al P.C.R.,
17

cota A XXII-2, nr . inv. 987.
nr. 1 din ianuarie 1938.

20 Scînteia,
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pe care o putea reprezenta instaurarea dictaturii regale. Documentele
de partid subliniau faptul că lichidarea democraţiei atrăgea după sine
suprimarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, instaurarea unui renim
de cruntă teroare. De asemenea, P.C.R. atrăgea atenţia că o dictatură
de dreapta ducea la reprimarea forţelor vii ale naţiunii, la slăbirea capa
cităţii de rezistenţă a -eatriei în faţa agresiunii statelor fasciste. Partidul
Comunist ţinea să afirme că nu democraţia a dus ţara în situaţia critică
In care se afla - aşa cum susţineau elementele fasciste - ci tocmai
incălcarea repetată a drepturilor şi libertăţilor democratice, tendinţa de
desconsiderare a opiniei publice, guvernarea prin decrete-legi.
P.C.R. aprecia că numai prin menţinerea şi lărgirea drepturilor şi
libertăţilor democratice, prin aplicarea unui regim cu adevărat constitu
ţional-parlamentar, prin antrenarea maselor la viaţa publică, prin luarea
de măsuri impotriva mişcării legionare - care era un factor de dizol
vare a unităţii naţionale - se putea asigura dezvoltarea României, se
intărea forţa de rezistenţă a ţării în cazul unei agresiuni din partea
statelor revizioniste.
Intelegind gravitatea momentului istoric, Partidul Comunist Român,
fără a renunţa la obiectivul. fundamental al luptei sale - înlăturarea
orînduirii capitaliste şi edificarea societăţii socialiste -, a pus pe primul
plan necesitatea salvgardării regimului democratic şi bararea drumului
forţelor fasciste şi dictatoriale spre putere. Partidul Comunist şi-a con
centrat întreaga atenţie muncii de realizare a unui l arq front popular,
care să constituie .,un dig împotriva extremei drepte" 21. La baza
frontului popular trebuia să stea un program minimal, care preconiza
menţinerea regimului parlamentar-constituţional, desfiinţarea stării de
asediu, a cenzurii şi a altor măsuri antidemocratice, îngrădirea activi
tăţii orqanizaţiilor fasciste, o politică externă al ături de statele interesate
în menţinerea păcii şi securităţii internaţionale.
Partidul Comunist nu s-a mulţumit numai să declare necesitatea
frontului popular, ci a actionat cu tenacitate pentru înfăptuirea acestuia.
Activizarea maselor în perioada campaniei electorale din noiembrie
decembrie 1 937 şi anunţarea de noi alegeri pentru luna martie 1 938, evi
denta creştere a pericolului fascist au creat o atmosferă favorabilă luptei
pentru realizarea frontului popular. Fiind scos în afara legii încă din
1 924, P.C.R. a acţionat mai ales prin intermediul organizaţiei de masă
Uniunea Democratică. La 30 decembrie 1 937 Uniunea Democratică a
hotărît să trimită o delegaţie la conducerile Partidului Social-Democrat,
Partidului Naţional-Ţărănesc şi Partidului Radical-Ţărănesc pentru a l e
propune o luptă comună împotriva guvernului Goga-Cuza. In primele
zile ale lunii ianuarie 1 938, delegaţia Uniunii Democratice a purtat dis21

Lucreţi u Păl răşcanu, Sub trei dicta tuii,

Editura politică, Bucureşti, 1970, p. 141.
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avute, . la
cutii cu liderii celor trei partide 22• Ca urmar e a tratati velor
tutr�
consf�
1 6 ianuar ie 1 938 s-a desfăş urat, din iniţiat iva P.C.R., o la�gă
dulw
Partl
e,
ratic
Democ
nii
la care au participa t reprezentanti ai Uniu
Socialist ' Madosz-u lui. tineretului radical-ţă rănesc, tineretulu i naţionalai sindicaţărănesc ' organizaţ iei P.N.Ţ. din sectorul Galben ( Bucureşti ), �
'
telor muncitor ilor de la C.F.R., fier-meta l, S.T.B., C.A.M . ş.a. . P art'lCl"demo
frontului
rii
constitui
ea
panţii la consfătuire au susţinut necesitat
craţiei unite împotriva ofensivei fasciste" 24•
Simultan, în mai multe localităţi din ţară s-au realizat acorduri de
front unic muncitor esc · şi de front popular impotriva guvernului
Goga-Cu za şi a pericolul ui fascist. Un importa?t �ucces pe li.nia CO?cen
trării tuturor forţelor democratice l-a constltmt consfătmrea dm 25
ianuarie 1 938 la care au fost prezenţi delegaţi ai P.C.R. , Uniunii Demo
cratice Partidului Social-De mocrat, Partidului Socialist, Frontului Pluga
rilor, Madosz-ulu i şi Partidului Radical-Ţ ărănesc 25• Datorită muncii
perseverente a comuniştilor se contura o mare coaliţie de forţe demo
cratice, oepabilă să stăvilească ofensiva fascismului spre putere şi să
împedice instaurarea dictaturii regale. Partidul Comunist considera că
în această coaliţie trebuia atras şi P.N.Ţ. - sub influenţa căruia se afla
o importantă parte a maselor -, precum şi P.N.L. Plecînd de la ideea că
cele două mari partide burgheze erau interesate în menţinerea regimului
parlamentar-constituţional, P.C.R. a depus stăruitoare eforturi pentru
incheierea unui acord de colaborare, pe baza unei platforme minimale,
cu Partidul Naţional-Ţărănesc şi PartiduJ Naţional-Liberal. Dar liderii
celor două partide se temeau de frontul popular, de mase. Pătrunşi de
un puternic anticomunism, desconsiderînd voinţa membrilor de rînd ai
partidelor lor, conducătorii Partidului Naţional-Ţărănesc şi ai Partidului
Naţional-Liberal au torpilat realizarea unei mari coaliţii de forţe demo
cratice, facilitînd astfel instaurarea dictaturii regale.
După formarea guvernului Goga-Cuza, conducătorii Partidului
Naţional-Ţărănesc şi ai Partidului Naţional-Liberal au fost preocupaţi
cu unele probleme organizatorice, urmărind lichidarea defecţiunilor ivite
şi întărirea acestor partide pentru a fi capabile să se impună regelui ca
factori d e conducere constituţională şi parlamentară.
Fruntaşii Partidului Naţional-Ţ ărănesc au fost nevoiţi să treacă la
excluderea �in ya rti � a lui � rmand Călinescu, Virgil Potîrcă, V. Rădu
.
lescu-Mehe dmti Şl. Dmu S1mtan,
care intraseră în guvernul Goga-Cuza .
Al. Gh. Savu, Dictatura regală (1938-1 940), Editura politică, Bucureşti, 1 970,
p. 1 39.
..
23 P. Constantinescu-Ieşi, Organiz""'ii
w•
de masă legale conduse ue
"' p C ··�·
D 1il CNIJI
1932-1938, Editur a Academie i R.P. Române, 1 952, p . 98--99,
24 Reporter, nr. 4 din 23 ianuiirie 1 938.
:l5 A l. Gh. Savu, op. cit., p. 140,
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In scrisorile adresate lui I. Mihalache şi în cuvîntările lor 26, cei ce
intraseră în guvernul Goga-Cuza îşi. motivau acţiunea prin dezacordul
faţă de încheierea pactului de negresiune cu Garda de fier şi faţă de
campania desfăşurată de Partidul Naţional-Ţărănesc împotriva regelui
Carol al II-lea 21.
Liderii Partidului Naţional-Ţărănesc erau convinşi că plecarea
centriştilor din partid şi intrarea lor în guvern era " opera suveranului
pentru a dezbina pe naţional-ţărănişti" 28• Comitetul Executiv al Parti
dului Naţional-Ţărănesc, întrunit la 4 ianuarie 1 938, a procedat la numi
rea unor şefi de organizaţii în judeţele Argeş, Mehedinti şi Dolj şi a
hotărît remanierea conducerii acelor organizaţii în care unii fruntaşi
trecuseră de partea grupului Armand Călinescu 29•
Conducerea Partidului Naţional-Liberal era preocupată de reîntre
girea forţelor liberale prin fuziunea cu partidul lui Gh. Brătianu. In calea
acestei fuziuni s-au ridicat la început mari dificultăţi. La consfătuirea
fruntaşilor Partidului Naţipnal-Liberal consacrată analizei rezultatelor
alegerilor parlamentare, propunerea lui Dinu Brătianu de a se realiza
cît mai urgent o fuziune cu partidul georgist a întîmpinat opoziţia ener
gică a lui Gh. TăU!.răscu, R. Franasovici şi M. Cancicov 30• La rîndul lor,
fruntaşii Partidului Naţional-Liberal condus de Gh. Brătianu cereau ca
fuziunea să se înfăptuiască numai cu condiţia eliminării din partidul unit
a lui Gh. Tătărăscu şi a celorlalţi liberali bănuiţi că fac parte .,din
camarila regelui" 3 1 •
După lungi discuţii s-a ajuns la un compromis : Gh. Tătărăscu şi
sustinătorii lui au admis fuziunea cu georgiştii, iar aceştia au renunţat
la cererea de excludere din partid a grupării apropiate camarilei regale 32.
Fuziunea s-a realizat la 1 O ianuarie 1 938 33• După această dată, Partidul
Naţional-Liberal avea să fie frămîntat de animozităţile dintre georgişfi
şi unii fruntaşi ai vechiului partid liberal, care au culminat cu crearea
unui n ou Partid Naţional-Liberal haşist - in frunte cu P. Ghiaţă
şi P. Bejan 34•
Aceste animozităţi şi divergenţe - avînd adesea la bază motive
personale - nu au diminuat însă semnificaţia politică a fuziunii liberale
in acele condiţii concret-istorice. Subliniind importanţa fuziunii Parti
dului Naţional-Liberal -. Dinu Brătianu cu Partidul Naţional-Liberal -'-26 Ţa ra noaslrd,

nr. 1 54 1 din 5 i1anuarie 1 938 ; Viit orul, :Q.r. 8997 din 4 ianuarie
r.entr. a st., fond, Minis t. Propag. Nationale , dos. 379(1938,
fila
Ibidem, fond, Casa Regald, dos. 27/1937, fila 1 02.
Ibidem, fila 3.
Ibidem, dos. 37/1 937, fila 4.
Ibidem, dos. 27/1 937, fila l .
Ibidem, dos. 23/1 938, fila 1214.
V iilorul, nr. 9003 din 12 ianuarie 1 938.
Arh. ist. cent.r. a s t ., fond, Casa Regală, dos. 23/19381 filele 2041 522,

27 A �h. ist .
28

29
30

31

32

33
34

643, 731 .
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Gh. Brătianu, Viitorul scria că în urma acestui act s-a tntărit rolul parti
dului ca n factor indispensabil in functionarea regimului parlamentar" 35•
Partidul Naţional-Ţărănesc a primit favorabil realizarea fuziunii
liberale deoarece miza pe o scădere a influentei lui Gh. Tătărăscu în
Partidul Naţional-Liberal, şi se aştepta la o poziţie mai hotărîtă a acestui
partid împotriva planurilor dictatoriale ale regelui 36, Oficiosul naţional
ţărănist Dreptatea arăta că ,.Această reîntregire nu face decît să înles
nească normala funcţionare a sistemului constituţional" , in care ,.numai
partidele puternice şi organizate pot prezenta garanţii. de răspundere şi
competenţă in conducerea treburilor statului . . . Slăbiciunea partidelor
este un indemn la ieşirea din legalitate şi Constituţie" 37,
Făcînd din apărarea parlamentarismului ,.un mijloc de contraca
rare a planurilor dictatoriale ale lui Carol al II-lea şi susţinătorilor lui" 38,
in toate declaraţiile fruntaşilor Partidului NaUonal-Ţărănesc şi ai Parti
dului Naţional-Liberal din această perioadă revenea ca un leit-motiv
problema respectării Constituţiei şi a drepturilor naţiunii impotriva
dictaturii 39• In şedinţa secţiei militare a Partidului Naţional-Ţărănesc,
Iuliu Maniu a spus : .,Datoria noastră este să respectăm şi să susţinem
prerogativele coroanei şi drepturile naţiunii. Va trebui să luptăm din
răsputeri pentru înlăturarea regimului de astăzi în care drepturile
naţiunii sînt călcate în picioare" 40•
Faţă de acuzatiile ce i se aduceau că ar fi antimonarhic, şeful Parti
dului Naţional-Ţărănesc a făcut mai multe declaraţii prin care-şi
exprima poziţia faţă de dinastie : .,Nu cred că în acea�tă ţară poate
exista cineva mai monarhie, mai dinastie decît mine ( . . . ) . Nu este bună
republica pentru noi. Trebuie să susţinem cu totii monarhia constitu
ţională şi o sustinem" 4 1. Aşadar, nu era vorba de o campanie antidi
nastică, ci de una îndreptată împotriva concentrării puterii în mîna lui
9004 din 13 ianuarie 1938.
3042 din 1 1 ianuarie 1 938 .
37
Ibidem, n r 3043 din 1 2 ianuarie 1 938.
38 Al. Gh. Savu, Unele aspecte privind poziţia partidelo r polit ice din România ln
preajma instaurării dictat urii regale, In A•nalele Institut ului de studii istoric e şi
soci.ai-polilice de pe lingă C.C. al P.C.R., nr. 3/1965, p. 1 1 9.
39 Asemenea declarati i trebuie privite şi acceptate cu re z er va cuvenitl'i, deoarece
se ştie că a tu nc i clftd s a u aflat l a guvern aceste partide au folosit. nu o dată
m etode de guvernare care ·afectau desfl'işur·area unei vieti parla m en ta re normale
(demisiile in alb cerute parlamentarilor national-tl'irl'iniş ti de Iuliu M an i u consli·
t u i e un concludent exemplu). De asemenea. represiunile anlimuncitoreşti şi perse
cutiile anticomuniste la care s-au dedat atit guvernele naţjonal-tl'irl'iniste, cit şi
c e l e national-liberale sint o ml'irturie a caracterului ciuntit al demociiatiei promo
vate de aceste partide de care a cu m in opoz i tie făceau atlta caz,
40 Dreptat ea, nr . 3064 din 6 februarie 1 938,
4 1 Ibidem, nr. 3039 din 6 ianuarie 1 938.

35 Viit orul, nr.

36 Dreptatea, nr.
.

-

,

,
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Carol al II-lea şi pentru respectarea principiului conform căruia regele
domneşte şi nu guvernează 42•
Conducătorii Partidului Naţional-Ţărănesc şi ai Partidului Naţional
Liberal declarau că regele nu trebuie să-şi ia răspunderea asupra proble
melor politice, deoarece coroana avea întotdeauna nevoie de acoperire.
In concepţia lor, contactul între tron şi naţiune putea fi asigurat numai
prin mijlocirea partidelor politice, care, numai ele, trebuie să poarte
răspunderea actelor de guvernare. În acelaşi timp, liderii naţional-ţără
nişti şi liberali considerau partidele politice ca o supapă de siguranţă
a regimului burghez.
Deşi conducătorii Partidului NaUonal-Ţărănesc şi ai Partidului
Naţional-Liberal se pronunţau împotriva instaurării dictaturii regale,
pentru respectarea normelor constituţionale şi a regimului parlamentar
existent, ei s-au limitat la o atitudine protestatară, manifestată mai ales
prin discursuri şi articole în gazete, nepropunîndu-şi să organizeze o
rezistenţă activă împotriva planurilor dictatoriale, deoarece se temeau
să facă apel la mase.
Cu toate că între Partidul Naţional-Liberal şi Partidul Naţional
Ţărănesc erau numeroase puncte convergente, datorită mai ales rivali
tăţi.lor personale, nu s-a putut realiza o acţiune comună, coordonată a
celor două partide împotriva pericolului instaurării unei dictaturi per
sonale sau fasciste. La adîncirea divergenţelor a contribuit şi faptul că
polemica din timpul campaniei electorale dintre liberali şi naţional-ţără
nişti se prelungea.
Partidul Naţipnal-Ţărănesc îşi îndrepta atacurile mai ales împo
potriva lui Gh. Tătărăscu întrucît, atunci cînd s-a aflat în fruntea guver
nului, .,a permis toate manifestările care au pregătit şi generalizat
atmosfera şi spiritul de astăzi, care ameninţă atît de grav şi de cumplit
însăşi fiinta statului român" 43• Partidul Naţional-Ţărănesc critica pe
Gh. Tătărăscu pentru folosirea la guvern a unor practici neconstituţio
nale şi pentru că, mai ales în ultima perioadă, transformase cabinetul său
într-un guvern personal al regelui. In legătură cu poziţia Partidului
Naţional-Liberal faţă de Garda de fier, organul de presă al Partidului
Naţipnal-Ţărănesc declara : . Dacă cineva în această ţară n-are voie să
strige contra legionarilor, aceia sînt liberalii. Au utilizat Garda pentru
motive de manevră guvernamentală" 44• Dreptatea, din 5 februarie 1 938
scria sub titlul Marele vinovat : Partidul Naţional-Liberal : ., Guvernarea
liberală este aceea . care, avînd la dispoziţie o cenzură discretionară, a
lăsat să se creeze în ţară o atmosferă de ură şi de instigaţie, sprijinită
42 Vezi Al. Gh. Savu, Carol al II-lea şi partidele pOlitice burghezo-moşiereşti
( 1 93D-1937), in St udii. Revistd de istorie, nr. 2/1967.
43 Dreptatea, nr. 3063 din

44

5 februarie 1938.

Ibidem.
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de sisteme şi tactice împrumutate din afară şi care implicau o schimbare
în orientarea politică a ţării" .
L a rîndul lor, conducătorii Partidului Naţional-Liberal atacau
Partidul Naţional-Ţărănesc în primul rînd pentru că încheiase pactul de
neagresiune cu Garda de fier, dînd prin aceasta o lovitură mişcării demo
cratice şi încuraj înd forţele dictatoriale 45. Conducătorii Partidului
Naţional-Liberal sustineau că ascensiunea rapidă din ultimul timp a
Gărzii de fier şi creşterea pericolului mişcării legionare se datorau mai
ales atitudinii lui Iuliu Maniu.
Această polemică a durat pînă la începutul lunii februarie, cind
fruntaşii celor două partide, dîndu-şi seama de pericolul iminent al
Gărzii de fier, au trecut pe plan secundar contradicţiile dintre ei tn
vederea evitării dictaturii legionare.
lncă înainte de anunţarea rezultatelor scrutinului din 20 decembrie
1 937, Corneliu Zelea Codreanu a adresat o circulară către cuiburile
legionare prin care cerea gardiştilor să se considere mobilizaţi de îndată
după sfîrşitul alegerilor, oricare ar fi rezultatul acestora, şi gata de
plecare la primul ordin 46,
Apoi - spre sfîrşitul lunii ianuarie - Garda de fier a trecut
la o politică de sprijinire a guvernului Goga-Cuza, şeful mişcării
legionare declarînd : .,Eu găsesc de datoria mea să susţin actualul
guvern naţionalist şi să nu-i fac nici un fel de piedică" 47•
Probabil că această evolutie a atitudinii Gărzii de f�er faţă de
guvern era în funcţie şi de mersul tratativelor dintre "căpitan" şi
O. Goga în vederea realizării unui cartel electoral 48. La iniţierea acestor
discuţii se pare că o contribuţie a avut şi. oficiosul de politică externă
al Partidului Naţional-Socialist din Germania, precum şi generalul
1. Antonescu ( care păstra bune relaţii atît cu O. Goga cît şi cu Corneliu
Zelea Codreanu) 49.
La sfîrşitul lunii ianuarie 1 938, şeful Gărzii de fier exprima motivul
sprijinirii guvernului Goga-Cuza de către legionari : " să facă el cit
pante. Restul îl vom face noi " 50. In campania electorală, Garda de fier
era hotărîtă să acţioneze cu energie pentru a cuceri puterea politică.
Conducătorul m�cării legionare declara : "Mie îmi convin alegerile,
pentru că legionarii sînt neobosiţi şi vor da bătălia avînd ca ţintă de
atins : dublarea voturilor 51, Gardiştii îşi exprimau convingerea că vor
45

46

47

nr. 8997 din 4 iani.IIIU"i e 1938.
C. Argetoianu, op. cit., dos, 8625, fila 3047.

Viitorul,

Arh. isi. centr. a s t ., fond, Casa Regald, dos . 58/1936, ma 38.
Ibidem, dos. 33/1938, fila 825.
49 Andreas Hillgruber, Hitler, Konig Karol und Marschall Alnt onescu, We>isbaden,
1954, p. 1 6.
EO
Cuv1ntul, nr. 3126 din 27 ianuarie 1938.
51 Arh. ist. cent r. a st., fond, MJn. Propagandei, dos. 382{1938, fila 71 : vezi şi
Buna vestire, nr. 263 din 15 ianuarie 1938.
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obţine în apropiatele alegeri parlamentare "un succes desăvîrşit"52.
In vederea atingerii acestui ţel legionarii desfăşurau o intensă
campanie, împletind demagogia socială cu misticismul, naţionalismul şi
anticomunismul. Cerînd voturile cetăţenilor, Garda de fier nu prezenta
alegătorilor un program politic închegat, deoarece, aşa cum se exprimau
apologeţii mişcării legionare, ,. Codreanu nu crede în programe " 53•
Legionarii promiteau că odată ajunşi la putere vor confisca "pogoanele
şi a-verile acumulate în mod necinstit" 54, făceau o mare demagogie cu
lozincile " omul şi pogonul " şi "sufletul şi hectarul" 55. In acelaşi timp,
arma de bază a legionarilor - teroarea - era folosită pe scară
tot mai largă.
In această perioadă Corneliu Zelea Codreanu a făcut repetate
declaraţii prin care-şi arăta hotărîrea ca, odată ajuns la guvern, să
schimbe orientarea politicii externe a României, direcţionînd-o spre axa
Berlin-Roma 56,
Ameninţarea cu schimbarea orientării politicii externe ţării, cu
aruncarea României in braţele Germaniei hitleriste şi introducerea unei
dictaturi fascist-teroriste, care ar fi dat frîu liber spiritului răzbunător
al legionarilor, au îngrijorat profund nu numai partidele şi organizaţiile
democratice, dar şi pe conducătorii Partidului Naţional-Ţărănesc şi pe
cei ai Partidului Naţional Liberal.
Partidul Naţţonal-Liberal a avut o atitudine mai energică de con
damnare a Gărzii de fier şi a politicii sale. Incă la 1 ianuarie 1 938, ofi
ciosul liberal Viitorul, luînd pozitie împotriva declaraţiilor de politică
externă făcute de Corneliu Zelea Codreanu, scria : "Politica noastră
externă, aşa cum a fost cristalizată în perioada de după război, este con 
cluzia unei experienţe istorice, a inte�eselor noastre permanente ca neam
şi a necesităţilor noastre de pace şi u!t.itate naţională" 57• Şeful Partidului
Naţional-Liberal cerea partizanilor săi să desfăşoare o muncă susţinută
pentru luminarea alegătorilor în vederea alegerilor şi înlăturarea parti
delor care, neavînd nimic de arătat din realizările lor, se mărginesc să
facă făgăduieli demagogice" 58, Pentru oricine era evident că această
. campanie de luminare" era îndreptată împotriva Gărzii de fier.
Dacă în cursul lunii ianuarie atacul Partidului Naţional-Liberal
impotriva Gărzii de fier îmbracă o formă oarecum voalată, încă din
prima zi a lunii februarie 1 938, în faţa agresivităţii Gărzii de fier, condu•

52 Adevdrul In procesul lui Corneliu Zelea Codroonu,

1940,

p.

229.

53 Lorenzo Baracchi Tua, Garda de fier, Bucureşti, (f.a.), p. 109 ; I. Banea, Ce este
şi ce vrea mişcarea legionard,

Sibiu, 1937,

36.

p.

54 Bu.na vestire, nr. 273 din 28 ianuarie 1938.
55 Arh. isi. centr. a st., fond,Casa Regald, dos 2/1938, fila 4 ; N. Iorga, Memorii,
.

voi. VII, Bucureşti, 1 939, p. 453.
56 Ouv1ntul, nr. 3126 din 27 ianuarie 1938.
57 Viitorul, nr. 8996 din 1 ianuarie 1938.
61 Ibidem, nr. 9009 din 1 9 ia.nu.a.rie 1938.
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cătorii naţionali-liberali au luat o atitudine deschisă, energică, uneori
vehementă, împotriva legionarilor. La 1 februarie 1 938, oficiosul Parti
dului Naţional Liberal publica articolul de fond intitulat " Totul pentru
ţarău , un pericol pentru liniştea şi siguranţa statului, în care sublinia că
Garda de fier .,şi-a înscris actul de botez în viaţa publică prin o crimă".
Articolul preciza că .,viaţa noastră politică, oricît de agitată şi pasio
nantă ar fi fost, nu a dat încă, pînă la apariţia Gărzii de fier, pilda supri
mării prin sînge a adversarului". Demascînd metodele teroriste utilizate
de Garda de fier şi caracterul demagogic al propagandei ce o desfăşura,
arătînd primejdia succesului în alegeri a acestei organizaţii, articolul
conchidea că victoria legionarilor .. ar aduce ţara la pieire" 59,
Continuînd apriga campanie antilegionară, la 4 februarie 1 938
Viitorul publica articolul intitulat semnificativ România, teatrul viito
rului război european ? î n care se arată că intrarea ţării noastre în
orbita Germaniei hitleriste şi a Italiei fasciste - cerută de Garda de fier
- ar reprezenta un mare pericol pentru unitatea şi integritatea naţională,
.,o gravă primejdie pentru statul naţional". Manifestul electoral al
Partidului Naţional-Liberal, publicat la 6 februarie 1 938, accentua din
nou necesitatea unei politici care .,să apere pacea, integritatea graniţelor
şi independenţa economică a României ( . . . ) Mica Intelegere, Intelegerea
Balcanică, Polonia, Franţa, Marea Britanie, Societatea Naţiunilor rămîn
mai departe stîlpii de reazim ai politicii noastre externe" 60•
La 8 februarie, preşedintele Partidului Naţional-Liberal a dat un
interviu, republicat la 1 0 februarie, în cadrul căruia făcea un istoric al
mişcării legionare, scoţînd în evidenţă faptul că drumul acestei orga
nizatii era presărat cu acţiuni sîngeroase şi omoruri, că Garda de fier
reprezenta un pericol pentru fiinţa vatională a statului român, deoarece,
prin ralierea la axa Berlin-Roma, România, izolată şi slăbită, ar
deveni mîine teatrul marelui război " 61. După ce recunoştea că " Din
nenorocire s-a făcut prea multă tăcere asupra actelor şi faptelor, precum
şi asupra scopurilor şi persoanelor" ce conduceau Garda de fier, şeful
Partidului Naţional-Liberal declara că făcînd apel la toţi patriotii. .,aştep
tăm vremea ca spiritele să fie deşteptate şi ca bătăile inimii ţării noastre
să-şi recapete ritmul normal" 62.
Declaraţiile lui C. I. C. Brătianu exprimau poziţia Partidului
National-Liberal faţă de principalele probleme interne şi internaţionale.
Ele evidenţiază caracterul limitat al opoziţiei faţă de pericolul Gărzii de
fier, întrucît liberalii nu puneau nici un moment chestiunea organizării
maselor împotriva pericolului fascist.
59 Ibidem,
60

Ibidem,

· ,2

Ibidem.

6 1 Ibidem.

nr. 9018 din 1 februarie 1938;
nr. 9024 din 6 februarie 1 938.
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Poziţia Partidului National-Ţărănesc în perioada 20 decembrie
1 937-1 0 februarie 1 938 fată de Garda de fier a cuno�cut o eyolutie

"emnificativă. După semnarea pactului de neagresiune din noiembrie
1 037, Partidul National-Ţărănesc a evitat să ia o atitudine energică,
publică, împotriva Gărzii de fier. Această linie politică a fost impusă în
11pecial de Iuliu Maniu, care după alegerile parlamentare din decembrie
1 937, nutrea speranta reînnoirii pactului de neagresiune cu prilejul ale
�Jerilor anunţate pentru luna martie 63• In concepţia preşedintelui Parti
dului National-Ţărănesc, noul pact trebuia să aibă rolul de a înfrînge
guvernul Goga-Cuza şi de a bara drumul dictaturii regale, considerată
a fi pericolul principal. In acest scop, la 30 decembrie 1 937, Iuliu Maniu
a făcut o vizită fruntaşului legionar Gerota (în casa căruia se semnast�
In noiembrie pactul de neagresiune) rugîndu-! să transmită lui Corneliu
/.elea Codreanu ( care se afla la Predeal) dorinta de a-l întîlni 64• La
Inceputul lunii ianuarie, preşedintele Partidului National-Ţărănesc a
avut o întrevedere cu şeful Gărzii de fier, felicitîndu-se reciproc pentru
respectarea loială a pactului de neagresiune în timpul alegerilor parla
mentare din decembrie 1 937 65•
La 1 7 ianuarie Iuliu Maniu s-a întîlnit din nou cu .. căpitanul" şi
au discutat problema încheierii unui pact de neagresiune împotriva
guvernului Goga-Cuza 66, Preşedintele Partidului National-Ţărănesc era
convins la începutul lunii ianuarie 1 938 că principalul pericol era guver
nul Goga-Cuza, care pregătea terenul instaurării dictaturii regale, şi de
aceea, susţinea el, o victorie electorală a Partidului -National-Creştin
trebuia evitată.
Treptat însă, Iuliu Maniu şi-a dat seama că Garda de fier nu se
mai multumea cu rolul de organizaţie politică de mîna a doua, ci urmărea
să obţină pentru ea însăşi puterea. Intr-adevăr, paralel cu o extrem de
Intensă campanie demagogicA, legionarii făceau intense pregătiri in
vederea preluării prin forţă a conducerii guvernului, se dedau la ame
ninţări nedisimulate.
La 13 ianuarie 1 938 Garda de fier a înfiinţat .. Corpul militar
Moţa-Marin" 67 a cărui deviză era Gata de moarte" , iar la 4 februarie
a întemeiat "Corpul legionar al foştilor militari" 68 ; aceste organizatii
paramilitare aveau menirea de a impune prin forţă venirea legionarilor
la cîrma ţării. Convinşi de apropiata cucerire a puterii politice, condu
cătorii Gărzii de fier au creat comisii de studiu pentru organi•

63 Arh. ist . centr.
64 Ibidem. fila 5.

65 Buna vestire,

a st., fond, Casa Regald, dos. 37/1937, fila

nr. 257 din 8 ianua.rie 1 938.

4.

Arh. centr, lst. a st., fond, Casa Regald, dos. 33/1938, filele 322, 338 ; Lumea
româneascd din 23 ianuarie 1938.
67 Buna vestire, nr. 263 din 1 5 ianuarie 1 938.
a Ibidem nr. 281 din 6 februarie 1 938.
66

.
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zarea ministerelor şi pentru elaborarea proiectului Constituţiei legio
nare a României 69,
Pregătindu-şi terenul pentru o apropiată guvernare legionară,
Garda de fier se pronunţa tot mai energic împotriva democraţiei, a parla
mentarismului şi a partidelor politice. In manifestele sale, Garda de fier
susţinea că ţara .. suferă de robia netrebnicilor, care au c ondus-o şi o
conduc mişeleşte" 70, declara că ziua .,judecăţii" era aproape. In marşu
rile lor de propagandă, care nu mai conteneau, legionarii fredonau
... . . Dar vom plăti, dar vom plăti 1 Dar vom plăti noi tuturor 1 . . . Şi voua
liberalilor 1 Şi vouă ţărăniştilor 1 Şi tuturor partidelor 1 . . Vă vom ucide
ca pe cîini 1 Unul nu va scăpa din mîini" 71• Spiritul răzbunător al legio
narilor, apelul la instinctele primare erau tot mai mult incitate.
Asemenea activităţi şi declaraţii ale conducătorilor Gărzii de fier
au avut o considerabilă influenţă asupra tuturor cercurilor burgheze
antilegionare, care, simţindu-se ameninţate, au lăsat pe plan secundar
divergenţele care le despărţeau şi au căutat o apropiere reciprocă.
Ştirea privind tratativele secrete care aveau loc între şeful guver
nului şi " căpitan" a constituit desigur un element important in schim
barea atitudinii lui Iuliu Maniu faţă de Garda de fier. De asemenea, un
rol de seamă au avut acei fruntaşi ai Partidului Naţional-Ţărănesc
( V. Madgearu, dr. N. Lupu, M. Costăchescu) care acceptaseră dar nu
susţinuseră pactul de neagresiune 72 şi care exercitau presiuni tot mai
puternice asupra lui Iuliu Maniu pentru a renunţa la legăturile cu
Corneliu Zelea Codreanu şi a rupe tăcerea impusă partidului in ce pri
veşte pericolul Gărzii de fier.
In faţa declaraţiilor repetate de politică externă făcute de Corneliu
Zelea Codreanu, a agresivităţii şi, pericolului evident al mişcării legio
nare, conducerea Partidului Naţional-Ţărănesc a luat, în a doua jumătate
a lunii ianuarie, o atitudine deschisă împotriva Gărzii de fier. La 23
ianuarie 1 938, în cadrul unei întruniri publice din Bucureşti, d-rul
N. Lupu, după ce a demascat metodele şi demagogia Gărzii de fier, a
condamnat politica prohitleristă promovată de legionari, declarînd ca
.. nemţii au nevoie nu de dragostea noastră, ci de teritoriul şi petrolul
nostru pentru războiul contra Rusiei" 73.
Programul de politică externă al Partidului Naţional-Ţărănesc se
deosebea substanţial de cel al Gărzii de fier. In manifestul către ţară
al acestui partid, publicat la 27 ianuarie 1 938, se arăta : .. Politica
externă a României trebuie să fie neşovăielnică, pentru că integritatea
frontierelor noastre naţionale ne impune să avem prietenii puternice şi
.

69

Cuv1ntul, nr. 3130 din 31 ianuarie 1938.
Arh. st. P. Neamţ, fond, Pref. jud. Neamt. dos. 58/1 937 (nepaginat ).
Ibidem, fond, Trib, jud. Neamţ, dos. 2361/1936 (nepaginat).
72 Arhiva C.C. al P.C.R., fond. 1 , dos. 21 O, fila 313.
73 Arh. ist. ceontr. a si., fond, Casa Regală, dos. 32/1937, fila 2.
70
71
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constante. Pentru aceste motive, Partidul Naţional-Ţărănesc, animat în
primul rînd de consideraţiunea de a păstra hotarele existente, afirmă
din nou necesitatea unei pclitici externe clare şi consecvente, alături
de marile democraţii apusene, Mica înţelegere, Intelegerea Balcanică
şi Polonia, stabilirea celor mai bune raporturi cu toţi vecinii, şi-şi păs
trează ataşamentul său faţă de Societatea Naţiunilor pentru salvarea
păcii, în cadrul securităţii colective " 74•
Ieşind din echivoc şi arătînd că pactul de neagresiune cu Garda
de fier nu mai există 75, Iuliu Maniu a rostit un discurs la 27 ianuarie
1 938 în oraşul Cluj, luînd atitudine deschisă împotriva lui Corneliu
Zelea Codreanu : ,. Sînt adînc întristat că pe chestiuni atît de mari, cum
e aceia a democraţiei şi a politicii externe franco-engleze, sînt în cate
gorică contrarietate cu domnia sa" 76. Continuînd pe această linie, şeful
Partidului Naţional-Ţărănesc a declarat că ., Este direct ·criminal acel
român care, direct sau indirect, vrea să ducă politica externă a Româ
niei în orbita politicii germane" n.
Pe măsura creşterii agresivităţii Gărzii de fier, atacurile Parti
dului Naţional-Ţărănesc împotriva legionarilor au devenit mai vehe
mente. Pe acest teren, se constată un proces de apropiere a poziţiilor
Partidului Naţional-Ţărănesc de cele ale Partidului Naţional-Liberal 78,
S-au creat chiar premisele unei activităţi comune a celor două partide.
S-a ajuns pînă la organizarea unei întîlniri între Iuliu Maniu şi
C. 1. C. Brătianu, la 6 februarie 1 938 79 în urma căreia s-a produs o ame
liorare a raporturilor între Partidul Naţional-Ţărănesc şi Partidul
Naţional-Liberal. De asemenea, după această dată, atitudinea celor doi
şefi de partide împotriva Gărzii de fier a devenit mai fermă 80•
Constatînd că primejdia Gărzii de fier crescuse considerabil, şi
nefiind convinşi că prin propriile forţe ar putea să evite instaurarea
dictaturii legionare, Iuliu Maniu şi Dinu Brătianu au hotărît să se adre
seze regelui pentru a pune capăt pericolului legionar. La 6 februarie
1 938, Armand Călinescu nota o discuţie cu Ernest Urdăreanu, mareşalul
palatului : .,Imi adaugă în treacăt că Maniu a depus un memoriu contra
Gărzii şi Dinu Brătianu a cerut audienţă asupra situaţiei" 81. Şeful Parti
dului Naţional-Ţărănesc susţinea necesitatea reintoarcerii la viaţa
parlamentară şi considera că numai partidul său putea restabili ordinea
74 Dreptatea, n r . 3055 din 27 iii!Iluarie 1938 .
75 Ar h. ist. centr. a st., fond, Casa Regald, dos. 23/1 938, fila 1 004.
76 Dreptatea, nr. 3057 din 29 ianuarie 1 938
77 Ibidem.
78 Al. Gh. Savu, Dic tatura regald (1938-1940), Editura politic�,

p. 143.

79 Arh._i�>t . centr. a st., fond, Casa Regald, dos. 33/1 938, fila 1 037.
·
80 Ibidem, dos. 23/1938, filele 1 003, 1 033.
81 Armand C�linescu, Memorii-not iţe, in Arhiva C.C. al P.C.R.,
1 00 12, fila 66.
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în ţară. Referindu-se la pericolul Gărzii de fier, Iuliu Maniu cerea
regelui "să avizeze luarea măsurilor necesare" 82 . In cadrul audienţei
din ziu(i.. de 8 februarie 83, şeful Partidului Naţional-Liberal a susţinut
cunoscutele sale convingeri privind regimul politic, dar a recunoscut
necesitatea şi chiar a cerut un guvern de " concentrare naţională" care
să pacifice spiritele " şi să restabilească ordinea 84 •
Cuprinşi de panică, neavînd curaj să apeleze la mase, pentru că
se temeau de ele, liderii Partidului Naţional-Ţărănesc şi ai Partidului
Naţional-Liberal aveau de ales între dictatura legionară şi dictatura
regală. C. Argetoianu afirma că şefii national-ţărănişti şi cei liberali
" erau gata ( cu toată rezerva preferinţelor lor) să sprijine orice formulă
a regelui, numai să-i scape de alegeri şi de Garda de fier" ss. Intr-adevăr,
la începutul lunii februarie 1 938 liderii partidelor "istorice" erau gata
să · accepte instaurarea dictaturii regale pentru restabilirea ordinei şi
lichidarea pericolului Gărzii de fier.
Teama oamenilor politici apropiati camarilei regale faţă de peri
colul Gărzii de fier era tot atît de mare. Intr-o audienţă, la 31 ianuarie
1 938, Armand Călinescu declara regelui : "Triumful ei ( al Gărzii de
fier - n.n. ) ar fi sigur o catastrofă pentru stat" 86•
In aceste condiţii, regele Carol al II-lea a socotit că a sosit
momentul realizării marelui său vis, manifestat în repetate rînduri :
instaurarea propriei sale dictaturi. Hotărîrea regelui a fost precipitată
de faptul că O. Goga, nemulţumit cu rolul de instrument docil al lui
Carol al II-lea, activa intens pentru cîştigarea alegerilor parlamentare
din 2 martie şi, pentru atingerea acestui scop, purta tratative secrete cu
şeful Gărzii de fier în vederea unui cartel electoral.
A�ravarea situaţiei economice şi politice, atmosfera de nesigu
ranţă ce cuprinsese largi categorii sociale, incapacitatea guvernului de
a menţine ordinea în ţară, constituiau tot atîtea argumente in favoarea
regelui Carol al II-lea pentru a impune con'c edierea lui O. Goga. Regele
se putea erij a în singurul salvator al regimului burghez, susţinînd că
şi ultima experienţă de a guverna prin intermediul unui partid politic
nu se dovedise viabilă. Convins că nu va avea de înfruntat o reală
rezistenţă din partea principalelor partide burgheze, Carol al II-lea a
demis la 1 0 februarie guvernul Goga-Cuza. In după-amiaza aceleiaşi
zile, regele a organizat consultări cu foştii prim-miniştri şi unii şefi de
partide politice.
•

82 Romdnia .noud, nr.

29 din 1 1 februarie 1 938.

a st ., fond, Ministerul Propagandei, dos. 379/1 938, fila 89.
84 C. Argetoianu, op. cit., f. 3368.
83 Arh. ist. centr,

85 Ibidem, dos. 8626. fila 3435.
86 Armand Călinescu, Memorii-notite, loc. cit.,

dos. 1 001 1 , fila 9.
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In cadrul acestor audienţe, C. Argetoianu s-a arătat bucuros deoa
rece, în sfîrşit, regele a hotărît să-i aplice programul 87, Al. Averescu
a declarat că se pune la dispoziţia regelui pentru restabilirea ordinei
in ţară 88, iar N. Iorga aprecia că datoria tuturor în acele împrejurări
era .,să asculte" 89. C. 1. C. Brătianu a acceptat, la insistenta regelui,
intrarea lui Gh. Tătărăscu, dr. C. Angelescu şi A. Văitoianu - foşti
prim-mini,:ştri liberali - în guvernul pe care Carol al II-lea se hotă
rîse să-I creeze 90• Iuliu Maniu - care nu mai fusese în audienţă Ia
rege din anul 1 933 - şi-a exprimat convingerea că numai Partidul
Naţional-Ţărănesc era in măsură să-şi asume răspunderea guvernării,
declarînd că regimul parlamentar şi constituţional existent nu trebuie
schimbat ; cu acelaşi prilej el s-a pronunţat împotriva dictaturii 91, Cu
toate insistentele lui Carol al II-lea, Iuliu Maniu a refuzat să-şi dea
consimţămîntul la intrarea unor fruntaşi ai Partidului Naţional-Ţără
nesc în guvernul de personalităţi" prezidat de patriarhul Miron
Cristea 92, insă a promis să nu facă dificultăţi noului regim.
In noaptea de 1 O februarie 1 938 guvernul dictaturii regale a depus
jurămîntul. Imediat, regele a citit miniştrilor manifestul către ţară. Ime
diat, regele a citit miniştrilor manifestul către ţară. Semnificativă pentru
noua formă de conducere întronată de rege este următoarea explicaţie
dată de Carol al II-lea : ., Nu vi-I citesc ca să-I supun discuţiei d-voastră ;
mi-am luat răspunderea gestului pe care-I fac, îmi iau şi răspunderea
anunţării lui. Voi primi şi voi cere chiar unele sugestiuni în ce priveşte
formula anumitor pasagii - dar asupra fondului nu admit nici
o discuţie" 93,
Dictatura regală s-a instaurat în condiţiile crizei regimului politic
de la sfîrşitul anului 1 937 şi începutul lui 1 938, a pericolului Gărzii de
fier - care ameninţa cu schimbarea orientării politice externe a
României şi cu introducerea in ţară a unui regim terorist-fascist -, a
lipsei unui puternic front antifascist şi antidictatorial - ca urmare a
sabotării de către liderii Partidului Naţional-Ţărănesc şi ai Partidului
Naţional-Liberal a propunerilor Partidului Comunist Român pentru
salvarea regimului parlamentar şi a democraţiei.
Iuliu Maniu, acceptînd să poarte tratative cu reprezentanţii Parti
dului Comunist Român în vederea unui front comun al forţelor demo
cratice, făcea totul pentru a lungi discuţiile, evitînd să-şi ia un angan

87

fila 3426.
12 februarie 1938.
din 12 februarie 1 938.
90 Lume-a românească, nr. 253 din 12 februarie 1 938.
91 Cuv1ntul, nr. 3141 din 12 februarie 1 938.
92 Dreptatea, nr. 3068 din 1 1 februarie 1 938.
1'3 C, Argetoianu, op. cit., doş, 8626, fila 3443.

88

C. Argetoianu, op.

cit,,

Buna vestire, nr. 286 din
89 Neamul românesc, nr. 32
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jament concret 94. Pe de alt� parte, Partidul Naţional-Liberal a refuzat
orice discutie cu Partidul Comunist Român sau cu Uniunea Democratic�.
iar Viitorul a publicat în această perioadă numeroase articole
anticomuniste 95.
Desigur, nici C. 1. C. Brătianu şi nici, mai ales, Iuliu Maniu n-au
acceptat cu bucurie instaurarea dictaturii regale, iar afirmaţia - cuprins�
in unele st' ldii - conform c�reia şefii partidelor n istorice" au sprijinit
activ pe C:arol al II-lea în lovitura de stat de la 1 0 februarie 1 938, nu
corespunde adevărului istoric. Aceasta nu înseamnă că liderii Partidului
Naţional-Ţărănesc şi ai Partidului National-Liberal nu au partea lor de
răspunciere pentru instaurarea dictaturii regale. Principala lor vin�
constă in faptul că au refuzat o larg� colaborare cu toate forţele demo
cratict>, parlamentare, antidictatoriale şi, în asemenea condiţii, au accep
tat dic :tatura regală ca o alternativă faţă de pericolul dictaturii legionare.
Deşi se aflau în fruntea unor partide de masă, conducătorii Parti
dului Naţional-Ţărănesc şi ai Partidului Naţional-Liberal au preferat o
acţiune de culise, evitînd tot mai mult activitatea politică deschisă. Ei
nu s-au străduit să dea un program clar de acţiune, nu au organizat
lupta maselor împotriva Gărzii de fier şi a dictaturii regale. Prin aceasta,
ei au dezarmat membrii celor două partide şi masele ce se aflau sub
influenta lor.
Atit Iuliu Maniu, cît şi C. 1. C. Brătianu au refuzat să intre în
guvernul dictaturii regale. Intr-un comunicat al Partidului Naţional
Liberal, publicat imediat după instaurarea dictaturii regale, se arăta că
acest partid .. înţelege să nu stînjenească întru nimic acţiunea noului
guvern al m.s. regelui pentru liniştea ţării şi restabilirea ordinei de stat" .
In acelaşi comunicat s e arată c ă .. conducerea Partidului Naţional-Liberal
tine să lămurească totodată că membrii săi care participă în guvernul
condus de 1. P. S.S. Patriarhul, o fac în calitate de foşti sfetnici ai tro
nului, iar nu ca reprezentanti ai Partidului Naţional-Liberal" 96,
Nici o personalitate din rîndul Partidului Naţional-Ţ�rănesc n-a
intrat in guvernul dictaturii regale •, iar acest partid n-a dat declaraţie
de sprijinire a regimului impus de Carol al II-lea. La 16 februarie 1 938,
Iuliu Maniu a trimis o scrisoare patriarhului Miron Cristea prin care-şi
94

In legătură cu activitatea P.C.R. pentru crearea unui larg fron t antifascist şi
antidictatorial vezi Gh. Ioniţă, Uniunea Democratică, in Studii. Revistă de istorie,
nr. 4/1 967.
95 Viitorul, nr. 901 1 din 21 ianuarie 1 9012 din 22 ianuarie 1 nr. 9014 din 26 ianua
rie 1 nr. 9025 din 8 februarie 1938.
96 Viitorul, nr. 9029 din 12 februarie 1 938,
• Cei care au acceptat demnităţi tn guvernele dict.aturii regoale au fost imediat
excluşi din Partidul Naţional-Ţărănesc.
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exprima dezacordul faţă de măsurile guvernului în fruntea căruia se
afla şi care era în fapt exponentul dictaturii regale 97.
In momentul instaurării dictaturii regale, liderii Partidului Naţional
Ţărănesc şi ai Partidului Naţional-Liberal n-au acţionat, împăcîndu-se
cu faptul îndeplinit. Ei sperau că dictatura regală, lipsită de o bază poli
tică de masă, nu se va putea menţine şi, în scurtă vreme, se va reveni
la regimul parlamentar în care partidele politice au rolul hotărîtor 98,
Profitînd de pasivitatea conducătorilor partidelor burgheze, Carol al
II-lea a trecut la înfăptuirea programului său de măsuri dictatoriale,
printre care şi desfiinţarea partidelor politice - inclusiv a Partidului
Naţional-Ţărănesc şi a Partidului Naţional-Liberal - la 30 martie 1 938.

THE PROBLEM OF CREATION OF A DEMOCRATIC FRONT IN ROMANIA AND
THE ACTIVITY OF THE NATIONAL PEASANT PARTY AND OF THE NATIONAL
LIBERAL PARTY ON THE EVE OF THE SETI'ING UP OF THE ROYAL
DICTATORSIDP (DECEMBER 1937-FEBRUARY 1938)

S U M M A R "Y
In the parliamentary elections of December 20, 1 937, none of the politJcal parties
obtained victory, so that king Charles II c alled to government the National Christian
Party led by O. Goga. The main bourgeois parties - the Natiolll!ll Peasant PMty and
Lhe Nation·al Libera) Party - raised against the Goga-Cuza government and the deci
sions of Charles II to set up the royal dictatorship. But, facing lhe iminent danger of
the Iron GUiard, the intenti()IJl of which Wlas to set up a terrorist-fascist dictatorrship
and to throw Romania in the a·rms of Hitleriste Germany, the national-peasant and
nati()IJlal-liberal leaders have accepted the setting up of the ro)'lal dictatorship in
February 1 0, 1938. Refusing to cooperate with the consistent democratic forrc es, led by
the Romanian Cornmunist Party, in view of defending the parliamentary-constitutional
regime, the leaders of the N.P.P . and the N.L.P. had an important responsability for the
establishment of the royal dictatorship .

Biblioteca Republicii Socialiste România, Arhiva N. Iorga, mapa XXV, dos.
varia 390-407. .
98 Stanciu Stojan, Fazele dezvoltării ţărănjsmului 1n �omânia, Bucureşti ( f.,a. ) , p. 52.
P7
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MANIFESTARI ALE LUPTEI TARANIMII DIN ZONA
DE MUNTE A VAII BISTRIŢEI IN PRIMELE DECENII
ALE SECOLULUI XX
de MARCEL DRAGOTESCU

In cadrul geografic şi social-economic al Moldovei, Valea Bistriţei
s-a individualizat chiar din perioada finală a evului mediu, înscriindu-se
pe coordonatele unei evoluţii care subliniază pregnant caracterul contra
dictoriu al procesului de formare şi dezvoltare a relaţiilor capitaliste
în România.
Extinderea continuă a exploatărilor forestiere - stimulată de
eludarea şi mai apoi de atenuarea rigorilor monopolului turcesc asupra
comerţului cu Ţările Române - a adus fără îndoială un suflu nou,
dinamic şi efervescent în viaţa acestei regiuni în care proprietatea
mănăstirească deţinea o pondere însemnată 1•
Dar, in condiţiile menţinerii marilor domenii cu privilegiile şi orga
nizarea lor caracteristic feudale, evoluţia noilor forme capitaliste se va
desfăşura în general între limitele conformismului şi ambiguităţii, căci
nu se punea problema transformării şi înlocuirii vechilor relaţii de pro
prietate şi de producţie, ci a adoptării acestora, fără a afecta caracte
risticil e lor esenţiale.
Sfîrşitul secolului al XIX-lea şi începutul veacului nostru accen
tuează această contradicţie, punînd in evidenţă un întreg cortegiu de
forme şi raporturi social-economice care sînt menţinute în ciuda carac
terului lor evident perimat.
·

1

In fapt, aproape intreg cursul mijlociu al Bistrjţei, de la Piatra Neamţ pină in
"şesul" Hangului se afla sub sUiptnirea mlinăstirilor Bistrita, Bisericani, Ptngliraţi,
Bubalnita şi Schitul Hangu. Numai mlinlistirea Buhalnita deţinea moşii care se
tntindeau pe intreaga zonă dintre Pingliraţj şi Bicaz, inclusiv Valea Tarcliului,
clrora li se adaugli un mare numlir de " . . . mori, sUne şi prislici, aducătoare de
importante venituri" (vezi, Drăgotescu Marcel şi Birllideanu Dumitru Monumente
istorice de pe Valea Bistritei, Editura Meridiane, Bucureşti, 1 970, p. 7).

Memoria Antiquitatis, III, 1 971.
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Situaţia ţărănimii de pe Valea Bistriţei - şi ne vom referi indeosebi
la zona centrală a acesteia, acolo unde preocupările de exploatare şi
prelucrare industrială se îmbină cu cele agrare - trebuie deci analizată
atît în contextul mai larg al situaţiei ţărănimii din România, cît şi în
cadrul local, specific acestei regiuni .
La început de secol XX, relaţiile agrare din ţara noastră sînt deter
minate în primul rînd de acea izbitoare inechitate în distribuirea
păminturilor, care avea să pună majoritatea covîrşitoare a populaţiei
rurale într-o situaţie de netă inferioritate economică, diminuîndu-i consi
derabil patentele productiv-creatoare. Un număr de 5.375 proprietăţi
moşiereşti cu o suprafaţă de peste 1 00 hectare, adică 0, 55% din totalul
gospodăriilor agricole, insumau 3.81 0.351 hectare ceea ce reprezintă
48,9 % din suprafaţa cultivabilă existentă. Pe de altă parte, 920.939 gos
podării ţărăneşti cu loturi sub 1 O hectare, reprezentind 95,5 '/, din totalul
gospodăriilor agricole, nu deţineau decît 40,47 % din suprafaţa cul
tivabilă !,
Această discrepanţă patrimonială este în realitate şi mai mare,
dacă avem în vedere că cele mai întinse suprafeţe deţinute de ţărani se
aflau in gospodării chiabureşti şi mijlocii care nu reprezentau nici un
sfert din totalul gospodăriilor ţărăneşti 3,
In bazinul mijlociu al Bistriţei această situaţie se manifestă in forme
dintre cele mai acute. Secularizarea averilor mănăstireşti nu a insemnat
cîtuşi de puţin desfiinţarea marilor latifundii, iar reforma agrară din 1 864
nu a putut acoperi necesităţile funciare ale gospodăriilor ţărăneşti,
tocmai ţăranii lipsiţi de inventar agricol primind suprafeţele cele mai
mici 4• In locul vechilor proprietăţi mănăstireşti au apărut domeniile
regale de la Bicaz, Sabasa-Fărcaşa, Barca şi Mălini, constituie in 1 884 6•
Dintre acestea, numai domeniul de la Bicaz ocupa o suprafaţă de aproape
14.000 hectare păduri, păşuni şi fineţe 6• Cit priveşte moşia Sturdza,
aceasta cuprindea mai mult de 65.000 hectare pe teritoriul comunelor
Buhalniţa, Hangu, Bistricioara, Călugăreni şi Gaiu, ocupînd aproape
intreaga zonă dintre �icaz şi Fărcaşa 7 .
2 Mitit11 Const11111 t inescu, L 'Evolution efe la propriete rurale et la reforme agraire
en Roumanie, B u cureşti, 1 925, p. 291 .
3 Ibidem.
4 La Bicaz, de pildl'i, cllicaşii cu 4 boi au pil'imi t cite 5 fl!lcii şi 40 de priljini

6
6
7

fiecare, iar cll'icaşii cu bratele numai 2 fillcii şi 4 prl!jini. Locuitorii cu casli şi
grildin!i au primit doar cite 1 0 prl!jini (Arhivele Consiliului popular Bicaz dosar 1/1864 - f. 3---4 ).
Monarhia de Hohenzollern vdzutd de contemporani, Editura politicii, Bucureşti,
1968, p. 70. (Proiectul de lege pentru domeniul coroanei).
Vezi decretul regal nr. 1789, din 9 iunie 1884 şi Arhivele ocolului silviC Bicaz fondul documentar.
Tr. Lungu, Reforma aqrard din 1921 pe unul din marile latifundii din nordul
Moldovei, In Studii şi materiale de istorie contemporand, voi. Il, Editura Aca
demiE!i R.P.R., Bucureşti, 1962, p. 465.
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Lesne de inteles că în aceste condiţii populaţia de pe Valea Bistriţei
constituia o sursă inepuizabilă de forţă de muncă, pe care întreprin
zătorii o vor folosi pe scară tot mai largă în exploatările forestiere.
Dar în ultimele decenii ale secolului trecut şi în primii ani de după
1 900, valorificarea industrială a bogăţiilor forestiere de pe Valea Bistriţei
nu putea să angajeze decît o mică parte din populaţia activă locală.
Chiar în zonele intens exploatate preocupările industriale sînt temporare,
caracterul gospodăriilor rămînînd predominant agrar. Cu atît mai mult
in satele situate la sud de Piatra Neamţ unde suprafeţele cultivabile sînt
mai mari, deşi nu mult mai productive.
Lipsa de pămînt, care la munte îmbrăca forma lipsei de păşuni şi
de fineţe, abuzurile arendaşilor şi clauzele împovărătoare ale învoielilor,
constituie şi pe Valea Bistriţei principale cauze ale violentelor manifes
tări din 1 907. Cele mai mari tulburări au avut loc in comunele de pe
cursul inferior, culminînd cu ciocnirile de la Buda-Blăgeşti, Roznov
Slobozia şi Buhuşi. Răscoala de la Blăgeşti " . . . ocupă locul central în
cadrul mişcărilor ţărăneşti din Bacău şi se înscrie ca una dintre cele mai
puternice răscoale desfăşurate în partea centrală a Moldovei" 8. La
Buhuşi, muncitorii de la fabrica de postav s-au alăturat ţăranilor 9, aşa
cum ţăranii din Costişa, după ce au pătruns in primărie şi au distrus
registrele de învoieli, s-au îndreptat spre Buhuşi luînd parte la acţiunile
întreprinse acolo în zilele de 6 şi 7 martie 10•
In comunele de munte din bazinul mijlociu al Bistriţei nu s-au înre
gistrat mişcări de asemenea proporţii, dar aceasta nu înseamnă că ţără
nimea de aici nu era confruntată cu probleme social-economice tot atît
de grave. Fiscalitatea excesivă, fărămiţarea loturilor şi diminuarea posi
bilităţilor de creştere a vitelor, consacrarea bunului plac al arendaşilor
ca lege exclusivă în exploatările forestiere, constituiau tot atîtea surse
de nemulţumire şi ireconciliabile conflicte. Aceiaşi stare de spirit explo
zivă provoacă o justificată îngrijorare autorităţilor, cu atît mai mult cu
cît în unele localităţi sînt consemnate manifestări deschise, evident
protestatoare.
La Buhalniţa, are loc o răzmeriţă a sătenilor din cătunul Secu 1 1. In
comuna Bistricioara, chiar primarul îndeamnă la răscoală şi cere celor
chemaţi sub arme să nu lupte împotriva ţăranilor, ci împreună cu aceştia
să se ridice pentru pedepsirea asupritorilor 12• La Piatra Neamţ, unde
Ştefan Gheorghiu susţine o vie propagandă în rîndurile armatei 13 , locui8 Marea rdscoald
9

p. 243.

a ţdranilor djn 1907,

M. Badea şi 1. Ilincioiu,
Bucureşti, 1 967, p. 108.

Editura Academiei R.S.R., BuC'Ilreşti, 1 96'7,

1907 - Răscoala ţăranilor din România,

10 Arhivele statului Piatra Neamt

-

Tribunalul judetean, dosar 232/P.12 - 1907.
227,

1 1 Marea răscoală a ţăranilo r din 1907, p.

12 Ibidem, p.
1 3 Ibidem, p.

670.
634,

Editura politică,
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torii din mahalalele oraşului manifestează în faţa primăriei, cerînd
stabilirea unor preţuri mai convenabile pentru păşunile de pe Cozla
şi Pietricica 14•
Aceste acţiuni nu sînt manifestări ale unui mimetism social, lipsit
de orice raţiune cauzală. Dimpotrivă, ele exprimă la modul cel mai cate
goric situaţia precară a ţărănimii din zona de munte şi hotărîrea acesteia
de a s e ridica în apărarea propriilor sale interese.
In anii care au urmat răscoalei din 1 907, ţărănimea din această
parte a Văii Bistriţei a continuat în diferite forme lupta sa impotriva
exploatării, apelînd fie la mijloace legale, fie pe impunerea prin forţă
a unor soluţii pe care autorităţile refuzau să le adopte. O luptă dură şi
neîntreruptă, axată pe rezolvarea principalelor probleme care frămîntă
lumea satelor de la munte, desfăşurată în condiţii atît de inegale şi
uneori atît de tragice.
In primul deceniu al secolului nostru, exploatările forestiere de pe
Valea Bistriţei continuă să se extindă. Fenomenul are aspectele sale
pozitive, asigurînd - deşi la sume derizorii - angajarea unui număr
sporit de braţe de muncă. De asemenea, trasul buştenilor din parchetele
de exploatare pînă la cele mai apropiate căi de acces, va constitui pentru
ţăranii cu vite o importantă sursă de venituri.
Dar valorificarea noilor parchete presupunea executarea unor
lucrări de amenajare şi deschiderea altor drumuri prin golurile de plldure
sau prin poiene, fragmentînd şi depreciind suprafeţele de păşunat şi
aşa neîndestulătoare. Nemulţumirile fireşti ale ţărănimii se transformă
într-o opozitie deschisă atunci cînd se pune problema construirii unor
ciii ferate industriale, care trebuiau să străbată laturile de pllşune şi
fineţe, diminuînd substanţial şi necesităţile de transport din exploatări.
Semnificative în această privinţă sînt ciocnirile care au avut loc in
1 9 1 2 la Taşca, în perimetrul administrativ al comunei Bicaz 15,
Incă din 1 9 1 0 întreprinzătorul Gustav Eichler, protejat al Hohenzol
lernilor, arendase pădurea Bicaz-Bistra, deschizînd mai multe puncte de
exploatare pe aproape toată Valea Bicazului. Pentru a-şi spori profi
turile, el iniţiază construirea unei căi ferate industriale pe o lungime
de 31 km, proiect care lezează grav interesele ţărănimii locale. Odată
cu începerea lucrărilor de exploatare, multe familii îşi înstrăinaseră latu
rile şi investiseră totul în achiziţionarea unor animale de muncă, asigu
rîndu-şi existenţa din cărăuşie. Or, prin mecanizarea transportului,
utilizarea angajaţilor cu vite de muncă este considerabil redusă 1 rolul
lor se rezumă la scoaterea buştenilor din locurile greu accesibile 1 veni
turile scad şi nu le rămîne decît să-şi vîndă vitele şi să se ofere ca simpli
14 Adevărul,
15

din 10 martie 1 907.
Deşi au fost semnalate şi in presa vremii, evenimentele au fost reconstituite in
principal pe baza relatărilor unor martori oculari, ale căror declaraţii s-au găsit
tn A rhiva ConsillulUi popular al oraşului Bicaz.
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muncitori cu bratele. In plus, administraţia domeniului regal punea la
dispozitia constructorilor şi unele suprafete neîmpădurite, retrăgîndu-le
din folosinta localnicilor ; în aceste condiţii păşunatul devine una
dintre problemele acute, ţărănimea văzîndu-se lipsită pînă şi de
posibilitatea întreţinerii unui număr minim de animale mici, care
prin tradiţie, asigurau viabilitatea şi necesarul de consum al gospodă
riilo.r de la munte.
In primăvara anului 1 9 1 2, cînd lucrările de construcţie a căii ferate
s e desfăşurau pe Valea Bicazului, locuitorii din Taşca şi din Bicaz au
intervenit cu hotărîre, alungînd de pe şantier pe meşteri şi pe lucrători.
Incercările de conciliere ale autorităţilor comunale şi judetene se dove
desc zadarnice, reprezentanţii prefectului fiind izgoniti cu pietre. Pentru
lichidarea incidentului, a fost necesară intervenţia j andarmilor, cărora
ţăranii li s-au opus ,. . . . cu mîna armată" 16• Ciocnirea se încheie cu
arestarea a 1 5 locuitori considerati .,capi ai rebeliunii", iar mulţi alţii
pentru a nu împărtăşi aceiaşi soartă, s-au ascuns în codru.
In anii următori şi îndeosebi in timpul primului război mondial, se
accentuează procesul de pauperizare a ţărănimii de pe Valea Bistriţei,
lipsa terenurilor de păşune impunîndu-se ca problemă centrală care
constituie o permanentă sursă de conflicte sociale. Unele acţiuni avu
seseră deja loc după răscoala din 1 907 17, dar la sfîrşitul deceniului al
doilea lupta pentru asigurarea izlazurilor şi fînetelor se adînceşte şi se
intensifică, în contextul luptei pentru împroprietărire.
Prima conflagraţie mondială se incheiase pentru locuitorii j ude
tului Neamţ cu pagube care se ridicau la aproximativ 54 milioane lei,
cea mai afectată fiind, evident, ţărănimea. La o populaţie de 1 70.000
locuitori se înregistrase un mare număr de morţi şi dispăruţi, 650 de
invalizi şi nu mai putin de 3.300 de orfani 18• Din cele 80.000 hectare
de pămînt arabil, jumătate erau proprietate moşierească, in timp ce la
munte ţăranii nu deţineau aproape nimic din suprafaţa de 2 1 2.000
hectare păduri 19• .,Pădurile se întind pînă in poarta casei lui şi se întind
nesfîrşit in urmă şi totuşi acest ţăran din mij locul pădurilor, îngheaţă
iarna de frig şi nu are material cu ce să-şi construiască o casă, un hambar
sau un grajd . . " 20, Nici nu se poate apreciere mai semnificativă şi mai
zguduitoare în ceea ce priveşte situaţia ţărănimii de pe Valea Bistriţei,
decît aceea pe care o consemnează una dintre gazetele vremii care
.

16

Oplnla, din 17 aprilie 1 91 2.
La Gaiu, de pildă, in 1 909, aproximativ 200 de locuitori organizează o adevărată
demonstratie in fata primăriei, cerind locuri de islaz ş i permisiunea de a intra
cu vitele in pădure (Vezi lucrarea Relatii agrare şi mişcdrl ţărăneşti 1n România
1908-1921, Editura politică, Bucureşti, 1967, p. 145.
18 BlruJnta, din 23 octombrie 1919.
1P lbldem.
20 Blrulnta, din 30 octombrie 1919.
17

-
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afirmă că " . . . dintre toate văile din ţara noastră, dacă nu cea mai bogată
în orice caz cea mai oropsită . . . e Valea Bistriţei " 21•
Legislaţia agrară din 1 91 8-192 1 , aşa cum a fost concepută şi mai
ales aşa cum a fost aplicată - nu îşi propunea rezolvarea marilor pro
bleme ale ţărănimii ci eludarea lor prin soluţii de compromis care să
nu ducă în nici un caz la desfiinţarea marii proprietăţi. Pe Valea
Bistriţei, suprafeţele expropriate sînt derizorii în raport cu necesităţile
ţărănimii şi cu întinderea diferitelor moşii. Pădurile sînt practic excep
tate de la împroprietărire fiind categorisite ca "bogăţie naţională" şi
odată cu ele sînt sustrase prevederilor legale şi cele mal bune locuri
de păşune şi fîneţa 22,
lncă de la început, prevederile legii agrare au produs o profundă
dezamăgire în rîndurile ţărănimii, stîrnind proteste şi nemulţumiri. In
adunarea organizată la 26 ianuarie 1 9 1 9 cu locuitorii din satele Neagra
Chişirig şi Ticoş pentru explicarea decretelor de expropriere, ţăranii
s-au exprimat cu vehemenţă, denuntind caracterul inoperant şi diver
sionist al acestora. Intr-un raport al autorităţilor locale se subliniază
faptul că în această împrejurare unul dintre ţărani, care ,. . . . nutreşte
idei anarhiste şi bolşevice pe care le susţine şi le răspîndeşte în popu
laţie " . . . a afirmat că ". . . boierii sînt hoţi şi legile sînt făcute tot
pentru boieri" , cerînd ca " . . . toţi proprietarii să fie reduşi la 6 hectare
şi la starea materială egală " 23_
Faptul este î n multe privinte semnificativ, reflectînd starea de spirit
a ţărănimii, care era conştientă de caracterul formal-concesiv al refor
melor burghezo-moşiereşti, afirmîndu-şi totodată hotărîrea de a impune
o rezolvare a problemei agrare ce pune sub semnul întrebării însăşi
existenţa clasei moşiereşti.
Desfăşurarea ulterioară a lucrărilor de " împroprietărire" au justi
ficat pe deplin temerile ţărănimii din zona de munte a văii Bistriţei.
Stăpînii marilor domenii au reuşit să se sustragă cu abilitate exproprierii,
la adăpostul altor paragrafe şi articole de lege, transformînd reforma
într-o afacere care s-a dovedit finalmente destul de rentabilă.
In cazul domeniului regal de la Bicaz, de exemplu, după numeroase
plîngeri şi interventii făcute de ţărani în 1 9 1 9, comisia de expropriere
stabileşte ca dintr-o suprafaţă de 1 3. 1 85 hectare să se atribuie locuito
rilor 1 . 505 hectare de izlaz. Dar administraţia domeniului dezavuează
această hotărîre, deschizînd seria unor interminabile procese. Abia după
4 ani de tergiversări, în iunie 1 923, comuna primeşte o suprafaţă de
964 hectare pentru izlaz, cu despăgubiri calculate la 2.000 lei pentru
2 1 Ibidem, din 1 1 iulie 1920,
12 Tr. Lungu, Reforma agrard din 1921 pe unul din marile latifundii din nordul
Moldovei, ln Studii şi materiale de istorie contemporand, vol II, E dit ura Aca
demiei R.P.R., Bucureşti, 1962, p. 465.
23 Relatii agrare şi mişcări ţărdilleşti Jn România, p. 421.
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hectarul de fineţe şi 360 lei pentru hectarul de imaş stîncos sau
mlăştinos 24,
Realizată la acest mod, exproprierea s-a dovedit î n cele din urmă
avantajoasă administraţiei domeniului regal, care a putut valorifica în
condiţii nesperat de favorabile, suprafeţele cele mai puţin productive.
Din cele 964 hectare de teren expropriat, aproximativ 200 de hectare din
lunea Bicazului nici nu puteau fi folosite fiind acoperite cu prundiş, iar
alte 70 de hectare erau locuri neproductive. In plus, drumurile de acces
fixate de administraţia domeniului trebuiau plătite de săteni la preţuri
exagerate şi creau mari dificultăţi în valorificarea locurilor de păşune 25•
In ceea ce priveşte domeniul familiei Sturdza de la Hangu, întreaga
suprafaţă de 65.790 hectare trebuia expropriată, conform articolului 7 din
legea pentru reforma agrară adoptată la 1 7 iulie 1 92 1 . Nu există nid
un motiv pentru a o sustrage acestor prevederi, întrucît proprietarul
era absenteist stabilindu-se la Dieppe în Franta, iar moşia este valori
ficată prin arendare, nefiind luată în regie în ultimii 1 O ani 26,
Totuşi, se hotărăşte în decembrie 1 9 1 8 exproprierea a numai 2.334
hectare de teren cultivabil, cărora in 1 92 1 li se adaugă 3 . 1 79,5 hectare
pentru izlaz comunal, 245 hectare pentru fînete şi 2.078 hectare de
defrişat în vederea păşunatului.
La interventia ţăranilor, comisia de ocol Hangu decide în iulie
1 922 exproprierea totală a moşiei împreună cu toate clădirile şi anexele,
stabilind şi despăgubirile de rigoare la impresionanta sumă de
1 85.822.800 lei 27• Dar această hotărîre este contestată de soţia proprie
tarului şi la 23 noiembrie 1 922 comisia judeţeană o anulează. Comitetul
agrar respinge recursul ţăranilor, în ciuda faptului că aceştia se consti
tuiseră în obşti pentru a exploata pădurea expropriată şi astfel din
întreaga suprafaţă a moşiei rămîn în folosinta locuitorilor doar 5.000
de hectare 28.
Ulterior, proprietarul reuşeşte prin diferite subterfugii j uridice să
recîştige şi alte terenuri, suprafata expropriată fiind în fapt mult mai
mică. Nu este crutat nici lotul atribuit şcolii din satul Schit, care în
1 928 reintră în posesia moşierului 29,
Cu prilejul aplicării legii agrare se săvîrşesc şi alte abuzuri pe
care ţăranii le demască prin memorii colective, prin cereri individuale
sau prin acţiuni deschise îndreptate împotriva moşierilor şi autorităţilor.
La Bicaz, mai multi locuitori protestează împotriva faptului că la
delimitarea suprafeţelor expropriate s-au nesocotit vechile semne de
24
25
21!1
27
28

29

Arhiva Consiliului popular al oraşului Bicaz

-

fondul documentar.

Ibidem.

Tr. Lungu,

Joc. cit,. p. 466.

Ibide m p, 467.
Ibidem, p. 468.
,

Ibidem,

p. 470.
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hotar şi s-au atribuit mai multe loturi care constituiseră deja obiectul
împroprietăririi din 1 864 30,
La Piatra Neamţ, locuitorii din cartierele mărginaşe au fost omişi
de pe listele de împroprietărire şi organizează întruniri "' . . pentru a
discuta asupra mijloacelor de luptă pentru reuşita cauzei lor drepte" 31,
Faptul că ei se angajează la unele întreprinderi din oraş nu schimbă
caracterul agrar al gospodăriilor lor, deoarece ... . . această muncă nu
este de natură permanentă . . . nu avem a face cu lucrători de carieră,
cum ar fi străinătatea şi cum ar fi specialişti" 32,
Alcătuind şi ei o categorie exceptată de la împroprietărire, reanga
j aţii din garnizoana Piatra Neamţ cer să li se repartizeze locuri de cîte
7 hectare şi loc de casă, dacă nu gratuit cel puţin în condiţii de plată
asemănătoare cu cele ale sătenilor 33,
Apreciind rezultatele aplicării legilor agrare, una dintre publicaţiile
vremii notează cu nedisimulată îngrijorare : .. Cu prilejul împărţirii
pămîntului în comunele din judeţul nostru s-a dat loc la foarte multe
nemulţumiri. Nu este comună unde să nu fie un mare număr de
păcăliţi. E drept că pămîntul fiind mărginit nu va ajunge de fie
c are om, dar nu e mai puţin adevărat că o distribuţie dreaptă a
pămîntului, izvorîtă din o lege dreaptă ar trebui să aibă de rezultat un
mai mare număr de locuitori mulţumiţi, pe cind vedem că dimpo
trivă, numărul nemulţumiţilor e cu mult mai mare decît al celor
care au căpătat pămînt" 34,
Luptînd pentru exproprierea moşiei Hangu, ţăranii din zona văii
Bistriţei reuşesc să exprime în cererile lor, cele mai importante şi mai
semnificative revendicări ale locuitorilor din satele de munte. Ei se
ridică pentru desfiintarea sistemului de arendare şi subarendare, sinyura
cale de eliminare a intermediarilor, direct interesaţi, în sporirea obliga
ţiilor de învoieli şi în menţinerea unor raporturi de muncă semifeudale.
Pe această bază, pădurile trebuiau exploatate de către obştile ţărăneşti,
in regie. " Vrem noi, locuitorii de la munte, să ne folosim de păduri după
cum ţăranul de la cîmp se foloseşte de pămînt. Nu vrem să fim numai
lucrători plătiţi cu ziua pentru a doborî pădurile şi a le plutări, vrem
să le exploatăm în regie cu proprietarul lor, cu tocmeală cinstită, după
lege şi înţelegere" 35.
Sub semnul acestor revendicări, ţărănimea de pe Valea Bistriţei
va acţiona timp de două decenii cu mijloace dintre cele mai diverse.
Dar dacă perioada 1 922-1 928 încă nu spulberase iluzia rezolvării
principalelor probleme prin împroprietărire, criza începută în 1 929 adaugă
30 Arhiva Consiliului popular al oraşului Bicaz,
SI Biruinta. din 1 '1 aprilie 1 920.
32 Ibicrem.
33 Biruinta, din 12 Iunie 1 920.
M Ibidem. din 2'1 decembrie 1 920.
35 Ibidem, din 20 februarie 1 923.

dosar

nr .

2/1935, f. 1 6.

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

bESPRE LUPTA ŢĂRĂNIMII DE PE VALEA BISTRITEI

401

, ,oi elemente agravante într-o situaţie şi aşa precară, obligînd la recon
•ldcrarea întregului complex de raporturi sociale.
"Pe toată Valea Bistriţei - recunoaşte prefectul de Neamţ într-un
1 nport din anul 1 932 - este o jale, lipsă de hrană, de lucru şi de pămînt,
f i t• de cultură sau islaz. Ţăranii sînt ajunşi aproape la sapă de lemn.
'•i ngurul lor izvor de trai ar fi vitele, dar nici pe acestea nu le au din
l i J)Să de izlaz. La pădure nu a fost nici un cîştig, fiind lipsă de
·· :.: ploatare .
. " 36,
Fiind opriţi să păşuneze pe moşii sau să taie lemne din pădure,
IAranii vor nesocoti sistematic aceste interdicţii, încercînd să-şi asigure
•lnguri ceea ce legea nu le putuse oferi. In ciuda amenzilor şi a pedep
llelor severe, :numărul încălcărilor de moşie continuă să crească. Numai
pe domeniul regal de la Bicaz s-au consemnat în 1 93 1 nu mai puţin de
1 3 " delicte silvice" sancţionate cu amenzi în valoare de 49.580 lei. Pe
aceiaşi moşie, între anii 1 Q22-1 933 au avut loc 1 84 de încălcări,
lclră a mai socoti pe cele care au rămas necunoscute adminis
traţiei domeniului 37.
Fenomenul tinde să ia proporţii îngrijorătoare şi proprietarii spo
resc numărul paznicilor şi pădurarilor, dîndu-le indicaţii exprese şi
foarte categorice pentru uciderea vitelor străine pătrunse pe moşie,
prinderea braconierilor, confiscarea armelor fără permis de la stinile
•1 ocoalele din munţi 38,
Aceste măsuri draconice adoptate pe fondul unei neîntrerupte dimi
nuări a mijloacelor de existenţă ale ţărănimii, au exacerbat spiritele şi
11u obligat la întreprinderea unor acţiuni mai hotărîte, cu un vădit
caracter colectiv.
Pe moşia prinţului Sturdza, ciocnirile care au avut loc în pro
blema împroprietăririi şi rapacitatea arendaşilor care încasau un venit
net de 300-350 lei pentru fiecare metru cub de lemn 39, întreţineau o
stare de vie şi permanentă agitaţie în rîndurile ţărănimii.
"Proprietarul M. D. Sturdza ne ucide fără milă şi cruţare - se
plîngă într-un memoriu locuitorii din Bistricioara - şi nu ne invoieşte
la păşunat prin pădurile sale conform legiuirilor actuale decît numai
dacă-i plătim preţuri imposibile de achitat, deoarece trec cu mult peste
marginile puterilor noastre . . . Proprietarul nu face muncile in regie ci
vinde lemnăria la f!egustori cu obligaţia ca aceştia s-o dea în antrepriză
la oamenii săi, iar aceştia iau zece piei de pe noi, plătindu-ne cîte 20-30
lei pe zi cu hrana noastră şi plata nu ni se face în numerar ci în bonuri
.

345 Arhivele statului Piatra Neamt - fondul prefecturii - dosar 1 36/1932.
37 Arhivele Consillului popular al oraşului Bicaz - fondul documentar, anul 1933.

H Ibidem.

sp Biruinţa, din 9 martie 1924..
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date pe la diferiţi negustori care ne iau preţuri mari ca să ia şi de acolo
antreprenorii 1 0--- 1 5 la sută, chiar 20 la sută" 40,
Locuitorilor li se interzisese pînă şi folosirea drumurilor de
acces spre propriile locuri de păşune, deoarece străbăteau unele zone
ale domeniului.
Această măsură determină o puternică reacţie din partea ţăranilor,
care în luna mai 1 927 au înconjurat reşedinţa printului " . . . voind chiar
să recurgă la violenţă" • 1.
In primăvara anului 1 933, mai mulţi locuitori din comuna Câ1.ugă
reni, în frunte cu primarul, pătrund cu forţa pe moşia Hangu şi împrej 
muiesc o suprafaţă împădurită, declarînd-o proprietate lor 42.
Trei ani mai tîrziu, în aprilie 1936, au loc grave tulburări în comuna
Ceahlău, locuitorii opunîndu-se cu îndirjire plantării unor goluri de
pădure şi a unor terenuri folosite ca păşune.
O primă acţiune a avut loc la 1 5 aprilie, cînd locuitorii au reuşit
să amine inceperea lucrărilor pe plantaţii şi au intervenit pe lîngă auto
rităţile judeţene.
La 18 aprilie, primarul comunei cere să nu se execute nici un fel
de lucrări pînă ce nu se primeşte răspuns la cererile ţăranilor. ..In caz
contrar - afirmă primarul - mă degajez de orice răspundere pentru
neliniştea şi tulburările ce s-ar putea întîmpla din cauza mizeriilor şi
greutăţilor ce le suportă locuitorii din această comună . . . " •3.
Se pare însă că intervenţia primarului nu a fost luată in conside
raţie, deoarece la 20 aprilie ţăranii intră cu vitele pe terenurile ce
trebuiau plantate şi se manifestă tot mai ameninţător. Forţele locale de
represiune se dovedesc insuficiente şi proprietarul cere cu insistenţă
sporirea numărului de j andarmi " ' . . pentru a putea expulza vitele şi
totodată a se da concursul agenţilor silvici pentru dresarea actelor de
dare în judecată şi mai ales pentru a menţine liniştea in populaţia din
această comună care fiind agitată . . . ar putea să treacă foarte uşor
la rebeliune" 44•
In orice caz, soluţiile de compromis stabilite cu acest prilej nu au
dus la închiderea conflictului, deoarece la 1 5 august în acelaşi an, cînd
proprietarii încearcă să reia lucrările de plantare, 200 de locuitori din
satul Schit intervin cu hotărîre izgonind personalul angajat în
acest scop 46.
40 Tr. Lungu, loc. cit., p.
u Telegraful, d in 1 6 m ai

42

471 .
1927,

Ibidem, din 29 a.prilie 1933.
u Arhivele statului Piatra Neamt
44 Ibidem, f. 7.
45 Ibidem, f.

-

fondul prefecturii

-

12.
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Evenimentele din anul 1 936 de la Ceahlău au avut u n larg şi
puternic ecou pe toată· Val-ea Bistriţei,· stimulind lupta ţărănimii din·
această parte a ţării.
Chiar în vara anului 1 936 s-au semnalat unele' acţiuni ţăr!.:neŞti la'
Bicaz şi mai ales pe domeniul regal de 1a Borca, unde locuit6rii au1
pătruns cu forţa pe terenurile de păşunat,· alungînd pe jia ndarinii tr1mişi'
să-i aresteze 46•
Rememorind doar aceste momente din zbuciumata existentă a a$e'
zărilor din zona muntoasă a Văii Bistriţei, trebuie să conchidem di $i
ţărănimea de aici a constituit un element activ în lupta impotriva exploa
tării, pentru desfiinţarea proprietăţii moşiereşti şi instaurarea unor
relaţii bazate pe echitate socială. Permanent confruntaţi cu probleme
social-economice pe cît de acute pe atît de contradictorii, aceşti oameni
ai Ceahlăului, ai Bistriţei şi ai codrilor bătrîni, au promovat cu fermitate
şi consecvenţă ideile de libertate şi progres atit de scumpe întregului
nostru popor.
" Masele ţărăneşti - subliniază tovarăşul Nicolae Ceauşescu lipsite de pămînt şi de drepturi politice, supuse exploatării duble - a
moşierilor şi arendaşilor capitalişti - vital interesate in lichidarea
proprietăţii moşiereşti, se ridică continuu la luptă împotriva claselor
exploatatoare, pentru reforme economice şi democratice, pentru o viaţă
mai bună. Ţărănimea reprezenta o puternică forţă progresistă a socie
tăţii, dar, datorită lipsei de organizare, ea nu-şi putea pune încă in
valoare întregul potenţial revolutionar" 47•
Abia după victoria insurecţiei armate din august 1 944, iar în cazul
ţărănimii de pe Valea Bistriţei, abia după abolirea monarhiei şi desfiin
ţarea domeniilor regale acest potential revolutionar se revarsă fără opre
lişti în matca marilor înfăptuiri. Abia atunci, din năzuinţele atitor gene
raţii şi din frămîntarea unei realităţi în necontenită prefacere, s-au
născut legende noi şi s-a scris cu eroism şi abnegaţie epopeea Bicazului
- pagină de inceput în noua istorie a Văii Bistriţei.

46 Arhivele statului Piatra Neamt - fondul prefecturii - dosar
47 Nicolae Ceauşes�u, România pe drumul construcţiei socialiste,

politici'!, Bucureşti, 1966, p . 342.
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MARCEL DRAGOTESdi

MANIFESTATIONS OF THE PEASANTS' STRUGGLE FROM THE REGION OF THE
BISTRIŢA VALLEY DURING THE FIRST FOUR DECADES OF THE XXth CENTURY

SUMMAR\
The predominant existence of the landowner property and the uninterrupted
extention of the forestry exploitation in Lhe mountain region of the Bistrita valley
create a certain specific (feature) in sodal-economic relations and in the forms of
the class-struggle.
.The author insists on t�se special conditions, and he refers to the most important
actions of the peasants from this part of the country who in the first faur decades of
the XXth century showed as an important social force in the struggle against the
oourgeois-Landlord exploitation.
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LUPTA DE REZISTENŢA A MASELOR POPULARE
DIN JUDEŢUL NEAMŢ SUB CONDUCEREA P.C.R.
IMPOTRIVA DICTATURII MILITARO-FASCISTE
de

CONSTANTIN PRANGATE

Dictatura militare-fascistă instaurată la 6 septembrie 1 940, formată
din exponenţii celor mai reacţionare vîrfuri ale claselor dominante, a
insemnat pentru masele populare, lichidarea ultimelor drepturi şi liber
tăţi democratice pe care le mai avuseseră pînă atunci.
Pentru a constrînge masele să execute planurile agresive ale reac
tiunii interne şi Germaniei hitleriste, dictatura militare-fascistă a trecut
la elaborarea şi înfăptuirea unei noi legislaţii cu un profund conţinut
fascist. Astfel, au fost interzise prin lege orice acţiuni politice contra
statului fascist, întreprinderile industriale ale statului şi burgheziei au
fost trecute pe plan de război, ziua de lucru a fost stabilită la 1 0- 1 2 ore ;
de asemenea, au fost înfiinţate lagărele de muncă, iar presa muncito
rească, antifascistă şi chiar presa burgheză de nuanţă mai democra
tică au fost interzise. Asupra ţării s-a abătut teroarea sîngeroasă a
bandelor legionare, j aful, asasinatele, progromurile împotriva mino
rităţilor naţionale.
La scurt timp după instaurarea dictaturii militare-fasciste, împo
triva vointei poporului român, în ţară au intrat trupele hitleriste. In
aceste condiţii, prin încălcarea intereselor naţionale ale ţării, la 22 iunie
1 94 1 România a fost împinsă de către vîrfurile reacţionare ale cercurilor
conducătoare alături de Germania hitleristă, în războiul antisovietic,
război nedrept, nedorit şi urît de popor. Grîul şi petrolul românesc, toate
bogăţiile ţării au fost puse la dispoziţia maşinii de război hitleriste. Tineretul, floarea poporului român a devenit carne de tun. N-a rămas aproape
cămin în care războiul de jaf şi cotropire să nu fi adus jalea şi doliul.
In aceste condiţii istorice deosebit de grele pentru poporul român,
Partidul Comunist Român .,a dat glas frămintărilor şi aspiratiilor uriaşei
majorităţi a populaţiei ţării, a organ.i2;at rez!stenţa ant�fascistă şi lupta.
Memoria Antiquitatjs, I J I, 1�71.
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maselor pentru răsturnarea regimului antonescian, ieşirea din războiul
purtat alături de Germania şi alăturarea fortelor antihitleriste" t.
In judeţul Neamţ, la fel ca in intreaga ţară, clasa muncitoare, ţără
nimea şi intelectualitatea progresistii, la chemarea şi sub conducerea
Partidului Comunist Român, s-au ridicat la luptă hotărîtă impotriva regi
mului politic antonescian, a jefuirii bogăţiilor ţării de către Germania Şi
a tîririi României în războiul nedrept contra statului sovietic.
Sub conducerea comuniştilor în oraşele Piatra Neamţ, Buhuşi,
Roman şi Tîrgu Neamţ imediat după instaurarea dictaturii militarofasciste, au fost organizate cele mai variate acţiuni de luptă, incepindu-se
cu tipărirea şi răspîndirea manifestelor comuniste şi continuindu-se ct.
organizarea de sabotaje economice şi constituirea de formaţiuni de
luptă patriotice.
Importanţa acestor acţiuni revoluţionare a fost deosebit de mare
dacă ţinem seama de faptul, că în acea perioadă de cruntă teroare din
parte organelor represive, a existenţei unor numeroase trupe germane
in principalele localităţi ale judeţului - organizarea unor asemenea
acţiuni de luptă era extrem de grea şi periculoasă. lnsă masele p opu
lare, animate de sentimentul dragostei faţă de patrie şi a urii împotriva
asupririi sociale şi naţionale, avînd exemplul comuniştilor, au dat dovadă
de un înalt spirit de sacrificiu, înscriind o pagină glorioasă in lupta de
rezistenţă a poporului român impotriva dictaturii militaco-fasciste.
Organizaţiile de partid din judeţul Neamţ, sub conducerea şi indru
marea Comitetului regional Moldova al P.C.R. în noile condiţii istorice,
au trecut la intensificarea muncii de organizare şi conducere a luptei
maselor populare, de demascare a dictatului de la Viena, a exploatării
capitaliste şi a pregătirilor de război contra Uniunii Sovietice.
Evenimentele de la 30 august 1 940 au produs o impresie deosebit
de puternică în rîndul muncitorilor, ţăranilor şi intelectualilor din judeţul
Neamţ. .. Oriunde te întorceai, nu întîlneai decît feţe crispate de durere,
pumni strînşi de ură împotriva celor care ne răpise cel mai scump şi mai
sfînt pămînt strămoşesc" 2, relatau documentele timpului în legătură cu
răpirea nordului Transilvaniei. La Piatra Neamţ, Roman şi Buhuşi au
avut loc mitinguri şi demonstraţii de stradă ale oamenilor muncii, prin
care se protesta împotriva .. tîlhărescului act" 3. Prin telegrame şi scrisori
adresate prefecturii se cerea guvernului luarea celor mai .,urgente
măsuri" 4 , .,pentru redobindirea teritoriului furat" 5•
Partidul Comunist Român - cont inuator al luptei revoluţionare şi
democratice a poporului român, al t radiţiilor mişctfrll muncitoreşti şi socialist e
din România, Editura politicll, Bucureşti, 1966, p. 48.
2 Arhivele statului Neamţ, fondul Prefectura Necmţ, dos&r nr. 5/1940, v oi. Il,

1

N. Ceauşescu,

nenumerotat.

J Ibidem.
4 Ibidem.
5 Ibidem.

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

DIN LUPTA CONTRA DIC!ATURII MILITARO-FASCISTE

401

Un rol important in mentinerea ridicată a combat.' -rităţii revoluţio
nare a maselor l-a jucat presa comunistă şi materialele de propagandă
elaborate de Comitetul regional Moldova al P.C.R. care erau citite şi
răspîndite în mod ilegal în oraşele şi satele j udeţului Neamţ. Organul
de presă al Comitetului regional Moldova al P.C.R. , Moldova Roşie, in
multe din articolele sale, critica şi cerea cu hotărîre anularea dictatului 6
şi alungarea slugilor lui Hitler de la putere 7.
Difuzarea materialelor de propagandă a avut loc nu numai in
oraşele Piatra Neamţ, Buhuşi, Roman şi Tîrgu Neamţ, ci şi în mediu1
rural in comunele Costişa, Podoleni, Roznov, Vînători, Bistricioara şi-n deosebi in comunele de munte de pe Valea Bistriţei 8, în rîndul
muncitorilor forestieri. Multe dintre aceste manifeste erau răspîndite din
mersul trenurilor şi a autobuzelor de călători, aşa cum de altfel s-a
intimplat în ziua de 21 noiembrie 1 940 pe traseul laşi - Roman 
Piatra Neamţ 9.
Creşterea avintului revoluţionar al maselor populare, a atitudinii
patriotice faţă de politica internă şi externă promovată de către guvernul
antonescian, au determinat dictatura militara-fascistă să treacă la inten
sificarea măsurilor rle reprimare a mişcării comuniste şi muncitoreşti.
In oraşele Piatra r" �amţ, Roman, Buhuşi şi Tirgu Neamţ incepind cu
toamna anului 1 940, autorităţile locale represive au trecut la arestarea
romuniştilor şi simpatizanţilor P.C.R. , majoritatea dintre ei fiind con
damnaţi de Curtea Marţială la ani grei de închisoare şi muncă în lagăre.
Partidul Comunist Român prin chemări şi manifeste demasca sama
volniciile guvernului antonescian, cerînd maselor populare ca prin
.,adunări şi demonstraţii " 10 să solicite eliberarea deţinuţilor politici.
Printr-un manifest găsit la un grup de comu nişti arestaţi la Piatra Neamţ
in noaptea de 9-1 0 octombrie 1 940, P.C.R. chema pe oamenii muncii ca
pentru a face faţă represiunii sălbatice dezlănţuite de regimul fascist
impotriva r:omuniştilor, să treacă la crearea .,gărzilor de autoapărare
impotriva teroarei reactiunii imperialiste" 1 1.
Arestarea maj orităţii comuniştilor din judeţ a uşurat în oarecare
măsură munca organelor represive fapt ce le-a determinat să raporteze
superiorilor, că acum siguranţa statului se face în mai bune condiţiuni,
.,ca fiind mult uşurată în urma internării în lagăre a elementelor
comuniste" 12•
organul de presl'l al Comitetului regional Moldova al P.C.R , , nr.
3-4 din septembrie-octombrie, 1940.

6 Moldova Roşie,

7

B

Ibidem.

Arhivele C. C. al P.C.R., fondul 8,

9 Ibidem,

dosar nr. 1937, f.4-8.
dosar nr. 1 596/1943, f. 349.

10 Arhiva Procurati.Nii oraş Bacău, fond Parchet Bacău,
,, Ibidem.

12 Arhivele st aiJliUi N!'!amţ, fqnqul Poliţiei,

dosar nr. 1 6/1940, f. 7�.

doşaţ nr, 57/1 ��1. f. ;3Ş�,
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Atitudinea ostilă a maselor populare faţă de dictatul de la Viena
s-a împletit strîns cu aversiunea profundă faţă de armata germană şi a
pregătirilor de război împotriva Uniunii Sovietice.
In iarna şi primăvara anului 1 94 1 principalele localităţi urbane ale
judeţului Neamţ au fost transformate în adevărate cantonamente ale
trupelor hitleriste. La fiecare casă erau cazaţi ofiţeri şi soldaţi, iar atunci
cînd nu mai încăpeau prin locuinţele oamenilor, şcolile erau transformate
în adevărate cazărmi.
Aprovizionarea trupelor germane cu produsele agro-alimentare de
pe pieţele oraşelor .,la un loc cu civilii" 13, a provocat ., lipsa de alimente
şi ridicarea preţurilor" 14• Specula începe să cunoască un cîmp de acti
vitate din ce în ce mai mare, iar masele populare să sufere de lipsa
celor necesare menţinerii existentei. Mai mult decît atît, ostaşii germani
se dedau la o serie de abuzuri împotriva populaţiei civile. Din unele
rapoarte ale poliţiei, rezultă că adeseori soldaţi şi ofiţeri germani
"umblau pe străzi în stare de ebrietate şi trăgeau cu revolverele in
becurile electrice de pe străzi şi în ferestrele oamenilor" 15,
Pregătirile de război împotriva Uniunii Sovietice din partea guver
nului antonescian, transformarea României într-o principală bază de
aprovizonare cu materii prime a industriei de război germane, neliniştea• ·
masele. Partidul Comunist Român printr-o intensă muncă de propagandli
desfăşurată în rîndul maselor populare, cerea acestora să se ridice la
luptă organizată împotriva pregătirilor de război contra Uniunii Sovie
tice, pentru răsturnarea lui Antonescu, pentru alungarea trupelor fasciste
din ţară, recucerirea libertăţii, independenţei şi suveranităţii de stat
a României.
Dintr-un manifest găsit la Piatra Neamţ se desprinde poziţia clară
şi fermă a Partidului Comunist Român faţă de războiul nedrept pregătit
de cercurile reacţionare din România . .. In interesul războiului - se arăta
in manifest - în interesul păstrării jugului imperialist asupra popoarelor
asuprite, marii capitalişti şi moşieri, dictatura lor imperialistă, feroce,
vă jefuieşte pe voi toţi cei ce munciţi în fabrici şi uzine, la sate şi î n
străzi" 16, ,.Jos gavernul de bandiţi imperialişti, provocator la război 1
,. Jos războiul imp�rialist 1 " , " Să înceteze jaful tîlhăresc 1 " ; " Vrem un
guvern popular, un guvern al păcii şi prieteniei cu Uniunea Sovietică 1 " 17.
Antrenarea ţării în tăzboiul nedrept împotriva Uniunii Sovietice la
22 iunie 1 94 1 alături de Germania, peste voinţa poporului român, a dus
la adîncirea procesului de pauperizare a maselor largi populare.
",

13 Ibidem.
14 Ibidem.
16 Ibidem, dosar

nr. 48/194 1 , f. 1 5.

16 Arhiva Procuraturii oraş Bacău, fondul Parchet Bacău, dosar

1 7 Ibidem.
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Situaţia maselor muncitoare era pe zi ce trecea tot mai grea.
Scăderea producţiei agricole la hectar şi micşorarea suprafeţelor culti
vate, jefuirea bogăţiilor ţării de către Germania, ducerea războiului
nedrept împotriva Uniunii Sovietice, au avut efecte dezastruoase asupra
aproviziona.rii populaţiei cu articole alimentare, de îmbrăcăminte şi încăl
ţăminte, asupra condiţiilor de trai ale maselor de oameni ai muncii. Nu
se putea cumpăra făina de porumb, de grîu, untdelemn, zahăr, pîine,
carne etc., decît cu cartele " eliberate de primărie, după numărul de
persoane din casă" , pe baza fişei de recensămînt 18• Raţia şi aşa foarte
mică, se dădea pe cîte o săptămînă la unele produse, iar la altele cum
era untdelemnul şi zahărul, odată pe lună 19•
Preţurile produselor alimentare aşa după cum rezultă din Buletinele
informative ale Camerei de comerţ şi industrie din Piatra Neamţ şi
Roman, la 30 ianuarie 1 942 20, deci numai după cîteva luni de război, 
erau foarte ridicate, depăşind cu mult posibilităţile de cumpărare ale
locuitorilor judeţului (kg. de făină de porumb costa 16 lei ; de zahăr 72
lei ; de carne între 1 1 0 şi 1 60 lei). Adeseori de pe pieţe lipseau cartofii,
mălaiul, ouăle, grăsimea, păsările, iar fructele şi brînzeturile erau
foarte scumpe.
Muncitorii din întreprinderile industriale din judeţele Neamţ şi
Roman erau nevoiţi să cumpere porumb stricat, " tratat cu pucioasă " 2 1 ,
care nu era bun de dat nici la animale. Datorită acestui fapt, muncitorii
de la fabricile "Bistriţa", " Mucava" , " Eichler" din Piatra Neamţ ; de la
"Arsenalul armate i " , "Fabrica de zahăr" din Roman şi de la " Fabrica de
postav" Buhuşi, sub conducerea comuniştilor s-au revoltat 22, trecînd
la organizarea de mitinguri şi demonstraţii de protest împotriva condi
ţiilor neomeneşti de trai.
Masele ţărăneşti au avut foarte mult de suferit de pe urma războ
iului dus de România împotriva statului sovietic. Nedreapta repartizare
a pămîntului, accentuarea exploatării, lipsa braţelor de muncă, a unel
telor agricole, a animalelor de muncă, a seminţelor, j aful armatelor
germane, veneau să î ntregească suferinţele maselor largi ale ţărănimii.
Decretul-lege, privitor la blocarea în patrimoniul statului a grîului,
porumbului, ovăzului etc., introducerea raţiilor alimentare lunare, inăs
preau tot mai mult condiţiile de existenţă ale ţăranilor.
Politica dictaturii militaro-fasciste a lovit puternic şi în situaţia
intelectualilor, a funcţionarilor şi a altor categorii de oameni ai muncii,
fapt ce a făcut ca aceştia să urască regimul politic - existent şi să se
opună politicii de aservire economică a ţării faţă de Germania fascistă.
18 Ceahlăul din 21 februarie 1943.
19 Ibidem.
20 Vezi Gh . Verşescu Mahalaua Valea Viei Piattra Ne a·mţ, p. 227.
21 Arhivele Statului Neamţ, fOIIIduJ Poliţiei, dosar nr. 78/1941, nenumerotat.
22 Ibidem.
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Rezoluţia asupra războiului antisovietic din iulie 1 94 1 cit şi elabo
rarea "Platformei-progr am" din septembrie 1 94 1 şi a documentului
"Pieirea sau salvarea poporului român" , din ianuarie 1 942 etc., prin care
Partidul Comunist Român se adresa întregului popor chemindu-1 la
luptă pentru răsturnarea guvernului antonescian, alungarea din ţara a
hitleriştilor şi pentru încetarea războiului antisovietic, au produs o
impresie deosebit de mare în rîndul maselor populare.
Materialele editate de Comitetul regional M oldova al P.C.R. au
dus în rîndul muncitorilor, ţăranilor şi intelectualilor cuvintul partidului
comunist, le-au făcut cunoscute obiectivele luptei antifasciste şi propu
nerile de unire a tuturor forţelor antihitleriste.
In faţa dezastrului în care era împinsă România, forţele patriotice
ale ţării, la chemarea lansată de Partidul Comunist Român, de apărare a
fiinţei naţionale a poporului român, de ridicare la luptă pentru recuce
rirea libertăţii şi independeţei României" 23, au răspuns prin organizarea
unei puternice mişcări de rezistenţă, care era o dezvoltare în condiţii noi,
a luptei antifasciste şi antihitleriste a poporului.
Mişcarea de rezistenţă din România a cuprins cele mai diferite
pături şi clase sociale. Clasa muncitoare, partea cea mai combativă,
organizată şi mai interesată în lupta contra fascismului, a polarizat în
jurul ei largi forte patriotice din rîndul ţărănimii, intelectualităţii şi mili
tarilor din armată.
Sub conducerea comuniştilor au fost organizate o serie de acţiuni
de distrugere a liniilor telefonice şi telegrafice ale armatei germane,
sabotarea producţiei de război, incendierea unor întreprinderi induo;
triale, abţinerea de la rechiziţii etc.
Muncitorii din judeţul Neamţ şi din fostul judeţ Roman, crunt asu
priţi şi exploataţi pînă la sleirea forţelor lor de muncă şi-au manifestat
opozitia faţă de regimul de cruntă teroare, cînd făţiş, cînd camuflat.
Pentru lărgirea luptei revendicative a muncitorilor, Comitetul regio 
n � l M oldova al P.C.R. a îndrumat pe muncitorii din întreprinderile indus
tnale, spre formularea de cereri solidare pentru mărirea salariilor, ajuto
_
rarea femeilor,
a celor concentraţi, contra scumpirii traiului 24, rezolvarea
conflictelor colective de muncă etc.
O formă importantă de luptă împotriva maşinii de război fasciste,
dusă de muncitori în această perioadă, a fost încetarea parţială sau
totală a lucrului. Grăitoare din acest punct de vedere este atitudinea
muncitorilor de la fabricile " Moldova " , "Bistrita" 25, " Carpaţi " , "Eichler" ,
"Mucava" ş i "Celuloza" din Piatra Neamţ, d e la fabrica din Buhuşi 26,
·

2�

Vezi N. Ceauşescu, op. cit . , p. 48.
L. Eşanu şi 1. Saizu, Aspecte ale �:�ezistenţei maselor populare din Moldova Jmpo
t riva dict·at urii militara-fascist e ş i a rdzboiului anl isovietic, In St udii, t. 1 9, nr.
:1/1966, p. 535.
2� Arhivele stat ului Neamţ, fondul Poliţiei, dosar nr. 31/1943, f, 15.

24

211 Ibidem,
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care părăsind sistematic locul de muncă, au întîrziat prin aceasta, pre
darea produselor necesare frontului.
Sub conducerea organizaţiilor de partid, muncitorii au trecut la
forme de luptă şi mai făţişe, aruncînd în aer şi incendiind numeroase
Instalaţii şi obiective economice care produceau pentru armată, aşa cum
a fost cazul .. Morii ţărăneşti" din Piatra Neamţ, cu care ocazie au fost
distruse 4 vagoane de făină 27 şi incendierea magaziei fabricii .. Eichler" ,
I n noaptea de ·3 iulie 1 942 28• Au fost, d e asemenea, organizate acţiuni
de distrugere a căilor ferate şi a garniturilor care transportau armament
pentru front. Este demnă de evidenţiat acţiunea curaj oasă a patrioţilor
romaşcani, care în luna septembrie 1 94 1 pe linia Buhăeşti - Negreşti 
Roman 29, au făcut să deraieze un tren militar.
Ziarul sovietic lzvestia din 9 ianuarie 1 943, preluînd informaţiile
corespondentului american din !stambul al ziarului New York Times
privind ultimele ştiri din România, .. relevă intensificarea tulburărilor din
ţară" , subliniind totodată că " Presa românească a trecut sub tăcere două
mari catastrofe feroviare care au avut loc, prima la 22 decembrie lîngă
Piatra Neamţ, iar a doua lîngă laşi" , cu care ocazie .. a fost distrus un
tren militar" 30,
Tot mai numeroase au fost şi acţiunile întreprinse de către patrioţi
pentru distrugerea liniilor de telecomunicaţie ale armatelor române
germane din judeţ. La Piatra Neamţ şi Roman, rapoartele poliţiei relatau
adesea despre .. ruperea firelor telegrafice în timpul nopţii" 31, Insă cazul
cel mai elocvent, îl constituie cel din noaptea din 21 august 1 942 cind,
a fost tăiat cablul telefonic german, care asigura legătura principală pe
linia Bacău - Roman - Iaşi 32
.Alc1turi de clasa muncitoare şi la îndemnul ei, un număr tot mai
mare de ţărani din comunele judeţului Neamţ nevoiţi să suporte pe
umerii lor povara cheltuielilor militare făcute în timpul dictaturii
militare-fasciste şi-a manifestat opoziţia sub diferite forme. Una dintre
aceste forme a fost neplata impozitelor. Astfel se explică de ce organele
judeţene au fost nevoite să ordone jandarmilor şi primarilor să dea tot
concursul agenţilor fiscali pentru încasarea impozitelor agricole, care
alimentau aproape în întregime veniturile bugetare.
•

27 Ibidem, dosar nr. 48. r. 1 6.
�8 Arhiva Cent rală a I.S.l.S.P. de pe lîngă
682, 1 942, f. 390.
29 Vezi. Studii, t.

19/1 966,

p.

30 Vezi, Anale de istorie ale

4, 1 969,

p.

96.

C.C. al

P.C.R., fond 106,

dosar nr .

539.
I.S.J. S .P. de pe lîngă C.C.

al P.C.R.,

anul

XV,

nr.

31 Arhivele stat ului Neamţ, fondul Poliţiei, dosar nr. 48/194 1 , r. 69.
32 Contribuţia României la victoria a.supra fascismului, Editura polit ic� , Bucureşti,
1 965, p. se.
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Cu toate măsurile luate, raportau maj oritatea pretorilor din judeţ
în anul 1 943, .,încasările se desfăşurau anevoios" din cauză că populaţia
refuza să achite impozitele către stat 33,
O altă formă a luptei de rezistenţă din partea ţărănimii a consti
tuit-o neexecutarea muncilor agricole sau nerespectarea la insărnînţări
a planului dat de Camerele agricole. Intr-un interviu acordat redacţiei
ziarului Ceah/du/ din 8 noiembrie 1 942, de către directorul Camerei
agricole, facem cunoştinţă cu adevărata stare de lucruri din agricultura
judeţului. Organele locale erau nevoite să aducă din alte regiuni ale
tării grîu, porumb, orz, pentru a putea .,asigura în parte hrana popu
laţiei" 34, deoarece cu toate măSillr ile luate, w agricultorii şi-n special micii
agricultori rămîn indiferenţi, preferînd să rabde de foame, decît să-şi
muncească pămînturile lor" 35, Se menţiona în continuare, că pentru a
se pune capăt stărilor de lucruri existente în agricultură, autorităţile
trebuie să ia măsuri, in cadrul legilor de sancţionare contra acelora,
.,care vor căuta să saboteze economia naţională a ţării" 36•
Mulţi ţărani au fost condamnaţi de către tribunalele militare la ani
grei de inchisoare pentru faptul că au sabotat însămînţările, s-au opus
rechiziţiilor sau plăţii impozitelor fiscale. Mai mult ca atît, în judeţul
Neamţ, guvernul antonescian, pentru a pune capăt stării revoluţionare
din rîndul ţărănimii, s-a dedat la provocări inscenînd procesele aşa-zişilor
" ţărani-spioni" .
In toamna anului 1 942 in urma unui denunţ, cum că ţăranii din
comuna Bistricioara ar face spionaj , au fost arestaţi şi supuşi torturilor
siguranţei din Bucureşti un număr de 61 de ţărani şi 4 intelectuali. In
cîteva zile, din cauza bătăilor şi schingiuirilor pe care le-au îndurat .,din
oameni zdraveni şi înalţi, deveniseră nişte umbre" 37• Aşa a murit, fiind
asasinat mişeleşte 1. Samachiş 38 din Bistricoara.
Prin arestarea şi torturarea ţăranilor din Bistricioara, organele de
siguranţă ale statului, credeau că vor stăvili avîntul luptei revoluţionare
a ţărănimii, îi vor intimida pe oameni, transformîndu-i în elemente ser
vile ale regimului fascist. Sub conducerea comuniştilor, în anii care au
urmat pînă la terminarea războiului, ţăranii de pe Valea Bistriţei au
trecut la forme de luptă şi mai organizate împotriva regimului politic
antonescian, aducîndu-şi o contribuţie de seamă la slăbirea maşinii de
război fasciste.
Starea generală de spirit a maselor s-a reflectat şi în rîndul solda 
ţilor şi ofiţerilor. Masa largă a militarilor era împotriva războiului bitle33 Arhivele st at ulUi Neamţ, fondul Poliţiei, dosar nr. 68/1943, f. 1 8.
34 Ceahldul, anul 1, nr. 3/1942 din 8 noiembrie.
35 Ibidem.
3� Ibidem.
3 7_ Mar i a Covaci şi Florea Dragnea, Lupta !mpotriva dic taturii militaro-tasciste ,
Istoria contemporand a României, Ed. Ştiint ifidi, Bucureşti, 1 965, p. 1 75,
88 Ibidem.
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rist şi privea cu ostilitate trupele hitleriste care încălcaseră suveranitatea
ţării. Sentimentele antihitleriste s-au amplificat ca urmare a jefuirii
ţării de către Germania, a pierderilor grele suferite pe front, a compor
tării trupelor hitlerista, care, nu rareori au bruscat, umilit şi lovit pe
ostaşul român. Ca urmare a aceste situaţii, numeroşi militari au refuzat
să plece pe front, au dezertat, trecînd de partea armatelor sovietice sau
a partizanilor.
Pe teritoriul judeţului Neamţ, după cum rezultă din rapoartele
politiei, atitudinea ostilă a soldaţilor noştri s-a manifestat încă din pri
mele zile ale sosirii trupelor germane, între ostaşii români şi cei germani
avînd loc numeroase incidente. Cel mai semnificativ conflict a avut loc
în ziua de 9 martie 1 94 1 cînd mai mulţi soldaţi din Batalionul Vînători
de Munte aflîndu-se pe stradă, fiind j igniţi de ostaşi germani au scos
revolverele să-i împuşte 39, Pentru a se evita vărsarea de sînge a fost
necesară intervenţia unor ofiteri superiori 40• Aspecte asemănătoare au
mai avut loc şi-n anii următori la Roman, Tîrgu Neamţ şi Piatra Neamţ.
Refuzul de a se prezenta la concentrări din partea locuitorilor din
Roznov, Podoleni, Girov, Gîrcina 41 etc., a îngrijorat autorităţile locale,
deoarece mulţi dintre oameni plecau dintr-o localitate în alta pentru a
nu fi găsiţi acasă. Zeci şi sute de oameni erau trimişi din "post în post
escortaţi de jandarmi" pînă Ia Cercurile de recrutare teritoriale 42•
Mulţi dintre cei încorporaţi şi trimişi pe front, după numai cîteva
luni de la începerea războiului au dezertat, împînzind pădurile din împre
jurimile localităţilor Piatra Neamţ, Tîrgu Neamţ şi Bicaz, Roznov, Borca 43
etc. Multe rapoarte ale poliţiei arătau că, " pădurile de pe Cernegura,
Cozla mişunau de dezertori" 44 care, în timp de vremea rea "erau adă
postiţi de cetăţenii din cartierele oraşului Piatra Neamt" 45. Numărul
" alarmant de mare al ostaşilor fugiţi de pe front" 46 ne este cunoscut din
rapoartele poliţiei din vara şi toamna anului 1 943, în urma înfrîngerilor
suferite de armatele hitlerista şi române pe fronturile de răsărit. Impo
triva acestora au fost organizate acţiuni poliţieneşti de mare anvergură
care numai în lunile mai-iunie s-au soldat cu arestarea a sute şi sute
de dezertori 47.
Lupta de rezistenţă a maselor populare din ţara noastră împotriva
Germaniei fasciste a găsit un puternic impuls în evoluţia situaţiei de
pe front. Eroismul fără seamăn al Armatei .Sovietice, care a purtat pe
Arhivele st atului Neamt, fondul Poliţiei, dosar nr . 48/1941, f. 44.
Ibidem.
Ibidem, dosar nr. 49/1941, nenumerotat (obserVIalii pe ordinele de
Ibidem.
Ibidem, dosar nr. 48/1941, f. 70.
44 Ibidem.
AS Ibidem,
46 Ibidem, dosar 55/1943, f. 24.
47 Ibidem, f. 26.
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40
41
42
43

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

Incorporare).

CONStANTIN PRANGAtE

414

. -

.

··-·

-

- · -

.

'

umerii ei greul războiului, loviturile nimicitoare pe care le dădea pe
front armatelor fasciste, au insuflat un puternic avint luptei de eliberare
a poporului român. Creşteau nemulţumirea şi revolta maselor populare,
se accentua starea de spirit antihitleristă în armată, sporeau deruta şi
panica în rîndurile întregii reacţiuni, se adîncea necontenit criza poli
tică a regimului antonescian.
Adîncirea contradicţiilor interne ale regimului capitalist, avîntul
luptei antifasciste a poporului, perspectiva înfrîngerii inevitabile a
Germaniei, au creat condiţiile unirii şi consolidării forţelor patriotice
antifasciste sub conducerea P.C.R. , pentru reorganizarea conducerii şi
întăririi rîndurilor partidului, răsturnarea prin forţă a guvernului anto
nescian, eliberarea ţării, ieşirea României din război şi alăturarea ei
coaliţiei antihitleriste. Crearea Frontului Popular A ntihitlerist tn vara
anului 1 943 şi făurirea Frontului Unic Muncitoresc la 1 mai 1944, au
constituit momente importante în lupta desfăşurată de Partidul Comunist
Român împotriva exploatării capitaliste şi a războiului contra Uniunii
Sovietice.
Lupta revoluţionară a maselor a intrat intr-o nouă etapă. In judeţul
Neamţ, la fel ca în restul j udeţelor ţării, oamenii muncii sub conducerea
organizaţiilor de partid au trecut la organizarea şi desfăşurarea unor noi
acţiuni de luptă revoluţionară. In rîndul maselor se propagă cu mai
multă hotărîre atitudinea de nesupunere faţă de ordinele autorităţilor.
Mulţi dintre ostaşi refuzau să se întoarcă pe front, ordinele de rechiziţii
sînt refuzate, erau aduse injurii conducătorilor de stat şi altor persoane
oficiale, s-a trecut la ruperea ordonanţelor şi a ziarului Cuvlntul mareşa
lului, care erau afişate la locuri vizibile 48, Demn de semnalat este şi
faptul că o parte din populaţia judeţului Neamţ nu voia să se supună
6rdinului dat de autorităţile militare de ieşi la lucru pentru construirea
cazematelor pe presupusa linie de rezistenţă Tîrgu Neamţ - Paşcani.
Ţăranii din comunele Timişeşti, Dragomireşti, Brusturi, Vînători 49 etc.,
refuzînd să lucreze pentru fascişti, îşi dădeau seama că grăbesc terrrli
narea războiului. De asemenea, în primăvara anului 1 944, tineretul pre
militar rare lucra din greu sub ameninţarea baionetelor la liniile de
fortificaţii a fugit, ascunzîndu-se prin păduri 50, aşteptînd sosirea trupe
lor sovietice.
Crearea de comitete ale F.U.M. în numeroase intreprinderi indus
triale din oraşele Piatra Neamţ, Roman, Buhuşi a dus la dezvoltarea
activităţii forţelor revoluţionare şi patriotice. Muncitorii s-au ridicat
împotriva condiţiilor grele de trai, cerînd mărirea salariilor, desfiinţarea
lucrului în acord, ziua de muncă de 8 ore, micşorarea impozitelor 5t etc.,
48

Ibidem,

49 Ibidem.

dosar nr. 89/1944 (nenumerotat).

60 Ibldelll.
5 1 Studii şi cercetdrl ştiinţilice,

Seria Istorie, Iaşi,

m.

1 /1960, p. 24.
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reuşind să obţină satisfacerea în parte a revendicărilor cerute. Actele
de sabotaj ale forţelor patriotice au dus la distrugerea a numeroase
instalaţii aflate la întreprinderile forestiere, la provocarea unor explozii
la "Arsenalul armatei" 52 din Roman. Paralel cu aceasta, gărzile munci
toreşti conduse de comunişti au intensificat acţiunile de sabotare a trans
porturilor militare şi de distrugere a firelor telefonice.
In faţa acestei situaţii, autorităţile locale au trecut la efectuarea
a noi arestări şi condamnări. Impotriva comuniştilor au fost intentate
noi procese de către Curtea Marţială din laşi. Cu toate acestea "buleti
nele informative" 53 săptămînale, semnalau activitatea neobosită a comu
niştilor în principalele localităţi ale judeţului. Din rapoartele poliţiei,
.rezultă că în toamna anului 1 943 54, numărul comuniŞtilor şi a simpati
zanţilor Partidului Comunist Român, care erau ţinuţi sub supraveghere
era la Buhuşi de 36, la Tîrgu Neamţ de 34, iar la Piatra Neamţ de 75 55,
In primăvara anului 1 944, numărul comuniştilor era în creştere, iar
acţiunile lor de organizare şi mobilizare a maselor, aşa după cum am
văzut, erau de o amploare mai mare şi de o combativitate nemaicunos
cută pînă atunci. Organizarea grupurilor de partizani, cu misiunea de
a lupta împotriva războiului, a constituit o sarcină de mare răspundere
pentru comunişti. Apelul lansat de către Partidul Comunist Român la
activitatea patriotică de partizani, şi-a găsit ecoul şi în rîndul maselor
populare din judeţul nostru. Grupuri de partizani formate din muncitori
şi militari fugiţi de pe front au activat în jurul comunelor Brusturi, Hangu,
Borca, Călugăreni, Buhalniţa, Bicaz etc., provocînd multe pagube unită
ţilor naziste aflate în retragere 66, La Cheile Bicazului, ţăranii din împre
jurimi, manifestindu-şi ura împotriva celor care ne jefuiseră ţara şi
aduseseră poporului mari nenorociri, au aruncat cu bolovani, răs
turnînd stînci, provocînd pierderi unităţilor germane care se retră
geau in dezordine.
De asemenea, o contribuţie de seamă şi-au adus-o muncitorii sub
conducerea comuniştilor la apărarea bunurilor ţării, care trebuiau să fie
evacuate din oraş. In această direcţie au fost întîrziate lucrările pentru
demontarea instalaţiilor, s-au constituit gărzi muncitoreşti pentru apăra
rea intreprinderilor, pentru a nu fi distruse de armatele hitlerista în
retragere. Din prezentarea acestor aspecte rezultă că şi masele populare
din judeţul Neamţ sub conducerea Partidului Comunist Român şi-au adus
62

Ibidem.
Arhivele statului subiiliala Roman, fondul Politiei, do sar nr. 41/1944 (nenumerotat).
54 Arhivele statului Neamt, fondul Poliţiei, do s ar nr. 78/1943 (nenumerotat) .
65 Ibidem.
5d Dionisie Ionescu, Lupt a P.C.R. pentru Inchegarea alwntei clasei muncitoare cu
ţdrdnimea ll'alncitoare ln bdtdlia pentru reforma agrard din 1944-1945, E.S.P.L.P.,
voi. 1, Bucureşti 1 955, p. 67.
53
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o contribuţie de seamă la eforturile întregului popor român in lupta
împotriva dictaturii militaro-fasciste şi a războiului hitlerist, pentru
înfăptuirea insurecţiei naţionale din august 1 944.

LUTTE DES MASSES POPULAIRES DU DSPARTEMENT
DE NEAMTZ SOUS LA DIRECI'ION DU P.C.R., CONTRE
LA DICTATURE MILITAIRE-FASCISTE

lA

RESUME
L'instauration de la dictature fasciste qui a entrafne le peuple romain a la
criminelle guerre hitlerienne - contre son gre - e conduit le pays a un desas
tre naticmal.
En affrontoant leur terrible furreur, les communistes, penetres par un profon.d
patriotisme, ont mobilise les masses a la lutte contre la sanglante dictature militalre
fasciste, - contre les troupes allemandes d'occupation et contre la guerre injuste
contre l'Union Sovietlque.
Les pertes subies sur le front, - le pillage hitlerien, - l'&g11aVIation des condi
tions de vie des travailleurs, La terreur hitleri enne, - l'outrage des senliments les
plu s na turels, ont contribue a l'accroissement de la haine du peuple contre l'exploi
tation interne et contre l'opprimation nationale.
La lutte de masses (popula.ires) du departement Neamtz et RoiDJIUl, sous l-a
direction du Parti Communist Roumain contre le regime politique antonescien et
contre La guerre injuste ( contre l'Union Sovietique) a eu un profond caractere patrio
tique et democratique.
Cette lutte s'est integree dans la lutte generale du peuple tout entier, conduit
par la P.C.R. pour le renversemeDJt de la dictature militaire-fasciste et pour l'instaura
tion d'un regime democratique.
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UNELE ASPECTE PRIVIND LUPTA MASELOR MUNCITOARE
DIN JUDETUL NEAMŢ PENTRU INSTAURAREA PUTERII
POPULARE ŞI VICTORIA ASUPRA FASCISMULUI
(AUGUST 1944-MAI 1945)
de IONHL MARIN

Implinirea de curînd a unei jumătăţi de secol de la crearea
Partidului Comunist Român, marchează un minunat prilej de trecere in
revistă a marilor victorii obţinute de oamenii muncii din ţara noastră
sub glorioasa sa conducere.
De la începutul existentei sale, partidul nostru, călăuzit permanent
după atotbiruitoarea învăţătură marxist-leninistă, a condus şi conduce
cu mînă sigură poporul român spre visul de aur al omenirii, socie
tatea comunistă.
Aşa după cum aprecia tovarăşul Nicolae Ceauşescu in cuvintarea
ţinută cu prilejul aniversării unui sfert de veac de la 6 martie 1 945,
" Partidul nostru nu şi-a impus rolul de forţă conducătoare în societatea
noastră, ci şi-a cîştigat acest rol prin lupte grele, prin sîngele militan
tilor săi vărsat prin bătălii de clasă cu exploatatorii, prin dragostea şi
abnegatia cu care comuniştii au servit şi servesc intereselor supreme ale
întregului popor" t.
La adunarea amintită, tovarăşul Nicolae Ceauşescu sublinia că,
principalele obiective de luptă ale partidului şi ale celorlalte forţe anti
fasciste, democratice şi patriotice erau : mobilizarea tuturor forţelor

poporului In scopul ducerii războiului pentru eliberarea 1ntregului teri
toriu al patriei şi participarea 1n continuare aldturi de armata sovietică
la lupta pentru victoria finală Impotriva fascismului, intensificarea luptei
maselor largi populare, a tuturor forţelor democratice şi patriotice pentru
apărarea intereselor celor ce muncesc, Jnfăptuirea unor reforme econo1

N. Ceauşe!lcu, CINlintare la adunarea te&tivd consaoratd sdrbdtoriril unui siert
de veac de la instaurarea p rimului guvem democratic
6 martie 1945, ln
Scinteia Tineretului, anul XXVI, seria a 11-a, nr. 6471 din 7 ID.IIlr tie 1 970.
-

Memoria Antiquitatis, III, 1 971.
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mice şi In deosebi a reformei agrare, democratizarea ţării, instaurarea
unui guvern care să garanteze realizarea acestor ţeluri 2.

Intelegind necesitatea de a traduce în practică indicaţia tovarăşului
Nicolae Ceauşescu adresată cu acelaşi prilej ,.istoricilor, a lucrătorilor
noştri din domeniul ştiinţelor sociale, a scriitorilor că nu au scris pînă
acum epopeea acestor vremi de neuitat" , ne propunem, în cele ce
urmează, să evocăm cîteva din aspectele cele mai semnificative care au
avut loc în perioada amintită, subliniind contribuţia adusă de populaţia
judeţului Neamţ la realizarea importantelor obiective enunţate mai sus 3•
De aceea, considerăm necesar să prezentăm, în cele ce urmează, lucrarea
în două capitole distincte.
Din documentele existente, din relatările unor participanţi activi, cît
şi a unor locuitori ai oraşului şi j udeţului Neamţ, rezultă că imediat dup!
23 August, Partidul Comunist Român, organizaţia judeţului Neamţ, orga
nizaţiile din întreprinderi au desfăşurat o amplă muncă pentru mobilizarea
oamenilor muncii la îndeplinirea obiectivelor stabilite de Comitetul
Central al Partidului Comunist Român. Continuînd tradiţia revoluţionară,
oamenii muncii din judeţul nostru s-au înregimentat încă din primele zile
în lupta pentru cucerirea puterii de către clasa muncitoare pentru instau
rarea unui regim de democraţie populară, participînd activ la acţiunile
initiate în acest sens. Aşa după cum este cunoscut, imediat după înfăp
tuirea actului insurecţional de la 23 August, la iniţiativa Partidului a
fost constituit Frontul Naţional Democrat, care cuprindea organizaţiile
politice interesate în realizarea obiectivelor stabilite de partid. O activi
tate susţinută a desfăşurat şi organizaţia Frontul Plugarilor, componentă
a F.N.D. In judeţul Neamţ a început organizarea Frontului Plugarilor,
primele organizaţij constituindu-se în comunele Borleşti, Romdni, Rediu,
Cîndeşti, Roznov etc. 4• In felul acesta şi ţăranii din judeţul nostru îşi
strîng rîndurile în vederea realizării cît mai grabnice a obiectivelor
urgente prevăzute în proiectul de platformă a Frontului Naţional Demo
crat din care face parte Frontul Plugarilor 5•
Comuniştii, elementele revoluţionare aflate în conducerea F.N.D.,
întreaga organizaţie a F.N.D., aveau de făcut faţă unor greutăţi deosebit
de mari în lupta pentru răsturnarea de la r.onducere a guvernului cu
majoritatea reacţionară. Sarcina ce şi-o propuseseră era şi aceea de a
demasca manevrele reacţionare din conducerea organelor locale ale
puterii de stat ; este revelatoare scrisoarea pe care conducerea judeţeană
a F.N.D. o adresa organelor superioare prin care se demascau actele de
2 Ibidem, p . 2, col. B.
3 Ibidem.
4 Flacdra, anul 1, nr. 10, 27 noiembrie 1 944, p. 2.

5 Ibidem.
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sabotaj ale unora din conducătorii locali. Scrisoarea, semnată de mem
brii Consiliului F.N.D., sublinia situaţia grea în care se găsea populaţia
oraşului Piatra Neamţ, cît şi faptul că în fruntea primăriei locale se
gă!'.ea un primar cart nu era preocupat de rezolvarea unor probleme de
strictă actualitate. In acest sens se menţiona : " Nu a luat măsuri ( prima
rul) pentru aprovizionarea oraşului cu făină de grîn, porumb, petrol,
untdelemn, sare etc., din depozitele aflate în oraş sau j udeţ sau procu
rîndu-le din oraşele sau judeţele vecine. Populaţia fiind lipsită de aceste
alimente şi articole de primă necesitate, suferă ". O bună parte din utila
jele fabricilor s-au risipit deoarece nu au fost luate măsuri pentru paza
lor. Nu s-a luat nici-o măsură pentru descoperirea depozitelor de ali
mente, îmbrăcăminte, încălţăminte, ascunse de speculanţi. Măcelarii
nefiind controlaţi cumpărau vite de la ţară cu preturi derizorii, iar car
nea o vindeau cu preţ de speculă sau fabricau mezeluri la preţuri ridi
cate 6• Datorită acestor stări de lucruri, populaţia este nemulţumită şi cere
imediata înlocuire a primarului. Tot cu acest prilej , se menţiona că,
guvernul Sănătescu, nu era preocupat să satisfacă cerinţele maselor
populare 7• In articolul : Să se respecte voinţa poporului semnat de Ion
Lascăr la 20 noiembrie 1 944, se relata că 95 % din cetăţenii acestei ţări
se întreabă care sînt rezultatele practice după trei luni de guvernare
democratică. Circulaţia nu se face în condiţiuni mai bune ca acum trei
luni, ogoarele într-o mare măsură au rămas nelucrate, cerealele nu s-au
treierat decît într-o mică măsură, aprovizionările inexistente sau se fac
pe alocuri în mod anarhic . . . 8. Cînd se vor realiza cu adevărat reforme
democratice ca : împroprietărirea, drepturi egale politice pentru femei,
naţionalizarea marii industrii. Poporul român a răbdat dar nu vrea să-i
fie nesocotită voinţa" 9,
Situaţia economică grea a judeţului se datora faptului că o mare
parte a utilajului, marea maj oritate a intreprinderilor au fost distruse
de armatele germane în retragere. Ziarul Flacăra din 27 noiembrie
adăuga că : " Nemţii în retragerea lor au j efuit totul, au distrus pădurile
şi uzina de la Bicaz, au dat foc celei mai mari fabrici forestiere din
judeţ, fosta cooperativă "Albina " de la Tarcău, oraşul Tîrgu Neamţ a
fost, de asemenea, jefuit şi distrus, magazinele din Piatra Neamţ au fost
j efuite, depozitele din gară devastate. Dar crima cea mai mare au făcut-o
autorităţile şi bogătaşii din oraş şi judeţ prin atitudinea lor j osnică.
Astfel proprietarii fabricilor au demontat maşinile şi au evacuat mate
rialele. Bogătaşii au luat tot ce au avut mai de preţ" 10.
6 Ibidem, p.

3.

7 CbidPm.

B Ibidem,

nr. 5 din 20 noiembrie 1 944,

9 Ibidem.
10
Ibidem, anul 1,

p.

1.

nr. 1 0 din 27 noiembrie 1944,

p.

2.
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Lupta pentru o viaţă mai bună, pentru înlăturarea urmelor războ
iului împotriva răruăşiţelor forţelor reacţionare, nu se putea face decit
prin organizarea forţelor progresiste sub conducerea Partidului Comu
nist Român. In această atmosferă şi stare de spirit la Piatra Neamţ,
pentru prima dată în istoria judeţului, a fost instalat la 1 6 decembrie
1 944 un prefect reprezentant al forţelor democratice în persoana comu
nistului Ion Lascăr.
Una din sarcinile principale ce se cerea realizată, era înfăptuirea
unităţii clasei muncitoare. In întreaga ţară au avut loc mari adunări ale
muncitorilor care cereau imperios votarea legii sindicatelor şi consti
tuirea unei organizaţii economice a muncitorilor, organizaţie care mai
tîrziu a devenit Sindicatele Unite. La Piatra Neamţ, o grandioasă adunare
sindicală a avut loc în ziua de 20 ianuarie 1 945. Referindu-se la posibili
tatea de a acţiona legal, raportul prezentat cu această ocazie de Ion
Căciuleanu, remarca : " După ani de prigoană, 23 August [ 944 ne-a
readus dreptul de organizare în sindicate, muncitorimea din judeţul
Neamţ a pornit cu rîvnă şi hotărîre la organizare . . " 11•
" Nemţii in retragere au distrus, au ars şi au j efuit toate instalaţiile
industriale. Fabricile "Albina" , "Bocancea", "Vaduri" şi atîtea altele, sint
exemple j alnice de bestialitate, a spiritului de distrugere a nemţilor 12•
Cu toate aceste greutăţi, cu toată jalea şi disperarea de care era cuprinsă
populaţia, munca de organizare a sindicatelor a inceput din primul
moment şi astăzi ne putem lăuda şi aici, că mişcarea sindicală a cuprins
întreaga clasă muncitoare. La prim început în puţin timp am organizat
2 1 0 membrii, iar astăzi numărăm numai in Piatra Neamţ 3.709 grupaţi
în 1 5 sindicate" 13. La această adunare s-a adoptat o moţiune prin care
muncitorii judeţului Neamţ se declară de acord cu platforma F.N.D.,
alcătuită din iniţiativa Partidului Comunist din România.
.

*

Una din marile revendicări pe care trebuia să o realizeze guvernele
de după 23 August 1 944, era înfăptuirea reformei agrare. Cele două
guverne, Sănătescu şi ultimul de sub preşedinţia generalului Rădescu,
au împiedicat pentru o perioadă de timp înfăptuirea unor obiective stabi
lite de partid - cel mai important din acestea fiind realizarea reformei
agrare. Folosind diverse mijloace, F.N.D. a demascat maşinaţiunile pri
vitoare la împiedicarea înfăptuirii reformei agrare. In luna februarie,
ziarul Frontul Plugarilor se adresează ţărănimii : "De la guvernul care
este acum la putere, voi nu aveţi nimic bun de aşteptat. Nu avem timp
11

Ibidem, anul

II, nr. 18 din 22 iunie 1945,

p.

1.

12 [bidlem.

13 Ibide�
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de pierdut. Soarta voastră e in mîinile voastre. Strîngeţi-vă rîndurile,
adunaţi-vă puterile înfăptuind imediat reforma agrară. Laolaltă cu munci
torii de la oraşe, cu ostaşii de pe front şi din cazărmi, cu învăţătorii,
preoţii, ofiţerii, cu cărturarii democraţi luptaţi pentru un guvern al Fron
tului Naţional Democrat" 14• Pentru înfăptuirea acestei reforme, activişti
ai C.C. al P.C.R., un mare număr de membrii de partid s-au deplasat la
sate. In foarte scurt timp împărţirea pămînturilor moşiereşti a devenit
un fenomen general.
Demne de remarcat sînt şi acţiunile din judeţul Neamţ pentru înfăp
tuirea acestui act revoluţionar de mare importanţă pentru alianta clasei
muncitoare cu ţărănimea muncitoare. O mare întrunire a F.N.D. s-a des
făşurat la Tîrgu Neamţ la jumătatea lunii ianuarie 1 945. La adunarea
amintită au luat parte : " Uniunea Sindicatelor, Frontul Plugarilor, Parti
dul Comunist, Apărarea Patriotică, Sindicatele Muncitoreşti şi Uniunea
Tineretului Comunist " , - asistenta ridicîndu-se la 3.000 de participanţi 1 5•
Cu acest prilej, s-a adoptat un document din care desprindem preocu
parea pentru satisfacerea unor revendicări democratice ale ţărănimii cît
şi apelul adresat muncitorimii şi ţărănimii de a se încadra în organi
zaţiile lor de luptă în vederea participării la acţiunile organizate sub
conducerea partidului 16. Documentul sublinia că, F.N.D. luptă pentru
înfăptuirea reformei agrare care trebuie să dea pămînt ţăranilor şi pentru
ştergerea datoriilor făcute din conversiune, care au făcut plugarii robi
ai cămătarilor. Cere ţăranilor să se încadreze în organizaţia lor de luptă.
Frontul Plugarilor şi muncitorii să intre în sindicate pentru a lupta pentru
drepturile lor 17.
In mod tot mai deschis şi hotărît, muncitorii, ţăranii, prevesteau prin
modul de manifestare, sfîrşitul marii proprietăţi moşiereşti. Semnificativă
ni se pare o poezie publicată în ziarul Flacăra semnată de Ion Plugaru,
precum şi îndemnul adresat de învăţătorul Avram Ştefan din Ghigoieşti.
Poezia se intitulează sugestiv C1ntecul Plugarilor 18,
Md plugare de la Neamţ
Ai ajuns sd n-ai un şfanţ
C-ai fost jecmănit măi vere
De boieri de la putere.
Foaie verde de arbust
De la 23 August
Au fugit pungaşi-n vale
Punem ţara noi la cale.
14
15
16
17
la

Frontul Plugarilor, nr. 9 din 10 februarie 1945.
Tbidam,
Tbidem.
Ibidem.
FIQcdra. �muJ 1 , nr,

1 () !fin 27 Qoieml;lrie 1944, p. 3,
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Foaie verde de negard
De-aş ajunge-n primdvard
Sd dau vitele sd pascd
Pe moşia boiereascd.
Sd pun plugul sd trag brazdd
Sd se ştie despre asta
Cdci plugarul nu mai vrea
Sd-1 robeasccl cineva

Intelectualii satelor arătau că : .,Moşierii au părăsit pămîntul care
spun că este al lor, dar realitatea ne arată că pămîntul este şi trebuie să
fie al celui ce-l apără şi munceşte. Moşierii nu s-au dus să-I apere pe
pămînt şi 1-au părăsit cînd trebuia muncit . . . " 19. • • • Deci pămîntul să
fie al celor ce-l muncesc şi-1 apără şi drumul acesta să fie deschis prin
gratuitatea învăţămîntului de toate gradele pentru a putea ajunge la
conducerea ţării seva pămîntului, sîngele pămîntului " 20•
Din presa vremii reiese că elementele revoluţionare îi îndemnau
pe ţărani să ocupe cu forţa moşiile boiereşti. Astfel, ÎR ziua de 25 februa
rie 1 945 locuitorii a 7 comune situate pe moşia Sturdza au trecut la
confiscarea acesteia. In procesul-verbal se menţiona : ., Adunîndu-se la
şcoala din Răpciuni, comuna Ceahlău, judeţul Neamţ, cetăţenii de pe
cele 7 comuni ce stau pe moşia prinţesei Sturdza, au hotărît următoarele :
a) Confiscarea întregii moşii de pe cele 7 comuni în folosul comunelor cu
tot inventarul ce se găseşte pe această moşie ; b) Inlăturarea adminis
tratorului acestei moşii ing. Vladimir Jurovschi ; c) Se alege următorul
comitet de conducere ( din acest comitet făceau parte reprezentanţi ai
celor 7 comuni) . Cu acest act, semnatarii s-au prezentat la conacul moşiei
prinţesei Sturdza din comuna Ceahlău şi la venirea noastră ei s-au ascuns
şi au chemat jandarmii la telefon, jandarmii au venit dar nu le-au dat
concursul " 21• Acţiuni similare au avut loc şi în alte localităţi ale jude
ţului Neamţ.
In acelaşi timp au continuat acţiunile de alungare a prefectului şi pri
marilor reacţionari. Atît în oraşul Piatra Neamţ cît şi în unele comune ale
judeţului Neamţ, primarii au fost alungaţi de masele populare, instalîn
du-şi reprezentanţii lor, aşa cum s-a întîmplat la Negreşti, Taşca, Hangu
etc. Ca urmare a măsurilor luate de primul ministru, reprezentant al for
ţelor reacţionare, masele populare au protestat permanent. In februarie
guvernul Rădescu a ordonat să se tragă în demonstranţi. Sub presiunea
luptei revoluţionare a maselor populare Rădescu a fost silit să demi
sioneze la 28 februarie 1 945. Un articol publicat în Flacăra şi intitulat :
19 rbldem.
20 Ibidem,
2 1 Ibidem, anul

II� nr. 29 din " martie 1945.
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"Generalul Rădescu,

1. Maniu şi ceilalţi complici mai mărunţi, vinovaţi de sîngele curs în

capitala ţării trăiesc in sînul acestor evenimente . . . de aceea credem că
arestarea lui Rădescu şi a celorlalţi părtaşi se va produce într-o bună zi
mai devreme sau mai tîrziu" 22.
Semnificativă este şi scrisoarea adresată către tatăl său de
N. Rădescu, unul din manifestanţii din Bucureşti, asupra cărora din ordi
nul generalului Rădescu s-a tras cu focuri de armă, prin care se înfierează
acest atac mişelesc : " Cîteva ore mai tîrziu, uimit şi indignat am ascultat
declaraţia la radio. Declaraţia ta nedreaptă în care afirmi că masele ar
fi provocat. Nu este adevărat. Imi eşti tată şi de aceea îţi scriu aceste
rînduri cu inima grea. Dar trebuie să o fac căci în primul rînd sînt fiul
ţării şi apoi al tău" 23,
Faţă de acest atac, muncitorii pietreni şi-au ridicat glasul lor hotărît
de protest. Cotidianul local însera cu majuscule : Mari manifestaţii 1n

toate fabricile din localitate cu prilejul 1nmorm1ntării muncitorilor ucişi

de Rddescu. La ora 1 5, toate fabricile au suspendat lucrul, sirenele fabri
cilor şuerau prelung. In cea mai perfectă ordine, muncitorii s-au adunat
a asculta cuvîntul de înfierare a acţiunii
în fata cancelariilor pentru
criminale a lui Rădescu. La fabrica Carpaţi " , a luat cuvîntul tovarăşul
Tîboi, spunînd următoarele : Tovarăşi, duşmanii poporului, în frunte cu
Maniu şi Rădescu şi uneltele lor au tras în tovarăşii noştri muncitori
paşnici. Pentru ce ? Pentru că au manifestat paşnic cerînd dreptul la
viaţă, libertate pentru popor, democratizarea ţării, pedepsirea crimina
lilor de război, arestarea provocatorilor, readucerea prizonierilor, pămînt
pentru ţărani, un guvern al poporului, Frontul Naţional Democrat. Tova
răşi, pentru aceste motive care sînt însăşi condiţiunile rezistenţei noastre
şi a ţării româneşti, s-a tras în fraţii noştri. A curs sînge de muncitori.
Tovarăşi, în aceste clipe cinci cadavre sînt duse spre locuri de veci,
urmaţi de întristatele lor familii care nu-i vor mai vedea, şi de sute de
mii de tovarăşi. In faţa morm intelor acestor cinci eroi, aşa cum în mod
sigur fac legămînt tovarăşii din Bucureşti, să facem şi noi sinceri şi din
adîncul sufletului : tovarăşi eroi, jertfa voastră ne căleşte, ne legăm că
ne vom lupta ca să vă răzbunăm, că vom lupta pentru libertatea care
v-a fost atît de dragă, pentru democraţia care v-a fost sfîntă, că vom
lupta pentru stîrpirea duşmanilor poporului, oricare ar fi dînşii şi oriunde
or fi dînşii . . Ne aşteaptă dar, noi lupte pentru cîştigarea dreptului nos
tru la viaţă liberă. Pentru această viaţă liberă, noi, muncitori ai fabricii
"Bistriţa" şi cei care mun cim cu braţele şi cei care muncesc in birouri,
facem legămînt sfînt că cu orice sacrificiu, chiar şi cu acela al vieţii
noastre, să luptăm pentru cîştigarea unei vieţi libere pentru toţi munci•

.

22 Ibidem
,a Ibidem:
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torii. Sintem oricind gata la chemarea tovarăşilor conducători ai noştri" 24•
Clocotul de indignare s-a auzit peste tot, la fabricile .,Mucava",
" C.A.P.S. Măcărescu", " I.M.I.L. ", "Arini" , "Domeniul Broşteni" , "S.U.N. "
etc. 25• Actiuni asemănătoare, prin care masele muncitoreşti protestau
vehement au avut loc in intreaga ţară. Acestei stări de spirit, clocotul de
revoltă şi ură impotriva celor ce au atentat la viaţa liberă a poporului,
a dus in ultimă instanţă la demascarea in februarie a guvernului prezi
dat de generalul Rădescu. Imediat forţele reacţionare au incercat să
frineze înfăptuirea voinţei poporului de a instaura un guvern care să
reprezinte voinţa sa. Dar acţiunea hotărîtă a maselor populare a impus
instalarea guvernului Dr. Petru Groza, primul guvern de largă concen
trare democratică din România, care constituie o mare victorie a maselor
populare din patria noastră in drumul lor victorios spre construcţia socia
lismului şi comunismului.
(I

Este ştiut că la înfrîngerea maşinii de război hitleriste o însemnată
contribuţie a adus-o şi România alături de coaliţia antihitleristă, prin
angajarea in luptă a numeroase unităţi militare, cit şi prin populaţia
civilă care a sprijinit armata pentru eliberarea Transilvaniei de nord, a
Ungariei şi Cehoslovaciei, pentru victorie definitivă asupra fascismului.
Aşa după cum sublinia tovarăşul Nicolae Ceauşescu cu prilejul
aniversării a 45 de ani de la crearea Partidului Comunist Român, " inc e
pind cu operaţiunile din timpul insurecţiei şi pînă la 9 mai 1 945, efecti
vele militare angajate de România în războiul antihitlerist, s-au ridicat
la aproape 540.000 de oameni. Aproximativ 1 70.000 militari români s-au
j ertfit in marile bătălii purtate impotriva cotropitorilor fascişti. Ca semn
al recunoaşterii contributiei din aceste lupte, peste 300.000 de ostaşi,
subofiţeri, au fost distinşi cu ordine şi medalii româneşti, sovietice şi
cehoslovace pentru eroismul şi bărbăţia de care au dat dovadă" 26,
La efortul general făcut de România in lupta împotriva fascismului,
o contribuţie de seamă au adus-o şi cetăţenii judeţului nostru. Distru
gerile provocate de armatele germane, prezenţa lor in ţara noastră, au
trezit in rindul populaţiei civile şi ostaşilor români. indignarea, revolta.
Solidarizindu-se cu ostaşii români din Divizia 1 04 munte, locuitorii din
zona Tîrgu Neamţ au trecut la pedepsir�a hitleriştilor. Chiar i naintea
zilei de 23 August 1 944, generalul Ilie Creţulescu, comandantul Diviziei
1 04 munte, dislocată in zona Tirgu Neamţ, a dat un ordin drastic in care
spunea : "Oricine va fi prins că j efuieşte, atacă, tulbură liniştea cetăţe24 Ibidem.
25 Ibidem.
26 N. Ceauşescu,

CuvJntare la

a

45"'(J aniversare a creiJrli P.C.R.
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nilor din zona de acţiune a Diviziei 1 04 munte, va fi impuşcat pe loc,
fără nici-o judecată" 27,
Infăptuirea insurecţiei armate a declanşat noi energii ale poporului
nostru care s-a angajat intr-o luptă plină de eroism pentru înfrîngerea
armatelor germane. In acţiunea de curăţire a teritoriului ţării de hoardele
fasciste au luat parte atît armata cît şi populaţia civilă. Un exemplu
elocvent în această direcţie este constituirea companiei " Fărcaşa-Mădei
Borca", care a acţionat în cadrul regimentului 3 grăniceri comandat de
colonelul Nistor Teodorescu 28.
Actionind pe latura de sud-vest a intrîndului din această parte a
Transilvaniei, puternicele forţe ale armatelor sovietice 40 şi 7 de gardă
ce se aflau în Bucovina şi v estul Moldovei, după grele lupte au pătruns
in trecătorile Carpaţilor orientali. In această luptă, alături de ostaşii
din corpul 50 sovietic s-a distins acest detaşament de grăniceri români,
de sub comanda colonelului Nistor Teodorescu, care intrase în luptă
impotriva trupelor hitleriste chiar in noaptea de 23/24 August. Intr-un
timp extrem de scurt, a luat cu asalt şi a cucerit rînd pe rînd zeci şi zeci
de înălţimi pe care inamicul le apăra cu înverşunare. Dînd o înaltă apre
ciere luptei eroice a grănicerilor români care au acţionat în această
zonă, generalul Markulov, comandantul corpului 50 sovietic, mentiona
într-un ordin din 29 octombrie 1 944 : .. Acţiunile încununate de succes,
desfăşurate de regimentul 3 grăniceri împreună cu unităţile corpului
50 sovietic au avut o influenţă hotărîtoare asupra mersului general
al operaţiunilor" 29,
In cele ce urmează ne vom referi la unele aspecte privind contri
buţia adusă de ostaşii români, fii ai judeţului Neamţ şi de unii coman
danţi de unităţi care au luat parte la operaţiunile militare în timpul
războiului pentru eliberarea patriei, pentru înfrîngerea trupelor hitleriste.
Armata română s-a angajat încă din primele zile de după insurecţie
în lupta impotriva hitlerismului, entuziasmul ostaşilor români fiind gene
rat de hotărîrea întregului nostru popor de a face totul pentru izgonirea
duşmanului cotropitor din ţară şi de a lupta împotriva lui pînă la victoria
finală. Amintindu-şi de aceste clipe de neuitat, locotenentul colonel în
rezervă Doagă 1. Gheorghe, menţionează că, în momentul înfăptuirii
actului de la 23 August, .,mă aflam împreună cu subunitatea ce o coman
dam, in împrejurimile Paşcanilor. De mai multă vreme ostaşii români
manifestau dezaprobarea faţă de intenţiile ce se preconizau de a continua
războiul, de a transforma ţara noastră într-un teatru de operaţiuni mili
tare, ceea ce ar fi provocat pagube şi mai mari. Imi amintesc că, chiar
Ceahldul din 21 august 1 968, p. 2 (articolul Regimul de ocupaţie implbS de arma
tele germane pe teritoriul judeţului Neamt).
28 Nistor Teodorescu, lA Mdlini, din auglbSt 1944, Editura Militarl!, Bucureşti, 1966,
p. 28.
29 !revista de Arme, nr. 2/1970,
27
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în ziua de 23 August, unitatea noastră primise ordin de retragere probabil
cu scopul de a ne alinia pe o nouă poziţie. Infăptuirea în aceeaşi zi a
insurecţiei armate a oprit însă executarea acestui ordin, unitatea noastră
retrăgîndu-se cu alte scopuri şi anume, acelea de a se organiza pentru
lupta ce urma să o dăm împotriva cotropitorilor hitlerişti. La trecerea
prin Piatra Neamţ, intrînd în oraş din direcţia Tirgu Neamţ, am văzut
în Dărmăneşti ( Cartierul Dărmăneşti) mulţimea de oameni .ce manifesta
în plină stradă, exprimîndu-şi bucuria şi entuziasmul pentru marea victo
rie de la 23 August. Era pentru prima dată cînd vedeam bucuria şi veselia
oamenilor manifestată în toată plinătatea ei şi aceasta în condiţiile cînd
populaţia ştia cîte avem de refăcut de pe urma distrugerilor provocate
de război " 30• Locotenentul colonel în rezervă, astăzi salariat la una din
unităţile economice din oraşul Piatra Neamţ, redă prin cele de mai sus
spiritul de bărbăţie şi sacrificiu de car e erau animaţi ostaşii regimen
tului 1 5 infanterie, pentru indeplinirea misiunilor încredinţate.
Cei 300 de oameni, cei mai mulţi din împrejurimi şi-au continuat
drumul spre liniile de front inamice ; astfel, la începutul lunii septembrie,
33 de ofiţeri Împreună cu ostaşii din subordine, au fost reorganizaţi la
Rîmnicu-Vî le ea, primind ordin de a se deplasa în direcţia Dumbrăveni,
unde �e afla atunci teatrul de operaţiuni militare. Această unitate a luat
parte la eliberarea multor localităţi din Transilvania. Momentul cel mai
critic a fost în timpul luptelor desfăşurate pentru cucerirea cotei Leordeni.
Aici, această unitate a avut posibilitatea să lupte alături de bravii ostaşi
ai diviziei Tudor Vladimirescu, unitatea ce s-a acoperit de glorie în
lupta împotriva fascismului. Cota ce trebuia cucerită era aşezată intr-o
zonă foarte greu accesibilă şi înzestrată cu puternice cuiburi de foc cu
armament automat, străjuind împrejurimile prin declanşarea unor puter
nice baraje de ioc pentru cei care încercau escaladarea ei. lmpreună cu
ostaşii diviziei Tudor Vladimirescu, după o cercetare minuţioasă şi atentă,
unitetea a reuşit să stabilească în cele mai mici amănunte condiţiile
în care va ataca. Atacul dat a fost reuşit ca urmare a vitejiei şi bărbă
ţiei de care au dat dovadă ostaşii români, printre care şi cei din compania
a 11-a 31• Unitatea respectivă a luat parte la eliberarea întregului teri
toriu tramJvan de sub ocupaţia hitleristă, mulţi militari primind ordine
şi medalii. Foştii combatanţi de atunci sînt astăzi la diferite posturi sau
locuri din ţară, trăind p•: ternice sentimente de mîndrie de a fi participat
la războiul antihitlerist. Astfel, Nicolae Sîrmă din. Tazlău şi Carpen Vasile
din Piatra Neamţ s-au aflat întotdeauna în primele rînduri ale acţiu
nilor militare pe toată durata desfăşurării lor 32•
Judeţul Nea111ţ a dat ţării cadre valoroase de comandanţi. Astfel,
la loc de frunte se însr:rie numele generalului colonel Nicolae Dăscălescu,
30 Cealzlăul, anul 1: ' nr. 775 (Int e rviu consen·nat
: 1 lbidem.
12 Ibidem.
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comandantul Armatei a IV -a române, care a fost citat prin ordinele de
zi ale comandamentelor române şi sovietice, comandantul ei fiind distins
cu numeroase ordine şi medalii. Adăugăm aici şi numele generalului
Ilie Creţulescu, care a deţinut pentru o perioadă de timp şi funcţia de
subsecretar de stat al Ministerului Apărării, şi al colonelului Gheorghe
Vasilescu, fost comandant al Regimentului 1 5 Dorobanţi, unitate care a
dat numeroase j ertfe de sînge pe cîmpurile de luptă din România, Ungaria
şi Cehoslovacia. Curajul şi credinţa în izbîndă a ostaşilor români, în
victoria forţelor revoluţionare în ţară, cît şi în victoria pe front, erau
trăsăturile lor statornice de spirit. O dovadă elocventă în acest sens este
conţinutul simplu şi semnificativ al scrisorii militarului Ilie Grasu din
Tarcău, pe care o adresa soţiei sale : " Depune toată munca pentru cauza
comună, să dăm dovadă că nu ne asemănăm nici pe departe cu cei ce
au exploatat omenirea pînă acum. Voi luptaţi pentru distrugerea dl.IIŞm a
nului dinăuntru, eu aici lupt alături de bravii noştri tovarăşi, pentru
distrugerea duşmanului din afară şi pentru eliberarea omenirii de sub
jugul tiraniei şi al exploatării" 33•
Numeroase alte fapte de eroism ale ostaşilor din judeţul Neamţ,
au fost consemnate în zilele celui de-al doilea război mondial, într-un
interesant jurnal de campanie al unei subunităţi a armatei române ce
s-a aflat peste 20 de zile în încercuirea inamicului, pe care a străpuns-o
prin jertfe grele trecînd în liniile inamice. Jurnalul a fost întocmit de
plutonierul major în rezervă Nenciu N. Dumitru, actualmente salariat
la Fabrica "8 Martie" din localitate şi care în timpul războiului antihi
tlerist era comandant al unui pluton de tunuri Anticar ( A.C.) din regi
mentul 7 Grăniceri, care primise în preaj ma zilei de 23 August misiunea
de a întări frontiera de vest a ţării, în care scop s-a şi deplasat
în această direcţie 34• Unitatea a fost hărţuită în permanenţă de trupele
hitleriste şi a fost încercuită în ziua de 5 septembrie 1 944 fără nici-o
posibilitate de a lua contact cu liniile noastre pînă la data de 25 sep
tembrie 1 944. Moralul ridicat, credinţa în izbîndă, dorinţa de a lua parte
la lupta pentru zdrobirea fascismului, a formaţiei de luptă ce se găsea
acum în spatele duşmanului, a făcut posibilă depăşirea dificultăţilor şi
realizarea acestui crez ce şi-1 formaseră bravii ostaşi ai acestei subunităţi.
Cîteva din filele jurnalului ţinut cu mare grijă de comandantul acestei
unităţi, sînt semnificative : "5 septembrie 1 944. In dimineaţa de 5 sep
tembrie 1 944, în sectorul companiei 1-a, ca şi în restul batalionului, ina
micul a atacat puternic. Către orele 1 0.30-1 1 am primit ordin ca cele
două tunuri să le instalez î.n aşa fel ca să intervin cu ele pe şoseaua
Sărmăşel - Sărmaş pe unde veneau tancurile inamice. N-am ajuns să le
instalez pe poziţie· şi am fost anunţat de către dl. cpt. Anghel printr-un
33
34

Suplimentul Social-Politic al ziarului Ceahldul, aprilie 1970, p. 1 4.
Ceahldul, nr. 684, 6 mal 1970 (articolul File de jşlurie, interviu consemnat de
Andrei C. Bogdan.).
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agent ca să viu cu tunurile către comuna Răzoare. La acea oră eram
incercuit deoarece _tunurile inamice veniseră pe şoseaua Mociu - Săr
măşel. Acum ştiam că sîntem complet încercuiţi fără să cunoaştem nimic
despre restul batalionului, de aceea neputînd transporta tunurile le-am
demontat şi le-am lăsat in pădure, luîndu-le însă aparatele de ochire
şi închizătoarele. In această situaţie am luat hotărîrea de a pleca către
Aiud unde consideram că se aflau ceilalţi ostaşi ai unităţii noastre.
7 septembrie 1944. La ora 0,30 am plecat cu cei 40 ostaşi din subunitatea
mea şi am venit pînă în comuna Valea Largă ( n-am intrat in pădure},
m-am oprit aici cu oamenii într-un lan de porumb. Aici am fost informat
de către cetăţeni români că în pădurea Ciuc mai sînt ostaşi grăniceri. In
aceeaşi zi au venit la noi nişte cetăţeni din sat care ne-au adus ceva
de mîncare. In noaptea de 7/8 septembrie 1 944, pe la orele 1 9-20 am
plecat cu oamenii către comuna Urca. Pe drum am intilnit ostaşi răzleţi
pe care i-am adunat şi i-am luat sub comandă. Pînă la comuna Urca am
sosit cu 1 20 oameni. 8 septembrie 1944. La ora 3 mă găseam cu 1 20 oameni
într-un lan de porumb. Ziua am observat că mă găsesc prea aproape de
şoseaua care mergea de la Turda la Luduş şi ca să nu fiu observat de
trupele inamice ce treceau pe şosea, m-am deplasat cu oamenii 7--800
metri într-un lan de floarea-soarelui. De la data de 8 la 24 septembrie
1 944, am stat cu cei 1 20 ostaşi în lanul de floarea-soarelui, în care timp
am făcut următoarele : m-am informat tot timpul de situaţia frontului
prin diferiţi locuitori ai acestei comune ce erau români şi care veneau cu
vitele la cîmp şi la muncă ; în cinci rînduri - noaptea - am tăiat firul
telefonic al trupelor inamice operative, cu frontul ; hrană nu am avut.
Am mîncat în acest timp porumb, d0vleci şi floarea-soarelui - necoapte,
apă aduceam dintr-un izvor ; am organizat întregul efectiv pe plutoane
şi grupe ; am făcut gropi în pămînt pentru apărarea proprie şi care ne
foloseau şi la dormit ; în timpul zilei aveam plantoane şi noaptea santi
nele, cu consemnul să nu plece nimeni din tabără fără ştirea mea ; m-am
informat că în comună mai sînt grăniceri, printre care şi dl. cpt. Aslan
cu un elev T.R. In două rînduri am mers şi la dînsul unde i-am dat şi
mi-a dat informaţii asupra situaţiei frontului.
In noaptea de 24/25 septembrie 1 944, am hotărît ca formaţia de luptă
ce o alcătuisem ( 1 20 oameni) şi se afla sub comanda mea, să treacă prin
liniile inamice în poziţiile noastre. In cursul zilei de 24 septembrie 1944,
am făcut recunoaşterea necesară culegînd cele mai bune informaţii. Toţi
ostaşii ce-i aveam sub comandă erau nerăbdători să ajungem la unităţile
armatei. La ora 2 1 , în ziua de 24/25 septembrie, i-am organizat pe grupe
şi plutoane. La ora 1 , în noaptea de 24/25 septembrie 1 944 am plecat spre
liniile inamice în formaţie. In formaţia arătată mai sus, am înaintat către
liniile inamice şi la un moment dat am ajuns în faţa unei arme automate.
l-am atacat şi am dat ordin ostaşilor să mă urmeze, trecînd creasta
către linia noastră. Inamicul a continuat să tragă. Eu cu oamenii am
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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trecut in liniile noastre şi anume într-o vie, unde ne-am oprit un moment
pentru a mă orienta asupra situaţiei inamicului şi să văd dacă ostaşii sint
cu toţii. Aici am constatat că am mai rămas 1 04 oameni, restul a căzut
în lupta aprigă dată cu duşmanul. In seara zilei de 26 septembrie 1 944,
m-am dus înapoi la oameni, i-am luat cu mine şi apoi după ce am trecut
cu ei Arieşul, m-am prezentat la regimentul 37 infanterie unde am rămas
in cursul nopţii".
Subunitatea organizată şi condusă de subofiţerul Nenciu N. Dumitru,
a înscris prin curajul său un act de mare bărbăţie, trecînd prin focul
liniilor in amice şi aducînd cu el 103 ostaşi şi o importantă cantitate de
armament şi munitii, aşa după cum se menţionează dealtfel şi în raportul
intocmit către eşalonul superior. In raportul prezentat după acest episod
eroic, comandantul subliniază că, "2 mitraliere le-am îngropat lîngă
comuna Urca după ce le-am scos şi luat închizătoarele. Am adus pe lîngă
mine : 1 03 ostaşi, 3 puşti mitraliere, 89 arme Z.B. cu baionete, inchiză
toare de la cele două mitraliere, aparatele de ochire de la un tun şi
un aparat de ochire de la un brandt de 8 1 ,4 mm. Am trecut cu 4.500 car
tuşe Z.B. pe care din ordinul regimentului 37 infanterie le-am predat
dl. cpt. comandantul companiei a 3-a din acel regiment, deoarece avea
lipsă de muniţie pentru front. Oamenii i-am adus cu efecte militare
echipaţi, mai puţin 20 oameni ce au venit cu efecte civile" 35.
Pentru faptele sale de vitejie, sergentul maj or Nenciu N. Dumitru a
fost citat prin ordin de front pe armată, fiind avansat la gradul de pluto
nier şi distins cu Virtutea Militară el. 11-a. In ordinul de zi publicat în
ziarul Armata din 6 octombrie 1 944 semnat de comandantul acestei uni
tăţi, se spunea : "In urma luptelor care au avut loc în primele zile ale
lunii septembrie în zona Ormeniş, un detaşament din Reg. 7 Grăniceri, de
1 03 oameni, sub comanda serg. maj. Nenciu N. Dumitru, avînd toate
comunicaţiile tăiate de către trupele motorizate germane, a rămas la
inamic. Fapta sergentului major de grăniceri Nenciu Dumitru şi a celor
1 03 oameni de sub comanda sa va rămîne pentru ceilalţi camarazi, un
exemplu de bărbăţie şi curaj , în spiritul luptătorului român ce se bate
conştient de chemarea c easului de faţă" 36•
Cu multă emoţie şi mîndrie îşi aminteşte de unele bătălii desfăşu
rate de unităţile române pe frontul antihitlerist, colonelul în rezervă
Mitrea Gheorghe,actualmente salariat la Intreprinderea Colnunală Piatra
Neamţ : "Am luat parte la războiul antihitlerist de la î nceput şi pînă la
sfîrşit şi am avut fericirea să fac parte din vestita divizie Tudor Vladi
mirescu, care s-a acoperit de glorie în acest război. Imi vor rămîne
veşnic în memorie cîteva episoade mai importante din lupta desfăşurată
pentru eliberarea teritoriului ţării noastre, a Ungariei şi Cehoslovaciei,
36 Ibidem.
8d Armata,

ziar de front, 6 octombrie 1 944, p. 2.
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la care unitatea noastră a luat parte ; şi acum mă gîndesc cu emoţie la
luptele ce s-au dat pentru eliberarea oraşului Sfîntu-Gheorghe, care a
început în ziua de 7 septembrie 1 944. Compania mea a primit ordin să
susţină atacul companiilor de puşcaşi 4 şi 5, care aveau misiunea să
nimicească inamicul de la sud de satul Ilieni, să cucerească satul în
scopul de a elibera oraşul Sf. Gheorghe în colaborare cu unităţile de
vînători de munte care acţionau în stînga noastră. Eu care conduceam
tragerea de pe poziţie pentru susţinerea atacului celor două companii
de puşcaşi, cu focul celor 9 aruncătoare, concentrat, în mai puţin de 5
minute am distrus 4 cuiburi de armă automată la inamic şi am început
neutralizarea altor două cuiburi de foc din adîncimea apărării inamicului.
Cu compania mea de aruncătoare care susţinea atacul companiilor de
puşcaşi şi a cărei poziţie de tragere o conduceam, fără să mai cer per
misiunea comandantului de companie care se afla la observator, în mai
puţin de un minut, am concentrat întregul foc al celor 9 aruncătoare
pe contraatacul inamic. 'După două ore, după ce inamicul a fost scos din
pozitiile sale din satul Ilieni, a început lupta pentru eliberarea oraşului
Sfîntu Gheorghe. In aceiaşi zi, la orele 1 2, oraşul Sf. Gheorghe a fost
complet eliberat. După ce am eliberat oraşul Sf. Gheorghe, am urmărit
inamicul pînă la porţile oraşului Oradea. In luptele pentru nimicirea ina
micului din satul Mojorîd, îmi amintesc că cel mai bun prieten al meu,
sublocotenentul Avram Dumitru, după ce a pătruns în poziţia inamicului
cu plutonul său, un glonţ din partea vrăjmaşului îl loveşte mortal.
Colegul meu, sublocotenentul Avram Dumitru care făcea semn cu mîna
dreaptă înainte, a căzut cu fata la pămînt, iar mîna lui dreaptă indica
direcţia oraşului Oradea unde ostaşii lui şi-au dus misiunea pînă la
capăt. Am participat împreună cu divizia amintită la eliberarea terito
riilor Ungariei şi Cehoslovaciei, am luat parte la eliberarea oraşului
Debreţin, şi a altor numeroase localităţi de pe teritoriul acestor ţări" 37•
Cu aceeaşi emoţie îşi aminteşte de participarea sa la războiul anii
hitlerist şi colonelul în rezervă Ifrim N. Andrei, pensionar militar, care
în timpul războiului comanda o unitate A.C.A. relatînd pe larg despre
curajul şi actele de vitej ie înfăptuite de către ostaşii români în luptele
desfăşurate împotriva fascismului. Marea unitate din care făcea parte
colonelul Ifrim N. Andrei, se găsea cu unităţile componente dispersate
în satele din jurul oraşului Tulcea. La primirea vestei înfăptuirii insurec
tiei. toţi ca unul, ostaşi, subofiţeri şi ofiţeri au fost cuprinşi de o mare
bucurie. Mare a fost bucuria tuturor cînd s-a comunicat că vor participa
la războiul contra fascismului alături de armata sovietică. Fiii eroilor
de la Oituz-Mărăşeşti au uitat de oboseală, de zăpuşeala zilelor de
august, precum şi de praful drumurilor din Dobrogea şi cu forţele înze
cite, au pornit într-un marş greu pentru a trece Dunărea pe la Hîrşova,
37 Ceahldul, anul III, nr .
hitlerismului, semnat de

687, 9 mai 1 970.

(Am avut Je.ricirea sd lupt 1mpotriva

colonel In rezervli. Ion Mitrea).
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în vederea impiedicării retragerii trupelor germane spre Bulgaria.
Moralul ostaşilor noştri era foarte bun. Ciocnirile cu subunităţ ile germane
ce fugeau în debandadă spre sud, au scos la iveală ura ascunsă ce clo
cotea în sufletul tuturor contra cotropitorilor fascişti. Prima misiune ce
s-a încredinţat acestei unităţi a fost de a apăra podul peste Mureş de
la Punctul Lipova-Radna, contra atacurilor aviaţiei germane 38, Eroismul
ostaşilor precum şi spiritul de sacrificiu, au făcut ca misiunea să fie
îndeplinită. Toate încercările aviaţiei germane au fost respinse. Colo
nelul Urim Andrei îşi aminteşte de actele de mare bărbăţie ale ostaşilor
ce se aflau sub comanda sa, astfel : .. Intr-una din zilele lunii septembrie
1 944, cu ocazia respingerii unui atac aerian, a fost rănit caporalul Seghel
Vasile care îndeplinea importanta functie de ochitor la tunul nr. 1. După
ce a fost pansat în cadrul companiei, a refuzat să fie evacuat la ambu
lanţa diviziei , cerînd să fie îngrijit în cadrul companiei, spre a putea
lupta mai departe alături de tovarăşii lui" 39• Exemplu grăitor de devota
ment şi iubire de patrie, actul caporalului Seghel Vasile a fost urmat
şi de alţi ostaşi în cursul operaţiunilor ulterioare.
Mulţi dintre cei ce au plecat pe front nu şi-au mai revăzut locurile
natale. Sergentul maj or Habic Emil din Regimentul 3 Călăraşi, căzut în
l ';lpta pentru eliberarea localităţii Breznov din Cehoslovacia, soldatul
Nica Gheorghe din Regimentul 32 Mircea a căzut în lupta pentru elibe
rarea localităţii Niyreghaza (R.P. Ungară), ostaşii Leuştean Gheorghe şi
Dumitrescu Vasile, precum şi cei înscrişi pe cele două obeliscuri ridicate
la fabricile " Comuna din Paris " şi .. Reconstrucţia " , sînt numai cîţiva
dintre aceştia.
In timp ce ostaşii se aflau pe front, în ţară se organizau acţiuni de
mare amploare pentru sprijinirea frontului. Astfel, organizaţiile patrio
tice incluse în Frontul Naţional Democrat, au mobilizat cetăţenii pentru
a sprijini nevoile ostaşilor care luptau pe frontul antihitlerist. O dovadă
concludentă a acestui sprijin rezultă din apelul pe care organizaţia
judeteană Neamţ a .. Apărării patriotice" , o adresează populaţiei .. pentru
a începe tricotarea de ciorapi, mănuşi şi flanele, ce vor fi trimise osta
şilor de pe front" . De altfel, participarea la astfel de acţiuni luase o
amploare deosebită, ca urmare a transformărilor revoluţionare ce
începuseră să se producă în ţara noastră sub conducerea partidului,
38 Ibidem. nr.

775

(File de istorie,

Interviu consemnat de Ion Spiru).

31 Ibidem.
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imediat după 23 August 1 944. De aici izvorăşte de altfel curajul, abne
gatia de care dădeau dovadă pe front ostaşii români şi printre ei şi mili
tarii de pe meleagurile Neamţului 40• Pentru a ilustra sprijinul de care
s-au bucurat militarii din partea judeţului Neamţ, nu vom aminti decît
cifra de 7.896.603 lei, reprezentînd bilantul organizaţiei j udeţene a
"Apărării patriotice" încheiat la 31 iulie 1945 şi publicat în ziarul Flaci:fra,
anul II nr. 82, privind ajutorul acordat armatei, în obiecte şi în bani în
cadrul campaniei " Totul pentru front, totul pentru victorie" 4 1,
Cu bucurie şi entuziasm nemaiîntîlnit au sărbătorit oamenii muncii
din judeţul nostru Ziua Victoriei asupra Germaniei. Ziarul Flaci:fra din
1 4 mai 1 945, publica un articol cu titlul Ziua V ictoriei, subliniind :
"Alături de Armata Roşie, au sîngerat pentru victorie, armatele tuturor
popoarelor iubitoare de libertate, luptătoare pentru apărarea democraţiei
împotriva fascismului. Sîntem mîndri că Armata Română a luptat şi ea,
cot la cot cu Armata Roşie pentru distrugerea hitleriştilor care ne-au
prădat ţara şi ne-au rupt libertăţile" 42,
O impunătoare manifestaţie a avut loc cu acest prilej î n faţa Tea
trului Comunal din Piatra Neamţ. Referindu-se la aceasta, ziarele pre
cizau : "Peste 1 5.000 de cetăţeni au ţinut să ia parte la sărbătorirea Zilei
Independenţei, care în acest an are o semnificaţie deosebită, căci ea
coincide cu cel mai epocal eveniment din istoria lumii : victoria defi
nitivă şi totală a popoarelor iubitoare de pace şi libertate" . La mitingul
deschis de prefectul Ion Lascăr, se păstrează un moment de reculegere
în memoria celor ce s-au j ertfit pentru patrie ca. Pentru cultivarea tradi
ţiilor de luptă, pentru memoria ostaşilor români căzuţi în urma încleş
tării ce a avut loc s-au ridicat numeroase monumente. Numai în oraşul
Piatra Neamţ au fost ridicate cîte un obelisc la fabricile " Reconstrucţia"
şi " Comuna din Paris" , şi s-a amenaj at un frumos cimitir al eroilor.
Memoria lor este cinstită astăzi, cu fiecare succes pe care "România îl
înregistrează în uzine, pe ogoare, în toate compartimentele vieţii sociale,
pe drumul nostru spre comunism". In acest fel, argumentele păcii,
coexistenţei paşnice, ale progresului, se găsesc în însăşi activitatea
noastră de fiecare zi, în ceea ce înfăptuim pentru situarea ţării pe cele
mai înalte culmi ale progresului şi civilizaţiei.

40 Suplimentul
4 1 Ibidem.
42 Ibidem.
tJ

Social-Politic al ziarului Ceahldul, aprilie 1 970, Piatra Neamt.

Ibidem.
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QUEI..QUES ASPECTS CONCER.NANT LA LUTTE DES MASSES TRAVAILLEUSES
DE DISTRICT NEAMŢ, POUR L'INSTAURATION DU POUVOIR POPULAIRE
ET LA VICTOIRE SUR LE PASCISME

RESUME
Dans cet ouvrage on a mis en evidence les moments les plus importants de
la lutte des ma.ss es populaires sous la direction du Parti Communiste Roumain pour
l'appui des objectifs etablis par le parti des l'accomplissement du mouvement insurrec
tionnel d'ao1lt 1 944.
Dans le seconde parti de l'ouvrage on a releve les a.c:Uons deployees par la
population du district de Neamt pour l'appui du front antibiUerien el aussi La particl
pation des citoyens du district de Neamt sur le champ de bataille pour la defaite de
la machlne de guerre allemande.
Dans cel ouvrage on a pn!sente encore des tl�moignages de quelque11 anciens
comandants d'unites militaires concernant les luttes pour la liberation de tout le terri
toire du notre pays, de celui de la Hongrie et de la Tchekoslovaquie.
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NOTE ŞI DISCUT II

DOUA TOPOARE CU BRATELE IN CRUCE DESCOPERITE
IN JUDEŢUL BACAU
de VIOREL CAPITANU

In colecţiile M uzeului din Bacău se află două topoare din araml
descoperite în condiţii stratigrafice nesigure •.
1 . Topor descoperit in anul 1 957, cu totul întîmplător cu ocazia
lucrărilor agricole, de către Dumitru Negru din satul Slobozia, comuna
Stănişeşti, în punctul .,Cetăţuie " , situat la cea. 4 km est de sat, intr-o
aşezare cu multă ceramică aparţinînd culturii neolitice Cucuteni ( fază
Incertă) , la care nu se păstrează pictura, fiind corodată ; nu se pot
reconstitui formele ceramicei, deoarece este fragmentară 1.
Toporul pe care-I prezentăm aici, are două braţe dispuse ., în cruce".
Forma este destul de zveltă, iar lungimea braţelor este proporţională de
o parte şi de alta a găurii de înrnănuşare, braţele fiind uşor arcuite către
exterior ( fig. 1 )
Piesa este bine finisată şi are o culoare roşiatică acoperită cu o
patină verzuie pe întreaga suprafaţă.
Descrierea toporului. Lungimea totală 0,230 m, din care braţul cu
l!işul vertical O, 1 1 2 m şi cel cu tăişul orizontal 0,092 m ; lăţimea tăişului
or izontal 0,054 m şi a celui vertical 0,044 m. Diametru! tubului de înmă
n uşare 0,032 rn. Greutatea 1 ,335 k:g.
2. Topor descoperit în anul 1 968 în vatra satului Sohodor, comuna
l lorgeşti . Cu ocazia săpăturilor efectuate pe raza comunei Horgeşti, am
descoperit pe malul pîrîului Răcătău, în punctul .,Tolocuţa" , la cea. 500 m
de sat, o aşezare neolitică aparţinînd culturii Cucuteni faza A-B, iar pe
dealul .,Hăbud" o altă aşezare neolitică aparţinînd tot culturii Cucuteni,
laza B. Nu este exclus ca toporul să provină de la una din cele două
aşezări şi să fi fost adus ulterior de locuitorii actualului sat Sohodor,
.

•

1

Toporul de la Slobozia a fost doiJJat muz.eului in anul 1962 de către Cezar Negru
din Bacău, căruia ii l!lducem şi pe această cale multumirile noastre.
Marilena Florescu şi Viorel Căpitanu, Cercettlri Cilheologice de supralaţtl Jn
judeţul BactlU. in AM, VI, 1 969, p. 248.

Ml!moria Antiquitatis, III, 1 971.
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în urma descoperirii lui cu ocazia lucrărilor agricole. Cert este că, cele
două aşezări neolitice sînt foarte apropiate una de cealaltă, la cea. 300 m
distanţă, cu singura deosebire că cea de la " Hăbud " se află pe deal, iar
c ea de la "Tolocuţa " , pe terasa mij locie a pî rîului Răcătău. Toporul de

Fig.

1.

-

Toporul de la Slobozia.

la Sohodor, prezintă o formă puţin mai evoluată faţă de ce,l de la Slobozia.
In general, are o formă dreaptă, iar b raţul cu tăişul orizontal este uşor
arcuit către interior. Cele două braţe sînt aproape egale c a şi în primul
caz ( fig. 2 ) .
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Descrierea toporului. Lungimea totală 0,200 m, din care braţul cu
tlişul vertical are lungimea de 0,090 m, iar cel cu tăişul orizontal de
0,084 m 1 lăţimea tăişului orizontal
0,050 m, iar a celui vertical
0,044 m. Diametru! tubului de înmănuşare, 0,032 m. Greutatea este de
0,835 kg. Tăişul vertical a fost iniţial aproape drept şi uşor rotunjit la
capete, dar prin î ntrebuinţarea lui la diverse munci de către descoperitor
s-a tocit şi s-a deformat. Are în prezent o lăţime de 0,044 m. In jurul
găurii de înmănuşare se află un manşon profilat, cu marginile îngroşate.
Toporul are culoare roşiatică dar prezintă şi urme de patină de
culoare verzuie.
-

-

Condiţiile stratigrafice nesigure în care au fost descoperite cele
două topoare, ne împiedică să le atribuim uneia sau alteia din cele două
faze ale culturii Cucuteni documentate prin cercetările de suprafaţă.
Cele două piese descoperite în ultima vreme nu constituie cazuri izolate.
Se cunosc pînă în prezent 1 2 topoare de acest fel în Moldova : 3 ex. , la
Podei-Tîrgu Ocna 2 1 1 ex., la Floreşti, jud. Vaslui 3 1 1 ex., la Brad
Negri, jud. Bacău 4 1 1 ex. , la Bistriţa, jud. Neamţ 5 1 1 ex. , la Horodiştea
Calu ( Piatra Şoimului), cu lungimea totală de 2 1 ,4 cm ( în colecţiile
Muzeului de arheologie Piatra Neamţ, inv. nr. 1 580) 6 ; 1 ex., la Drago
mireşti, jud. Neamţ 7, de tip Vidra, cu lungimea totală de 1 35 mm ( în
colecţiile Muzeului de arheologie din Piatra Neamt) 1 1 ex., în satul
Slobozia, corn. Bogdăneşti, jud. Bacău s, cu braţele mult curbate (în
colecţiile Muzeului de istorie a Moldovei, inv. 1 740) şi 1 ex., î n colecţiile
Muzeului din Suceava, provenit din nordul Bucovinei ( fig. 3) 9,
Ultima descoperire 10 pînă la cele de faţă, aparţine colectivului
şantierului de la Brad-Negri, din anul 1 963 şi ne ajută la datarea topoa
relor de tip Jaszladimy, deoarece a fost descoperit un topor de acest tip,
tn AE, XLII, 1928, p. 52, 306, fig. 1 5 ; C. Mătasă, Aşe:>Jarea neolitic ă
Cucuteni B de Ia Tg. Oona-Podei, tn AM, II-III, 1 964, p. 21-24.
3 A. Florescu, Toporul de aramd cu doud tdişuri ,.ln cruce" de Ia Floreşti, in SCIV ,

2

M. Roşea,

3-4, 1 954, p. 595--598.
Al. Vulpe, Cu privire Ia cronologia topoarelor de aramd cu bratele ,.1n cruce ",
in SCIV, 1 5, 1964, 4, p. 457-463 ; V. Ursachi, Cercetdri arheologJc,e efectuate de
Muzeul din Roman, in Carpica, I, 1 96"8, p. 1 71-173 (fig. 49/4).
5 Dan Monah, U111 topor de tip J6.szlarlciny descoperit Ia Bistriţa (jud. Neamt), In
In MemA<llt iq., I, 1 969, p. 299-303.
6 Informatii de la Virgil Mihăilescu-Birliba, căruia li mulţumim şi pe această cale.

4

7

8

Ibidem.
Vezi A. Florescu, op. cit., p. 596.

9

Informatii de la M. Ignat, căruia li multumim şi pe această c�e,
1p .AL Vulpe op. cit., p. 4ŞQ,
,
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în condiţii stratigrafice sigure, într-un context Cucuteni A-B 11. Topoarele
pe care le-am prezentat în nota de faţă chiar dacă sînt descoperiri

Fig. 2.

-

Toporul de la Sohodor.

întîmplătoare, ele se încadrează în seria topoarelor de cupru de tip
Ariuşd, în c:azul celui de la Slobozia şi a tipului Jaszladany, în cazuJ
celui de la Sohodor 12.
Pentru datare•a celor două piese am folosit studiul lui Al. Vulpe, Cu privire la
cronologia t opoarelor de aramă cu braţele "1n cruce", din SCIV, 1 4, 1 964, 4,
p. 548, fig. 3.
12 Ibidem, p. 468 .

11

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

TOPOARE CU BRAŢELE IN CRUCE

439

' !

Fig. 3.

-

Harta cuprinzind descoperirile de topoare cu !;>raţele ,,tn
ae pe teritoriul Mpl�ov�i.
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Toporul de la Sobodor insă işi găseşte analogii şi in afara terito
riului patriei noastre, la Horodniţa (Galiţia de est) 13, Cimişlia ( R.S.S.
Moldovenească) 14 şi Veremje (R.S.S. Ucraina) ifi.
Prezenţa topoarelo.r de cupru cu braţele .,in cruce" de tip transil
vănean, intr-un număr aşa de mare în aria culturii Cucuteni-Tripolie,
atit de evidentă în Moldova, atesta intru totul existenţa unor legături
strînse de schimb între triburile de pe cei doi ve·r sanţi ai Carpaţilor
româneşti.
Df!UX HACHES AUX BRAS .EN CROix- DI!:COUVERTES DANS LE D2PARTEMENT
DE BACA.U
RESUME
L'auteur presente ces deux haches en cuivre decouvertes par basard pres des
villages de Slobozia et Sohodoc.
La hache decouverte il Slobozia en 1 957 au point nomm� "CeUiţuia" il La surface
d'une habitation qui contient beaucoup de ceramique neolithlque appartena.nt il la eul�
ture Cucutenl.
La hache trouvee il Sohodor il ete decouverte en 1 968, elie provient d'une habi
tation "Tolocuţa" ou "Hlibud". Les conditions stratigraphiques incertes ou les deux
haches ont ete decouvertes rend impossible l'encadrement dans l'une de ces deux
phases de la culture Cucuteni. Ces deux haches ne sont pas des cas isoles, etant
donne que jusqu'il present on connaJt encore 12 haches de ce tYIP en Moldavie. La
hache decouverte il Brad-Negri en 1 963, lllid e l'11111teur il une certlline datation des haches
de type Jilszladilny decouvertes dans un context Cucuteni AB.
Les deux haches presentees par l'auteur dans cet article bien qu'elles ont ete
decouvertes il La surfa.ce du sol appartiennent eux categories de haches en cuivre de
type Arluşd et Jilszladilny.

LEGENDE DES FIGURES
Fig. 1 .
La hache de Slobozia.
Fig. 2.
La hache de Sohodor.
Fig. 3. - La carte comprenant les decouverts des haches aux bras .,en croix" sur le
terrltoire de Moldavie.
-

-

Sulimirski, Coppe-r Hoard i>rom Horodnlca on the Dniest r, In Milt ei /ungen der
Antrapologischen Geseiischaft in Wien, XCI. 1 961. p. 91, fig. l .
14 D. Berclu. D}e Kreuzschneidlge K upleraxt van Cimişlia, Bez. Tlghina, In Wiener
PrdhiBiorlsche ZeltBchrll t, XXX, 1 943, p. 68, fig. 1 .
15 T. Passek, In MIA, X, Moscova-Leningrad, 1 949, fig. 1 00/8.

13 T.
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NOTA DESPRE UN NOU "AKINAKES" GASIT LA AGAPIA
de VIRGIL MIHAILESCU-BIRLIBA şi ILIE UNT'ARU

Deşi in ultimii ani cercetarea arheologică a vestigiilor hallstattiene
din Moldova a făcut progrese notabile, numărul acestor descoperiri
rămine destul de limitat şi se constată încă e xistenta a numeroase lacune
privind situaţia cultural-etnografică a Moldovei din prima epocă a
fierului. Aşa incit credem că publicarea imediată a descoperirilor întîm
plătoare şi, mai ales, a rezultatelor săpăturilor sistematice, mai mult
decît o necesitate informativă, reprezintă o datorie ştiinţifică. Pornind
de la aceste considerente, publicăm în nota de faţă o nouă descoperire
aparţinînd Hallstattului, din categoria aşa-numitelor antichităţi de pro
venienţă scitidi sau scitoidă.
In luna mai 1 970, tehnicianul agronom Iacob PaveJ. de la Centrul
d e protecţia a plantelor din Tîrgu Neamţ ( judeţul Neamţ) a adus la
Muzeul de istorie din Tîrgu Nea-nţ un pumnal de fier, descoperit în
satul Agapia ( comuna Agapia, judeţul Neamţ). In urma cercetării de
teren efectuată imediat de către noi, sîntem în măsur ă să precizăm con
diţiile de descoperire ale acestei piese şi care se pot rezuma la urmă
toarele : în luna mai 1 970, în timp ce se făceau săpăturile de fundaţie
ale clădirii atelierului I.M.A. din Agapia, - la cea. 1 m adîncime, . s-a
găsit un pumnal de fier şi citeva oase, probabil umane, ulterior pierdute.
Nu se ştie dacă s-au descoperit şi fragmente ceramice. Deoarece pre
zenţa construcţiilor ne-a impiedicat să întreprindem un sondaj, urmează
să clarificăm existenţa unei necropole de inhumaţie ( ? ) pe terenurile
agricole învecinate in cursul unei viitoare campanii arheolooice.
.P iesa găsită la Aqapia, face parte din categoria destul de cunoscută
a pumnalelor cu bară transversală ( fig. 1 şi 2). Ea ne-a parvenit într-o
stare fragmentară : vîrful pumnalului şi o parte din lamă sînt rupte,
probabil, din timpul descoperirii ; de asemenea, îi lipseste şi garda.
parte componentă caracterio;tică acestui tip de pumnal. Totuşi, după
aspectul general al pumnalului, putem afirma cu destulă siguranţă că
arma avea o gardă cordiformă.
La prima examinare, "akinakes" -ul descoperit la Agapia, era
acoperit cu un strat de pămînt gălbui. După ce prin spălare şi curăţire
Memoria Antiquitatis, III, 1971.
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UNTARU

chimică s-au inlătura t pămîntu l şi rugina, culoarea pumnalului a devenit alb-argin tle.
.
Părţile compon ente ale acestui ,. akinake s" sînt : lama ( lung1m�a
9 , 1 cm) şi b �ra transver sală Opn �l
- 1 1 ,8 cm) , mînerul ( lungime a
mea - 7,6 cm). Lungimea păstrată a pumnalulm este de 20,9 cm , 1ar
greutatea totală atinge 148, 1 2 g.
Lama pumnalului este triunghiulară, are două tăişuri şi o nervură
mediană, in sectiune avînd aspectul unui romb turtit 2• Minerul, care
este în prelungirea lamei, se termină printr-o tijă ( ,. cep") in care este
fixată bara transversală. Pumnalul este lucrat dintr-o singură bucată
de fier, aşa încît mînerul a fost obţinut prin procedeul w ciocănirii la
cald" . Marginile mînerului au o mică ,.bordură" , ieşind destul de puţin
in relief. Mînerul şi tija in care este prinsă bara tranversală, precum şi
secţiunilor acestor părţi ale .. akinakes" -ului de la Agapia, au o formă
dreptunghiulară caracteristică 3, Bara transversală are forma unui para
lelipiped, dreptunghiular în secţiune, puţin ingroşat la mijloc, in care
este � decupat" orificiul rectangular unde este fixată, prin acelaşi
procedeu al " ciocănirii la cald", tija minerului 4•
Mai reţinem şi observaţia că unul din capetele barei transversale
este ascuţit. Acest fapt poate fi constatat şi la pumnalele de la
Măcişeni 5, Cipău 6, Văratec 7 şi Ghindăoani B, La alte ,.akinakes"-uri
găsite pe teritoriul ţării noastre sau în zona invecinată, inclusiv în
-

1

In urma unui mic calcul, am ajuns la concluzia eli, lungimea ipotetici! a pum
nalulul era de circa 35 cm.
2 Alte dimensiuni ale lamei : lllţimea maximl'l a lamei. In porţiunea unde a fost
prinsll garda, imediat sub mtner, este de 4,2 cm ; ll'ltimea miniml'l a lamei, tn
locul de undP. !;;Il rupt. virful pumnalului, atinge 2,2 cm : grosimea lamel - l a
tlliş este de 0,4 cm, iar grosimea lamel tmpreunll cu nervura mediul! ajunge
la 0,73 cm.
3 Lungimea mfnerulu i este de 9,1 cm, tmpreunll cu "cepulu avind aproximativ
1 O cm. Lllţimea mfnerului, sub bara transversalll, este de 2,2 cm. iar deasrrpra
lamel pumnalului ajunge la 1 ,9 cm (deci, forma exactll a mtnerului ar fi, oare
cum trapezoidalll) ; grosimea mtnerulul este de 0.42 cm, tmpreunll cu .bordurau
marqinalll ajungind la 0,55 cm. Tija tn care este prinsi! bara transversalll are
0,9 cm in lungime, 1 ,2 cm - Ultime, şi 0,4 cm t n qrosime.
4 Bara transversal11 are o lungime de 7.6 cm, o Ultime minimll de 0,75 cm şi o
ll'itime maximll de 1 ,4 cm : grosimea miniml'l este de 0.65 cm, iar cea maximll
de 0.85 cm. Orificiul in care este prins .cepul" are dimensiunile de 1 ,4 cm X 0,5 cm.
5 V. P.alade, Un pumnal scitic descope.rit 'la Mdcişent (raionul Bujor, reg, Galaţi),
in Arheologia Moldov ei II-III, 1 964, p. 487, fig. 1 şi 2.
6 N. V l assa O contribuţie Ia problema epocii scltice 1n TrCMlsilvania : Cimitirul de
'la Cipdu-Gard , in Apulum , IV, 1 961, p. 29, fig. 8/1 (la punmalul din mormin
tul VI ).
7 V. MiMilescu-Bir liba, Un .akinakes• descoperit Ia VMatec (com. Agapia. jud.
Neamt). in SCIV. 20, 1 969, 2, p. 333, fiq. 2/a.
.
Bdlţdteştt, jud.
e 1. Mitrea, Un pumnal scitic descoperit la Ghinddoan i (com,
Neamţ), In SCJV, 20, 1 969, 3, p . 454.
,

,
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.Akina.k.es"-ul descoperit la Agapia (fotografie).

U.R.S.S. , n-am putut observa acest lucru, poate - şi datorită unor

ilustraţii lipsite de fineţea detaliilor. Deşi s-ar putea ca ascuţirea unui
capăt al barei transversale de la mîner să fie în l egătură cu vreun rol
utilitar, apotropaic sau chiar destinat precis u nor practici rituale, con
vingerea noastră este că trebuie î nlăturat elementul intenţiona! şi c ă
originea acestui ascuţiş la unul din capetele barei transversale de la
mînerul ., akinakes " -u rilor trebuie căutată în tehnica lor de producere.
Mica bucată de metal din care se făcea bara transversală era, probabil,
încălzită şi apoi despicată la un capăt c u o daltă ascuţită ; urma intro
ducerea în despicătura astfel obţinută a tij ei mînerului care era fixată
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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prin ciocănire de bara transversal! o. Tot prin ciocănire urma o fini
sare a barei transversale pînă la forma dorită ; bineinţeles capdtul care
fuse�e despicat era bdtut mai mult, devenind ascuţlt, urmărindu-se o
stnngere cît mai bună tocmai la acest capăt, unde bara fusese secţionat!.
*

După înfăţişarea sa generală, "akinakes"-ul de la Agapia are ca
analogii apropiate pumnalele descoperite în Moldova la Boureni 1°,
Bicu 1 1, Măcişeni 12, Văratec 1 3, Ghindăoani 1 4 şi Suseni ts. Căutind
similitudini pentru piesa de la Agapia şi în restul spaţiului carpato
dunărean, observăm că pumnale identice cu cele de mai sus nu se
mai cunosc, " akinakes"-urile de la Boureni, Măcişeni, Văratec,
Ghindăoani, Suseni şi Agapia alcătuind o subgrupă aparte a seriei de
pumnale cu barli dreaptă, specifică Moldovei centrale, fapt pe care-I
socotim necesar de a fi subliniat din nou 16,
I n restul aşa-zisului cerc cultural tra-co-agatirs 17, pot fi găsite
analogii, cel puţin parţiale, la pumnalele întregi sau fragmentare desco
perite la Bîrseşti 18, Cristeşti 19, Ciumbrud 20, Virşeţ :n , Nov� Zamky 22,
Bîcu şi Comarna 23• Asemenea analogii putem găsi pumnalului de la
Agapia şi în cadrul descoperirilor de pe teritoriul U.R.S.S. : pentru
mînerul cu " bordură" , bara transversal! dreaptă, lama triunghiular! şi
carena mediană, arma de la Agapia are asemănări cu pumnalul găsit
Aceast!! tehno logie se presupune el! era folosit!� la producerea �!!urilor de lnml'i
nuşare la unelte şi Mme ; de ex. , pentru topoare de lup Ul, cf., B. A. Şramko,
L. D. Fomi n,L. O. Soln tev, Tehnika vigotovlenniia sldfskoi nastupalnoi zbrot tz
7Jilliza i stalt, tn ArheologhUa, t. XXIII, Kiiv, 1 970, p . 51-52 şi 53, fig. 9.
10 G. I. Br!IUanu, Le poig1!1Clrd scythe de Boureni ( Mo ldav ie ), tn Dacia. II, Bucureşti,
1925, p. 417, fig. 1 .
1 1 A . Nitu, Despre rmele urme scitice I n Moldova, tn Materiale, 1 , 1 953, p. 6, fig. 2.

9

Palade, art. cit., p . 488, fig. 1 şi 2.
V. Mihl'lll escu-Btrliba, loc. cit., p. 331 . fig. 2 şi p. 332, fig. 3.
1 4 I. Mitrea, lucr. cit., p. 454, fig. 2/a şi b.
15 V. Palade, Noi descoperiri scit /ce In judetul Vaslui, In Arheologia Moldovei,
VIII (sub tipar). Multumim şi in acest chi p colegului nostru, ca.re ne-a pus la
dispozitie din acest articol al s!lu. aflat la tip ar, informatiile care ne interesau .
16 V. Mihi!iilescu-Btrliba, art. cit., p. 333.
f1 Al. Vul p e, Necropola hallst<Jtti>anCI de la Ferigile. Mono gra fie ar heolog/cii ,
Bucureşti , 1967, p. 102.
113 S. Morlntz, Silpilturile de z.a Bl rseşt i, In Mate.rfale. VI, 1 960, p. 234-235, fi�. 3.
19 A Zrin yi , lnsemndri arheologice pe margine a a douil morminte gilsfte In cimi
tf.rul scitic dm C ris t e ş l i, In S t udi i şi materiale, I, Tg. Mureş, 1 955, p. 27, P'l. XI.
20 Şt. Ferenczi, Cimit irul :;dtic de la Cium b rud . In Acta Mus ei Napoce.nsis, II.
1 965, p. 88, flq. 7 ( .akinakes"-ul din mormintul II).
21 V. Pârv.a.n, Getica. O protoistorie a Daciei, Bucureşti. 1 926, p. 357. fiq. 249.
22 M. Dusek,
Regiunile carpato-drmilrene şi sudul Slovaciei In etapa hal lstattta.nd
t 1rzie . tn Arheologia Moldovei, II-III, 1 964, p . 287, fi 9 . 5,
23 A Niţu, op. ctt . , p. 6, fig. 2 şi p. !1�. fi � . 3,

12 V.
13
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Fig. 2.

b

-

.Akinakes"-ul descoperit la Agapia (desen).
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într-un loc necunoscut, astăzi expus în Muzeul din Kiev 24 ; pentru bara
transversală dreaptă ascuţită la un capăt, analog este .,akinakes "-ul de
lîngă Cighirina 25 ; "bordură" subţire la mîner, bară transversală dreaptă
şi carenă mediană prezintă şi piesa găsită la Jurovka 76 ; decuparea
rectangulară a locului de prindere în bara transversală a tijei m.îne
rului, precum şi ascuţirea la unul din capete a barei transversale, se
observă şi la pumnalu,l de la Cighirina 27 ; iar, pentru lamă şi carena
mediană, asemănări putem sesiza şi la ., akinakes"-urile de la
Kurilovka 28 şi Kiev - .,grădina verde" 79, Mai putem menţiona şi
alte analogi pentru piesa arheologică de la Agapia, cum ar fi pumna
lele de la Sergheevka, Monastîrşcinki, Vtorîe Terbunî 30 şi Sredniaia
Lipovka 31.
Acelaşi tip de akinakes " , cu similitudini mai ales - in ceea ce pri
veşte mînerul şi lama, este reprodus şi pe .,kamennîe babi", cum ar fi
acelea aflate în muzeele de la Kiev, Dnepropetrovsk şi Chersones 32•
n

*

Cît despre datarea pumnalului de la Agapia, deoarece nu a fost
descoperit într-un context stratigrafic, vom încerca î ncadrarea sa cro
nologică cu ajutorul tipologiei. A. 1. Meliukova, în cunoscuta sa lucrare
despre armele sciţilor, datează .,akinakes" -urile cu b ară transversală
dreaptă la mîner şi gardă cordiformă cu umerii rotunjiţi, aparţinînd
primului tip, în secolul al VI-lea î.e.n. , în special în a doua jumătate a
acestui veac 33• Această datare se sprijină pe descoperirea în mormin
tele necropolei arhaice de la Olbia, a cinci " akinakes"-uri cu bară
transversală dreaptă la mîner şi gardă cordiformă ; necropola arhaică
de la Olbia aparţine cronologic celei de-a doua jumătăţi a secolului al
VI-lea î.e·. n., ba poate chiar sfîrşitului acestui secol. Probabil, asemenea
pumnale au apărut mai devreme, după cum ar reieşi şi din descope
rirea, de pildă, a " akinakes" -ului din curganul 77 de lîngă satul
Kurilovka, plasat cronologic în secolele VII-VI î.e.n. 34• De aceea,
A. 1. Meliukov.a, V oorujenie skilov, I n Arheologhiia SSSR, SAI. fasc. D 1-4,
Moscova, 1964, p l . 1 5(2.
25 Ibidem, pl. 1 5(5.
26 Ibidem, pl. 1 5(7.
27 Ibidem. pl. 1 5(4.
28 Ibidem, pl . 15(10. Curganul 77.
29 Ibidem, pl. 1 5/9.
30 P. D. Liberov, PamLat.niki skilskogo vremeni na 5lednem Donu. In Arheologhiia
SSSR. SAI, fasc. d 1 -3 1 , Moscova, 1 965, pl. 1 7 /9, 1 0, 1 1 ; p. 73 şi pl. X, p. 29 .
3 1 K. F. Sm i r nov V. G. Petrenko, Savromat1 Povoljiia i iujnogo Priur.aJiia, in SAI,
d. 1-9, Moscova, 1 963, p. 25, pl. 1 1 /4.
32 A. 1. Meliukova, op. cit.. pl. 5/1, 4 şi 5.
33 Ibidem, p. 47.
24

,

34

Ibidem.
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A. 1. Meliukova susţine ca datarea acestui tip de " akinakes" să fie în
secolul VI î.e.n., în special în a doua j umătate a acestui veac 35•
P. D. Liberov, datează pumnalele de la Sergheevka şi Monastîrşcinki în
sec. VI î.e.n., iar pe cel de la Vtorîe Terbunî î n secolul al V-lea î.e.n. 36•
La rîndul lui, ,.akinakes"-ul de la Sredniaia Lipovka, din Povoljiia ( pe
partea dreapti;i a Volgăi) , se datează în sec. VII-VI î.e.n., deci s-ar
părea că aceste arme scitice apar şi în această zonă, în acelaşi timp cu
cele
mai vechi piese similare de la nordul Mării Negre 37.
'
I n ceea ce ne priveşte, socotim că putem rămîne la aceeaşi înca
drare cronologică, propusă şi pentru " akinakes" -ul descoperit la
Văratec 38, pumnalele din fier, cu bara dreaptă la mîner şi garda cordi
formă cu umerii rotunjiţi, aparţinînd conform tipologiei stabilite de
A. I. Meliukova, seriei I, tipului l , rum sînt şi cele de la Văratec şi
Agapia, datîndu-se în ser.olul al VI-lea î.e.n. , mai ales spre ultima sa
jumătate 39• De altfel şi cercetătoarea sovietică crede că descoperirile
identice din zona r.arpato-dunăreană se pot data în aceeaşi perioadă.
I n necropola de la Ferigile, " akinakes"-urile cu bară transversală
dreaptă şi cele cu antene la mîner se află în acelaşi orizont cronologic 40,
r.eea re l-a făcut pe AlexandruVulpe să dateze " akinakes"-urile din
spaţiul carpato-dunărean, între anii 550-450 î.e.n., cu precădere în
ultima jumătate a veacului al VI-lea î.e.n. 41 . Aşa încît " akinakes" -ul
de la Agapia se poate data în a doua jumiHate a secolului al
VI-lea î.e.n.

Descriind credinţele, ca şi practicile magico-religioase ale sciţilor,
Herodot subliniază că numai zeului războiului ( Ares) i se ridică statui,
altare şi temple ( Herodot, Istorii, IV, 59) şi i se fac jertfe omeneşti.
Zeul războiului era reprezentat de către sciţi pe altarele de sacrificiu,
printr-un pumnal de fier ( " akinakes" ) , căruia i se aduceau jertfe de vite
şi cai (mai multe ca altor zei) , precum şi jertfe umane (dintr-o sută de
prizonieri, unul era sacrificat) . Sîngele celor j ertfiţi era adunat într-un
vas şi turnat peste pumnal (Herodot, Istorii, IV, 62) .
De ar.eea, r.redem că ., akinakes" -urile tipice erau arme, dar mai
ales obiecte de cult cu un rol bine definit în cadrul spiritual magico
religios al lumii scitice. l nclinăm să admitem că şi .,akinakes" -urile tipice
descopedte pe teritoriul ţilrii noastre, r.are sînt aproape identice cu
35 Ibidem.
36

P. O. Liberov, op.

cit.,

pl. X, p. 29.

37 K. F. Smirnov V. G. Petrenko, op. cit.,
38 V. Mihăilescu-Btrliba, op. cit., p. 334.
39 A. 1. Meliukova, op. cit., p 47-49
40 Al. Vulpe, op. cit p. 61.
41 Ibidem.
,

.

p.

25, pl. 1 1 /4.

.

.•
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cele din spaţiul scitic de la nordul Pontului Euxin, reprezintă mărturii
ale unei efective prezenţe scitice pe tentoriul ţării noastre. Durata in
timp, dar mai ales intensitatea acestei prezenţe, nu le putem încă pre
ciza, totuşi pe baza analogiilor, ca şi a unei coroborăn a datelor exis
tente, putem încerca avansarea citorva ipoteze de lucru.
Cele 1 5 .,akinakes" -uri, pe care le ştim ca fiind descoperite în
Moldova, pot fi împărţite, după opinia noastră, în 3 grupe tipologice :
1. .,Akinakes"-urile cu bara transversală dreaptă la mmer şi garda cor
diformă ; II. .,Akinakes" -urile cu antene la mîner şi III. .,Ak.inakes"
urile de tipul, pe care noi îl numim .,hibrid" , caracterizat prin combi
narea pe aceeaşi piesă a unor elemente ale gărzii, lam.ei sau minerului
de la diferite serii tipologice ale unor asemenea pumnale.
Din prima grupă, enumerăm descoperirile de la Boureni, Agapia,
Văratec, Ghindăoani, Comarna, Bîcu, Măcişeni şi Suseni, pe cind .,aki
nakes " -urile r.u antene la mîner care formează grupa a doua au fost
semnalate la Năneşti 42, Mînzăteşti 43 şi BîrsE!!Şti 44 ; grupa a III-a soco
tim că ar fi formată din pumnalele găsite la Hilişeu 45, Petricani 46 şi
Rădeni 47. Bineînţeles că încercarea noastră de grupare tipologică a
" akinakes"-urilor descoperite pe teritoriul Moldovei poate fi nuanţată
şi completată prin noi descoperiri.
Din repartizarea pe hartă a .,akinakcs"-urilor enumerate mai sus
( fig. 3), reţinem concentrarea pumnalelor cu bară transversală dreaptă'
42 1. Milrea, Un .akilnakes" descoperit la Năneşti (com. Parince-a. jud. B.acdu), sub
llpar. E xpr im a m mulţumirile noastre colegului 1. Mi t r ea care ne-a furnizat datele
43

articolului si:iu.
V. Plllade, op. cit.

44 Prin natura mormintel or de in ci nera ţi e în care s..a.u q i:l si t aceste .aki.nakes"-uri,

cea mai plauzibili:i i poteza este ci:!, au ap artinut unei popuLaţii locale, tracice
(Cf. , S ebas t'II.Il Morintz, Sdpc!lurile de la Blrseşti-V rancea (r. V.rancea, reg.
Galaţi), In Materiale , V, 1 959, p. 359).
45 Acest p umn al , gi:lsit împreuni:! cu virfuri de si:lgeţi de bronz, fragmente cera
mice şi resturi de oseminte umane, ar putea face parte din prima gtupl de
pumnale din Moldova dacA, conservarea slabA, ca şi reproducerea nesatisfă
cătoare din pubUcaţii nu ar fi insuficiente pentru o asemenea lncadrare (Cf.,
V. Perian, Descoperl.ri scltice 1n judetul Botoşani, tn Revista muzeelor. 1. 1969,
p. 83, fig. 3 1 1. Mitrea, O descoperire din hallstat tul t1rzi!l Jn nordul colinelor
BacA.u, 1970,
Tutovel, tn Studii şi c erc e t d ri şW.ntifioe, Institutul Pedagogic Badiu,

p. 21 5).
. .
.
Descoperire inttmpllltoare (inedit, in Muzeul Arheologic Piatra Neamt}.
47 1. M i t rea, loc. cit . , p. 2 1 1 -215. Autorul susţine c!l. acest pumnal ar �parţin�
unui cerc cultural carpato-dunllre8111, afirmind. IJ?-. acelaşi t:imp el aiCI et: fi
existat o necropold, singurul mormint descopent fund al unw lnhuma! cu onen:
� ŞI
tarea şi inventllll'ul asemănătoa.re cu cele ale mormint�lor de la C;iumbru
Cristmeşti, JUd.
Cristeşti ! TotodatA, adAugAm cA pumnalele descopente la
scftfce
Botoş ani (V. P er i•anu , CJlTt. cit., p. 83) şi Zllic eş ti (S. Raţii, l>fol urme
slab!!. callllate ��
de
ucerii
reprod
A
datorit
575),
p.
3,
965,
1
6,
1
Botoşani, In SCN.
�me_neştl, nu dau sig
publicaţii, deşi sint d escoperi te impreunll. cu ose'!"nte
es
riiDtl ap artenen ţei lor la o grupA 9&U alta de .akmak -un.

46

���(J
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Fig. 3.

-

Harta cu .akinakes-urile descoperite In Moldova.

î n împrejurimile oraşului Tîr�u Neamţ, precum şi de-a lungul văii
Bîrladului. Pumnalele cu antene la mîner s-au găsit numai în sudul
Moldovei, iar cele de tipul ,. hibrid" apar din Moldova nordică pînă în
sudul Moldovei.
Conform cronologiei propuse de A. 1. Meliukova, pumnalele scitice
cu antene la mîner apar la sfîrşitul secolului al VI-lea î.e.n. şi sînt folo
site mai ales în secolul al V-lea î.e.n. 48, fiind astfel, diferenţiate şi în
48

A. 1 . Meliukova, op. cit., p .

GO.
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timp de " akinakes"-urile cu bară transversală la mîner. Aşa încît, deşi
Al exandru Vulpe afirmă că " akinakes" -urile din spaţiul carpato-dună
rean SP- datează în totalitatea lor în intervalul 550--450 î.e.n. 49, noi
credem că, cel puţin pentru Moldova, putem, în stadiul actual al infor
maţiei, să propunem o încadrare cronologică ceva mai nuanţată pentru
aceste arme, Deşi, în qeneral, pumnalele cu bară transversală dreaptă
la mîner şi qardă r.ordiformă, aparţinînd celui mai vechi tip de ,. aki
nakes", nu s .:au găsit în contexte arheologice sigure, - repartizarea lor
pe teritoriul Moldovei ( fig. 3), ne sugerează o pătrundere în două etape
a unei populatii purtătoare a acestor elemente de cultură ( care sînt
" akinakes"-urile) şi care, venind dinspre răsărit, a traversat Moldova,
îndreptîndu-se spre vestul şi sudul ei. Semnalarea " akinakes"-urilor cu
bară transversală dreaptă la mîner, în preajma oraşului Tîrgu Neamţ,
ne-ar indica o eventuală stabilire vremelnică aici, a acestei populaţii
venite dinspre răsărit şi care va înainta apoi, spre Transilvania pe un
drum mergînd de la actualul Tîrgu Neamţ pînă la Poiana Teiului, în
valea Bistriţei, pentru ca prin largul pas transcarpatin Prisăcani să
coboare pe valea Mureşului, spre centrul Transilvaniei ( fig. 4). Vasile
Pârvan a susţinut mai demult pătrunderea sciţilor î n Transilvania şi pe
o cale care ar fi străbătut Carpaţii răsăriteni, supozînd că aceasta ar fi
fost pe valea Trotuşului 50• Credem, că descoperirile de la Boureni,
Agapia, Văratec şi Ghindăoani sprijină ipoteza unei căi de pătrundere
scitică prin pasul Prisăcani. Valea Trotuşului, prin lipsa descoperirilor
de factură scitică, nu pare a fi fost o cale de pătrundere a sciţilor spre
Transilvania.
Al doilea qrup de " akinakes"-uri , cu bară transversală dreaptă la
mîner, apărute în Moldova, se înşiră de-a lungul văii Bîrladului, indi
cînd un drum scitic spre sud.
Tipologie deosebite, dar şi cronologic 5 1 , " akinakes" -urile cu
antene apartin, probabil, unui alt val de populaţie răsăriteană ; aceste
purnnale apar, în special, în Moldova de sud ( fig. 3) , descoperirile de
la Bîrseşti, Mînzăteşti şi Năneşti confirmind, dacă nu o prezenţă efec
tivă a unei populaţii scitice 52, cel puţin o puternică contaminare cu
cultura scitică, fapt care nu credem că ar fi fost posibil fără un contact
apropia t şi strîns al autohtonilor cu sciţii.
49 Al. Vulpe, op. cit., p. 61.
50 V. Pârv•an, Dacia, Bucureşti, ed. a III-a, 1 958, p . 37. De altfel. marele nostru
istoric sustine di migl'l8tia agathyrsli a avut loc tn sec. VII l.e.n. (Cf., Gettca . . .
op. cit., p. 35).

A. 1. Meliukova, op. cit., p. 60.
5� Pe lingli noile descoperiri scitice sau scitoide din sudul Moldovei, reamintim

61

pe cele mai demult semnalate la Vameş, Umbrlireşti, Smulti, Tlrgu Bereşti
Comlineşti, Ghireasca etc. (Cf. M. Petrescu-Dimbovita. Archiiologische lor
schungsreise tm BeziJ'k Covurlui (Unvere Moldau), tn Dacia, VII-VIII ( 1937-1940)
1941, p. 249 ti urm. )
.
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De aceea, presupunem că între primele două grupe de w akina
kes"-uri sînt şi diferente cronologîce, pumnalele din prima grupă apar
ţinînd unei populati răsăritene în trecere prin Moldova, posibil înainte
de marea expeditie persană ( 5 1 4 î.e.n. ) , pe cînd pumnalele cu antene
3r putea să fi fost aduse de un alt val scitic, mult mai masiv, care s-a
îndreptat cu preră rlere spre sud, după înfrîngerea lui Darius în ste
pele nord-pontice.
I n sfîrşit, pumnalele din grupa a III-a ( .. hibride") este posibil să
fie de origine locală, reprezentînd un element de cultură răsăriteană

Fig. 4.

-

Schiţa căii urmate de agalirşii venind din Moldova, traversind Carpatii
Orientali spre Transilvania.

adoptat de către populaţia băştinaşă de la o populaţie scitică sau numai
purtătoare a unor elemente de civilizatie .,scitică " , în urma unei con
vietuiri pe a<:elaşi spaţiu sau numai datorită unor intense relatii
de vecinătate.
Nu este exclus ca triburile aparţinînd primului val al migraţiei
scitice, care au pătruns pe teritoriul ţării noastre, să fie acelea care,
după ce au trecut prin Moldova de nord şi pasul Prisăcani, să coboare
pe valea Mureşului, unde, stabilite pînă Ia asimilarea lor de către
populatia autohtonă, să creeze aspectul cultural Ciumbrud. I n acest sens
ar pleda, în afara drumului marcat prin tipul .,clasic" al .,akinakes" -ului
cu bară transversală, ,şi unii indici despre existenţa în Moldova, a unor
morminte de inhumaţie din această perioadă descoperite în asociere
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tocmai cu acest tip de pumnal scitic 53• Reţinem în sprijinul acestei
ipoteze sesizarea unor identităţi între pumnalele cu bară transversală
la mîner din Moldova şi cele din Transilvania ( Cristeşti şi Ciumbrud) 54•
Herodot, relatînd despre expediţia lui Darius, spune că, " ţara sci
ţilor " începe de la Istru (Istorii, IV, 99) , pentru ca, imediat să amintească
ca primi vecini ai sciţilor de la .. . . . lstru spre inima uscatului" , pe
agatirşi (Istorii, IV, 1 00) ; în continuare, descriind manevrele scitice de
atragere a armatei persane spre ţinuturile învecinate , .. părintele istoriei"
arată că agatirşii s-au opus sciţilor urmăriţi de Darius şi aceştia ... . . au
cotit-o înapoi spre propria lor ţară . . . " (Istorii, IV, 1 25). Reluind nara
ţiunea istoricului antic, ne exprimăm părerea că, dacă agatirşii şi şciţii
nu se înverinau în adevăratul înţeles al cuvîntului. ca două entităţi
etnice, cel puţin zonele lor de control militar şi politic îşi aveau hotarele
pe un teritoriu care se întindea spre nord de gurile Dunării. Aşa s-ar
explica şi unele asemănări dintre mormintele de inhumaţie de pe valea
Mureşului ( Ciumbrud) şi cele descoperite în Moldova, aparţinînd aces
tei epoci �5• Probabil şi Moldova făcea parte din zona de influenţă
agatirsă, al cărui centru n-ar fi exclus să fi fost pe valea Mureşului 56•
După înfrîngerea lui Darius 1, raportul de forţe sciti-agatirşi s-a
schimbat net în favoarea primilor, mai ales că, după cum am văzut mai
sus, agatir,şi nu au sprij init pe sciti în lupta anti-persană. După alun
garea perşilor dincolo de Dunăre, nordul lstrului, posibil pînă la Carpaţii
Orientali, rămîne în totalitate sub un control scitic ( o dovadă ar consti&3 M. Dusek presupune ca estul RomAniei ar ti ap artinut In sec. VII-VI l.e.a.,
unui cerc cultural relativ unitar cu regiunile lnvecinate din nord şi rllsArit (op.
Cit., p. 278).
&4 1. _H. C� işan, S� pd � uri şi sondaje Jn valea mijlocie u Mureşului (Lechlnţ oJ,
Cnsteştl, Rdzbo1en�-Cetat �)� in Act•a Mu�>ei Napocensis , II, 1 965, p. 62 ;
St. Ferencz1,_ Ctmltu111 scmc de la Cfumbrud, In Acta MuseJ Napocensis, 11
1 965, p. 91-93 : idem, C1mittru1 "scitlc" de la Clumbrud (Partea a Ill-il), i�
Acta Musel Napocensis, IV, 1 967, p. 38-39 ; V. Vasiliev, se pronunta pentru
datarea antichitătilor scitice din Transilvania la jumătatea veacului al VI-lea
t.e.n. (Un nuu mormint scitic descoperit la Batoş (Observaţii pe margiaea
datdrii antichitdtilnr .�cit ice din Transilvania), in Acta Musei ['fapocensis.
III, 1 966, p. 41 7), ceea c:e ar corespunde oarecum şi ipotezei formulate de
I. H. Crişan in 1 965, conform căreia scitii ar l i pătruns in Transilvania in două
valuri : 1. unul, la prima jumătate a sec. VI i.e.n., iar 2. urmă torul, la sfîrşitul
secolului VI i.e.n.-inceputul sec. V l.e.n. (Once more about The ScythiCJII Problem
tn Tronsilvanla, In Dacia , NS, IX, 1 965, p. 1 44) ; N. Vlassa, op. ctt., p. 29, fig.
8/1 ; A. Zrinyi, op. cit., p. 27, pl. XI ; Volker Wollmann, O descoperire sciticd
Jn judetul Cluj, in SCN, 21, 1 970, 2, p. 245-246 . . . ş.a.m.d.
e� Al. Vulpe a sesizat rr.ai demult aceste apropieri la mormintele de la Cimbala
şi Trestia.na (Cercetdri arheologice şi interpretdri privind sec. V11-V !.e.n. 1n
spatiul cal'JlQto-dundrean, in Memoria Antiquit atis, II, 1 970, la tipar).
56 D. Berciu admite un contact direct dintre getii din răsăritul RomAniei şi şciti
(Arta tlraco-gelicd, Bucureşti, 1 969, .p . 1 4-15) ; Al. Vulpe, op. cit. Multumim In
mod deosebit lui Al. Vulpe pentru pretioasele inform�tii furnizate, ca şi pentru
contributia le clarificarea cttorva dintre ideile autorilor expuse in această noUl.
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fui-o "akinakes" -urile cu antene de la Năneşti şi Mînzăteşti, căci cele
de la Bîrseşti fac parte dintr-o necropolă cu incineraţi 57) , declinul
puterii aqatirşilor uşurînd proresul de asimilare de către băştinaşi a
enclavelor agatirse din Transilvania ( conflictul scito-agatirs va rămîne
acut şi mai tîrziu, după cum probează lupta dintre Spargapeithes
Ariapeithes. Cf. Herodot, Istorii, IV, 78).
I ntinderea stăpînirii scitice pînă la lstru, în chip definitiv, ar putea
fi susţinută şi de faptul că hotarul dintre regatul tradc al odryzilor şi
sciţi era pe Dunăre în a doua jumătate a secolului al V-lea î.e.n. , după
cum reiese din lupta Octamasades-Scyles. ( Herodot, Istorii, IV, 80) .
In încheiere, sintetizînd cele de mai sus, în afara semnalării unui
nou "akinakes " descoperit în Moldova, noi ne situăm pe poziţia dife
renţierii cronoloqice a pumnalelor scitice de pe teritoriul dintre
Carpaţii Orientali şi Prut (în afara acelei tipoloqice) , ca şi pentru o
posibilă atribuire a "akinakes" -urilor cu bară transversală dreaptă la
mîner şi garda cordiformă, grupului de antichităţi care ar marca trecerea
prin Moldova a acelor triburi răsăritene, scitice sau nu (Herodot, deşi
le atribuie şi obiceiuri tracice, îi include printre sciţi 1 Cf. , Istorii, IV,
1 04 ) , cunoscute în istorie sub numele de agatirşi. Credem că, luînd în
consideraţie cartarea "akinakes" -urilor descoperite în Moldova, dru
mul aqatirşilor spre Transilvania a fost prin Carpaţii răsăriteni, de-a
lungul unei căi prezumtive, care pornea din împrejurimile oraşului
Tîrgu Neamţ de astăzi spre valea Bistriţei şi apoi, prin pasul Prisăcani,
( cunoscut mai mult sub numele de Tulgheş) în larga vale a Mureşului.
ON A NEW .,AKINAKES" DJSCOVERED AT AGAPIA (VILLAGE AGAPJA,
COUNTY NEAMŢ)
S U M M A R 'Y

At Agapia (village Agapia, county Neamt) was accidentaly discovered a Scythian
ponaird ( .ek inak es ) . Though it has fragment>a.rily reached us, the p onai r d belongs to
the series of those .akinakes" wilh a str.aight bar at the haft and with a hilt qu"'!rd
in a form of a heart (see the notes 1-4 about the sizes and the foo-m of the pona1rd
and about ils parts) (fig. 1 and 2).
One ran sPt>, Rs Wt>ll as at the other Scyl hi.an ponairds ( Măcişeni, Cipău,
Văratec and Ghindăoani), that one of the extremitics of the tr.ansver5al ba.r is pointed.
We explrain this fact by productinq technology (see note 9).
The .Akinakes" from Agapla has the nearest analogy with the ponairds disco
vered at Bouren.i, Măcişeni, Văratec, Ghindăoani and Suseni aU of them m akinq up
a special subgroup, specific to the central Moldavia, that of .the akinakes" with the
straight transversal bar at the haft.
On tbe .analogy of other similar discoveries from our country and on the
territory of the Soviet. Un ion (st>e the notes 1 7-4 1 ) the .akinakes• discovered at
Agapia d ates in the second half of the VJ-th century B.C.
"

57 IŞ.

Jvforintz, op. cit., fl1 Materiale, V, 1959 , p� 3 5��
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Starting from the informations given by Herodot, as well as on the basis of
the distributlon of discoveries of .akinakes" on the territory of Moldavia (flq. 3) we
think lhe the concent11ation of . akinakes" round the town of Tirqu Neamt, shows a
way of penetration of some Scythian tribes in Transylvania and toWllllrds the Mureş
valley, through the pass Prisăoani (Tulgheş), crossinq the Eastern Carpathiarus ( fiq. 4).
This plliSsing of the Agathyrson to Transylvania throuqh Moldavia and throuqh the
East.ern Carpathians took place prohably befoire the Persi.an expedition of Darius 1
(514 B. C.).
The second group of the Scythian ponaird with antenna at the haft, discovered
in the South MolrlaviA (except the Scyt.hian ones discovered in the necropolis of
cremation from Birseşti whlch probably , belonqed to the natives) attests a Scythian
penetr.ation directed to South, which took place, i n our opinion, after Darius' 1 defeat.
At last, . the akinAkes" which are hyhrid (with combin.ations of parts more
types of Scythian ponairds) belonqed to the natlve population.
FIGURE EXPLANATIONS
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

1 . - • The akinakes• discovered at Agapia (a foto).
2.
"The akinakes" discovered at Aqapia (a drawinq).
-

3.

-

The map with . th e akinakes" discovered in Moidavla.

4. - The skelch of the road of Agat.hyv-son from Moldavia towards Transylvania

crossing the Eastern Carpathians.
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TEZAURUL DE MONEDE REPUBLICANE ROMANE
DE LA VIŞINA (JUD. GALAŢI)
de CONSTANTIN BUZDUGAN

Pe teritoriul satului Vişina din comuna Nicoreşti s-a descoperit,
în vara anului 1 958, un tezaur de monede romane republicane. Această
descoperire s-a făcut la punctul denumit " Calud" 1 , situat la sud de satul
Vişina, la numai citiva km de cetăţuia geto-dacă de la Poiana-Tecuci,
identificată - în urma cercetărilor arheologice efectuate aici, - cu
Piroboridava lui Ptolemeu 2.
După informaţiile descoperitorului, tezaurul apăruse în viitura dru
mului care duce de la Vişina la Hănţeşti, la adîncimea de aproximativ
0,80 m. Tot el ne precizează că în jurul monedelor se observau "urme de
arsură" , ceea ce s-ar putea interpreta drept resturi ale unui vas în care
vor fi fost depuse monedelo. Din relatările făcute nu se poate desprinde
cu certitudine dacă cele 1 46 de rnonede, recuperate în 1968 şi aflate
astăzi tn colecţiile Muzeului de istorie a Moldovei din Iaşi, reprezintă
întreg continutul tezaurului sau numai o parte a acestuia. Indiferent însă
dacă acest lucru poate fi sau nu stabilit, descoperirea monetară de la
Vişina constituie un document important, care alături de cele descoperite
anterior 3, ilustrează intensitatea activităţii economice desfăşurate de
triburile geto-dace din sudul Moldovei şi relaţiile lor de schimb
cu romanii.
In anul 11950, cu ocazia unui sondaj arheologic efectuat de colectivul şantierului
de la Poiana-Tecuci, s-au descoperit In acest punct resturile unei aşezări cu
ceramică geto-dacă. Vezi pentru aceasta R. Vulpe şi colaboratori, Activitatea
şantierului arheologic Poiana-TecUJCi, In SCIV, Il, 1951 , 1 , p. 21 5--2 16.
2 R. Vulpe, Piroboridava. Consideraţiuni ar heologice şi istorice asupra cetăţuii de
Ia Poiatrva din Moldova de Jos, Bucureşti,. 1931 1 idem, o.p. cit., In SCIV, II, 1 951 , 1 .
3 Cu prilejul cercetărilor efectuate In cetliţuia d e la Poiana au fost descoperite şi
numeroase monede republlca.ne rOIDJa11e . Vezi, Mitrea Bucur, Descoperiri de
monede romane din aşezarea geto-dacă de la Poicma şi lmportla·nta lor istorică, in
SCN, VIII, 1 957, 1-4. p. 1 65--179 ; Ma:ria Chiţescu, Ull!eJe probleme ale rela
1

ţlllor dintre Dicomes şl Marcus Alll tonius m lumina descoperirilor numismatic�
(O problemil de geografie istoricii), Jn ŞCf\1, � 9, 1 968, 4, P· 66�,

Memorjo Antiquiţatjs, 1�1, fŞ7 1,
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Monedele sînt relativ bine conservate. Ele se înşiră pe o perioadă
de timp cuprinsă intre anii 229 şi 38 i.e.n. Pe Ungă piesele originale se
află şi şase imitaţii, cu reprezentările mai mult sau mai puţin stilizate.
Pe multe monede se observă semne incizate de diferite forme.
Prezentăm în continuare descrierea rezumativă a tezaurului.
1 . Fdră nume de magistrat. Denar. Greut. 3,79 g ; diam. 1 8-1 9 mm.
Grueber, Roma ? Anul : 229-2 1 7 i.e.n.
2. Fără nume de magistrat. Denar. Greut. 3,71 g ; diam. 18 mm.
Grueber, Roma, 457. Anul : 2 1 7-197 i.e.n.
3. C. lunius. Denar. Greut. 3,61 g ; diam. 1 8- 1 9 mm BMC, Roma ?
Anul : 1 73- 1 5 1 Le.h.
4. L. Sauleius. Denar. Greut. 3,82 g ; diam. 1 �1 8 mm. Grueber,
Roma, 434. Anul : 1 72-1 5 1 î.e.n.
5. Pinarius Natta. Denar. Greut. 4,05 g ; diam. 18 mm. Grueber,
Roma, 848. Anul : 1 72-1 5 1 i.e.n.
6. Sextus Pompeius Fos tlus. Denar. Greut. 3,88 g ; diam. 19 mm.
Grueber, Roma, 296. Anul : 1 50-1 25 te.n.
7. Acelaşi magistrat. Denar. Greut. 3,75 g ; diam. 1 9 mm. Grueber,
Roma, 296. Anul : 1 50-1 25 i.e.n.
8. M. Fannius. Denar. Greut. 3,72 g ; diam. 1 5- 1 8 mm. Grueber,
Italia, 468. Anul : 1 50-1 25 î.e.n.
9. O. Minucius Rulus. Denar Greut. 3,79 g ; diam. 1 8 mm. Grueber,
Italia, 464. Anul : 1 50-1 25 l.e.n.
1 0. Aurelius Rulus. Denar Greut. 3,30 g ; diam. 1 9-20 mm. Grueber,
Jtalia, 446. Anul : 1 50-1 25 î.e.n.
1 1 . Cn. Gellius. Denar. Greut. 3,37 g ; diam. 19 mm. Grueber, Roma,
9 1 8. Anul : 1 50- 1 25 î.e.n.
12. Acelaşi magistrat. Denar. Greut. 3,90 g ; diam. 18 mm Grueber,
Roma, 918. Anul : 1 50-1 25 Le.n.
1 3. C. Curatius Trigeminus. Denar. Greut. 3,42 g ; diam. 1 7-19 mm.
Grueber, Roma, 942. Anul 1 50-1 25 t.e.n.
1 4. C. Renius. Denar. Greut. 3,60 g ; diam. 1 5- 1 7 mm. Grueber,
Roma, 885. Anul : 135-1 26 î.e. n.
1 5. C. Servilius. Denar. Greut. 3,75 g ; diam. 1 7 mm. Grueber,
Roma, 1 1 66. Anul : 1 25-1 20 i.e.n.
1 6. M. Ca/idius, Q. Caecilius Metellus şi Cn. Fulvius. Denar. Greut.
3,71 g ; diam. 1 8 mm. Grueber, Italia, 474. Anul : 1 24-1 03 î.e.n.
1 7. Acelaşi magistrat. Denar. Greut. 3,25 g ; diam. 1 9 mm. Grueber,
Italia, ·1 74. Anu! : 1 24-l 03 Le.n.
1 8. M. Porcius Laeca. Denar. Greut. 3,86 g ; diam. 1 9 mm. Grueber,
Roma, 1 024. Anul : 1 24-1 03 î.e.n.
1 9. Cn. Domitius Ahenobarbus. Denar. Greut. 5 g ; diam. 20 mm.
Grueber, Roma, 490. Anul : 1 24-1 03 î.e.n.
.

.
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20. TI. Minuclus C. f. Augurlnus. Denar. Greul 3,80 g ; diam 1 8-20
Grueber, Roma, 1 005. Anul : 1 24-1 03 î.e.n.
2 1 . Acelaşi magistrat. Denar. Greut. 3,75 g ; diam.. 18 mm. Grueber,
Roma, 1 005. Anul : 1 24-1 03 i.e.n.
22. P. Calpurnius Lanarius. Denar. Greut. 3,79 g ; diam. 20 mm .
Grueber, Roma, 968. Anul : 1 24-1 03 î.e.n.
23. M. Tullius. Denar. Greut. 3,72 g ; diam. 1 9-2 1 mm. Grueber,
Italia, 502. Anul : 1 02-1 00 i.e.n.
24. L. Flaminius Cilo. Denar. Greut. 3,89 g ; diam. 1 7-19 mm.
Grueber, Italia, 537. Anul : 99-94 î.e.n.
25. Acelaşi magistrat. Denar. Greut. 3,80 g ; diam. 1 9 mm. Grueber,
Italia, 537. Anul : 99-94 te.n.
26. Acelaşi magistrat. Denar. Greut. 3,80 g ; diam 1 8-19 mm.
Grueber, Italia, 537. Anul : 99-94 i.e.n.
27. Acelaşi magistrat. Denar. G reut. 3,80 g ; diam. 1 8-1 9 mm.
Grueber, Italia, 537. Anul : 99-94 te.n.
28. Acelaşi magistrat. Denar. Greut. 4 g ; diam. 1 8- 1 9 mrn.
Grueber, Italia, 537. Anul : 99-94 te.n.
29. Acelaşi magistrat. Denar. Greut. 3,77 g ; diam. 1 9-20 mrn.
Grueber, Italia, 537. Anul : 99-94 te.n.
30. Acelaşi magistrat. Denar. Greut. 3,70 g ; diarn. 18 mrn.
Grueber, Italia, 537. Anul : 99-94 i.e.n.
3 1 . Acelaşi magistrat. Denar. Greut. 3,"10 g ; diam 18 rnrn.
Grueber, Italia, 537. Anul : 99-94 i.e.n.
32. M. Sergius Silius. Denar. Greut. 3,88 g ; diam. 1 7- 1 9 mm.
Grueber, Italia, 5 1 2. Anul : 99-94 i.e.n.
33. Acelaşi magistrat. Denar. Greut. 3,78 g ; diam. 18 mrn. Grueber,
Italia, S l 2. Anul : 99-94 Le.n.
34. L. Marcius Phillppus. Denar. Greut. 3,82 g ; diam. 18 mm.
Italia, 532. Anul : 99-94 î.e.n.
35. M. Cipius. Denar. Greut. 3,75 g ; diam. 1 6 mm . Grueber, Italia,
522. Anul : 99-94 te.n.
36. M. Fourii Phili. Denar. Greut. 3,79 g ; diam. 1 9-20 rnrn. Grueber,
Italia, 555. Anul : 93-92 i.e.n.
37. Acelaşi magistrat. Denar. Greut. 3,70 g ; diam. 1 9 rnm. Grueber,
Italia, 555, Anul : 93-92 î.e.n.
38. Fără nume de magistrat. Denar. Greut. 3,78 g ; diam. 1 9-21
mrn. Grueber, Italia, 562. Anul : 93-92 î.e.n.
39. L. Pomponius. Denar. Greut. 3,75 g ; diam. 1 9-20 mm Grueber,
Roma, 1 1 9 1 . Anul : 92 i.e.n.
40. Appius Claudius, T. Mallius, questores urbani. Denar. Greut.
3,78 g ; diam. 1 6 mm. Grueber, Roma, 1 290. Anul : 91 î.e.n.
4 1 . Acelaşi magistrat. Denar. Greut. 3,72 g ; diam. 18 mm. Grueber,
Roma, 1 290. Anul : 91 i.e.n.
.
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42. Acelaşi magistrat. Denar. Greut. 3,85 g 1 diam. 1 7- 1 8 mm.
Grueber, Roma, 1 293. Anul : 9 1 î.e.n.
43. C. Fonteius. Denar. Greut. 3,80 g i diam. 1 8-21 mm. Grueber,
Italia, 6 1 0. Anul : 91 î.e.n.
44. Acelaşi magistrat. Denar. Greut. 3,82 g i diam. 1 9-20 mm.
Grueber, Italia, 6 1 0, Anul : 91 î.e.n.
45. L. Thorius Balbus. Denar. Greut. 3,77 g 1 diam. 1 8-20 mm .
Grueber, Roma, 1 6 1 9. Anul : 90 î.e.n.
46. Q. L'u tatius Cerco. Denar. Greut. 3,77 g 1 diam. 1 8-19 mm.
Grueber, Italia, 363. Anul : 90 î.e.n.
47. L. Saturninus. Denar. Greut. 3,89 g 1 diam. 1 8- 1 9 mm. Grueber,
Roma, 1 494. Anul : 90 î.e.n.
48. Acelaşi magistrat. Denar. Greut. 3,80 g ; diam. 19 mm. Grueber,
Roma, 1 494. Anul : 90 î.e.n.
49. Q. Minucius Thermus M. f. Denar. Greut. 3,79 g 1 di am. 19-20
mm. Grueber, Italia, 653. Anul : 90 î.e.n.
50. Acelaşi magistrat. Denar. Greut. 3,80 g 1 diam. 1 8-1 9 mm.
Grueber, Italia, 653. Anul : 90 î.e.n.
5 1 . Acelaşi magistrat. Denar. Greut. 3,70 g 1 diam. 18 mm. Grueber,
Italia, 653. Anul : 90 î.e.n.
52. C. Fabius. Denar. Greut. 3,85 g ; diam. 20-22 mm Grueber,
Roma, 1 596. Anul : 90 i.e.n.
53. L. Memmius. Denar. Greut. 3,80 g ; diam. 1 8-19 mm. Grueber,
Italia, 643. Anul : 90 î.e.n.
54. Q. Titius. Denar. Greut. 3,90 g ; diam. 1 7-1 9 mm. Grueber,
Roma, 2225. Anul : 90 î.e.n.
55. P. Servilius M. f. Rullus. Denar. Greut. 3,75 g ; diam. 21 mm.
Grueber, Roma, 1 672. Anul : 89 î.e. n.
56. L. Calpurnius Piso Frugi. Denar. Greut. 3,80 g 1 diam. 1 9 mm.
Grueber, Roma, 20 1 0. Anul. 88 î.e.n.
57. Acelaşi magistrat. Denar. Greut. 3,70 g ; diam. 1 7-20 mm.
Grueber, Roma, 20 1 0. Anul : 88 i.e.n.
58. Acelaşi magistrat. Denar. Greut. 3,86 g ; diam. 18 mm. Grueber,
Roma, 20 1 0. Anul : 88 î.e.n.
59. Acelaşi magistrat. Denar. Greut. 3,7 1 g i diam. 1 6-1 7 mm.
Grueber, Roma, 201 0. Anul : 88 i.e.n.
60. Acelaşi magistrat. Denar. Greut. 3,71 g ; diam. 18 mm. Grueber,
Roma, 201 0. Anul : 88 i.e.n.
61. D. Si/anus. Denar. Greut. 3,80 g 1 diam. 1 8- 1 9 mm. Grueber,
Roma, 1 782. Anul 88 i.e.n.
62. Acelaşi magistrat. Denar. Greut. 3,79 g ; diam. 1 8�20 mm.
Grueber, Roma, 1 822. Anul : 88 î.e.n.
63. L. Titurius Sabinus. Denar. Greut. 3,85 g i d i a m 1 7-1 6 mm.
Grueber, Roma, 2324. Anul 87 î.e.n.
.

,

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

TE:lAUiHJL DE tA VIŞlNA

Fig.

3.

-

Denari ·romani republicani provenind din tezaurul de la Vişina.

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

461

462

CONSTANTIN BUZDUGAN

-------

64. Acelaşi magistrat. Denar. Greut. 3,98 g ; diam. 1 8 mm. Grueber,
Roma, 2324. Anul : 87 î.e.n.
65. Acelaşi magistrat. Denar. Greut. 4 g ; diam. 1 7- 1 8 mm.
Grueber, Roma, 2324. Anul : 87 î.e.n.
66. Acelaşi magistrat. Denar. Greut. 3,94 g ; diam. 1 8 mm. Grueber,
Roma, 2324. Anul : 87 i.e.n.
67. Acelaşi magistrat. Denar. Greut. 3,78 g ; dlam. 1 9-20 mm.
Grueber, Roma, 2326. Anul : 87 i.e.n.
68. C. Vibius Pansa. Denar. Greut. 3,60 g ; diam. 1 6-1 8 mm.
Grueber, Roma, 2260. Anul : 87 î.e.n.
69. Acelaşi magistrat. Denar. Greut. 3,86 g ; diam. 1 7-19 mm.
Grueber, Roma, 2260. Anul : 87 î.e.n.
70. Acelaşi magistrat. Denar. Greut. 3,63 g ; diam. 1 7-19 mm.
Grueber, Roma, 2260. Anul : 87 î.e.n.
7 1 . Acelaşi magistrat. Denar. Greut. 3,71 g ; diam. 16 mm. Grueber,
Roma, 2260. Anul : 87 î.e.n.
72. Acelaşi magistrat. Denar. Greut. 3,90 g ; diam. 1 7- 1 9 mm.
Grueber, Roma, 2260. Anul : 87 î.e.n.
73. L. Memmius L. 1. şi C. Memmius L. f. Denar. Greut. 3,60 g ;
diam. 1 8-1 9 mm. Grueber, Roma, 242 1. Anul : 87 î.e. n.
74. Lucius Rubrius Dossenus. Denar. Greut. 3,90 g ; diam. 1 7 mm.
Grueber, Roma, 2448. Anul : 86 i.e.n.
75. Acelaşi magistrat. Denar. Greut. 3,60 g ; diam. 1 6-1 8 mm.
Grueb er, Roma, 2448. Anul : 86 î.e.n.
76. C. Licinius L. f. Macer. Denar. Greut. 3,65 g ; diam. 22 mm
Grueber, Roma, 2467. Anul : 85 î.e.n.
77. L. Iulius Bursio. Denar. Greut. 4 g ; diam. 1 8- 1 9 mm. Grueber,
Roma, 2485. Anul : 85 î.e.n.
78. Acelaşi magistrat. Denar. Greut. 3,75 g ; diam. 1 9 mm. Grueber,
Roma, 285. Anul : 85 î.e.n.
79. Acelaşi magistrat. Denar. Greut. 3,70 g ; diam. 1 7-18 mm.
Grueber, Roma, 285. Anul : 85 î.e.n.
80. Man. Fonteius C. f. Denar. Greut. 3,85 g ; diam. 20 nun. Grueber,
Roma, 2447. Anul : 85 i.e.n.
8 1 . Acelaşi magistrat. Denar. Greut. 3,85 g ; diam. 20 mm. Grueber,
Roma, 2447. Anul : 85 î.e.n.
82. P. Fourii Crassipes. Denar. Greut. 4,85 g ; diam. 1 8- 1 9 mm.
Grueber, Roma, 2604. Anul : 85 î.e.n.
83. Acelaşi magistrat. Denar. Greut. 4,53 g ; diam. 1 7- 1 9 mm.
Grueber, Roma, 2604. Anul : 85 î.e.n.
84. Acelaşi magistrat. Denar. Greut. 4 g ; diam. 1 8-20 mm.
Grueber, Roma, 2604. Anul : 85 î.e.n.
85. Acelaşi magistrat. Denar. Greut. 3,66 g ; diam. 20 mm Grueber,
Roma, 2604. Anul : 85 î.e.n.
.
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86. P. Crepusius. Denar. Greut. 3,72 g ; diam. 1 6-19 mm. Grueber,
Roma, 2664. Anul : 83 î.e.n.
87. Acelaşi magistrat. Denar. Greut. 3, 1 2 g ; diam 1 8 mm.
Grueber, Roma, 2664. Anul : 83 î.e.n.
88. Acelaşi magistrat. Denar. Greut. 3,41 g ; diam 1 7- 1 8 mm.
Grueber, Roma, 2664. Anul : 83 î.e.n.
89. Acelaşi magistrat. Denar. Greut. 3,40 g ; diam. 1 7- 1 8 mm
Grueber, Roma, 2664. Anul : 83 î.e.n.
90. Acelaşi magistrat. Denar. Greut. 3,60 g ; diam. 1 7 mm
Grueber, Roma, 2664. Anul : 83 î.e.n.
9 1 . L. Marcius Censorinus. Denar. Greut. 4,33 g ; diam. 1 6-19 mm.
Grueber, Roma, 2654. Anul : 83 î.e.n.
92. Acelaşi magistrat. Denar. Greut. 4,02 g ; diam. 1 7- 1 9 mm.
Grueber, Roma, 2657. Anul : 83 î.e.n.
93. Acelaşi magistrat. Denar. Greut. 3,45 g ; diam. 1 6 mm. prueber,
Roma, 2657. Anul : 83 î.e.n.
94. C. Licinius Macer. Denar. Greut. 3,30 g ; diam. 1 8 mm. Grueber,
Roma, 732. Anul : 83 i.e.n.
95. C. Marius Capito. Denar. Greut. 3,95 g ; diam. 1 9 mm. Grueber,
Roma, 285 1 . Anul : 82 î.e.n.
96. O. Antonius Balbus. Denar. Greut. 3,67 g ; diam. 18 mm.
Grueber, Roma, 275 1 . Anul : 82 î.e.n.
97. A. Postumius Albinus. Denar. Greut. 3,90 g ; diam. 1 9 mm
Grueber, Roma, 2836. Anul : 82 î. e.n.
98. L. Manlius, L. Cornelius Sulla. Denar. Greut. 3,91 g ; diam.
1 7-18 mm Grueber, Est, 1 2. Anul : 81 i.e.n.
99. Acelaşi magistrat. Denar. Greut. 3,82 g ; diam. 16 mm. Grueber,
Est, 1 2. Anul : 32 i.e.n.
1 00. C. Annius Nepos, L. Fabius Hispaniensis. Denar. Greut. 3,75
g ; diam. 1 8- 1 9 mm. Grueber, Spania, 1 . Anul : 82---80 î.e.n.
1 0 1 . C. Naevius Balbus. Denar. Greut. 3,89 g ; diam. 1 9 mm.
Grueber, Roma, 291 6. Anul : 81 i.e.n.
1 02. Acelaşi magistrat. Denar. Greut. 3,89 g ; diam. 19 mm. Grueber,
Roma, 291 6. Anul : 8 1 i.e.n.
1 03. Acelaşi magistrat. Denar. Greut. 3,80 g ; diam. 1 8-1 9 mm
Grueber, Roma, 291 6. Anul : 81 î.e.n.
1 04. Acelaşi magistrat. Denar. Greut. 3,8 1 g ; diam. 1 8- 1 9 mm.
Grueber, Roma, 2916. Anul : 81 î.e.n.
1 05. C. Poblicius Q. f. Denar. Greut. 3,70 g ; diam. 1 9-20 mm
Grueber, Roma, 2905. Anul : 81 î.e.n.
1 06. L. Papius. Denar. Greut. 3,71 g ; diam. 1 8-20 mm Grueber,
Roma, 3090. Anul : 80 i.e.n.
1 07. Acelaşi magistrat. Denar. Greut. 4,26 g ; diam. 1 9 mm. Grueber,
Roma, 3090. Anul : 80 i.e.n.
.
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1 08. Q. Caecilius Metellus Pius. Denar. Greul. 3,74 g ; diam. 1 8 mm.
Grueber, Spania, 43. Anul : 79-77 î.e.n.
1 09. Acelaşi magistrat. Denar. Greut. 3,75 g ; diam. 1 7-19 mm.
Grueber, Spania, 47. Anul : 79_:_77 î.e.n.
1 1 0. M. V olteius M. 1. Denar. Greut. 3,70 g ; diam. 1 8--- 1 9 mm.
Grueber, Roma, 3 1 54. Anul : 78 î.e.n.
1 1 1 . Acelaşi llKlgistrat. Denar. Greut. 3,74 g ; diam. 18 mm. Grueber,
Roma, 31 62. Anul : 78 î.e.n.
1 1 2. Acelaşi magist�'! .t. Denar. Greut. 3,73 g ; diam. 1 7-19 mm.
Grueber, Roma, 3 1 58. Anul : 78 î.e.n.
1 1 3. L. Procilius Filius. Denar. Greut. 3,87 g ; diam. 19 mm Grueber,
Roma, 31 50. Anul : 78 t.e.n.
1 1 4. Acel�! magistrat. Denar. Greul. 3,79 g ; diam. 1 9 m.m. Grueber,
Roma, 31 50. Anul : 78 l.e.n.
1 1 5. L. Rustius. Denar. Greut. 3,85 g ; diam. 1 9 mm Grueber, Roma,
327 1 . Anul : 76 î.e.n.
1 1 6. L. Farsuleius M en.sor. Denar. Greut. 3,97 g ; diam. 1 8 mm .
Grueber, Roma, 3293. Anul : 75 î.e.n.
1 1 7. Man. Aquillius Manii Fillius Manii Nepos. Denar. Greul. 3,90
g ; diam. 19 nun . Grueber, Roma, 3364. Anul : 72 î.e.n.
1 1 8. Acelaşi magistrat. Denar. Greut. 3,95 g ; diam. 1 8-21 mm .
Grueber, Roma, 3364. Anul : 72 î.e.n.
1 1 9. L. Scribonius Libo. Denar. Greut. 3,91 g ; diam. 1 6- 1 9 mm.
Grueber, Roma, 3377. Anul : 71 î.e.n.
1 20. Paullus Aemilius Lepidus. Denar. Greut. 3,82 g ; diam. 1 7-1 8
mm.. Grueber, Roma, 3373. Anul : 71 î.e.n.
1 2 1 . L. Roscii Fabati. Denar. Greut. 3,61 g ; diam. 1 7-18 mm.
Grueber, Roma, 3394. Anul : 70 î.e.n.
1 22. Acelaşi magistrat. Denar. Greut. 3,85 g ; diam. 17 mm. Grueber,
Roma, 3394. Anul : 70 î.e.n.
1 23. P. Sulpicius Galba. Denar. Greut. 4 g ; diam. 1 6-18 mm.
Grueber, Roma, 35 1 7. Anul : 69 î.e.n.
1 24. M. Plaetorius Cestianus. Denar. Greut. 3,95 g ; diam. 17 mm.
Grueber, Roma, 3574. Anul : 68 i.e.n.
1 25. Acelaşi magistrat. Denar. Greut. 3,80 g ; diam. 18 mm. Grueber,
Roma, 3574. Anul : 68 i.e.n.
1 26. C. Calpurnius Piso Frugi. Denar. Greut. 3,85 g ; diam. 1 7-1 9
mm.. Grueber, Roma, 3655. Anul : 64 î.e.n.
.
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1 27. Acelaşi magistrat. Denar. Greut. 3,91 g ; diam. 1 6--- 1 9 mm.
Grueber, Roma, 3655. Anul : 64 î.e.n.
1 28. Q. Caepio Brutus. Denar. Greut. 3,79 g ; diam. 1 9-20 mm.
Grueber, Roma, 3R6 1 . Anul : 59 î.e.n.
1 29. Q. Cassius Longinus. Denar. Greut. 3,90 g ; diam. 18 mm.
Grueber, Roma, 3868. Anul : 58 î.e.n.
1 30. Acelaşi magistrat. Denar. Greut. 3,92 g ; diam. 1 8-20 mm.
Grueber, Roma, 3861i Anul : 58 î.e.n.
1 3 1 . M. Aemilius Scaurus, P. Plautius Hypsaeus. Denar. Greut. 3,70
g ; diam. 1 7-1 9 mm. Grueber, Roma, 3878. Anul : 58 î.e.n.
1 32. Acelaşi magistrat. Denar. Greut. 3,89 g ; diam. 17 mm. Grueber,
Roma, 3878. Anul : 58 î.e.n.
1 33. L. Marcius Philippus. Denar. Greut. 3,70 g ; diam. 1 7- 1 9 mm
Grueber, Roma, 3890. Anul : 56 î.e.n.
1 34. Acelaşi magistrat. Denar. Greut. 4,20 g ; diam. 1 8-19 mm.
Grueber, Roma, 3890. Anul : 56 î.e.n.
1 35. Lucius Cossutius Caii Filius Sabula. Denar. Greut. 3,80 g ;
diam. 1 9 mm. Grueber, Roma. Anul : 54 î.e.n.
1 36. C. Iulius Caesar. Denar. Greut. 3,92 g ; diam. 1 8-20 mm.
Grueber, Africa, 2 1 . Anul : 46 î.e.n.
1 37. Acelaşi magistrat. Denar. Greut. 4,02 g ; diam. 19 mm. Grueber.
Spania, 89. Anul : 45 î.e.n.
1 38. C. Considius Paetus. Denar. Greut. 3,95 g ; diam. 1 7-1 9 mm.
Grueber, Roma, 4080. Anul : 45 î.e.n.
1 39. M. Antonius. Denar. Greut. 3,90 g ; diam. 19 mm. Grueber,
Est, 1 00. Anul : 4 1 î.e.n.
1 40. P. Clodius. Denar. Greut. 4, 1 5 g ; diam. 1 8-20 mm. Grueber,
Roma, 4290. Anul : 38 î.e.n.
1 4 1 . Imitaţie (C. V ibius Pansa). D� nar. Greut. 3,70 g ; diam. 1 9,7
mm. Cf. Grueber, Roma, 2238.
1 42. Imitaţie (Cn. Cornelius Lentulus). Denar. Greut. 3,75 g ; diam.
1 8- 1 9 mm. Cf. Grueber, Roma, 2440.
1 43. Imitaţie (L. lulius Bursio). Denar. Greut. 4,90 g ; diam. 1 7,5
mm . Cf. Grueber, Roma, 2600.
1 44. Imitaţie (Ti. Claudius Nepos). Denar. Greut. 3,30 g ; diam.
1 8 mm Cf. Grueber, Roma, 3096.
1 45. Imit-aţie. Denar. Greut. 3,90 g ; diam. 1 7-1 8 mm.
1 46. Imitatie. Denar. Greut. 3,90 g ; diam. 1 9 mm.
.

.
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LE Tlll!SOR ·DE MONNAIES ROMAINES UPUBUCAINES DE VJŞINA
(D2PARTEMENT DE GALAŢI)

R J:! S U M J:!
L'auteur publie un tresor des deniers republicains decouvert en 1958 dans le
village Vişina. Ce tresor monetaire comprend 146 pi�ces qul s'echelonnent, chronolo
giquem�mt, entre les ann ees 229--38 avant notre ere. Parmi les monnaies il y is
six imitation.c; .

LJ:!GENDE DES FIGURES
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

1.
Denlers romains republicains provenent du tresor de Vişina.
2. - Deniers romains republicalns provenent du tresor de Vişina.
3. - Deniers romains republicains provenent du tresor de Vişina.
-

4.
5.

Deniers romains republicains provenent du tresor de Vişina.
- Deniers romains republicains provenent du trUor de Vişlna.
-
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BORDEIE DE TIP PROTODRIDU DE LA
BOGDANEŞTI-FALCIU
de N. CnJCA, V. PALADE şl Cii. COMAN

Cu ocazia săpăturilor efectuate in necropola din secolul al IV -lea
e.n. de la B ogdăneşti-Fălciu pînă tn anul 1 969, au fost descoperite trei
bordeie care după inventarul ceramic se încadrează in cultura materialA
din secolele IX-X.
Necropola de la Bogdăneşti este situată pe raza comunei Fălciu,
lîngă satul Bogdăneşti, în punctul cuprins între malul vechii albii a
Prutului şi şoseaua care merge de la Murgeni spre Fălciu, în dreptul casei
lui N. Diaconu. Din punct de vedere geografic terenul constituie o pre
lungire a botului de deal aplatizat ce se pierde la sud in albia pîrîului
satului , iar în partea de est in malurile vechii albii a Prutului.
Urmele aşezării protodridu care suprapun necropola din sec. IV e.n.
se extind în afara perimetrului necropolei pînă la cea. 500 m înspre nord.
Cele trei bordeie se grupează aproximativ în centrul suprafeţei cercetate
din necropola amintită pe o axă orientată pe direcţia SE-NV. Bordeiul
3 se află între celelalte două, la o distanţă de 7 m dQ bordeiul 1 situat
inspre est şi 24 m faţă de bordeiul 2 care este situat înspre partea de
vest a axei amintite. Toate cele trei bordeie au o formă aproximativ
pătrată şi colţurile rotunjite cu următoarele dimensiuni : bordeiul 1 2,70 X 2,60 m 1 bordeiul 2 - 2,65 X 2,90 m şi bordeiul 3 - 3,1 0X2,75 m.
Avind în vedere adincimea, de 1 ,20 m la două din cele trei b ordeie
(bordeiul 1 -2) şi 1 ,40 m la bordeiul 3, acestea se încadrează în tipul
de locuin(ă semibordei. In ceea ce priveşte c onstrucţia : la două bordeie
şi anume bordeiele 1 şi 3 au fost surprinse gropi care marchează stîlpii
de susţinere ai acoperişului, adînciţi sub podea de 0,60 m, avind diame
tru! de 0,30 m. Acestea se află faţă tn faţă pe mijlocul laturilor de nord
şi sud a bordeielor (pe direcţia pantei). Avtnd in vedere inclinarea
pantei şi dispoziţia stîlpilor de susţinere ai acoperişului, presupunem că
cele două bordeie au fost orientate cu faţa inspre sud •i că intrarea în
bordeie se făcea pe latura de sud. Menţionăm însă, că vatra de foc
din bordeiul 1 şi pietrarul din bordeiul 3 sînt plaşaţ� ÎD colţul d� ŞI; ol
Mt!�rio AntlquitatJs, IJI1 Uln ,
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Fig. 1. - Bordeiul nr. 3, profil, pl!mtnt galben, pl!mtnt vegetal, pl!mlnl pigmentat cu
cenuşii clllfenie, pl!imtnt negru.ml!iziiii"06, pl!mtnt cafeniu-Inchis, pl!mlnt galben-deschis
şi p!!mint galben-Inchis.

locuinţei. In acest caz intrarea în bordei era plasată pe aceeaşi latură pe
care se găseau instalaţiile de încălzire, situaţie unică deocamdată in
cadrul aşezărilor de tip protodridu cercetate in Moldova.
I n privinţa amenajării interioare a locuinţelor amintim că, toate
bordeiele cercetate au podeaua simplă, realizată prin nivelarea şi bătă
torirea pămintului. In bordeiul 3 pe latura de vest s-a identificat o groapă
de formă trapezoidală avind baza mare de 0,60 m, iar baza mică care se
rezema pe latura de vest de 0,40 m şi adîncimea ei de 0,30 m. In inte
riorul gropii s-au găsit cărbuni şi cenuşă, fapt pentru care inclinăm să
presupunem că groapa a fost folosită pentru depozitarea cenuşei şi cărbu
nelui în scopul asigurării încălzirii cît mai uniforme a locuinţei. I n ce
priveşte instalaţiile de foc propriu-zise menţionăm că în bordeiul 1 şi 2
au fost descoperite vetre simple de formă ovală, situate direct pe podeaua
bordeiului, care consta dintr-o lipitură făţuită cu urme de arsură pe
care se găsea depozitat un strat de cenuşă. Pe vatra din bordeiul 2 se
găseau şi cîteva pietre dispuse pe margine.
Vetrele de foc sînt situate in cazul bordeiului 1 i n colţul de SE, iar
în bordeiul 2 în colţul de NE al locuinţei. Precizăm că în bordeiul 1 , la
mijlocul laturii dinspre nord, există o a doua vatră de formă aproximativ
rotWldă, realizată dintr-o simplă lipire şi făţuire a podelei, cu urme
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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puternice de arsură şi puţină cenuşă. Avînd în vedere suprafaţa relativ
mică a acestei vetre, este posibil ca ea să fi fost utilizată mai curînd
ca un cuptor simplu de copt pîine şi nu ca o a doua vatră de foc. Bordeiul
3 dispunea de o instalaţie de foc mai complexă, constînd dintr-o lipitură
simplă la nivelul podelei prevăzută cu o uşoară albiere în centru. Pe
vatra de formă rectangulară se aflau mai multe pietre care au constituit
bolta unui pietrar, în mare parte dărîmat. Se păstrau totuşi, in situ, pie
trele pe o înălţime de cea. 1 0 cm pe toate laturile pietrarului în formă

g.,

®

O ropi
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2.

Fig.

2.
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,
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s; 3

Planul bordeiului, gropi, v e tr e , cer.tupică, pietre.

de potcoavă. Acestea au fost legate între ele cu pămînt bătătorit. Printre
pietre se aflau cîteva fragmente şi funduri provenind de la mai multe
vase ceramice.
I n ceea ce priveşte inventarul acestor bordeie, se constată o evi
dentă sărăcie a materialului arheologic, fapt datorat probabil evacuării
inteţionate a locuinţelor de către locatarii lor, înainte ca acestea să fi
fost distruse. I n acest sens, menţionăm existenţa fragmentelor ceramice
g ă site în cele 3 bordeie, ca singurele elemente de inventar care ne-au
condus, de altfel, şi la stabilirea cronologiei lor. Ceramica din cele 3
bordeie, considerînd prin aceasta fragmentele de vase amintite, a fost
găsită în special pe podeaua bordeielor şi în jurul vetrelor. Vasele sînt
lucrate la r<;>atăr diqtr-un p ămînt ar 9ilos avîn,d ca de w esanţi nisip, piehttp://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro

472

N. CIUCA, V. PALADE şi G. COMAN

tricele şi fulgi de mică. Fragmentele apartin unor vase de tip borcan
fără torti, cu fundul ingust, umerii mai mult sau mai puţin bombati,
gîtul scund şi buza răsfrîntă spre exterior. Muchia buzelor este teşită,
rotunjită, iar uneori subtiată. Prin ardere, a re7rultat o culoare roşie-cără
mizie inchis, uneori cu pete negre. Decorul este executat prin incizie,
constînd din linii orizontale, linii în val sau linii orizontale alternînd
cu linii în val.
Mai caracteristice sînt următoarele tipuri de vase : un fragment
dintr-un vas, cu umerii ridicaţi, puternic dezvoltaţi, imediat după arcu
irea gîtului. Marginile sînt groase, iar buza simplă, teşită şi dreaptă, de
culoare roşie-cărămizie cu pete negre şi cu un decor c onstînd din linii în
val, provenind din bordeiul 1 (fig. 4/4). Alături de acesta, remarcăm un
alt fragment provenind din acelaşi bordei, a cărui pastă contine multa
mică şi pietricele, cu umerii mai şterşi, puţin proeminenti, de culoare
roşie-cărămizie inchis, cu pete negre şi un decor constînd numai din
linii orizontale ( fig. 4/7). In bordeiul 2, s-au găsit foarte puţine elemente
ceramice, dintre care mai semnificativ ni se pare fragmentul cu buza
teşită şi lăţită, cu umerii puţin proeminenti. Decorul constă din linii in
val alternînd cu linii orizontale ( fig. 4/5). Interesant la acest fragment
este, că pe muchia exterioară a buzei, există un decor constînd din benzi
de linii în val, decor pe care îl intilnim şi pe partea sa interioară (fig. 4/5) .
In bordeiul 3 s-au găsit mai multe fragmente ceramice, dintre care se
remarcă un fragment de buză provenit de la un vas de culoare roşie
cărămizie avînd în compoziţia pastei multe pietricele. Vasul are buza
teşită şi arcuită, iar umerii lăsaţi în j os. Pe umeri se observă un decor
executat prin incizie, constînd din benzi de linii în val ( fig. 4/ 1 şi 4/6) .
Un alt fragment ceramic, are umerii sus, dezvoltaţi imediat după arcu
irea gîtului, buza teşită oblic şi lăţită, decorul constînd numai din
striuri orizontale (fig. 4/3) , asemănător cu al unui alt fragment găsit în
bordeiul 1 (fig. 4/7) . Un ultim fragment ceramic, provenit din acelaşi
bordei, are buza groasă arcuită în afară şi muchia mult subţiată (fig. 4/8) .
Decorul constă din benzi de linii în val pornind imediat de sub buza
vasului.

In stabilirea cronologiei celor 3 bordeie de la Bogdăneşti, ne vom
sprijini în primul rînd pe categoriile ceramice prezente în toate borde
iele, ele facilitînd în bună măsură clarificarea problemelor de ordin cul
tural şi cronologic ale acestei mici părţi din aşezarea amintita. In general,
ceramica descoperită prin compoziţia pastei, forma vaselor, culoarea
rezultată în urma arderii şi mai ales prin decor, prezintă strînse analogii
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cu ceramica de tip protodridu 1 , din secolul al IX-lea şi inceputul seco
lului al X-lea din Moldova 2. Maj oritatea fragmentelor ceramice sînt
lucrate dintr-o pastă nisipoasă amestecată cu pietriş. Uneori pasta din
care sint făcute vasele conţine, ca ingredient nisip cu granule mari care
dă pereţilor vaselor un aspect aspru (aşa cum este cazul unui fragment
descoperit în bordeiul 3} sau pietricelele şi fulgii de mică întîlnite la
unele fragmente din bordeiele 1 şi 3. Din observaţiile asupra ceramicii,

Fig. 3. - Bordeiul nr. 3, aspect.

rezultă că olăritul constituia unul din meşteşugurile larg răspîndite
printre purtătorii culturii protodridu, maj oritatea vaselor fiind lucrate
însă cu roata de mînă. In cazul bordeielor de la Bogdăneşti, cea mai mare
parte a ceramicii descoperite este lucrată cu roata de mînă, excepţie
făcînd cîteva fragmente din care unele sînt lucrate cu mîna, iar altele
la roata rapidă. In cazul fragmentului de vas lucrat cu mîna, pe suprafaţa
sa se observă evidente neregularităţi. Pasta este frămîntată grosolan
dintr-un lut amestecat cu pietricele avînd un aspect poros. Arderea a
1 Termenul de culturl! prgtodridu, intelegind prin aceasta aspectul culturii mate

riale din secolul al IX-lea şi Inceputul secolului al X-lea a fost Introdus In
literatura de specialitate de prof. I. Nestor. Vezi I. Nestor, Les donnees archeolo
giques el le probleme de la formation du peup le roumaine, In Revue IOumaine
d'hisloire, 3, 1 964, p. 404 şi urm.
2 M. Petrescu-Dimbovita, Considerations su r le probleme des periodes .de la cul l ure
mat erielle en Moldavie du VI-e au X-e siecle, I n Revue RoumaJne d'hisloire, 2, VI,
1 967 , p. 1 95-198 ; Dan Gh. Teodor, Contribuţii la cuneaşterea cullurii Dridu Pe
t eritoriul Moldo�o ei, I n SCIV, 1 9, 1 968, 2, p. 227 şi urm . ; Ghenutl! Coman, Cerce
Idei arheologice 1.n su1d'ul Moldovei cu privire la şeco]ele V -XI, In SCJV, 20,

1 969, 2, p. 301 şi urm.
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fost inegală, dînd vasului o culoare cărămizie, iar in miez cenuşiu-negri
cioasă. Are o formă masivă şi pereţii groşi (fig. 4/4).
La vasele lucrate cu roata de mînă desprinderea s-a făcut probabil
·
cu ajutorul unui beţişor sau sfoară grosolană care şi-a lăsat imprimată
urma pe fragmentul unui vas descoperit în bordeiul 3 de la Bogdăneşti,
manieră de lucru, care îşi găseşte analogii în aşezările de la Capidava 3,
Garvan 4 şi Bucov 5• Forma de vas specifică celor 3 bordeie de la
Bogdăneşti, avînd în vedere fragmentele de care dispunem este urmă
toarea ( în special partea superioară a vaselor) : borcanul fără toartă,
unele exemplare avind pereţii ingroşaţi, iar altele ceva mai subţiri, pre
zentind mai multe variante tn ceea ce priveşte forma şi modelarea buzei.
Astfel tn bordeiul 1 ( fig. 4/4), bordeiul 2 (fig. 4/5) şi bordeiul 3 ( fig. 4/ 1 ) ,
fragmentele ceramice au buza teşită şi lAţită sau teşită ş i rotunjită, corpul
zvelt sau bombat şi gitul scund. Aceste fragmente tşi găsesc analogii
apropiate in ceramica descoperită la Şendreni, Vădeni, Dodeşti, Fălciu,
Giurcani, Sărăţeni, ca variante a tipului trei de vase stabilite de cerce
tătorul ieşean Dan Teodoru 6, Vasele îşi găsesc unele analogii şi în
afara reritoriului Moldovei 7, confirmînd larga răspîndire a populaţiei
protodridu în sec. al IX-lea şi începutul secolului al X-lea. Vasele sînt
ornamentate totdeauna cu un decor incizat, realizat cu pieptenele sau
cu alte instrumente, constind din linii orizontale, linii în val sau linii
orizontale alternînd cu linii in val. Astfel în bordeiul 1 şi 3 apar frag
mente avînd un decor care constă numai din linii orizontale dispuse
probabil pe întreaga suprafaţă a vasului, cu multiple similitut!ini in eera
mica descoperită in Moldova 8• Restul fragmentelor ceramice descope
rite în cele trei bordeie au un decor constînd din linii în val, caracte
ristic ceramicii de tip protodridu din Moldova 9,
I n cadrul descoperirii de la Bogdăneşti este interesant fragmentul
avînd buza teşită şi lăţită descoperit în bordeiul 3 (fig. 4/5) , a cărui orna
ment constă din linii în val dispuse atît pe partea interioară cît şi pe
muchia buzei. El constitufe o excepţie în cadrul ceramicii descoperită
la Bogdăneşti, găsindu-şi în schimb, analogii apropiate cu ceramica des3

Maria Comşa, Cu privire Ia semnilicaţia
purie, tn SCIV, 1 2, 1 961, Il , p. 295.

mdrcilor de olar din epoc<a leudald t im-

4 Ibidem.

6 Ibidem.

Dan Gh. Teodor, op. cit . , p. 244, 247 ; Ghenută Coman, op, cit., p. 301, 300, fig.
B/2, 6.
7 Eugenia Zaharia, Sdpdturile de la Dridu. Cont ribuţie J.a arheologic şi istoria
perioadei de torroo.•re a poporului român, Bucureşti, 1 967, fig. 48/2. p. 1 22, pl.
XXIV/4, p. 189 ; pl. X/2, p. 175, pl. IX, p. 174.
8 Dan Gh. Teodor, op, cit ., p. 246, 247, fig. 5/3, fig. 6/2--4 J Ghenutli Coman, op. cit.,
p . 30 1 , fig. 8[1 .
9 D8Jl Gh. Teodor, op. cit., p. 267-269, fig. 14/4, 6, 7, 9,

6
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Fig 4. - Ceramidl : 1-3, 6, B, (bordeiu! Jlr. 3) ; 4, 7, (bordelul nr. 1 ) ; 5, (bordeiul
.

.
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coperit.! in bordeiul nr. XVII de la Dridu to, cu deosebirea cil tn timp
ce vasul de la Dridu este decorat cu benzi de linii in val, la cel de la
Bogdăneşti benzile de linii In val alterneaza cu liniile orizontale, decor
caracteristic mai curind primei faze de locuire de la Dridu şi lncadrln
du-se cronologic etapei protodridu din Moldova.
Maj oritatea fragmentelor ceramice descoperite la '8ogdilneşti si
care formează unicul element de inventar, atestA faptul el meşteşugul
olAritului de traditie mai veche autohtonă, cunoaşte o noull inflorire tn
secolul al IX-lea şi inceputul secolului al X-lea, generalizindu-se din nou
ceramica lucrată la roată, aşa cum deja au sesizat unii cercetători u.
In ceea ce priveşte tipul de locuinţă, cel de la Bogdăneşti se tnca
drează tn categoria locuinţelor semibordei, foarte larg răsptnc;lite tn inte
riorul culturii protcdridu din Moldova. Unele detalii in construcţia
semibordeielor de la Bogdăneşti, cum ar fi lipsa lipiturii şi a filţuielii
pereţilor ca şi amenajarea podelei prin simpla bătătorire a pAmintului
le încadrează organic in cadrul aspectului cultural amintit mai sus şi
binecunoscut prin cercetările efectuate pînă in prezent în Moldova 12•
Luind in consideraţie detaliile tipului de locuinţă, a amenajarilor
interioare cit şi mai ales ceramica descoperită în bordeie, prin compo
ziţia pastei, forme şi decor, cele trei bordeie de la Bogdăneşti se înca
drează cronologic in cuprinsul aşezărilor de tip protodridu din secolul al
IX-lea şi inceputul secolului al X-lea de pe teritoriul ţării noastre. Desco
peririle de la Bogdăneşti sînt menite să contribuie la cunoaşterea
-unor
noi date din perioada de formare a poporului român.
PIT HOUSES OF PROTODRJDU TYPE DISCOVERED AT BOGDANEŞTI-PALCIU
S U M M A R '\'

The archaeological exoavations which have been made at BogdAneşli-Fl!lciu,
have glven the opportunity of discovering three pit houses half deepened into the earth.
AII of them have rather a square ahape 1 two of them have open fireplaces
(Bl and B2) and the third bas a stony fireplace.
AII the pit houses have a South aspect, the entrance being, probably, on th ls side.
The fireplaces are placed on the opposite to the B2 entrance and on the same place
to the Bl and B3 entra.nce.
10 Eugenia Zaharia, op. cit., p. 1 75, pl. X/2.
Dan Gh. Teodor, op. cit., p. 269, 272 şi urm,
12 Idem, op. cit., p. 232-233,

11
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The Uttle ceramics dlscovered into the pit bouses are male at a potter wheel
having a slow wheel round.
As for the ceramics ornament, we must mention that it consists of winding lines,
borlzontal lines and windlng lines alternating with horizontal lines.
The degreasing substance of tbe paste consisls of sand, small stones and mica.
Owing to these facts we may say that these three pit housea belong to the
Period of the Dridu Culture (between IX-XI centuries).
FIGURE EXPLANATIONS
Fig. 1. - Pit bouse number 3 , side-face, yellow soil, vegetal soil, brown ash- coloured
soil. black coarse- grained soil, dark brown soil, light yellow soil, and black
yellowisb soil.
Fig. 2.
Tbe scheme of the pit bouse, pits, fire·places, ceramics, stones.
Fig. 3. - Pil house number 3, aspects.
F ig 4. - Ceramics : 1-3, 6, 8, (Pit house number 3) 1 4, 7, (Plts house number 1 ) 1
5, (Pit bouse llumber 2).
-

.

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

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

EVOLUŢIA CULTURII MATERIALE DIN MOLDOVA DE SUD
IN LUMINA CERCETARILOR ARHEOLOGICE CU PRIVIRE
LA SECOLELE V--�ll
de GHENUŢ A COMAN

Evoluţa culturii materiale şi spirituale din perioada secolelor
V-XIII, constituie încă una din problemele maj ore ale istoriei vechi
româneşti de a cărei rezolvare se leagă în mod deosebit, procesul istoric
în cadrul căruia se definitivează formarea poporului şi a limbii române
pe intreg teritoriul patriei noastre, proces istoric care se desfăşoară în
condiţii vitrege. Tinind seama de penuria izvoarelor scrise, de continutul
lor sărăcăcios şi deseori contradictoriu, stabilirea adevărului istoric
devine o problemă complexă şi anevoioasă, cercetării arheologice reve
nindu-i un rol de seamă, mai ales prin faptul că, această disciplină se
bazează pe mărturii nemijlocite ale culturii materiale şi spirituale. I n
acest sens, cercetarea noastră îşi propune să prezinte anumite aspecte
de cultură materială şi spirituală din jumătatea sudică a Moldovei, ine
dite, care să contribuie - sperăm - la adîncirea liniilor directoare, deja
trasate în arheologia românească 1.
O primă problemă care se pune, este dacă năvălirea bunică (375) şi
dominatia bunică ulterioară a dus la dispariţia culturii materiale autoh
tone 1Şi a purtătorilor acestei culturi. S-au descoperit, în regiunea cercetată
peste 40 de aşezări din secolul V 2 , cam o treime din cîte au fost
în perioada antehunică în Moldova. Acest fapt dovedeşte, cel puţin pînă
în prezent, că este vorba de zdruncinarea vieţii autohtonilor şi obser1 loo Nestor , Les donnee.s archeologiques el le probleme de la formation du peuple
roumain, tn Revue RoiNlla Jine d'histoire, tom. III, 1 964 1 Eugeni a Zaharia, Sdpcl.!urile
de la Dridu. Contribuţie la arheologia şi istoria perioadei de formare a poporulUi
român, Bucureş ti, 1967 ; Dan Gh. Teodor, Contribuţii la CWlOaŞterea cult urii Dridu
pe teritoriul Romdniei, !n SCIV, 1 9, 1 96'8, 2, p. 227-279 ; Ghenută Coman,
Cercetdri arheologice Jn sudul Moldovei cu privire la secolele V-XI, In SCIV.
2

20, 1 969, 2, p. 287-31 4.

La cercetările mai vechi, din 1 949--- 1 966, cu pl'ivire la sudul Moldovei, pinii la
linia Huşi-V115lui-BII:Cău, se adaugă in 1969, cercetarea vliilorr T\&tova rti Trotuş,
urmind ca tn următorii 2-3 ani să fie terminată Intreaga regiune.

Memoria Antiquitatis, III, 1 97 1 .
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Fig. 1 .

-

Ceramlcl din secolele V-VIII 1 3, lucrati cu mlna de la Adjudul Vechi şi
lucrati la roatll : 1 . Horga-sud 1 2, l>odeşli..
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Fig. 2. - Ceramicil din secolele V-VI : l, 4, 5, 7, 8, lucratil cu mtna şi 2, 5, 6, la
roatil : l--3, Dodeşti 1 4, Horga 1 5, Murgeni-Ursoaia 1 6, BUigeşti-Colonel 1 7, Berezeni
VicolPni 1 8, Blilgeşti-Cretana
II.
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vaţia atentă asupra vestigiilor descoperite arată în mod cert o evoluţie
a culturii materiale care păstrează tradiţiile daco-romane din secolele
II-III. Nu este mai puţin adevărat că s-au petrecut unele transformări
în cadrul culturii materiale din secolul V, ele fiind consecinţa logică a
noilor condiţii istorice. Transformările se referă la modul de viaţă con
cretizat prin arhaizarea culturii materiale, determinate şi de pendularea
purtătorilor acestei culturi către văi închise între dealuri străjuite de
păduri, dar păstrîndu-şl individualitatea etnică şi manifestînd conserva
torism în ocupaţii şi obiceiuri. Ceramica zgrunţuroasă provincial-romană,
alături de alte elemente romanice a pătruns în cultura localnicilor din
secolele II-IV şi va dăinui în secolul V ca şi în cele următoare, in forme
de vase aproape identice.
Din olăria lucrată cu mîna din pastă grosieră, cu cioburi pisate în
compoziţie, se întîlnesc diferite forme de borcane ( Dodeşti, Horga etc.)
şi in mod deosebit, atrag atenţia unele tipuri de castronaşe ( Vicoleni
Berezeni, fig. 2/7 ; Dodeşti, fig. 2/1 ), iar altele îndreptate la roată
( Dodeşti, fig. 2/3).
Oalele lucrate la roată sînt borcane de mărimi şi forme variate,
foarte apropiate de cele din secolul IV, fie din pastă roşietică-zgrun
ţuroasă ( Fălciu, Igeşti-Scîndureni, (fig. 3/9), fie, de cele mai multe ori,
din pastă nisipoasă de culoare cenuşiu-deschisă sau gălbuie şi mare,
bombate şi cu fundul tăiat cu sfoara. Gîtul este distinct, uneori cu prag
( Dodeşti, fig. 2/2 ) , buza evazată, rotunjită, muchiată sau in formă de
unghi ascuţit ( creastă) şi în cele mai multe cazuri cu şănţuire in interior.
Unele au decorul realizat prin cîteva incizii orizontale sau vălurite pe
umeri, iar altele sînt lipsite de ornament (Dodeşti, fig. 1 /2 ; fig. 2/2 ;
Horga sud, fig. 1/1 ; Blăgeşti-Colonel, fig. 2/6 ; Igeşti-Scîndureni, fig.
3/1 , 3 ; Bogdăneşti-gară, fig. 3/2).
Apoi, suprapunerile de locuinţe de la Dodeşti, cimitirul biritual cu
morminte de incineraţie şi inhumaţie de la Bogdăneşti-Fălciu 3, formele
ceramice şi elementele de podoabă de aici (fig. 7/8) de factură romana
bizantină, clatahile în prima parte a secolului V, atestă, de asemenea,
în mod ..evident, continuit2tea nu numai de locuire ci şi etnică a populaţiei autohtone în perioada dominaţiei hunice. De altfel, în multe aşezări
se constată, relativ pe aceleaşi locuri, o continuitate de viaţă a localni
cilor din secolele II-III pînă în secolele X-XI.
Evoluţia culturii materiale către secolul V şi apoi secolul VI, in
noile condiţii istorice generale şi locale, păstrînd tradiţiile daco-romane
şi continuîndu-se romanizarea, duce la formarea unui orizont cultural
c are ure similitudini cu vestigiile scoase la iveală prin săpăturile efec3

Vasile Palade şi Ghenutll Coman, sllpllturi inedite.
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Fig. 3. - Ceramicl! din secolele V-VIII : 5, 7, 8, lucratl! cu miM ; 1-4. 6, 9, la roatll :
1, 3, 9, Igeşti ; 2, Bogdl!neşli ; 4, Murgeni-Ursoaia ; 5, Igeşti-Sctndureni ; 6, Murgeni
I.A.S. ; 7, 8, Pojod.ni.
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tuate la Botoşana-Suceava 4, Costişa-Neamţ, Ciumeşti-Maramureş, Bratei
Sibiu s, Ipoteşti-Cîndeşti 6 din Muntenia, bineînţeles, ţinîndu-se seama
de particularităţile determinate de condiţiile locale. Apropierile dintre
aceste orizonturi culturale scot în evidenţă şi un alt aspect, de asemenea,
foarte important, unitatea de cultură materială de pe teritoriul Româ
niei, ceea ce ne determină să conchidem că este vorba de o conse
cinţă firească în cadrul aceluiaşi element etnic comun., cu aceleaşi tra
diţii culturale şi care se dezvoltă, relativ în aceleaşi condiţii.
Urmărind harta descoperirilor arheologice din regiunea in discuţie
ca şi a vestigiilor descoperite, se poate face aprecierea că incepind cu
sfîrşitul secolului V, dar mai ales in cursul secolului VI, densitatea aşe
zărilor creşte, fiind cunoscute peste 60, ceea ce denotă o perioadă, relativ
paşnică. Mai mult, aceste descoperiri atestă in mod convingător că
prezenta slavilor in această parte a Moldovei se face simţită cel mai
de vreme în ultimul sfert al secolului VI, pe de-o parte, iar pe de alta,
că încetarea dominaţiei hunice se caracterizează printr-o pătrundere
deosebit de importantă de elemente ale civilizaţiei bizantine. Bogatele
tradiţii ale culturii romane sînt preluate de Bizanţ, care, spune Charles
Diehl 7, a fost centrul unei admirabile civilizaţii, cea mai rafinată, cea
mai elegantă, pe care a cunoscut-o evul mediu timp indelungat" şi care
"a fost educatorul Orientului slav şi asiatic" . I ncă in secolul VI Bizanţul
păstra institutiile Romei şi latina ca limba oficială. S-au descoperit
numeroase vestigii care atestă că populaţia auhtonă din zona cercetată
a întreţinut legături cu şi a fost pozitiv influenţată de civilizaţia bizan
tină. Astfel, în aşezarea de la Horga-şcoal�, s-a descoperit o monedă
din bronz, emisiune din prima parte a domniei lui Iustinian ( 527-565,
fig. 7/1 ) . La Horgeşti-Bacău, colectivul Muzeului din Bacău, a descoperit
un tezaur de monede bizantine de bronz din sec. VI. Importanţă deosebită
prezintă şi descoperirea unor obiecte de podoabă din bronz, de ase
menea, bizantine şi anume : o fi bulă (fig. 7 /4) in aşezarea de la Btrlăleşti
Sturza şi tot aici, un inel pe care este incizat un vultur, o aplică turnată
cu granule (fig. 7/9) , altă aplică dreptunghiulara cu ornament in formă
de unghiuri paralele executate prin tehnica presării, ca şi citeva mărgele
din sticlă colorată ; in aşezarea de la Vlădeni-Murgeni s-a descoperit
..

4

5

D. Gh. Teodor, 1. Mitrea şi V. Ci!ipitanu, Cercetdrile arheologice

de Ia Mdnoaia
Costişa şi contribuţia loii" la cunoaşterea cultwii mat eriale din secolele V-VI din
Moldova, in Carpica, 1, 1{168, p. 233 şi urm.
Eugenia Zaharia , Sondajele de la Bratei din 1959, in Materta·le, VIII, 1 962, p. 623

şi urm. Pentru informatii şi posibilitatea de a cunoaşte m aterialele inedite de le
Bratei, multumim şi pe această cale Eugenie! Zahari1a.
6 Victor Teodorescu, Despre cultura Ipoteşti-C1ndeştl 1n lumina ce.rcetiJrilor arheo
logice din N-E Munteniei, in SCIV, 15, 1 964, 4, p. 485 şi urrn. Pentru informatii el
posibilitatea de a cunoaşte materiale inedite, mulţumim şi pe aceasti!i cale lw
V. Teodorescu.
7 Cba.rles Diebl, Bizant, mdrire şi decddere, 1 940, p. 8 şi mm.
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Fig. 4. - Ceramicl'i din secolele VIII-XII : 3, 4, Jucratl'i cu mina ; 1, 2, la roatl'i :
1 , Prodana-Birlad ; 2, 5, Fl'ilciu ; 4, Pojorl'ini.

un cercei stelat de formă semilunară, ornamentat cu şase triunghiuri
granulate pe faţă ( fig. 7/6). De altfel, aceste legături, deosebit de active
in secolul VI, sînt determinate şi de activitatea lui Iustinian care recons
truieşte unele fortifkaţii pe malul stîng al Dunării 8. Sînt atestate tn
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această perioadă şi cuptoare pentru copt piine de tip roman, ca şi folo
sirea rîşniţelor circulare tot de tradiţie romanică (Roşieşti-gară, Horga
şcoală etc.).
Pe măsură ce se fac noi descoperiri, se întăreşte convingerea că
lumea romană şi apoi romana-bizantină, cu forme noi şi superioare de
civilizaţie, a avut un rol covîrşitor asupra populaţei autohtone, nu numai
din punct de vedere al culturii materiale, ci şi din punct de vedere spiri
tual. Răspîndirea creştinismului în lumea daca-romană este o consecinţă
firească a romanizării care va fi întărit ulterior, prin influenţele venite
mai tirziu in mod deosebit, prin filiera bizantină. Astfel, in aşezarea de
la Murgeni-Ursoaia s-a descoperit un fragment de buză de oală lucrat
cu mîna, brun-cenuşiu, de veche tradiţie dacică, pe care se află o cruce
incizată, simbol creştin (fig. 2/5). Mai interesant este vasul intregibil,
lucrat tot cu mîna, de asemenea, de veche tradiţie dacică, descoperit in
aşezarea de la Horga-şcoală intr-o locuinţă parţial distrusă. Vasul pre
zintă patru cruci incizate şi dispuse cardinal ( fig. 2/4 ) . Semnificaţia aces
tor semne de pe vasele autohtone care, reprezintă simbolul creştin este
deosebită, ele indicînd în mod evident, cultul practicat de populatia
locală, simbol descoperit atit in Moldova cit şi in alte părţi ale Româ
niei 9• Aceste vase, mult apropiate de aspectul Costişa-Botoşana, pot fi
datate în prima parte a demisiei lui Iustinian pe baza monedei desco
perită la cîţiva metri de locuinţă, monedă amintită mai sus.
Ceramica lucrată la roată de culoare cenuşiu-deschisă, nisipoasă şi
uneori cu microprundişuri in compoziţie, întîlnită în secolul IV şi V, este
frecventă şi în secolul VI ( Dodeşti, Murgeni, Blăgeşti etc.). Decorul este
realizat prin incizii orizontale sau în val (Murgeni-Ursoaia, fig. 3/4 ;
fragmentul provine din aceiaşi locuinţă cu cel care are incizat simbolul
creştin : fig. 2/5).
Densitatea aşezărilor, peste 60 la număr din secolul VI, atestă o
populaţie numeroasă şi sedentară, iar descoperirea de noi vestigii de
cultură materială şi spirituală dovedeşte că procesul de romanizare, de
inchegare a unei populaţii daca-romane, era făurit in linii mari la sfîrşitul
secolului VI şi începutul celui de-al VII-lea. Numai aşa se poate
explica puterea autohtonilor de asimilare a slavilor, în noul proces istoric
determinat de migratia acestora . Aceasta, cu atît mai mult, cu cît aceştia
au contribuit la prăbuşirea limesului romana-bizantin de pe Dunăre, per
turbînd în mare măsură tradiţionalele legături cu Bizanţul. Probabil,
aceasta este cauza tezaurizării monedelor bizantine, mai ales la începutul
secolului VII. Dar, cu toate perturbările produse de migratia slavilor,
în cultura materială din secolul VII s-au păstrat şi s-au dezvoltat elemen9

1n c ult u ra materiaJ(f a popu 
latiei autohtone 1n partea centra/(f a Munteniei In secolele VI-VII, tn SCN

Margareta Constantiniu, Elemente romC!Tio-bizantine
1 7 ' 1 966, 4, p. 674--6 7 5 şi fig .
.
V1ctor Teodorescu-Ploieşti.

6.

Cu privire la simbolul creştin, informaţii şi de 1;
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tele tradiţionale, conc:�;etizate in modul de viaţă, ocupaţii şi inventar,
evoluind cu particularităţi locale către aspectul de cultură materială
protodridu. Cuptoarele cotlonite pentru copt, ca şi rîşniţele circulare de
veche tradiţie, sînt atestate şi în acest secol, asemenea elemente de
cultură, nefiind cunoscute de migratori.

Fig. 5, - Ceramicii din secolele VIII-Xlll : 1, Viltoteşti ; 2, Pogana 1 3, 71 Blli9eşti ;
41 51 Blrliile� ti-Sturza i 6. pode�tt�
·
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In ceea ce priveşte ceramica, descoperirile atestă o bogată şi variată
gamă de oale lucrate cu mîna şi la roată. Oalele lucrate cu mîna, din
pastă brun-cenuşie, brun-gălbuie sau brun-cărămizie, au cioburi pisate
în compoziţie. Ele continuă formele de borcane din secolele anterioare,
unele avînd umerii proeminenti cu buza evazată şi rotunjită (Vădeni
Murgeni, fig. 6/2 etc.) , iar altele sînt mai bombate spre mijloc şi cu
alveole pe buze (Pojorăni, fig. 3/8). Tigăile, prezente încă din secolul VI,
sînt mai îngrijit lucrate şi cu marginile mai înalte (Poj orăni, fig.
3/7). Oalele lucrate la roată au pasta mai bine frămîntată şi mai
nisipoasă. Sînt proportionate, cu umerii uşor prelinşi, mai rar horn
baţi şi cu decor realizat prin incizii orizontale şi vălurite dispuse in
partea superioară a vaselor ( Vădeni-Murgeni, Poj orăni, Murgeni
I.A.S., fig. 3/6 etc.). Materialele secolului VII se asociază aspectu
lui cultural Lozna-Dorohoi 10, Spinoasa (nivelul I) 11, Suceava-Drumul
Naţional 12, Vădeni-Murgeni 13 etc 14•
Către sfîrşitul secolului VII şi în mod deosebit în secolul VIII, ele
mentele de tip protodridu devin preponderente. Aici pare să fie cumpăna
de unde incepe procesul de românizare 15, înţelegînd fenomenul nu ca
un "reflux" din sud sau dinspre munţi, ci ca o evoluţie firească în cadrul
aceluiaşi proces istoric, supus în general, aceloraşi conditii. Reţinem că
in secolul VIII densitatea aşezărilor creşte, iar vestigiile descoperite sînt
tot mai numeroase. Astfel, circulaţia monetară creşte ( Berezeni, Bîrlad,
Tecuci etc.) , tehnica olăritului, in vechile traditii se perfecţionează, iar
pe lîngă olăria de uz casnic îşi face apariţia olăria fină-cenuşie cu decor
lustruit sau incizat. Apoi, se folosesc pe scară largă cuptoarele pentru
copt, rîşnitele circulare şi mai multe şi mai perfecţionate obiecte de
inventar uzual.
Oalele lucrate cu mîna apar intr-o proporţie mai mică, mai îngrijit
lucrate, păstrînd în compoziţia bine frămîntată cioburile pisate. Se
intilnesc oale lucrate cu mîna, cu alveole pe buză (Fălciu, fig. 3/4 etc.)
sau cu alveole pe buză îndreptate cu roata şi cu decor incizat in val
( Viltoteşti, fig. 5/1 ) . Frecvent apar oale cu buza evazată, rotunjită, cu
Dimi.m, Citeva descoperiri mo'netare bizantine pe teritoriul R.P.R., tn SCN, I,
1957, p. 194. 5! urm.
1 1 Dan Gh. Teodor şi 1. Mitrea, Cercetdri arheologice Jn aşezarea preleudald de Ja
Lozna-Dorohoi, In AM, IV, 1966, p. 279 şi urm.
12 Dan Gh. Teodor şi Emilia Zaharia, Sondajele de la Spinoasa şi Erbiceni, In
Materiale, VIII, 1962, prag. 37 şi urm.
13 M. D . Matei, Contributii la cunoaşterea ceramicii slave de la Suceava, tn SCIV,
X, 1 959, 2, p. 421 ---427.
14 Dan Gh. Teodor, V. Palade şi Ghenut11 Coman, s11p11turi inedite.
15 Ion Nestor, Continuitatea populaţiei autohtone , comunicare la sesiunea ştiintific11
organizată de Institutul de istorie "A. D. Xenopol", llaşi, 27-29 decemlbrle 1969 ;
N. Gostar, Romanizare - românizare, comunicare la a.c eiaşi sesiune 1 Gh. Ştefan,
Mdrturii ale unei civilizaţii : conlinultai e pe teritorlul Daciei, In MI, 2, 1970, p .
5 şi urm.
10 1.
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Ceramică din secolele VII-XI : 2, lucratli cu mtna i 1, 3, cu roata :
1 , Bogdăneşli i 2, Vlideni-Murgeni 1 3, Slirliteni-şcoalli.
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umerii mai reliefaţi şi fără decor (Pojor!ni, Vădeni-Murgenl, S!r!ţenl
etc.) . Oalele lucrate la roată stnt zvelte, proporţionale şi au umerii mai
mult sau mai puţin proeminenţi. In multe cazuri fundul este marcat
( Fălciu - fig. 4/2, Dodeşti, G!neşti, Adjudul Vechi etc.). Unele oale stnt
bombate in jumătate superioară şi au gura larg deschisă faţă de fund
(Sărăţeni-şcoală, vas pentru provizii g!sit cu mei carbonizat în el, fig.
6/3). Ceramica fină-cenuşie cu decor lustruit şi incizat, descoperiti tn
multe aşezări (Blăgeşti-nord, Igeşti, Scindureni, Borzeşti, Dodeşti - fig.
5/6 ; Bîrlăleşti-Sturza etc.), i:şi are originea ln olăria Slnta:n.a de Mureş
( sec. IV) prezentă î ntr-o formă grosieră în secolele V-VII. De altfel,
variantele Dodeşti şi Btrlăleşti sint foarte apropiate de aspectul Sîntana
de Mureş 16,
De la sfîrşitul secolului VII, dar mal ales din secolul VIII s-au desco
perit multe fragmente ceramice de factură slavă, ca şi vase intregibile de
tipul Romen-Borşevo (Pojorăni, fig. 4/4 ; Adjudul Vechi, fig. 1/3), toate
lucrate cu mîna. Vestigiile secolului VIII se asociază cu materialele
cunoscute prin săpăturile efectuate la Suceava-Drumul Naţional, Dăneşti
Vaslui, Dodeşti etc.
Aspectul cultural protodridu evoluează, devine preponderent şi
se generalizează în secolele următoare, transformîndu-se în aspectul
Dridu, propriu-zis paralel cu continuarea procesului de românizare. Din
contextul unor aşezări de tipul culturii Dridu, secolele X-XI, atrag
atenţia în mod deosebit unele descoperiri. Astfel, atît în săpături siste
matice, cît şi prin cercetări de suprafaţă s-au descoperit diferite piese
două monezi bizantine, una emisiune Roman III
şi anume : din bronz
Argyros ( 1 028-1 034, fig. 7/2) , descoperită la Sărăţeni, iar alta, de la
Şuletea, emisiune Constantin IX Monomahul ( 1 042-1 055, fig. 7/3) ; apoi,
o aplică în aşezarea de la Fedeşti ( fig. 7 /7) şi mai multe garnituri de
curele în aşezările de la Bîrlăleşti-Sturza, Horga, Dodeşti, Epureni,
Igeşti-Scîndureni ( fig. 7/9) ; un breloc la Vădeni-Murgeni ( fig. 7/6) etc.
Importanţă deosebită prezintă engolpionul ( simbol creştin), descoperit
la Adjud ( fig. 7/1 O) ; din fier - bulgări de minereu în foarte multe
aşezări, cuţite, amnare pentru scăpărat (Murgeni-Oiţa, fig. 8/7), cleşte
în aşezarea de la Şuletea (fig. 8/1 ) , o daltă la Viişoara ( fig. 8/2) , un vîrf
de săgeată în săpăturile de la Epureni (fig. 8/6) şi altul bifurcat în săpă
turile de la Dodeşti ( fig. 8/5) , două catarame (una la Murgeni-I.A.S., fig.
8/3 ; şi alta la Dodeşti, fig. 8/4) ; din oase - împungătoare care se
găsesc în toate aşezările ( lgeşti-Scîndureni, fig. 9/6) , navete ( Igeşti
Scîndureni, fig. Q/7), răşchitoare ( Fălciu), unelte pentru ornarea vaselor
( Bîrlăleşti, fig. 9/4 ; Murgeni-I.A.S., fig. 9/8) , o cheutoare ruptă dintr-o
-

16

Prin tehnica de lucru, compoziţie , ornament, această ceramică nefiind surprinsă
stratigrafic naşte semne de intrebare cu privire la incadrarea cronologică. Ea
este de factură generală-protodridu, dar cu elementele acestea ar putea sti
meargi!i mai curind spre secolul VII,
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro

CERCETARI ARHEOLOGICE DIN SEC. V-XIII

-------

;

8

T

Q O
o o
Q e

491

--

..
"'
o

a'

1

9

.(0

o

Fig. 7. - Obiecte din bronz : 1 , Horga-şcoală ; Sărăţeni ; 3, Suletea ; 4, 9, Blrlăleşti
Sturza ; 5, Vl:ideni-Murgeni ; 7, Fedeşti ; 8, Bogdlineşti ; 1 0, lgeşti ; 1 1 . Alljud ;
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Fig. 8. - Obiecte din fier : 1 , Suletea ; %, Viişeara ; 1, Murgeai-LA.S. ; "' 5, Dodeşti ;
6, Epureni-gară ; "1, Murgeni-Oiţa..
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aplică la Murgeni-I.A.S. (fig. 9/5}, un fluier la Birlăleşti (fig. 9/3) ; în
aşezarea de la Murgeni-I.A.S. s-au mai găsit cîteva astragale, dintre care
unul găurit (fig. 9/2) şi un pandantiv decorat cu incizii (fig. 9/1 ) . Din
inventarul aşezărilor de tipul culturii Dridu este necesar să amintim
numeroasele şisturi verzi pentru ascuţit şi rîşniţele circulare pe Ungă
alte descoperiri 17. Din intinsa aşezare de la Grumezoaia s-au descoperit
printre altele, o fusaiolă plată din caolin, smălţuită cu verde pe ambele
părţi, de tip bizantin.
Ceramica de tipul culturii Dridu. evaluată din cea de tipul proto
dridu se perfecţionează în forme variate şi elegante. Vasele sint execu
tate la o roată bună, din pastă bine frămîntată, densă şi cu nisip în
compoziţie, de obicei fin sau cu fulgi de mică. Stnt arse oxidant. Deco
rul este realizat prin incizii pe 2/3 din vase, intr-o gamă foarte variată,
bine cunoscută şi documentată (Dodeşti, Bogdăneşti-Fălciu, fig. 6/1 ;
Borzeşti, fig. 5/5, 7 ; Pojorăni, Giurcani, Roşcani, Vîrlezi, Adjud, Răze
şul-Motoşeni etc.) . Aceste vestigii au similitudini cu materialele desco
perite prin săpăturile efectuate la Şendreni-Galaţi 18 , Vădeni-Murgeni,
Dodeşti 19, Epureni 20 ş.a., din Moldova, la Dridu 2 1, lleana-Podari ş.a.,
din Muntenia, la Capidava 22 şi Dinogeţia 2 3 din Dobrogea şi Bratei 24 ,
Dăbica, ş.a., din Transilvania.
In aşezările de la Vaslui-vest, Borzeşti, Sărăţeni ş.a., dar mai ales
prin săpăturile efectuate la Bîrlad-Prodana 25, au fost descoperite mate
riale apartinind secolului XII (fig. 4/1 ) , iar în altele ( Pogana, fig. 5/2,
Bîrlăleşti-Sturza, fig. 5/4, 5 ş.a.) , din prima parte a secolului XIII. eera
mica de la Birlăleşti se datează cu monedă bizantină din bronz, unica
descoperită pînă în prezent in Moldova 26.
Succinta prezentare a observaţiilor ce se desprind din cercetările
arheologice de pînă acum atestii. în mod cert, că este vorba pe acest
teritoriu de o populaţie daco-getică, sedentară, care s-a integrat, in proCom.an, op. cit. Recent s-au descoperit cuptoare de redus minereu la
Fedeşti şi Horga-Epureni, securi de fier la Blrl11leşti, brllzdare de plug la !veşti,
Corl11teni etc.
18 D an Gh , Teodor , Descoperirile arheologice de la Şendreni, tn Danubius, 1, 1 967 ;
p. 1 23 şi urm.
1P Dan Gh. Teodor şi Ghenut11 Coman, s11plituri Inedite .
20 Dan Gh. Teodor şi Ghenutli Coman, s11plituri inedite.
21 Eugenia Zaharia, op. cit.
22 Gr. Florescu, N. Florescu şi P. Diaconu, Capidava, L 1 958.
23 Gh. Ştefan, I. B arnea , M. Comşa, Eug. Comşa, Dinogeţia, 1, 1 967.
24 Eugenia Zaharia, Cultura Bratei şi raportul ei cu cultura Drldu, comunicare la
sesiunea ştiintificli de la Iaşi, 27-29 decembrie 1 969.
25 Dan Gh. Teodor şi V. Palade, sliplituri inedite ; V. Palade, Clteva consideraţii
17 Ghen u t11

l1i a cercetdlrilor de Ia Prodano. şJ SJmila-BJrlad,
despre Ţara Berladnicilor Jn llllln

tn Şcoala BJrlddeand, 1 969, p. 74 şi unn.
26 Colectia profesor Ghenutll Com�-Murgeni.
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1, 2, 5, 8, Murgeni-I.A.S. ; 3, 4, B!rUI.leşti-sat ;
6. 7, lgeşti-Sdndureni.
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cesul de romanizare pînă în secolul VI inclusiv 27, după care a urmat,
in secolele următoare, procesul de românizare. Fireşte că, este un proces
istoric complex care necesită încă săpături sistematice, dar sintem
înclinaţi să !!Preciem, pe baza cercetărilor de pînă acum, - că nu poate
fi vorba de un .,reflux" venit, mai ales, din sud în perioada de încheiere
a procesului de formare a poporului român 28• Considerăm că, este
necesar să se ţină seama de rezultatele cercetărilor efectuate pînă
în prezent, căci : .,A atribui cultura Dridu slava-bulgarilor, ocupindu-se,
populîndu-se teritoriul României timp de circa patru secole ( sec. VIII-X)
cu o populaţie slava-bulgară, care, dacă ar fi fost aşa, desigur, doar prin
intervenţia unui miracol s-ar fi putut transforma în populaţie românească
in secolele XII-XIII" 29,
Este vorba, aşadar, de o evoluţie în contextul continuităţii de
locuire etnică a unei populaţii daco-gete romanizată care are puterea să
asimileze pe slavi ( şi nu invers), în contextul dezvoltării unitare a cul
turii materiale şi spirituale pe întreg teritoriul României. Numeroasele
descoperiri de suprafaţă ce sa fac an de an, multe din ele, verificate prin
săpături sistematice, scot în evidentA categoric, că teza prof. Ion Nestor
care a interpretat cultura Dridu ca românească ( tncă din 1 957), este un
adevăr ştiinţific, o realitate care se impune pregnant ia istoria poporu
lui român 30,
·

L'BVOLUTION DB LA CIVJUSATION MATBRIBLLE DE LA BASSE MOLDAVIE
A LA LUMIBRE DES RECHERCHES ARCHl!OLOGIQUE CONCERNANT
AUX V-XID SIBCLES

RESUMe
L'evolutlon de la culture materielle autou.r de V-XIU-e si�cle est etudiee dana
le sud de la Moldavie ayant comme limite vers le nord les villes Huşi-Vaslui-Bacl:lu,
Cette region doit etre entierement recherchee les suivantes 2-3 annees pour le comple
tement de la carte .a.rcheologique et pour 1a dtkouverte de nouveaux vestiges il !'&de
des prob!emes qui nous preoccupent . La dtkouverte, jusqu'a present de plus de 40
etablissements de V-e siecle, environ 1/3 en compa.raison avec ceux connus au IV-e
siecle, atteste que la ruee des Huns et leur periode de domination a conduit au
bouleversement de la vie des autochtones et que la vie a continue, dans la plupart
27 Şi autorii Compendiului de Istoria RomAniei, M. Constantinescu, C. Daicoviciu,
ş.a., recunosc că ,,n·a putut avea loc dectt cel mult un Inceput de romaniza.re",
28

p. 1 05.

Miron Constantinescu şi colab., op. cit.

29 Eugenia Zaharia, C J t e va observaţii despre arheologia şi istoria secolelor V III-XI
30

pe t eritoriul R.S. Romdnla, In AJuta. I, 1969, p. 1 1 6-1 1 7 (vezi Intreaga lucrare).
Ion Nestor, cepitolul cu privire 1a Formarea poporului romdn . . In Ist oria poporu
lui romdn de sub redacţia academicianului Andrei Otetea, 1 970.
.
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des cas, sur les m�mes lieux, les autochtones gardant l'individualite ethnique. Ainsi,
la ceramique execut ee a la main au V-e siecle a Dodeşti (fig. 2/1 ), Berezeni-Vicolenl
(fig. 2 /7 ) et a la poterie de Horga (fig. 1 /1 ), Dodeşti (fig. 1/2 1 2/2, 3), Igeşti-Scindureni
(fig. 3/1 , 3, 9), Blligeşti-Colonel (fig. 2/6), Bogdlineşli (fig. 3/2). etc., poursuit les tradi
tions daco-romaines en evolu llon continue. Une aide de la continuite des autochtones
est aussi les sl!perpo�itions des sites de Dodeşti, cmnrne le cimeth�re biriluel - enterre
ment et incineration - de Bogdlineşti-FiHciu avec des parures de facture romaine
byzantine (fig. 7/8).
Dans le VI-e siecle la densite des etablissements augmente de 60 % , gardant les
elements de vieille tradition el de la roma.nisation dans les sites de B!rllileşti-Sturza
2/4), Vlideni-G!ineşti (fig. 7/12), Murgen.i
(fig. 7/4, 9), Vlideni-Murgeni (fig. 7/1 1
Ursoaia ( flg, 2/5 1 3/4), etc. La presence du symbole cbretien su:r quelques pots du
VI-.e siecle atteste le culte prallque par des habitants.
Du VIl-e siecle on connail encore beaucoup de site• - Vlideni-Mu.rgeni (fig. 6/2),
Pojorlini (fig. 3/7,8), Murgeni-I.A.S. (fig. 3 /6), etc.
,
Bie n plus qu'au VIl-e siecle, daru; le VIII-a siecle on connalt plusieun sites avec
des elements proto-dridu il Flilciu (fig. 4/2, 3),
Slirliteni (fig. 6 /5), Viltoteşti (fig. 5/1 ),
Dodeşti (fig. !ii/6), etc., comme des pots des facture Romen-Borşevo il Adjl.lldul-Vechi
(fig. 1/3), PojorllnJ (fig. 4/4), etc.
L'aspect culturel proto-drldu evolue et se generalise au IX-e-XI-e slecles dans
le milieu de la culture Dridu, represente da.ns plusieurs sites par des mon.naies byzan
Unes il Slirliteni (fig. 7/2), Suletea (fig. 7/3 ), par des objets de ornements de bronze il
Vlldeni-Murgenl (fig. 7/6), Fedeşti (fig. 7 /7), Igeşti-Sctndureni (fig. 7/9). Adjud (fig.
7/10), par des objets de fer il Suletea (fig. 8/1 ), Viişoa.ra (fig. 8/2), Murgeni (fig. 8/3, 7),
Dodeşti (fig. 8/4, 5), Epu.reni (fig. 8/6), par obj ets en os a Murgeni (fig. 9/2, 5, 8),
Birllileşli (fig. 9/4), lgeştl-Scindureni (fig. 9/6,7), aussl par une poterie V'41'le et riche a
Bogdlineşti-Flilciu (fig. 6/1 ). Borzeşti ( fig. 5/3, 7), Murgeni, Roşcani, Grumezoaia, etc.

La cullure Dridu peut-etre suivie dans son· evolutlon sur une periode d'environ
quatre siecles ( IV-XI n.e., proto-drldu et Dridu) avec des racines profondes dans les
traditlons de la culture daoo-romaine. Par consequent, l'auteu.r ne peut pas 8dherer a la
these de Constantin Daicovlciu (Histoire de la Roumanie-compendlum} qul soutient
que la culture Drldu "est une culture slave (ou, proptement dit, slava-bulgare" ).
Admettre une pareille these comrnent on aurall- expliquer alors la pr esence d'une
masive population roumaine en XII-XIII siecle 1 Un "mir·acle" 1 Categoriquement non.
Du XII-e siecle il y a clee sites il Vaslui, Blrllileşti, Prodana-Blrlad (fig.
et du XIII-e siecle il Pogana (fig. 5/2), Blrllileşti-Sturza (fig. 5/4, 5), etc.

5 /2),

et c . ,

Les vestiges decouvertes attestent, certes, qu'il s'aglt sur ce territoire d'une
population
ethnique, !iedentaire, qui, s'est integree dans son evolution au processus
de romanisation jusqu'au VI-e siecle, y compris aprbs, on a suivl le processus de la
fin de la form ation de la langue e.t d,u peuple roumai.n vers les sl�cles suivants.
Evidement, c'est un processus histarique complexe qu'il faut rechercher encOIJe, il ne
•'agil pas d'un ,.reflux" venu d'en sud, soit de Transylvanie - au contraire, d'une
evolution dans le contexte de la continuite ethnlque, dans le care du developpement
unitalre de la cultura materialle et spirituelle dans tout le territoi.re de la Roumanie.

LEGENDE DES FIGURES
Fig.

l.

- Ceramique de V-VIIl-e siecle :
au tour, 1 Horga-sud 1 2, Dodeşti.

Fig.

2.

- Ceramique de V-VI-e siecle :
au tour :

7,

1-J,

Dodeşti 1

Berezeni-Vicoleni ;

8,

4,

3,

travaillee

a

la main il Adjudul-Vechi et

1 , 4, 5, 7, 8 travaillee il la main et 2, 3, 6,
5, Murgeni-Ursoaia 1 6, Blligeşti -Colonel 1

Horga ;

Blllgeşti-Cretaoa II.
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Fig. 3 - C�ramique de V-VIII-a siecle : 5, 7, 8, travaillee a la main 1 1-4, 6, 9 1
au tour : 1 , 3 , 9, Igeşti ; 2, Bogdăneşti ; 4, Murgeni-Ursoaia 1 5. lgeşti
Sdndureni 1 6, Murgeni-I.A.S. 1 7, 8, Pojorăni.
Fig. 4. - Ceramique de Vliii-XII-e siecle : 3, 4, travaillee li. la main 1 1, 2, au tour :
Prodan.a-Birlad 1 2, 5, Flllciu 1 6, Dodeşti.
Fig. 5. - Cer.amique de VIII-XIII-e siecle : 1, Viltoleşti 1 2. Pogana 1 3, 7, Blăgeşti 1
4, 5 , Birlăleşti-Sturza ; 6, Dodeşti.
Fig. 6. - Ceramique de VII-XI-e siecle : 2, travaillee a la main ; 1, 3, au tour :
1, Bogdăneşti 1 2, Vădeni-Murgeni 1 3, Sărăteni-�cole.
Fig. 7. - Objets de bronze : 1, Horga-ecole ; 2, Sărăteni 1 3, Sulelea 1 4, 9, Birlăleşti
Sturza 1 5, Vădeni-Murgeni 1 7, Fedeşti ; 8.. Bogdăneşti 1 1 0, Igeşti 1 I l , Adjud 1
12, Vădeni-Găneşti.
Fig. 8. - Objets de fer : 1 . Suletea 1 2, Viişoa.ra 1 3, Murgeni-I.A.S, 1 4, 5, Dodeşti 1
6, EpurADi-gare 1 7, Murgeni-Oitza.
Fig. 9. - Objets d'os : 1 , 2, 5, 8, Murgeni-I.A.S. 1 3, 4, Btrlăleşti-vllliage 1 6, 7, Igeşti
lclndure.ni.
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TEZAURUL DE MONEDE MEDIEVALE
DE LA ŞERBEŞTI (JUD. NEAMŢ)
de ELENA lSACESCU

eu prilejul unei periegheze efectuate în primăvara anului 1966,
Virgil Mihăilescu-Bîrliba ,directorul adjunct al Muzeului judeţean de
istorie din Piatra Neamţ, a fost informat de unii muncitori agricoli 1 că
s-au găsit şapte monede de argint pe locul La livada de la conac, actual
mente sediul Cooperativei agricole de producţie din satul Şerbeşti
( comuna Ştefan cel Mare, jud. Neamţ). Monedele au fost descoperite de
către muncitorul Ciocîrlan Iancu, în timp ce se făceau unele lucrări de
reparaţii gospodăreşti. Ele sînt jumătăţi de groşi din secolul al XVI-lea,
bătute pentru Lituania.
Menţionăm că tot la Şerbeşti, la temelia bisericii ctitorie din 1 637
a lui Vasile Lupu, s-a găsit de către preotul C. Drăgoi, în anul 1 957, o
monedă de un gros pentru Lituania din secolul al XVII-lea.
Toate aceste opt rnonede se păstrează astăzi la Muzeul judeţean de
istorie din Piatra Neamţ.
Dăm mai jos descrierea tezaurului nostru.
ALEXANDRU I ( 1 50 1 - 1 505).
1 . Av. Sl'ton•

-

o -

7i L 6X 7i n D RI 2. c. 1 . Cavaler lituanian spre st .

+ fr1.Jr G ni o D V O'

o

L I T V7t'n16l

2. c. l. Acvila Poloniei.
AR. Jumătate gros de Lituania. 19 mm, 1 , 1 0 g. Hutten-Czapski
nr. 1 97.
Rv.

2,

1 Informaţia asupra g�sir1i celor şapte monede mediev,ale a fost dat� de Iucr�torii

N. Popovici şi N. V. Damian din Şerbeşti,
Catalogue de la collection des medailles et monnaies
polonal.ses, l, Graz, 1 957,

2 Emeric Hutten-CzapskJ,
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MO

SIGISMUND I ( 1 506-1 548).
2. Av.

+

sere st.

nl O llG r�

.

SlGI.S SllV nDt : 12.

Rv . + 5n 1f G 11 I : lJ V GJS : LJTV7t'nltl

2 c.l. Cavaler lituanian

2 c.l. Acvila poloneză.

AR. Jumătate gros de Lituania. 19 mm, 1 ,00 g. Huttsn-Czapski,
nr. 234 (fig. 1 / 1 ) .
3. Av. -\- m. o n anr : SIGrSm.vno i : 151� 2 c.p. Ca mai sus.
Rv.

i- Sl'27rGnl

DV Ql.S : L.JTV)";:n 16 "�0 2 c.p. Ca mai sus.

AR. Jumătate gros de Lituania. 20 mm, 0,98 g . Hutten-Czapski,
nr. 248.
4. Av. +

nr.

. na.r� : SlGISSll.V l'tOl : JS Ca mai sus.
Rv. 'i' sn7\Gnt : DV UJS g LlTV7\nlQ8 Ca mai sus.
AR. Jumătate gros de Lituania. 20 mm, 1 ,03 g. Hutten-Czapski,
247.
.

+ M ON ET� � SIGISM V ND I � 15Z.1 �

5. Av.

2 c.p. Ca mai sus.

Rv. Ca mai sus.

AR. Jumătate gros de Lituania. 20 mm, 1 ,02 g. Hutten-Czapski,
nr. 262.
SIGISMUND II AUGUST ( 1 544-1572 în Lituania şi 1 548-1 572
in Polonia) .
6. Av.

SIGIS

; :.

DVX

MAG

:.

AVG

REX

:.

PO

LI 2 c.p. Acvila Poloniei.

:.
MONETA
DVCAT' LITVA 2 c.p. Cavaler
MAG NI
.
litua nian spre st. Dedesubt 1 558.
AR. Jumătate de gros de Lituania. 20 mm, 1 ,27 g. Cf. Hutten
Czapski, nr. 502 (fig. 1 /2).

Rv.

7. Av.
MAG
Rv.

SIGIS AVG

a
oo

DVX
�

o
oo

o0o

L. Ca

a
oo

REX

a
oo

mai sus.

MONETA

Ca mai sus. In cîmp j os, anul 1 562.
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AR. Jumătate gros de Lituania. 20 mm, 0 , 97 g. Hutten-Czapski,
nr. 520 ( fig. 1 /3) .
Monedele din tezaurul de la Şerbeşti se încadrează într-o perioadă
de 61 de ani şi anume de la Alexandru 1 ( 1 501-1 505) pînă în vremea

Fig. 1 . - Tezaurul de la Şerbeşti, jud. Neamt . Monede litUJaniene de 1a Sigismund I
(nr. 1 ) şi de 1a Sigismund II August (nr. 2, 3).

lui Sigismund al II-lea August ( 1 544- 1 572) , c eea c e corespunde în
istoria Moldovei cu perioada de la sfîrşitul domniei lui Ştefan cel Mare
pînă în vremea lui Despot Vodă.
Ultima mon�dă fiind din anul 1 562, tezaurul a fost îngropat, pro
babil, îp ! 563, cîgq a i�bţi c nH rli s�9 a !a ţ ăr ăp� ască ! Cliţl&l'lta p� marihttp://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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rea dării, de către Despot Vodă, cu un galben de fiecare gospodărie
ţărănească 3,
Din punct de vedere numismatic, răstimpul în care au fost emise
monedele tezaurului nostru corespunde cu perioada in care se bătea
încă monedă proprie moldovenească, grosul care sub Ştefan cel Mare
era de argint şi avea o valoarea proprie ridicată 4, pe cind in vremea
lui Bogdan al III-lea şi Ştefăniţă, valoarea lui scăzuse, fiind bătut in
argint de calitate inferioară, bilon şi bronz 5•

Fig. 2 .

-

Schit!! cu locul descoperiri tezaurulu i de la Şerbeşti.

In continuare sistemul monetar moldovenesc a fost influenţat de
diferite sisteme monetare străine ale ţărilor cu care domnitorii aveau
legături. Astfel, în 1 558 Alexandru Lăpuşneanu a introdus o monedă
nouă, dinarul de argint, asemănător ca sistem şi tip cu cel unguresc, cău
tînd prin aceasta să unifice sistemul monetar moldovenesc cu cel ungu
resc ; în 1 562, în timpul domniei lui Despot Vodă, s-au bătut dinari de
argint după modelul celor ungureşti, apoi taleri cu efigia domnului după
modelul celor din ţările din apusul Europei 6•
Sistemul monetar moldovenesc a suferit schimbări şi ulterior ;
in timpul lui Ion Vodă ( 1 572-1 574) s-au emis accele de bronz, după
sistemul monetar otoman, iar la sfîrşitul secolului al XVI-lea. Ştefan
Răzvan ( 1 595) bate noi emisiuni monetare în strînsă legătură cu sistemul
polonez : piesele de argint de trei groşi. In vremea lui Ieremia Movilă
3 Istoria României, II, p. 859.

4 O. lliescu, Emisiunile monetare ale Moldovei 1n timpul domniei lui Ştefan cei
Mare, In Cultura moldoveneascd 1n timpul lui Ştefan cel Mare, Bucureşti, 1 964,
p. 189-192.
5 Costin C. Klritescu, Sistemul bdnesc al leului şi precursorii lui, 1, 1964, p. 97.
6 Ibidem, p. 98.
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s-a incercat unificarea sistemului monetar moldovenesc cu cel polonez,
incheindu-se in acest scop un tratat in 1 597 7,
In afara monedelor proprii, au circulat in Moldova numeroase
monede străine, dintre care cele mai frecvente erau zloţii tătăreşti
(ducaţi veneţieni de aur), taierii bătuţi de Ţările de Jos, monedele de aur
şi argint turceşti, ungureşti, poloneze etc. B,
In micul nostru tezaur se găsesc două monede polone datînd din
1 558 şi 1 562, cind in Moldova au avut loc reformele monetare semna
late mai sus.
Trebuie să menţionăm faptul că deşi tezaurul nostru este consti
tuit numai din şapte monede, totuşi, el cuprinde emisiuni consecutive
de la Alexandru I ( 1 50 1 -1 505) , Sigismund I ( 1 506-1 548) şi Sigismund
al II-lea August ( mare duce al Lituaniei din 1 544, şt rege al Poloniei
1 548-1 572) .
Din cercetarea descoperirilor monetare referitoare la secolul al
XVI-lea reiese că monedele poloneze găsite in acest răstimp in Moldova
sint foarte numeroase. Semnificativ este faptul că la Borzeşti (ju d.
Bacău), din 600 monede descoperite, 99 exemplare sint jumătăţi de gro şi
lituanieni de la Alexandru I, 1 25 exemplare jumătăţi de groşi lituanieni
de la Sigismund I şi 284 piese, jumătăţi de groşi lituanieni de la
Sigismund al II-lea August 9• Toate aceste descoperiri monetare denotă
intensitatea legăturilor noastre comerciale cu Polonia in acea vreme .
O altă problemă ce se pune este aceea a explicării prezenţei la
Şerbeşti (jud. Neamţ) a acestui mic tezaur de monede lituaniene din
secolul al XVI-lea.
Satul Şerbeşti este situat pe un afluent al Cracăului, Pîrîul Alb, şi
se află la nord-est de Piatra Neamţ, pe drumul Piatra Neamţ - Roman.
De pe teritoriul acestui sat provin unele materiale arheologice din
neolitic, de la sfîrşitul epocii de bronz şi inceputul Hallstatt-ului, din
secolul al IV -lea, precum şi din secolele XIV -XV şi XVIII 10•
In publicaţia de documente moldoveneşti din secolul al XV -lea,
editată de Academie, localitatea Şerbeşti este menţionată într-un docu
ment din 30 martie 1 492, prin care Ştefan cel Mare întăreşte o împăr
ţeală de sate, printre care sînt şi două părţi din Şerbeşti "pe celălalt
7 Ibidem, p.

D9.

R Ibidem. p, 100.

" Te7.aurul dl' la Bonesti (astAzi (oraşul Gb. Gbeorahlu-De.t\ 1'" af\11 \11 colectiile
CabinP.tului numismatic al Academiei R.S.R. (Inregistrarea nr. 669 /ll44 J.
10 M. Petrescu-Dimbovita, Contributii Ia problema slJrşltulul epocii bronzului şi
Inceputul epocii llerului Jn Moldova, in SCN, IV, 1 953, 3---,-4 p. 463 i idem,

Dale noi relativ la descoperirile de obiecte de bronz de la sJJrşitul epocii bronzului
Şi J neeputul Hallstatt-ului ln Moldova, tn AM, U-lii, 1 964, p. 255 i N. Zanaria,
M. Petrescu-Dimbovita şi Em. Zaharia, Aşezdri din Moldova, /)ţ la paleoJJtit;
plnc'l Jn şecolul al XVI/1-Iea, BP�we�ti, HI?O, p. 3 ŞB--;30�.
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Piriu Alb" 11, Ea mai apare intr-un document din 22 ianuarie 1 495 12, iar
in 1 602, intr-un document scris chiar la Şerbeşti, referitor la o vinzare
de ocina din satul Cirligi 13,
Tezaurul prezentat trebuie pus in legătură cu relatiile comerciale
dintre Moldova şi Polonia din secolul al XVI-lea. El a aparţinut probabil
unui localnic, care în urma unui pericol l-a ascuns aici.

LE TllE SOR DE MONNAIES RODALES D2COUVERT A. ŞERBEŞn

(D2PARTEMENT DE NEAMŢ}

R E S U M t!
L'auteur presente un tresor monl!taire \rouve il. Şerbeşti, le village de Ştefan cel
Mare, departement de Neamt, comportant sept monnaies lituaniennes ( des demi-gros)
d'Alexandre 1-er ( 1 501-1 505), de Sigismond 1-er ( 1 50&-- 1 548) et de Sigismond II August e
(en Lituanie depuis 1 544, en Pologne depuls 1 548--- 1 572), qui se trouve au Musee
d'histoire rle Piatl'!a Neamt.
L'etude de ce trl!sor permet il. l'auteur de donner en plus des informations sur
les monnaies moldaves qui ont circule en meme temps que les monnaies lituaniennes
et d'autres pays, sur le territoire de la Moldavie .
Les relatlons commerciales de la Moldavie et de la Pologne au XVI-eme sil!cle
ont ete A tel point developpl!es qu'elles ont laisse des traces importantes, la preuve en
est fournie pa.r les tresors monetaires dl!couverts en Moldavie.
LEGENDE DES FIGURES
Fig. 1 . - Le tresor de Şerbeşti, departement de Neamt. Monnaies lituaniennes de
Sigismond 1-er (No 1 ) et de Sigismond II Au guste (Nos 2, 3).
Fig. 2. - La oarte avec le village Şerbeşti ou a ete trouve le tresor.

11

Documer>te privind istoria Romdn1ei. Veacul XV. A. Moldova, voi. Il,

p . 1 78.

nr.

Ibidem, nr. 2 1 4. p, 231.
13 Documente privind istoria Romdnlel. Veacul XVII, A. Moldova, vol. V,

12

p . 34.
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UN MONUMENT ISTORIC MAI PUŢIN

CUNOSCUT - HORAIŢA

de DAN MITA, IOAN VAT AMANU

După tradiţie, în a doua jumătate a secolului al XIII-lea, pe locul
unde se află astăzi mînăstirea Horaiţa, exista o bisericuţă din lemn,
simplă ca arhitectură ; cu două despărţituri, acoperită cu şiţă groasă şi
fără turle. Această bisericuţă purta denumirea de schitul Horaiţa, întrucît
se afla pe moşia boierilor Goraieţi sau Horaieţi, boieri care au făcut
parte din sfatul domnesc pînă aproape de timpul lui Ştefan cel Mare ,
ei fiind şi ctitorii acestui lăcaş.
In aceeaşi perioadă mai existau şi alte schituri cum erau cel din
Dumbrli viţa, lină satul Lasloveni (azi Oşlobeni) , care în timpul lui
Dragoş Vodă era o mînăstire puternică, şi cel de pe pîrîul lui Nechita
( Roznov) de pe cîmpia lui Dragoş ( porţiune cuprinsă pe apa Bistriţei
între Piatra Neamţ şi Bacău).
In secolul XIV, cînd la tronul Moldovei vine Alexandru cel Bun,
mînăstirea Hnraiţa avea în fruntea sa pe arhimandritul Chiriac, intim
prieten cu Iosif Muşat, fratele domnitorului Petru Muşat. Arhimandritul
mînăstirii Horaiţa împreună cu stareţii mînăstirii din Dumbrava şi a celei
de pe pîrîul lui Nechita au pus bazele primei şcoli de dieci şi ateliere
de artizanat.
Arhimandritul Chiriac, între 1 402-1408, strică vechea bisericuţă
din lemn şi construieşte o alta de proporţii mai mari, din cărămidă,
construcţie ce va dura pînă în 1 822.
Două documente din prima jumătate a secolului al XV-lea ne
aduc preţioase informatii despre mînăstirea Horaiţa : actul din 1 1 iulie
Memoria An l iquilalls, III, 1 97 1 .
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Fig. 1 . - M!!n!!stirea Horaiţa.

1 428 emis la Bistriţa 1 şi cel dat de domnul Moldovei Iliaş, la 1 2
aprilie 1 436 2.
Cu toate că primele menţiuni documentare datează din secolul al
XV-lea, biserica exista cu mult mai înainte, încă pe la sfîrşitul secolu
lui al XIII-lea.
1 " + Eu robul stăpînului meu Isus Hristos, Ioan Alexandru voevod şi domn a toată

ţara Moldo-vlahiei am binevoit domnia mea cu bună voia mea cam f!!cut pentru
pomenirea strănepot ilor părinţilor noştri şi pentru s!!nătatea şi sufletul domniei
mele şi am dăruit m!năstirii uspenie i preacuratei născătoare de Dumnezeu, care
este la Bistriţa, cinzeci de biserici din tinutul Sucevei. Iar bisericile se numesc :
biserica de la Bolojeşti pe Almaş, biserica lui Mihail Dalh, biserica de la
Horaiţeşti (sublinlerile noastre), biserica de la Dobreni, biserica de la Lasloveni
p e Cracău, etc.", (Documente privind Istoria României, sec. XN-XV, A Moldova,
voi. 1, 1 384/1 475, Ed, Academiei R.P.R .. 1 954, p. 66-67 ).
2 " . . . că p e o adevărată slugă anume Baico, pentru ale sale drepte şi cu credinţă
slujbe, ce au slujit atît părintelui Măriilor sale, cum şi însuşi Măriilor sale, s-au
m ilostivit şi d i n osăbită milă domneasc!! i-am dat ş i i-am întărit lui, intru acest
pl1mint al Moldovei pre a lui drepte ocini, sate anume Doheşti unde era casa lui,
şi Negreştii ş i Almăşelul şi Hpraiţa ( sublinierlle noastre) ş i R!!scanii . . . "
( M . Costăchescu, Docume·n te moldovene inainte de Ş t ef,an cel Mare, laşi, 1 93 1 ,

p. 427).
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La tronul Moldovei vine Ştefan cel Mare, care de mult timp pregă
tea scoaterea de sub jugul turcesc a poporului, lucru înfăptuit cît timp
va rămîne el in viaţă.
Pe linia pregătirilor ce le făcea în vederea luptelor cu turcii,
Stefan cel Mare, în anul 1 466, dă dispoziţie ca cele două sate de
vînători din jurul cetăţii de la Vaslui să se mute la mînăstirea Horaiţa.
Călugării de aici au trebuit să plece sus în munte, unde au construit
schitul Horăicioara.
Curtea domnească este mutată în puternica cetate a Neamţului,
care oferea siguranţă pentru familia domnitoare, iar cele două sate de
vînători constituiau, probabil, o rezervă pentru apărarea cetăţii în caz
de răstrişte. Vînătorii din jurul curţii de la Vaslui au locuit în mînăs
tirea Horaiţa mai mult de o jumătate de secol, aproximativ 62 de ani,
pînă in timpul lui Ştefăniţă Vodă. In timpul acestui domn turcii în luptele
cu regatul Ungariei, la 29 august 1 526 " in cîmpia mlăştinoasă de la
Mohacs provoacă o grea înfrîngere oştirii maghiare" 3. Folosindu-se de
slăbirea tătarilor, cele două sate de vînători se retrag pe cursul apei şi
se statornicesc aproape de Căciuleşti, localitate ce se va numi Gura-Văii.
Biserica construită de arhimandritul Chiriac durează pînă în 1 822,
cînd roasă fiind de dintele vrem ii este demolată de arhimandritul Irinar
Rossetti, care construieşte o altă biserică p e tălpi de stej ar, ce durează
pînă în 1 848.
Regulamentul Organic, prin prevederile sale, permitea călugărilor
străini să intre în ţara noastră, iar călugărilor noştri să plece peste hotare.
Arhimandritul Irinar Rossetti pleacă la Tabor, loc unde mai stătuse 28 de
ani înainte de 1 821 , pînă la sfîrşitul vieţii sale. In locul lui vine ca staret
Iermoghen Buhuşi, fiul lui Toader Buhuşanu, din familia Cantacuzino
Paşcanu. lermoghen, cu concursul material şi moral al cîtorva ctitori,
printre care amintim pe domnul Mihai-Sturdza, Ghrigore Ghica voievod,
Sofronie mitropolit, D. Sturdza logofăt etc., construieşte actuala biserică,
care este terminată la 2 octombrie 1 867 (fig. 1) 4•
Prin planul şi proporţiile ei neobişnuit de mari, ca şi prin cele opt
turle, mînăstirea Horaiţa apare ca o construcţie aparte, în comparaţie
cu vechile biseric:i moldoveneşti. Biserica actuală prezintă o particula
ritate deosebită şi prin faptul că .. atît zidul cît şi bolţile nu se sprijină
nici înăuntru pe coloane ca în stilul bazilica! sau bizantin şi nici în afară
pe contra forturi ca în stilul gotic" 5.
Clădirea are însă, în afară, la intrare şi în dreptul altarului, pe o
lungime de 6 metri, un al doilea zid, lipit de primul, ceea ce face ca
grosimea zidului să fie de 8 metri, dădirea sprijinindu-se pe acest al
doilea zid, acolo unde apăsarea bolţilor este mai mare.
Istoria Romaniei, Ed. Academiei R.P.R., Bucureşti. 1 962,
4 Istoricul Mlndslirii Hora1ta ( afişat pe monument ).
5 c. Mlitase, Cdlduza jud. N eamt, Bucureşti, 1929, p. 123.

3
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Ca obiecte de mare valoare se păstrează a1c1, din timpul lui
Alexandru cel Bun, un sfeşni€ din lemn tapiţat cu paie de ov!z, un poll
candru din lemn de cireş, un potir de argint, o evanghelie tipărit! in
1 767 etc. Un monument vechi, deosebit prin construcţie de toate cele
lalte monumente istorice moldoveneşti, incepe să-şi dezvăluie un trecut
glorios, puţin cunoscut celor de azi.

UN MONUMENT HISTORIQUE MOINS CONNU

-

HORAITA

R ES U ME

La monastere de Horaita est un monument historlque ancien de Moldavie qui
date depuis la fin du XIII-eme siecle. Les fondateurs de ce monastere ont �le les
Coraieţi ou Horaieţi, des gri811lds boyi8Ids qui avaient fait parlie de conseil seigneurial
jusqu'au regne d'Etienne le Grand. La construclion de l'eglise actuelle, b•1tle par
Iermoghen Buhuşi avec la contribulion materielle de certains donateurs , a ete achevee
en 1867. C'est un edifice qui se dislingue des autres monuments historiques de Moldavie
par ses proporlions qrandioses et par ses hulls tours et qui n'appartient pas au styl
architectonique des eglises de Moldavie.
Ces traits caracterisliques, aussi bien que le fait que l'eglises renferme des
Objets de culte d'une grande valeur, situent Horaita parmi les tresor-s de l'art Moldave.

LEGENDE DES FIGURES
Fig. 1 .

-

La monastere

de

Horaita.
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SATE NEMŢENE DISPARUTE (1). RATEŞTII
de DUMITRU CONSTANTINESCU
•. . .

cLreaptd ocinil şi dedinil din privilegiul de
vislujenie ce a avut Costea. Jiul lui Dragoş, de la
Prea Bunul Alexandru voievod . . •".

Dragoş Viteazul este unul din stîlpii de spriJin ai străvechiului
aşezămînt al Moldovei, unul dintre puţinii boieri, care apar in primul
document intern, ce ni s-a păstrat în original, pe pergament, cu pecetea
atirnată, pe vremea cînd codrii virgini ai Neamţului se mai infiorau
de mugetele bourilor, care trăgeau la adăpătoarea limpede ca cristalul
a rîului Moldovei, unde legenda descălecatului ţării cu acest nume, ne
spune că, pe celălalt mal al ei, Dragoş vodă a ucis hiara, pe cel mai
fioros dintre bouri, la locul numit Bourenii . . . Documentul" în care apare
" credinţa panului Dragoş Viteazul" este din 30 martie 1 392, dat "1n
Cetatea noastrd a lui Roman voievod" t . Numele acestui viteaz, Dragoş,
se află şi în fragmentul de document de la luga voievod, fiul lui Roman
voievod, din 28 noiembrie 1 399 2 , alături de încă alţi patru viteji, precum
şi în mai toate documentele emise de Alexandru cel Bun, pînă la 1 5 iunie
1 43 1 3 cind dispare inaintea oblăduitorului blaj in şi aşezat al acestui
pămînt. Dar, cu siguranţă, acest pan a slujit cu credinţă şi pe Petru 1
Muşat, de vreme ce la 5 ianuarie 1 393 îl găsim printre boierii credincioşi
ai voievodului stăpîn "al 1ntregii ţări din munte p1nă la ţărmul mdrii"
Roman voievod 4, j urînd credinţă "ne1nvinsului V ladislav, crai al Polo
niei" . Numele Viteazului Dragoş stă şi astăzi scris pe una din cele şapte
fîşii de pergament, de care atîrnă peceţile panilor.
• Pentru a nu lngreu.na lucrarea cu prea mul te arnli.nunte asemli.nli.toare, inten
tionat am renuntat la mai multe documente. Intre acestea, nefolosite, mentionez
urmli.toa:rele, care au fost publicate de către Aoad. R.P.R. : IV/XVII, nr. 7, 39, 326 şi
V/XVII, nr. 453. I n aceste documente sint pomeniti : Rusu şi Nicoarli. vistiernicei
Avram pli.Mrnicel, Toader diacon, fiul popii Marco şi alti oameni din Rli.teşti, fie
martori la vinzliri, fie chiar vinzli.tori.
1 Acad. R,P.R., Doc, privind ist. României, A., Moldova. 1/XIV-XV, nr . 2.
2 Ib ide m nr. 9.
3 Ibidem, nr. 1 05.
4 M. Costli.chescu, Doc. 1nainte de Ştefan cel Mare, II, nr. 1 65.
,

Memoria Antiquitatis, lll, 1 971.
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Fiul lui Dragoş Viteazul, " Costea DragoşevicJ• 5, sau "Costea al lul
Dragoş" a luat locul tatălui său aproape imediat, sau aproape imediat şi

a slujit pe voievozii Ilie şi Ştefan, fiii bătrînului Alexandru voievod,
după ce îl slujise şi pe acesta cu credinţă, alături de tatăl său, pentru
care lucru i se da vislujenia Tăteşti, de pe Topoliţa, aproape de vărsarea
ei în Moldova şi, desigur, încă şi alte sate de prin prejur, căci imediat
după dînsul îl găsim stăpîn pe un Zianco - probabil un ginere al lui
Costea Dragoşevici - care, pentru slujbă cu dreaptă credinţă, era miluit
de către Bogdan voievod tatăl lui Ştefan cel Mare, în aceste părţi cu
Urichenii şi .,Răteştii, unde s1n t casele lui" şi Davideştii . " 6,
Şi paşnicii răzeşi şi-au văzut de treburile şi nevoile lor, slujind cu
aceeaşi credinţă domniile următoare şi zbuciumata ţară a Moldovei, pină
către sfîrşitul anului de la facerea lumii 7 1 08, iar de la Hristos 1 599.
Atunci, la 21 decembrie s-a infipt in răd1'icina străveche un vierme, iar
un microb a pătruns adînc pînă in rărunchi, destrămînd, frămintînd
fărămiţînd şi întorcînd pe dos aşezămîntul strămoşesc, domneasca vislu
jenie a vitejilor apărători din cel mai îndepărtat trecut, puţin cunoscut,
al Moldovei.
De la cel dintîi răzeş, care cădea, ne-a rămas moştenire un petec
de hîrtie, copia durerii care ajunsese la sfîrşit :
.

.

.,Adecă eu Haruţul lnsumi pre mine am Ufcut acest zapis,
precum am luat eu o sută cincizeci de taleri, de la dumnealui Boul
vistiernic, de la naşterea lui Hristos p1nă la 1nălţarea domnului ; şi la
zioa 1nnălţdrii să-i dau dumisale toţi banii aceştia, care mai sus scrie, o
sută cincizeci taleri.
Iar dacă nu aş da dumisale banii, ce s-au zis mai sus, la zioa 1nsem
nată, să aibă dumnealui Boul vistiernic a lua şi a stăplni toate părţile
mele de ocină din satu din Răteşti. Şi după adevdrată credinţd şi drep
tate, ce va trece mai multu moşiia mea, ca să aibd dumnealui Boul
vistiernic a-mi mai da mie, pre a mea parte de ocină, din jumdtate de
sat, a treia parte . . 11 1.
.

Ceilalti răzeşi aveau să cadă pe rînd, unul după altul şi mai apoi
cu grămada, pe măsură ce seva nu mai putea hrăni organismul slăbit, in
care viermele îşi făcuse galerii. Şi lucrurile s-au petrecut astfel : La 6
aprilie 1 606, înaintea lui Ieremia Movilă \''1ievod şi a boierllor săi a venit

"sluga noastră, Haruţul diac, fiul lui Lupul, nepo t lui T1mpa, de bund
voia lui, nesilit de nimeni, nici asuprit şi a pus zălog dreapta sa ocind
şi dedind, a treia parte din satul Rdteşti, la boierul nostru credincios,
Boul vistier, pentru o sută cincizeci de tuleri d� argint. Şi singur şi-a pus
zi, dinaintea statului nostru, p1nă la sl1ntul lui Hristos, Gheorghie. Dacd
5 Acad. R.P.R., op. cit.,

6 Ibidem.
7 Ibidem,

nr.

nr.

120.

295.
IV/XVI, nr. 341.
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atunci nu va da aceşti mai sus scrişi bani, sd fie pierdutd aceastd mai
sus scrisă ocină . '"8,
"De bună voia lui, nesilit de nimeni, nici asuprit"
ci din simpli
plăcere
cu această formulă juridica, cu care se pune juvăţul în gitul
celui care se prăbuşeşte la pămînt şi apoi tîlhăreşte e ste ridicat "de bund
voie'" în văzduh, ca să bălăbănească în bătaia vîntului, dreapta sa ocină
şi dedină a intrat în mandibulele viermelui. " De bună voia lui'" îi mai
.

.

-

-

rămăsese sufletul, pe care avea să-1 piardă în ajunul crăciunului următor ,

din 1 606, cînd "de a lui bună voe, de nimene silit, nici asuprit s-au v1ndut
a lui dreată ocină şi cumpărătură . . . un loc de casd, cu jirebie cltd i se
cuvine unii casă, din c1mp, din ţarină, din satul Răteşti . . . care au v!ndut
credinciosului nostru, Boul vistiermcul, drept douzeci şi cinci taleri
de argint
'" 11•
Peste o lnnă, acelaşi voievod consemna că inaintea sa a venit
Andreica Haruţul şi - tot aşa - .,de a lui bund voe
ş-au vdndut a
sa dreaptă ocină din dresuri de slujbd, ce au avut de la strdmoşul sdu
Coste, feciorul lui Draguş, de la prebunul Alexandru voevod, a triia
parte di.A. tot satul Răteştii şi cu loc de moard 1n Topoliţă
lui Toader
'" 1o.
Boul, ce au fost vistiernic, drept trei sute taleri de argint
Constantin Movilă voievod întărea " credinciosului nostru boier mai
sus scris Boul vistier, ca să-i fie şi de la noi ocind şi cumpdrdtură cu
tot venitul.
Iar sluga noastră, Ionaşco păllărnicel, fiul lui Tlmpa vdtah şi cu
fratii săi, ne-au arătat un zapis de lu Haruţul, făcut mai pe urmd, că au
dat nişte bani pentru o bucată de loc din acea ocină. Deci noi am socotit
cu sfatul nostru, că ei nu au avut niciun zapis domnesc, iar noi nu i-am
crezut cu acel zapis făcut cu 1nşelăciune şi mai pe urmă, ci au rămas
dinaintea noastră şi dinaintea 1ntregului nostru sfat'" u.
.
In agonie intrase altul la rînd : popa Ionaşco "fiul lui popa Ioachim,
nepotul lui T1mpa vătav, strănepotul lui Micul '" . La 1 0 februarie 1 607,
•

•

•

.

•

•

.

.

.

•

. .

patru boieri mari : un mare vornic, un hatman, marele postelnic şi vis
tierul dădeau de ştire, printr-un zapis, că mai sus numitul popă "şi-au

v1ndut toatd dreapta parte de ocină şi dedină, care a fost a tatălui său,
popa Ioachim, cît se va alege din satul Răteşti, pe Topoliţa, care este 1n
tinutul Neamţ, din vatra satului şi din ape şi de pretutindeni şi cu
'
grădini şi cu două case gata de faţă '" , tot lui Toader Boul, pentru şasezeci

galbeni ungureşti 1 2• In aceC!aşi zi domnul ţării, Simeon Movilă voievod,
întărea vînzarea făcută, desigur .,de a lui bună voie, de nimenea silit,
nici asuprit, clt se va alege din Răteşti'" 13,
1 Ibidem, 11/XVII,

11 Ibidem. nr. 87.
10 Ibidem, nr. 99.

nr.

�.

11
Ibidem, nr. 1 67.
12 Ibidem, nr. 1 02.

'lll

Ibidem. nr. 1 0.1
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Printr-un document original, dar nedatat, Constantin Movilă
voievod îi reîntăreşte lui Toader Boul cumpă[ătura de la Lupul Haruţul
diac "1ncă din zilele răposatului părinte al domniei mele, Eremia Movilă

voievod şi are întărire de la părintele domniei mele răposatul Simeon
Movilă voievod . . " 14. Şi rînd pe rînd răzeşii din Răteşti îşi vînd ocinele
.

şi dedinele lor numai şi numai lui Toader Boul, adevărat monopolist.
Astfel, acelaşi voievod, la 25 ianuarie 1 61 O, are înaintea sa pe " Tudora,

fămeia lui Isac Roşea visternice/, fata Sofroniei, nepoata Micului şi stră
nepoată Costei, feciorul lui Dragoş", care, tot "de a ei bună voe, de nime
nea silită, nici asuprită şi au vlndut a ei dreaptă ocină şi moşie din uricul
ce au avut de la strămoşul ei, Costea Dragoş, de danie de la preabunul
Alexandru voievod, din a treia parte, jumătate, de sat Răteşti, partea a
treia, ce iaste pe Topoliţa . . . drept optuzeci de taleri bătuţi" 15•

Şi mereu, unul după altul, răzeşii coborîtori din vitejii dragoşeşti
s e rînduiesc în faţa domniei, a marilor dregători, sau numai a micilor
slujbaşi locali, grăbiţi şi - fără - îndoială - neasupriţi, spre a se vinde
aceluia, care avea în mîinile sale tăria şi puterea hipnotică şi de neînvins
a banului. Aşa se explică, cum numai la o săptămînă, la 1 februarie,
şapte martori, între care şi cîţiva dregători săteşti, mărturiseau, sub iscă
litură şi aplicarea a cinci peceţi inelare, " cum au venit 1nnaintea noastră

V ădeanul vist[ernicel], cu a sa lămeie, cu Grozava, lata Gănăei, de
nimene nevoiţi, nici asupriţi şi au văndut a lor dereaptă ocină ce-au avut
femeia sa, Grozava" , cu treizeci taleri lui Toader Boul 16, Şi în chiar
cursul aceleiaşi săptămîni, la sfîrşitul ei, la 7 februarie 1 610, un altul,

care bătuse drumul pînă la laşi, se afla în faţa a cinci boieri mari în
frunte cu marele vornic al Ţării de Sus, mărturisind că "a venit 1naintea

noastră Nechiior, fiul Solroniei, nepoata lui Micul, strănepoata lui Coste,
fiul lui Dragoş, de bună voia lui, nesilit de nimeni, nici asuprit . . ", ci
.

aşa, de plăcere, din dorinţa de a nu mai avea ocină şi dedină, vînzînd-o
lui Toader Boul vistiernicul cu 30 taleri de argint 17.
Fără prea multă zăbavă, exact la o lună, şi tot la Iaşi, înaintea
domnului şi a boierilor mari şi mici, pe care doreau să-i vadă, "Sava şi
sora lui, Grozava" , mlădiţe din bătrînul Dragoş, îşi vindeau şi ei partea
lor, "a patra parte din a treia parte din satul Răteşti . . . pe Topoliţă şi loc
de moară pe Topoliţă şi din vatra satului şi din ţarină şi 11neţe şi din tot
locul" , cu 80 taleri, lui Toader Boul 18. Cui altuia decît vistiernicului ?
Rîndul continua neîntrerupt, pînă la epuizare, ca şi cum răzeşii se
hotărîseră să nu mai lucreze pămîntul, să mai aibă case. grădini,
fineţe, vite.
14 Ibidem, nr. 1 67.
1 5 Ibidem, nr. 362.

1d Ibidem, nr. 865.
17 Ibidem, nr. 366.
11 Ibidem,

n.r.

372.
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La 1 6 martie, deci numai la o săptămînă, " Tudora şi sora el Erina şi
fratele lor Nechifor . . . toţi strdnepotii lui Dragoş, de bund voia lor . . .
şi-au v1ndut dreapta lor ocind, pentru trei sute de taleri bdtuţi", lui

Toader Boul 19,
In cele din urmă n-a mai rămas nimeni, care să mai aibă ce vinde.
In felul acesta vislujenia lui " Costea al lui Dragoş de la bdtr1nul şi prea
Bunul Alexandru voievod" a incetat a mai fi a răzeşilor. Viermele,
Toader Boul vistiernicul o lichidase. Dar nu de tot.
In dricul lunii martie din anul 1 6 1 3, doi drumeţi, care veneau de
sub munte, băteau la uşa Păscălinei Stroicioaia, logofetaasă văduvă,
retrasă la Cotnari. Drumeţii erau : popa Ionaşcu şi diaconul Larion din
Răteşti. Veniseră s-o roage " pentru sufletul pdrintelui nostru, lui Stroici
logofCftul şi a fiiu-sdu" . . . , spune logofeteasa " ca de sd ne 1ntoarcd banii",
pe o jumătate de sat Unghenii, de pe Moldova, pe care o cumpărase
logofătul de la Haruţul, de la Găneşti şi · de la Tîmpeşti. "Dece noi am

socotit cd avdm bogate ocine şi fCfrd de aceia. dece ne-am vorovlt cu
fiiu-meu Ionaşco Stroici, ca de sd ne 1ntoarcd banii, 280 taleri . . . Dece,
deaca le-am luat banii, noi le-am fCfcut şi zapis, ca de sd-şi ţie oclna şi
moşia, ca şi mai-nainte vreme . . . " .
Prentr-aceia, acestu zapis, maicd-me m-au Jnvdţat, iard eu cu mlna
me l-am scris " . Mama şi fiul au iscălit, întărind zapisul de intoarcere a

pămîntului 20, cumpărat de acel, care s-a apucat de sabia unui dărăban,
pe cînd era dus să-i taie capul, "sd moard cu răscumpdrare, cd era om
de hirea lui inimos"

2 1.

La 24 aprilie 1 62 1 , Alexandru Iliaş voievod întărea diaconului
Larion cumparaturile sale din satul Rădeni, de la fratii săi, Gherasea,
fiul lui Timpea vătav şi Nicoară Bechea, fiul Tîmpoaiei, precum şi pe
cel e de la popa lonaşco, fiul popei Iachim din Răteşti, a opta parte din
jumătatea satului Răteşti 22,
In primăvara anului 1 623, la 25 martie, zi poate cu tîlc aleasă de
către acelaşi diacon, Larion, rămurică încă verde de pe trunchiul bătrî
nului Costea Dragoş, s-a înfăţişat cu încredere şi hotărît altei giupănese :
Agafia, a răposatului Toader Boul. Din ziua aceea ne-a rămas un petec
de hirtie, scris în limba română, cu pecetea ei şi încă cu alte trei ale
martorilor. Agafia vistierniceasa mărturisea "cum am fost cumpărat

cu vistiiarnicul 1mpreun1, dumnedzdu-iarte, nişte pdrţi di ocini din
Rdteşti, de la Tudora şi de la sora ei, Erina şi de la fratele lor Nechifor
şi de la nepoţii lor, Sava şi Grozava, feciorii lui Ionaşco Ganea. Dupd
acea au venit semenţiia lor, diiaconul Larion de s-au rugat, dupd moartea
19 Ibidem. nr. 375.

20 Ibidem, III/XVII, nr. 1 98.
2 1 Miron Costin., OperP., Erl. d11t. 1 958, p.
22 Acad. R.P.R., op. cit., V/XVIII, nr. 56.

30.
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glupdnului, ca sd ne Jntoarcd banii pe acele pdrţi de ocini din Rdteşti, ce
s1nt mai sus scrise.
Deci eu de bunJ voia mea, mi-am luat banii de la diiaconul, toţi
dţi mi-au spus 1n derese şi am dat toate deresile, ce am avut, 1n tru măna
diaconulul, ca să-i hie lui ocini" 23•

Cum diaconul Larion avea acum părţi din satul Ungheni, aflat şi
acesta pe Topoliţa, la vărsarea în Moldova 24, pe care le răscumpărase
de la Păscălina Stroicioaia 25, a făcut schimb cu Ştefan, fiul lui Toader
Boul, primind o parte din Răteşti 26, aşa cum se vede din originalul slav
de la Miron Barnovschi voievod, din 20 ianuarie 1 628, prin care acesta
intăreşte schimbul de ocine 27.
Acelaşi voievod întăreşte, la 1 2 martie 1 629, lui Lupul Răspop aprod,
partea cumpărată cu 80 taleri de argint, din Răteşti, cu case şi cu tot
venitul din cimp şi din pădure şi din fînat şi din vatra satului, de la
Iuraşcu şi fraţii lui, Simion şi Savil şi sora lor Ioana, fiii lui Ionaşcu,
nepoţii lui Timpa 28, Diaconul Larion nu s-a lăsat. A răscumpărat şi
această parte de la Lupul Răspop aprod, pe care Vasile Lupu voievod
i-a intărit-o lui Larion diaconul la 1 6 martie 1 638, cînd i-a întors cei 80
taleri de argint. Şi tot atunci i s-au întărit părţi răscumpărate de la Ştefan
Boul şi de la fraţii lui Toader Boul vistiernicul, partea popii Ionaşcu şi a
fraţilor săi, fiii popii Ioachim, nepoţii lui Timpa vătav, strănepoţi lui
Micul, cu 60 galbeni ungureşti, precum şi alte părţi, pe care le cumpă
rase Toader Boul vistier de la Tudora şi de la sora ei Erina şi fratele
lor Nechifor şi de la nepoţii lor, Sava şi Grozava, fiii lui Ionaşco Ganea,
fiii Sofroniei, strănepoţi lui Costea al lui Dragoş, din jumătate de Răteşti
a treia parte din jos, cu loc de moară în Topoliţa, cumpărată de la Ştefan
Boul şi de la fraţii lui cu trei sute de taleri bătuţi. De asemenea, partea
lui Haruţul pe care de la acesta o cumpărase Toader Boul, iar Larion a
făcut schimb cu fiii acestuia şi cu fraţii lui, Larion dîndu-le în schimb
partea din Ungheni, pe care, cum am arătat mai sus, o răscumpărase de
la Păscălina Stroicioaia şi de la fiul ei Ionaşcu Stroici. Pe aceasta a dat-o
fiilor lui Toader Boul, pentru partea lui Haruţul. I se întărea apoi cumpă
rătura sa din Răteşti, cu 24 taleri de argint, de la nepotul său popa
Ionaşcu, fiul popii Iachim, precum şi o parte de ocină din Răteşti, cum
părată de la fraţii lui, Gherase fiul lui Timpa vătah şi Nicoară Bechea,
fiul Tîmpoaei, cu zece galbeni ungureşti şi, în sfîrşit o parte de ocină
din Unguraşi, cumpărată de la Luca, Anton şi Oghiţa, fiii Erinei şi de la
Sava şi Grozava, fiii lui Ionaşco şi de la Toader, fiul Tudorei, nepoţii
13 IbJdem, m. 27a.
24 Ibidem, 11<1/XVII,

25
26
27
28

nr.

198.

Ibidem, II/XII, nr. 1 67.
Ibidem, III/XVII, nr. 198 şi II/XVII, tar. 167.
Ioan Neculce, revistil, laşi, J2, nr. 22, p. 353.

Ibidem.
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Sofroniei şi de la Andreica vătah, fiul lui Lupul, ce se va alege, cu
treizeci taleri argint şi altă parte din Unguraşi, " ce el a întors şi a rclscum
părat de la Ion Popclscul din Urecianiu , pentru 60 taleri argint 29,
Pentru partea răscumpărată de la Lupul Răspop şi întărită de Vasile
Lupu voievod la 1 6 martie 1 638, diaconul Larion a fost dat în judecată.
Aceasta s-a făcut de acelaşi voievod şi "svatul său" la 5 iunie 1 640.
Păntelei, nepotul său, fiul lui lonaşco Bebechiu şi Isac, ginerele său şi
Antemia, fata lui Bebechiu îl pîrîseră la domnie pentru o bună parte de
or:ină din Răteşti, pe care o vînduse Iuraşco, Simion, Savin şi Ioana,
fraţii lui Păntelei şi ai Antemiei, toţi feciori ai lui lonaşco Bebechi, cu
case în vatra satului şi din tot locul cît este partea Lupului Răspop apro
dul, cu 80 taleri. Dar Lupul aprod cînd a vîndut partea sa a întrebat toată
semenţia lui Pentelei, cine vrea să-i întoarcă banii. Atunci nu s-a găsit
nimeni dintre aceştia, care s-o cumpere. A vrut s-o vîndă mai întîi la
străini, dar popa Larion şi-a vîndut o altă ocină ce-o avusese la Bîrgăoani
şi cu acei bani a luat partea de la Lupul aprod. Domnia şi întregul sfat
de judecată i-a dat cîştig de cauză lui Larion diaconul 30,
Ramura dragoşească, în persoana diaconului Larion, a restabilit,
aproape în întregime, moştenirea răvăşită ca de furtună de către Toader
Boul. Cu un zapis din 22 mai 1 645, Larion atestă din nou că a dat Agafiei,
văduva lui Toader Boul, acea a treia parte din tot satul Ungheni, primind
de la ea a treia parte din jumătatea din j os din Răteşti. " Iar de se va afla

cineva, dintru oamenii noştri, să să acolisasccl de aceia ocincl, aceia
oameni scl aibd a-şi 1ntreba cu mine sau cu feciorii mei u 31•

Imbătrînit, dar dîrz, diaconul Larion putea să se mîndrească cu
faptele '!ale şi să-i trateze de sus p e aceia care odinioară aduseseră la
sapă de lemn pe străvechii răzeşi din Răteşti, neamurile sale. Poate aşa
s-ar explica porunca lui lstratie Dabija voievod, din 30 ianuarie 1 663,
către Iftimie Boţul fost pîrcălab de Neamţ, să meargă şi să scoată pe
Larion diaconul de pe moşia boierului Boul, din Răteşti 32.
In mijlocul verii din anul 1 668, la 21 iulie, vornicul Ursu, după
poruncă domnească de la Iliaş Alexandru voievod, ca să hotărască locul
de codru al Ţolicilor, "a s tr1nsu oameni buni de prin pregiur, megii�i :

pclrintele şi rugătoriul nostru Gavrilie săhastrul şi ermonah Nicanul de
Cetatea Niamtului, erodiiacon Dosottei de Săcul . . . diaconul Ioan de
Răteşti . . . Irimiia de Răteşti, Isac de acolo, Gheorghitcl de acolo . . . u 33,

oameni care au trăit în acest sat, sat care a fost, dar nu mai este, ultimii
pe care-i mai cunoaştem din Răteşti, în acest secol de fărămiţare şi refa
cere a Răteştilor.
29
80
31
32
33

Arh. SI. laşi, CCCXL/31 .
Acad. R.S.R., CCXXI/1 1 .
Idern Achizitli noi, 1!53/6, 1 953,
Ioan Neculce, revistll, idem, p. 354.
Clişeu şi fotocople dupll orig. la D. Constantinescu, Tg. Neamt.
,
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Peste o sută de ani satul acesta nu mai era al răzeşilor, al celor
ce mai supravieţuiau strîmtorati de alţi viteji pe măsura lui Toader
Boul, ci al lui Iordachi Lazul biv vel paharnic. Face să cunoaştem pe
aceşti răzeşi şi hotarele moşiei care nu mai era a lor : la 25 mai 1 782
Miron Vîrnav şi Toma Moţoc din poruncă domnească stabileau hotarele
Răteştilor, proprietatea lui lordachi Lazul, arătînd că hotarul Răteştilor
dinspre "amiazdnoapte pe capul moşiei Răteştii" , într-o poiană din dum
bravă, prin poiană şi dumbravă ., păn[d] în Movila gdunoasă ce iaste în

margine[a] dumbrdvii din sus . . . şi din Movila găunoasd . . . în Moldova,
apoi spre apus la apa TopliţW . . , ; dinspre Ingăreşti "pin dumbravă, în
lungul moşii, pdnd ce-am eşit în cămp şi de acolo tot înainte pin cămpu,
pilr la o movild mare, ce să numeşte Cetilţuia şi aldturi cu movila, pe
din gios
". Pe lîngă hotarnici au iscălit răzeşii : Ştefan Stihi, Grigori
.

.

.

Borşu, Grigoraş Borşu, Lupul Hociung, Stamate Hociung, Iordachi Haei,
Solomon Hoci, Costachi ginerele lui Ion Hociung şi alţi martori din
satele vecine 34• La 1 august 1 796 Alexandru Calimach porunceşte
boierilor Lupul Balş biv vel spătar şi vornicului de poartă Barbu
Tîrşoreanul, să meargă la Zvorăneşti şi să hotărască moşia care ar fi
împresurată de moşia Unguraşii a păhărnicesei Smaranda Lazu şi alţi
răzeşi din Răteşti, ambele ale ei 35• In aceeaşi zi voievodul se adresează
atît păhărnicesei cît şi răzeşilor stăpîni în Răteşti şi l,Jnguraşi, că a numit
hotarnici şi la data c e se va hotărî, să fie la faţa locului. Zvorăneştii erau
proprietatea mănăstirii Neamţ 36,
Nu ştim prin ce împrejurări Răteştii au ajuns în stăpînirea lui Lazu.
Fapt este că acum Răteştii sînt cei care se întind peste vechile hotare,
evident Răteştii noilor stăpîni, nu cei seculari. Stăpîna, care acum poate
că era văduvă, s e umfla întocmai proverbului, " ca broasca în tău" , întin
zind hotarele de jur împrejur, ceea ce firesc a dus la judecăţi, care nu
se mai isprăveau. Astfel, la 27 ianuarie 1 800 vechilul mănăstirii Neamţ
se plînge la domnie, că Smaranda Lăzoaia, de la 26 octombrie, cînd tre
buia să se judece, de abia la 20 decembrie a putut fi adusă la divan, deşi
are casă şi stă în laşi. Urma să se dea o dovadă că, pînă la finele lunii
mai, va duce hotarnici pe cheltuiala ei. Pînă acum însă n-a dat această
dovadă şi vechilul stă de trei luni în laşi. Se cerea domniei s-o silească
să facă acest lucru. Domnia porunceşte vorniciei de aprozi să treacă
la executare 37•
La 30 ianuarie Smaranda Lazu dă înscris călugărilor că va duce
hotarnici şi neaducînd va răspunde cinstitului divan 38• După cinci luni
mănăstirea plîngîndu-se din nou domniei că Smaranda Lazu n-a adus
34

as
36
ar
as

Arh. St. Buc,

M-rea Neamt, XXI/15.

Ibidem , XX!/Hi.
Ibidem, XXI/17.
Ibidem, XXI/ 19 .
lh.JJ:tem,

XXT/20.
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hotarnici, cere să fie pusă în stăpînire după judecata divanului. Domnul
cere vel logofătului Ţării de J os să cerceteze şi să arate cum stau lucru
rile 39, Mănăstirea arată domniei că în urma plingerii de mai sus, vel
logofătul a chemat-o pe Smaranda Lazu să justifice de ce n-a dus hotar
nici pînă la sfîrşitul lunii mai. Ea a răspuns că mănăstirea .,rdu şi ldrC1

cale să acolisăşte de dumneaei şi clnd i-a da rnlna va duce . . . şi alte
multe cuvinte fără de nici un temeiu" , . . . bătîndu-şi joc" de mănăstire.
.,

In consecinţă cere carte de stăpînire după uricul lui Ştefan, arAtind că
de veliţii boieri ea .,nu are nici o siială" . La 9 iunie, semnind personal,
domnul porunceşte logofătului Ţării de Jos : "Faţă adudnd pe pdhdrni
ceasă, sd-i arăţi porunca domniei mele, că dacă pJnd la zece a viitoarei

Juni iulie nu-şi va aduce hotarnici, după zapisul ce are dat şi va mai
prelungi, vom da carte de stăp1nit măntistirii după scrisorile ce are şi ln
urmă orice arătare va face, nu i se va da ascultare" 40• Şi a mai trecut
aproape o jumătate de an fără nici o urmare. La 4 noiembrie vechilul

mănăstirii iarăşi se plînge domniei că, de un an umblă să-şi scoată
Zvorăneştii şi Petricanii ce pătimesc de împresurarea moşiilor Unguraşii,
Răteştii şi Urechenii Smarandei Lazu şi - culmea - : Ea a dus hotarnici,
care au săvîrşit cercetarea, făcînd al doilea rînd de hărţi, ce se află
acum la Iaşi. Cere să rînduiască pe logofătul N. Roset şi pe vornicul
Manolachi Conachi " ca adunlndu-se la sfănta mitropolie dimpreund cu
dumnealor veliţii boieri, sd cerceteze şi să giudece" . Domnul porunceşte :

"Dumnealui vei vornicul de aprozi, pricina aciasta să se cercetezi d'e
cdtre preasfinţie sa părintele mitropolit, faţă fiind şi dumnealor boern
cerşuţi, dinpreună cu dumnealor vcliţii boeri şi cu anaiora să avem
ştireM 4 t. Şi au mai trecut trei săptămîni, în care timp . . .

Mănăstirea iarăşi se plînge domniei, că de o lună de zile păhărni
ceasa şi hotarnicii ei sînt în Iaşi şi de două ori veliţii boieri s-au adunat
la mitro?olie ca să cerceteze pricina şi ea tot n-a venit, sub motiv că
nurs gata hărţile, hotarnicele, acte de care are nevoie. Cere să fie poftită
la divan, sau să pună vechi!. Ea lungeşte boala, r.a mănăstirea să nu
poată ridica fînul care-i făcut pe moşia mănăstirii. Domnul dă poruncă :

"Dumneata vei vornic de aprozi, să arăţi păhărnicesei ca sd ias[d] numai
dedt la giudecatd, căci neurmtnd şi mai prelungind, vom da carte de
stăptnit mănăstirilor şi urmă orice cereri va faci nu va fi ascultatd" 42•

Şi 1 Nimic. Domnul a poruncit şi tot el a auzit.
Vechilul mănăstirii se plînge că "de un an de zile şi trei Juni" stă
în laşi şi în fiecare zi vine la divan . . . Păhărniceasa, deşi în laşi, nu vine
la judecată, deoarece harta făcută de Andronachi Donici banul şi cele
aflate de el au arătat adevărul, n-a primit nici hărţile nici hotarnica. După
39 Ibidem,
40 Ibidem,
4 1 Ibidem,
42 Ibidem,

XXI/21.

XXI/22.
XXI/23.

XX1/2A,.
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alte trei luni şi trei vadele date de domn, judecata nu s-a făcut, stăpînire
nu i s-a dat mănăstirii, iar veliţii boieri au mai dat un termen : 1 O mai.
.,Ne cutremurdm vdzind nişte urmdri a pdhdrnicesei, aşa nebdgcltoare
de samd de luminatele porunci ale Jndlţimii tale . . . Domnul iar porun
ceşte vornicului de aprozi, să-i arate păhărnicesei că dacă de azi " păr la
o sdptdmind prelungind nu va sta la giudecatd, sd va da carte de stăp1nlre mdndstiril" . La sfîrşitul vadelei să-i aducă la cunoştinţă domnului,
•.

dacă s-a prezentat păhărniceasa spre a săvîrşi hotărîrea . . . 43• Pe păhăr
niceasa Smaranda Lazu n-o durea capul. Ea era stăpînă si ca stăpînă ştia
ce are de făcut, numai că zilele au şi ele un sfîrşit. Păhărniceasa s-a stins,
dar a răsărit Pulcheria, cu aceleaşi apucături, continuînd opera părin
tească, judecîndu-se pentru nenumăratele mosii pe care le avea în jur.
Astfel, judecăţile nu se mai isprăveau, în vreme ce hotarnici însărcinaţi
cu stabilirea drepturilor pe bază de documente şi geometri cu măsurători
ale timpului, întocmeau planuri şi hărţi, alergînd la deal si la vale, în sus
şi in jos spre a face ceva care să lămurească pe cei în drept, timp de o
jumătate de veac.
La 10 mai 1 847 comisul Dimitrie Iconomu hotarnic obştesc si serda
rul Osvald Scartat geometru ţinutal, în prezenţa lui Costachi Catargiu
agă, sotul Pulcheriei, au încheiat o .socotinţă", cind s-au prezentat hotar
nice şi documente, urke, hrisoave, ispisoace, mărturii mai de demult,
pomenind şi hotarnica moşiei Rătesti " pe unde au hotdr1t dumnealui
Negre, pe din gios de sat IJntina, apoi pe apă in sus, de la apă 1n stejar pe
deasupra Cetdţuii, de la Cetăţuie Jn Movila găunoasd" ( fintina din j os de
sat desfiinţată şi mîlită de vărsarea apelor) "st1nd IlLlmai curgerea apei
de la lzvoard ; după zicerea ispisocului de la f1nt1nd pe apel Jn sus şi alt
punct mal lirescul Cetdţuie . . . fiindcd stejarul pomenit Jntre aceste
semne nu sd alld . . . , movila la punct firesc . . . mdcar că 11nt1na nu sd
cunoaşte . . . cd nici au fost cu putinţă a răm1ne după dte vărsdri de ape
au putut urma 1n curgere de aşa 1nvechitd vreme, o adeverează curgerea
apei de la izvoard, care vine la zisa ispisocului . . . " 44• Şi au mai trecut
cinci ani, cînd "Pdstrăvenii şi cu părţi din Rdteşti" erau proprietatea
Elenei Sturza, n � scută Catargiu 46• "Părţi din Rdteşti" . . . Costea Drago

şevici, fiul Viteazului Dragoş . . . vislujenie, . . . urie şi întăritură . . . atita
4.S

lbldem, XXI/25.

44 IhftfP.m, XXJ/7.t.
45 Acad. R.S.R., CCLX(18S.
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tot. Celelalte, ceilalţi nu mai sint. Nu mai sint nici codrii virg1ru, cu
Poiana Zîmbreştilor in hotarul Băţăteştilor, din care porneau turmele
sprintene ale zimbrilor, spre cristalinele unde ale Moldovei, la fireasca
adăpătoare legendară, de o parte a albiei fiind Bourenii, iar de cealaltă :
Răteştii, care nu mai sînt. Exact ca în basme : " A fost odatd un sat", tn
pămîntul căruia putrezesc oasele celor care au zămislit această ţară, peste
care noi călcăm fără să ne înfiorăm, dar hrănindu-ne din seva lor eternă,
ca şi pămîntul, ca şi Ţara.

LES VILLAGES DE DISTRICT NEAMŢ QUI ONT DISPARU (1). RATEŞm

RESUME
Rliteştii du district Neamt, village disparrut, a ete une ancienne site du siecles
XIV·e une legendaire localile Bourenii, pres de ou Dragoş volvode. fondateur de la
Moldavie, a tue l'aurochs. Le maitre du vilLage d'apres les documents s'appellait
Costea Dragoşevici, fils du seigneur Dragoş Viteazul un des pillons sUI qui s-appuaient
la Moldavie sous les regnes des six volvodes : Pierre 1, Roman 1, Etienne 1, tous freres
mouchallns· (Muşat), puis Roman II, Juga et Alexandre le Bon.
Les paysans libres ( rlizeşi) menaienl leur vie tranquille, jusque au commencement
de XVII siecles ; alors un voisin de ce vil!age, Toader Boul le tresorier (vistiernic),
l'un des plus gr•and exploitateur connu par des documents, commenca a leurs emprunter
de l'argents a gros enteret. Le�; paysans ont perdue leurs anciens heritages. P arrr 1 eux
s'est dislingue un paysan libre, Larion, qui petit a pctit rachete presque tout ce qui
avait ete accapare par l'exploitA.tPur.
Jusqu'a la 11 oitie du siecle XVII-me le vlllage etait enrore la propriete des
desc-endants de Dragoş Viteazul ; mais, apres une nouvelle, dif!icile periode, englouti
de nouveau, le village, appartie nt a Toa<ler Boul, sur son nom lordachi Lazu.
.
Jusqu'a la moilie du s i ecle XIX-me se sont poursuivis sa.ns cesse des proces.
des
A la fin, ce village n'exisle plus que sous terre ou l'on trouve les vestiges
heros, qui ont batit ce pays. Il y avait une fois un village n'est plus.
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CONTRWUTII LA ISTORICUL PRIMEI FABRICI DE HIRTIE
DE LA PIATRA NEAMŢ
de DUMITRU RUSU

Fabrica de hirtie de la Piatra Neamţ, prima întreprindere de acest
gen din ţara noastră, a stat în atenţia istoricilor, care au prezentat-o î n
studiile lor d e l a apariţie pînă l a faliment. Majoritatea autorilor au
folosit ca surse de informaţii, materialele de arhivă din laşi şi Bucureşti
neglijînd pe cele locale. Considerăm necesară studierea acestora şi împle 
tirea lor cu datele informaţionale din documentele de arhivă şi publica
ţiile existente t.
Dezvoltarea culturii din Ţările Române în prima jumătate a seco
lului al XIX-lea, reclama un consum tot mai mare de hîrtie. Producţia
marilor de hîrtie existente în vremea domnitorului Petru Şchiopul era
departe de a satisface cerinţele interne şi hîrtia se importa în conditii
dezavantaj oase. Situaţia a determinat pe oamenii progresişti ai vremii
să încerce introducerea unei fabrici de hîrtie care să aducă avantaje
ţării. Perioada anilor 1 834-184 1 este plină de î ncercări în acest
sens, de care sînt legate numele lui N. Canta şi A. Reindenbach, sortite
însă eşecului.
Ridicarea primei fabrici de hîrtie a fost o problemă de luptă, timp,
de continuii frămîntări şi căutări. In aceste condiţii, în al cincilea dece
niu al secolului trecut, Gheorghe Asachi, fondatorul industriei naţionale
de hîrtie 2, face demersuri pe lîngă Ocîrmuire pentru ridicarea fabricii
de la Piatra Neamţ. La doi ani de la încercarea nereuşită a lui
A. Reindenbach, Asachi înaintează o cerere domnitorului Mihail
1

Gh. Ungureanu, Fabrica de hlrtie a lui Gh. Asachi de Ia Petrodava, tn Anuarul
LlceuluJ ,,.PP.t ru RnrP.ş" rlln Piatra NP.nmt, 1 9�3--- 1 934, p. 8�7 1 Valerian

I nceputurile Industriei de h1rtiAJ Jn Moldova, tn Al'lalel e ştiinţifice ale
Universil�tii "AI. 1. Cuza" din laşi, 1, 1 955, fasc. 1-2 ; Z. N. Augustin Pop, Un
memoriu despre fabrica de hlrtie a lui Gh. Asachi, in St udii şi cercetdri de biblio
logie, l, 1 955, p. 238 şi urm.
2 Z. N. Augustin Pop, op. cit., p. 239.

Popovici,

Memoria AnJ.iquilaUs,

lll , 1 97.1 .
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Sturdza a. Documentul p oartă data de 10 ghenari 1840 şi locul tntocmiril
Eşi 4• Cererea proiect scotea în evidenţă necesitatea construirii fabricll,
deoarece ,. consumaţia hirtiei au agiuns in Moldova a f1 mare şi insem
nătoarea sumă de bani să trimet piste hotar pentru importaţia acestui
fabricat'; 5• In continuare se mentiona că : ,.o fabrică de hirtie nu poate
lucra de nu va avea dreptul de aşi putea aduna material adică peticile
prin însuşi a ei oameni" s. Pentru a convinge pe domnitor de avantajele
ce le-ar aduce înfiinţarea un�i fabrici de hirtie, inginerul citează politica
de sprijin şi încurajare a acestor industrii de către ,.guvernurile altor
staturi . . . precum Transilvania şi Austria" 7.
După un timp relativ scurt de la înaintarea cererii, domnitorul
aprobă proiectul cărturarului şi-i trimite avizul favorabil la 1 7 ianuarie
1 840. Tot acum, viitorul proprietar primeşte privilegiul de monopol pe 8
ani pe care îl reclamase cu ocazia înaintării proiectului. Acest privilegiu
este apoi prelungit pe timp de 1 2 ani, acordindu-i-se şi monopolul procu
rării materiei prime şi al aprovizionării cu hîrtie a cancelariilor publice s.
Privilegiul era însă condiţionat de punerea în funcţiune a fabricii in timp
de un an de la data aprobării, în caz contrar acesta fiind pierdut. Nu ştim
în ce măsură Gheorghe Asachi a putut respecta clauza Odrmuirii,
deoarece fabrica de hîrtie de la Cetăţuie - Piatra Neamţ a intrat in func
ţiune la 8 noiembrie 1 841 cu prilejul zilei onomastice a domnitorului.
Deşi punerea în aplicare a proiectului a întîrziat, se pare că proprietarul
s-a bucurat de privilegiul dat de domnitor la 1 7 ianuarie 1 840. In perioada
respectivă nimeni n-a mai incercat înfiinţarea unei fabrici de :b.irtie în
Moldova, şi ca atare Asachi şi-a păstrat privilegiul.
Deschiderea fabricii de la Cetăţuia a avut un larg răsunet în rîndul
populaţiei din oraş şi a păturilor sociale din Moldova. Periodicele vremii
Albina Românească şi Spicuitorul elogiau in paginile lor acest eveni
ment important pentru industria ţării. Ziua prea inălţatului domn, s-au
serbat aicia (la Piatra Neamţ - n.n. ) prin un tedeum ce s-au cintat la
vechea biserică a Sf. Ioan. Tot în ziua aceia s-au făcut sfinţirea şi deschi
derea acii intii fabrici a Moldovei, care dumnealui aga Gh. Asachi au
înfiinţat în apropierea poliţiei pe locul numit Cetăţuia" 9,
Revista releva în continuare caracterul sărbătoresc al inaugurării :
,.Pe marginile acestei mici proprietăţi se înălţa un arc impodobit cu fes
toane de frunzari şi stema ţării, sub care se cetea ,. Intîia fabrică a
Moldovei" , iar despre alta ,.Fie o mie" 10• Jurnalul vornicului Miclescu,
•

3 Gh. Ungureanu, op. cit., anexa 1, p. 85.

4 Ibidem.
5 Ibidem.

6 Ibidem.

p. 86.
Istoria României, voi. III, Bucureşti, 1 964, p. 964.
9 Albina Româneascif, nr. 91, din 1 6 noiembrie 1 841 .
10 Ibidem.
7 Ibidem,

a
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intocmit cu ocazia inaugurării, relata : "au inceput a lucra fabricarea
hîrtiei care în curgere a trei citerturi au făcut ace tntîe coală de
hirtie velină cu marca Moldovei şi ţifra preatnălţatului domnului in
veletul 1 841 11 u.
Festivitatea inaugurării luase o amploar e mare intrucit se realizase
cevf!. măreţ pentru vremurile acele - se construise prima faBrică in
accepţiunea adevărată a cuvîntului. Martorii acestui eveniment au mers
pînă acolo cu entuziasmul afirmînd că fabrica de la Petrodava . ar putea
figura in orice ţară unde de mult sînt întemeiate asămîne fabrici 11 12.
Afirmaţia trebuie privită prin prisma entuziasmului general care a
cuprins atît păturile oprimate, cît şi pe cele înstărite. Este adevărat că
întreprinderea de la Piatra era o fabrică şi nu o simplă moară de h1rtie
deoarece munca manuală fusese înlocuită cu tehnica maşinistă. Totuşi,
maşinismul nu era prezent in toate procesele de producţie şi de aceea
este greşit să punem semnul egalităţii între fabrica lui Asachi şi între
prinderi similare din Anglia sau Franţa unde capitalismul prinsese rădă
cini adînci. In prima jumătate a secolului al XIX-lea fabrica de la Piatra
Neamţ era un început al industriei capitaliste.
In opera de construire a fabricii, cărturarul s-a sprijinit în mod
deosebit pe M. de Hodoczyn, directorul şcolii de arte şi meşteşuguri din
laşi, " dupre a cărui plan s-au făcut toată această fabrică " 13. De real
ajutor i-a fost şi tînărul inginer Lascăr Stavri, fost elev al Academiei
Mihăilene. Lui îi sînt atribuite "construirea fabricii cu toate atenanţele
sale şi anume : localul propriu pentru fabrică, casele de locuinţă pentru
Asachi . . . , tragerea unui canal din Bistriţa în lungime de 320 m" 14• Maşi
nile necesare întreprinderii au fost aduse de la Viena şi Praga, iar mîna
de lucru calificată tot de peste graniţă. Insăşi proprietarul recunoştea că
a adus 8in "Wirtămberg şi alte ţări nouă fabricanţi cu ale lor familii" 15•
D. Asachi, fiul cărturarului, dă cu lux de amănunte o serie de date
despre maşini specificînd că erau aşezate pe "sistemul Holandez" 16 şi
produceau " trei feliuri de hîrtie : canţelarie, albî nr. 1 , canţelarie albi
nr. 2 . . " 17. In perioada de început fabrica avea trecute în inventarul
său : "3 maşini cilindrice căptuşite cu aramă, o maşină de tăiat petica,
2 prese de apă cu osii de fier, 3 prese de uscat . . " 18. Informaţiile locale
atestă intrutotul autenticitatea relatărilor de mai sus. Descrierea lor este
.

.

Il

Gh. Ungureanu, CIJII. cit., anexa II, p. 86.

1 2 Ibidem.

13 Ibidem.

1 4 1. Negre, Gh. Asachi. Viata, lucrdrile, scrierile sale şi epoca 1n care a trdit
1 788-1869, Imprimeria Judetului Neamt, 1 882, p. 74.
15 Albina Romdneascd, nr. 91, din 16 noiembrie 1 84 1 .
16 z . N . Augustin Pop, art. cit., p. 239.
1 7 Ibidem.
18 Ibidem, p.

1!38.
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asemănătoare. Fabrica avea .,trei maşini cilindrice, una de tăiat petica 
pentru că hîrtia se fabrica numai din cîrpe, două prese de apă şi trei
de uscat" 19•
Din izvoare reiese că in jurul întreprinderii se afla un fel de colonie
in care erau cazaţi lucrătorii. Existau .,douăspreze locuinţe pentru per
sonal, o cameră pentru maistru, o cameră de oaspeţi" 20. Existenţa colo
niei este atestată şi de informaţiile lor.ale. Un izvor pietrean din 1 882
redă în mod precis că fabrica a fost ridicată ., în partea de răsărit şi
meazăzi a oraşului Piatra" 21 nu în oraş ci, . departe ca de 3 km . . . pe
terenul drept al Bistriţei" 22 pe locul numit Cetăţuia. După o descriere
amănunţită a poziţiei unde s-a ridicat fabrica w un mic platou Ungă
poalele munţilor . . . , o poziţie încîntătoare . . . din moşia satului Văleni" 23
se arată că proprietarul a cerut locul acesta pentru w casele de locuinţă
pentru Asachi şi casele de locuinţă pentru lucrători" 24•
Fabrica era cornpartimentată pe ., ateliere spaţioase, hale pentru
depozitat zdrenţe, săli pentru curăţarea lor, camere pentru uscat hîrtia" 25•
D. Asachi nu uită să ne dea informaţii şi despre salarizarea lucrătorilor
di� fabrica tatălui său. Se plătea . 1 leu şi 20 de parale pentru un băetu
ajutoriu, şase lei pentru 2 lucrători, 3 lei vechi pentru un holendariu, 1 0
lei p e z i unui maistru" 26,
După inaugurarea oficială, fabrica pietreană produce hirtie apro
vizionînd autorităţile administrative şi judecătoreşti, cancelariile şi
şcolile. Tot pe hîrtie de la fabrica lui Asachi se tipărea la Iaşi,
Albina Românească, Icoana lumii, Mercuriul de laşi, sau Le glaneur
Moldo- valaque 27,
Informaţiile locale atestă procurarea materiei prime şi procesul teh
nologic. ., Petecele sînt mai întîi supuse unei operaţiuni care are drept
scop a le separa de colbul cu care sînt amestecate . . . sunt împărţite în
grup e după grosime, culoare şi gradul de vechime . . . sînt tratate cu leşie
pentru a fi curăţate de materiale grase " 28. Se trecea apoi la bătucirea
şi măcinarea lor pînă erau transformate într-o pastă fibroasă, care supusă
de mai multe ori la presă începea după uscare să capete un aspect ase
mănător cu hîrtia contemporană nouă. In sfîrşit, ultimele operaţii erau
tescuirea, lustruirea, tăierea în topuri 29, urmînd vinderea.
19 C. M a t a să V1ndt orii Piet rei, in Anuo.rul Liceului "Petru R.areş" din Piat.ra Neamţ,
,

1 933-1934, p. 1 49.
20 Z. N. Augustin Pop, art. cit .,
2 1 1. Negre, art. cit., p. 74.

p.

238.

22

Ibidem.
23 Ibidem.
24 Ibidem.

25 Z. N. Augustin Pop, art. cit., p. 23Q.
26 Ibidem, p. 239.
27 Apost olul, nr. 7--8, anul VI, 1 940, Piatra Neamt, p. 1.
28 Asachi, anul Il, nr. 1 3, din 1 martie 1 882, Piatra Neamt, p. 409---4 1 0.
29 Z. N. Augustin Pop, art. cit., p. 239.
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Lipsa forţei de muncă calificate autohtone, l-a determinat pe Asachi
să aducă specialişti de la Stuttgart şi din alte oraşe germane cu vechi
tradiţii în fabricarea hîrtiei. Numărul acestora fiind prea mic şi neputînd
satisface nevoile întreprinderii, obligă pe proprietar să apeleze la înles
nirile făcute de Regulamentul Organic cu privire la braţele de muncă
libere. Ca urmare, în baza articolului 99 din regulament, prin care lucră
torii din industria folositoare ţării erau scutiţi de bir, Asachi cere Viste
riei scutire de bir pentru lucrătorii din fabrica sa. Visteria răspunde favo
rabil la cererea cărturarului şi lucrătorii sînt eliberaţi de toate obliga
ţiile feudale. Intervenţia arată că în întreprinderea de la Cetăţuia se
folosea munca iobagilor şi ca atare un sistem de muncă semicapitalist.
Incuraj înd industria, clauzel e Regulamentului Organic i-au permis lui
Asachi să înlăture piedicile ridicate de menţinerea iobăgiei în procurarea
mînei de lucru necalificate.
Pare firesc să ne punem întrebarea - ce la determinat pe Asachi
sâ-şi ridice fabrica la Piatra Neamţ şi nu în altă parte ? Alegerea făcută
n-a fost întîmplătoare, întrucît aici putea fi folosită forţa motrice a
Bistriţei. Afirmaţia este ronfirmată documentar, dar şi existenţa cana
lului lung de 320 m construit de inginerul Lascăr Stavri, care făcea
legătura intre rîu şi fabrică. Avînd nevoie de forta apei pentru a pune
in mişcare maşinile, după un studiu prealabil al văii Bistriţei, Asachi a
considerat că locul cel mai nimerit pentru fabrica sa, era cel între .. Cindia
şi Văleni " 30, cunoscut sub numele de Cetăţuia. Locul era foarte indicat,
dar aparţinea Mănăstirii Bisericani. In această situaţie, cărturarul face
noi demersuri pe lîngă Mihail Sturdza primind sprijinul acestuia. ..La
19 mai 1 84 1 Mănăstirea Bisericani dă lui Asachi în schimb pentru 20
fălci din moşia lui de la Călugăra un loc aici la Văleni, în suprafaţă de
1 .200 stînjeni spre a-şi face fabrica de hîrtie" 31. Schimbul de teren îl
scutea pe proprietar de noi cheltuieli legate de cumpărarea sau închi
rierea pămîntului necesar construcţiei fabricii. In sfîrşit, ultimul factor
care se pare că l-a hotărît pe cărturar să-şi ridice fabrica la Piatra
Neamţ este legat de procurarea materiei prime. Se pare că aceasta se
putea aduna mai uşor în zona respectivă.
In prima parte a activităţii sale fabrica pietreană a găsit sprijin şi
înlesnire în privilegiile acordate de domn. Statul, în epoca de care ne
ocupăm, a promovat o politică de încurajare a industriei. Anaforaua dată
de Mihail Sturdza la 25 iunie 1 842 prevedea că : .. hîrtia trebuitoare în
lucrarea instanţelor din Prinţipat să se cumpere din acea lucrată
in fabrica O-lui aga Gh. Asachi statornicindu-se de către Sfat preţurile
pe fiştecare soi de hîrtie infăţoşat" 32.
anul VI, nr. 79, 1940, Piatra Ne«mt, p, 7.
31 C. MatasA, art cit., p. liS.
32 Arh. St. laşl, Tv. 1 768, op. 2017, f. 33.
ao Apostolul,

.
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Obligaţiile impuse instanţelor administrative şi judecătoreşti de a
cumpăra hîrtie · numai de la fabrica lui Asachi, care " . . . după hotărîrea
Sfatului se va plăti cîte 22 lei topul în tot cursul pieţii'' 33, trebuiesc
înţelese ca o tendinţă de sprij in venite din partea statului, ca o măsura
ce asigura înlăturarea concurenţei străine. Ajutorul statului a fost de
scurtă durată. Curînd, fabri-ca de hîrtie destul de prosperă la inceputul
activităţii sale, se va lovi de mari greutăţi, care o vor duce la faliment
Cancelariile din Moldova încep să se plîngă că hîrtia pietreană
este de proastă calitate în comparaţie cu cea importată din Imperiul
habsburgic , Hîrtia străină, relatau nemulţumiţii tot mai numeroşi, este
de calitate bună, poate fi folosită pe ambele părţi, nu ca cea moldoveană
categorisită, după informaţiile locale, in "hîrtie ordinară pentru băcăni şi
htrtie pentru scris" 34• Calitatea hîrtiei autohtone poate fi uşor constatat�
din documentele autorităţilor locale emise în anii 1 842-1 856 35, care dau
aprecieri negative acesteia.
Dornic să îndrepte lucrurile, Asachi şi-a dat toată străduinţa să
îmbunătăţească procesul de producţie şi calitatea hîrtiei. Incercările
sale s-au lovit de refuzul categoric al cancelariilor de a cumpăra hîrtia.
Situaţia se agravează cind, 1 2 fabrici de hirtie din Imperiul habsburgic,
pentru a înlătura concurenţa, şi aşa efemeră, a producţiei autohtone, scad
preţul hîrtiei. Ca urmare, cancelariile din Moldova şi in general toţi cei
ce aveau nevoie de hîrtie o cumpără de la fabricile din Imperiu care o
vindeau cu 1 8 lei topul faţă de 22 lei, ca Asachi. Edificator în acest sens
este documentul din 1 2 septembrie 1 852 prin care Asachi se plîngea viste
riei că : " Comisionarul fabricii de hîrtie însărcinat a îndestula cu hirtie
canţelariile instantelor de Tecuci, înştiinţează că isprăvnicia de acolo nu
voeşte a primi hîrtia moldoveană sub cuvînt că este scumpa" 36• De aici
reiese că fiecare ţinut al Moldovei avea un comisionar din partea fabricii
cu misiunea de a plasa hîrtia cancelariilor respective . La început siste
mul de vindere asigura piaţa şi ducea la consumul producţiei realizate.
O dată cu apari ţia concurenţei habsburgice reprezentanţii fabricii in
ţinuturi fac tot mai greu faţă sarcinii de a asigura desfacerea productiei
de hîrtie a fabricii lui Asachi.
Corespondenţa cărturarului din această perioadă, dusă cu fabricile
din străinătate, în scopul introducerii unor .,maşini de mai nouă cons
trucţie încît să poată fabrica pe zi una sută topuri şi mai mult, hîrtie de
scris în asemănarea celei străine" 37, arată preocuparea permanentă a
acestuia de a indrepta situaţia. Incercările repetate de modernizare teh33 Ibidem.

34 1. Negre, op.

cit ., p. 74.
Ibidem.
36 Arh. St. Iaşi, Tv. 1 768, op. 2017, f. 1 6.
as

37

Gh. Ungure1mu, art. cit

..

p.

84.
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nică n-au dat rezultatele scontate. Fabrica de Ia Piatra Neamţ l · pta tot
mai greu cu concurenţa străină şi îndeosebi cu cea habsburgică 38, Asachi
îşi vede salvarea în măsurile visteriei, cerîndu-şi drepturile fireşti, spri
jinul necesar menţinerii intreprinderii 39. Nu ştim în ce măsură 1-a
ajutat visteria dar din activitatea ulterioară a acesteia reiese că ajutorul
a avut mai mult caracter teoretic decît practic.
In condiţiile intensificării concurenţei şi a creşterii fiscalităţii,
fabrica de la Piatra este atrasă în circuitul pieţii externe. Lipsit de sprijin
şi concurat pe piaţa internă, Asachi trimite însemnate cantităţi de hirtie
în străinătate. Ţările care importau acest produs, între care Turcia, folo
seau hîrtia moldovenească la ambalaje. Acest fapt arată că produsul
fabricii pietrene avea o calitate inferioară şi nu putea fi vîndut la acelaşi
preţ cu hîrtia superioară de scris. Din această cauză cît şi a cheltuielilor
de transport, exportul nu era prea fructuos. In cele din urmă, Asachi
încearcă să,şi vîndă fabrica sau s-o arendeze producătorilor străini 40. In
acest sens trimite un anunţ sub forma unei foi volante publicaţiei germane
"Allgemeine Zeitung" prin care arăta că "îşi vinde sau arendează între
prinderea de lîngă Piatra Neamţ, nesilit de cineva şi numai că fiind func
ţionar e legat de capitală" H. Anuntul rămîne însă fără ecolL In aceste
condiţii fabrica trec e în stăpînirea lui Nicolae Vicol care o exploatează
pînă în 1 858 42. In 1 863, cu patru ani inainte de faliment, analele statis
tice ale lui D . Pop Marţian arătau că fabrica încă mai "producea hîrtie şi
mucava în valoare de 8.900 lei . . . avînd ca lucrători şi patru femei , sala
riul maxim fiind de 3 lei şi douăzeci parale pentru bărbaţi şi de 1 leu şi
20 parale pentru femei" 4a, prin urmare intreprinderea încă mai exista.
Agravarea contradicţiilor, sporirea concurenţei duce, în anul 1 867,
la falimentarea fabricii lui Asachi. Faptul nu a fost î n măsură să-1 descu
rajeze pe fiul acestuia, care în vederea reluării activităţii fabricii încearcă
în anul 1 873 să creeze o asociaţie 44, dar fără reuşită. Dîndu-şi seama că
Moldova vremurilor respective nu putea oferi un teren favorabil dezvol
tării industriei, renunţă definitiv la planurile sale.
Iniţiativa lui Asachi, figură luminoasă a culturii româneşti, timidă,
dar cu tendinţe progresiste, a fost o adevărată revolutie pentru vremurile
de atunci. Cauzele eşecului suferit de cărturar trebuiesc căutate în con
diţiile interne şi externe ale statului moldovean de atunci, în " vitrigimea
guvernelor, nepăsarea noastră şi concurenţa străină . . . " 45•
Istoria României, voi III, Bucureşti, 1964, p. 964.
Arh. St. Iaşi, Tv. 1 768, op. 2017, f. 1 6.
40 Z. N. Augustin Pop, art. cit., p. 238.
41 Ibidem.
42 I. Negre, art. cit., p. 75.
43 A. D!mboiu, De la piatril la h1rlle, Bucureşti, 1 964, p. 320.
44 Z. N. Augustin Pop, art. cit., p. 238.
45 I. Negre, art. cit., p. 75.
38

.

39
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Deşi infrinta, prima fabrică de hîrtie de la Piatra Neamţ, a avut şi
are o deosebită însemnătate întrucît a jucat un rol important în viaţa
economică şi culturală a ţării. Tradiţia producţiei de hîrtie a oraşului s-a
păstrat pînă astăzi. In 1 909 a fost inaugurată la Piatra Neamţ o nouă
fabrică de hîrtie, actuala fabrică de hîrtie şi mucava " Comuna din Paris".
Acesteia i-au urmat altele, care azi sînt înzestrate cu utilaj modern, hale
spaţioase şi un număr mare de muncitori calificaţi şi specialişti locali.
Condiţiile noi în care se dezvoltă industria românească, ne fac să
privim cu admiraţie şi respect la cel care cu decenii în urmă, a luptat
împotriva dificultăţilor şi piedicilor ridicate de legile feudale şi concu
renta străină.

CONTRIBUTIONS A L'HISTORIQUE DE LA PREMIUE PABRIQUE DE PAPIER
DE PIATRA NEAMŢ

R t! S U M t!

La fabrique de papier de Cetăţuia Piatf"a Neamt, a ete inauguree le 8 Novembre
1 84 1 , Gh. Asachi etant l'initialeur.
Con�ue d'apn!s les plans elaborees par Mihali de Ho.doxin et l'ingenieur Lascar
Stavri 1 l'entreprise a ete placee sur la rive droite de la Bistrita, etant donne que
cette fabrlque devait etre mue par la force motrice du fleuve.
On a fait venir les machines necessaires, ainsi que les cadres d'action, directe
ment des anciennes villes d'Allemagne, cOIIUlu es pour leurs traditions dans la f.abriaa�
tion du papier.
Encouragee par les Statuts du Regulamentul organic Pl par les privlleges
accordes par le Prince de La Moldavie, Mihail Sturdza, ( 1 834-1844), la fabrique de
Gh. Asachi a prospere pendant les premieres annees de son existence.
Les difficultes survenues plus tard, surtout la concurrance etrangi!re !'oblige
d'interrompre definitivement ses actlvites en 1867.
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PRESA LOCALA DESPRE ORIENTAREA ECONOMICA
A ROMANIEI (1871-1910)
de CONSTANTIN PRANGATE

In prezentul articol ne propunem să redăm cîteva aspecte ale luptei
de opinii in jurul problemei orientării economice a României, oglindite
in presa locală în ultimele decenii ale secolului al XIX-lea şi primul
deceniu al secolului nostru. Această confruntare în domeniul politicii
economice s-a desfăşurat între adepţii teoriei .. România - ţară emina
mente agricolă " pe de o parte, iar pe altă parte, de aceia care militau
pentru dezvoltarea multilaterală a economiei ţării pe baza unei industrii
naţionale puternice.
Impotriva teoriei .. România - ţară eminamente agricolă " , teorie
neştiinţifică, reacţionară, care corespundea pe deplin intereselor moşie
riniii conservatoare şi capitalului străin, s-au ridicat toate forţele sociale
interesate în progresul economic al ţării .
Clasa muncitoare, masele ţărăneşti, intelectualitatea progresistă,
vital interesate în lichidarea proprietăţii moşiereşti şi menţinerea inde
pendenţei politice şi economice a ţării, s-au ridicat la luptă impotriva
claselor exploatatoare şi a subordonării economice puterilor capitaliste
occidentale, pentru înfăptuirea de reforme economice şi democratice,
pentru o viaţă mai bună.
w Clasa capitalistă - arată tovarăşul Nicolae Ceauşescu - era inte
resată in dezvoltarea economiei industriale, a comerţului şi transpor
turilor, în folosirea ştiinţei şi tehnicii în producţie, ceea ce corespundea
cerinţelor obiective ale progresului societăţii " 1 , Cu toate limitele sale
de clasă, a poziţiei oscilante şi trădătoare a idealurilor de luptă progre
siste, burghezia aflată în plină ascensiune a avut de îndeplinit .. un rol
important în viaţa socialâ şi politică a României " 2.
1

Nicolae Ceauşescu, Partidul Comunist Român contiiiJUIJ.tor al luptei revoluţionare

şi d emocratice a poporului român, al tradiţiilor mişcdrii muncitoreşti şi socia
liste di.n România, Ed. politicll, Bucureşti, 1966, p. 1 3.
2 Ibidem.

Memoria Antiquitatis, III, 1 971.
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Numeroşi gînditori şi oameni politici ca D. P. Marţian, M. Kogălni
ceanu, B. P. Haşdeu, P. S. Aurelian, A. D. Xenopol etc., animaţi de senti
mentul dragostei faţă de popor, s-au ridicat împotriva concepţiilor reac
ţionare ale apologeţilor moşierimii ( N. Şuţu, A. D. Moruzzi, 1. Strat etc.)
demonstrînd necesitatea industrializării pentru progresul societăţii, pen
tru viitorul României şi întărirea independenţei sale, creînd un puternic
curent de opinie pentru reforme democratice, care să asigure dezvoltarea
multilaterală a ţării .
Ziarele şi revistele nemţene Şcoala poporului ( 1 87 1 ) Corespondentul
provincial ( 1 874-1 901 ) , Buletinul oficial al Districtului Neamţ ( 1 876).
Buciumul Pietrei ( 1 888-1 892) Deşteptarea poporului ( 1 89 1 ) , Prietenul
industriei şi al comerţului ( 1 90 1 ) , revistele Asachi ( 1 881-1 895) �i Propă
şirea ( 1 899), cît şi cele romaşcane Mişcarea ( 1 879) , Viitorul. ( 1 881-1883,
1 895), Vocea Romanului ( 1 889-1 890), Moldova ( 1 890), fiind exponente
ale intereselor economice şi politice ale burgheziei, s-au făcut purtătoare
ale noilor idei de progres economic şi social, dezbătînd in ample articole
căile şi direcţiile de dezvoltare ale economiei româneşti, locul acesteia
in cadrul diviziunii internaţionale capitaliste a muncii.
Trebuie să menţionăm că lnpta purtată in jurul problemei desti
nelor economiei româneşti a fost o formă complexă a luptei de
clasă, evoluind odată cu particularităţile dezvoltării forţelor de pro
ducţie capitaliste.
Ideea dominantă în programele tuturor publicaţiilor enumerate mai
sus, apărute inainte sau după " adoptarea tarifului vamal din 1 886 " sau
a " legii" pentru încurajarea industriei din 1 887 este recunoaşterea una
nimă a necesităţii dezvoltării industriei, ca o condiţie h otărîtoare pentru
asigurarea progresului social, economic şi politic al ţării. Presa locală a
criticat rămînerea in urmă a ţării pe tărîm economic, dezvăluind faptul
că această situaţie rezultă din caracterul "eminamente agrar" moştenit
de la vechiul regim.
In urma adoptării legilor de încurajare a industriei naţionale, in
maj oritatea oraşelor ţării s-au constituit "societăţi industriale, conduse
de către comitete de iniţiativă în a căror componentă intrau elementele
burgheze locale cele mai influente " . In anul 1 890 s-a constituit şi l a
Roman o astfel a de " societate" al cărui preşedinte de comitet a fost
P. S. Aurelian.
Ziarul Moldova din Roman scria în legătură cu acest eveniment că
societatea "Industria" militează pentru dezvoltarea treptată a tuturor
ramurilor economiei naţionale.
Necesitatea industrializării, era văzută ca "o condiţie de viaţă pen
tru poporul român". Nu putea fi concepută o civilizaţie temeinică, fără
"o industrie puternică, proprie, naţională" 4•
·

3

Moldova,
• Ibidem.

Anul

I,

nr.

1/13 iunie 1890, Roman.
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Autorul articolului combate pe teoreticienii .,România - ţară emina
mente agricolă" arătînd că .. nu putem rămîne numai agricultori. Oricît
de preţioasă ar fi munca pămîntului . . . interese de întîia ordine ne
impune întemeierea unei industrii nationale" 5•
I nsă necesitatea industrializării ţării este conturată mult mai bine
în ziarul Prietenul industriei şi al comerţului apărut la Piatra Neamţ î n
anul 1 901 în timp c e economia ţării era bîntuită d e puternica criză eco
nomică de supraproducţie ( 1 899-1 903). Agricultura ca ramură principală
a economiei s-a dovedit neputincioasă în faţa crizei economice. .,Criza
ne-a deşteptat. Realitatea ne-a apărut extrem de îngrijorătoare. Sărăcia,
mizeria, domnesc pretutindeni ". Iată tabloul pe care ni-l prezintă autorul
in articolul Folosul crizei. ., Va trebui să îmbrăţişăm alte ramuri de
activitate şi să ne ocupăm serios de industrie şi comerţ" s.
Convins că menţinerea României în situaţia de ţară cu un puternic
profil agricol, constituie nu numai o piedică esenţială pentru propăşirea
economică a poporului român, ci şi o gravă primejdie pentru păstrarea
şi consolidarea independentei sale politice, autorul articolului demons
trează că industrializarea este singura cale capabilă să-i asigure ieşirea
din starea de înapoiere în care se găsea, precum şi progresul la nivelul
celor mai civilizate state europene dezvoltate din punct de vedere indus
trial. Prestigiul internaţional - preciza autorul - rangul ce naţiunea
noastră va trebui să aibă în rîndul celorlalte naţiuni va depinde numai
de dezvoltarea industriei şi comerţului" 7•
Presa locală a combătut teza liber schimbistă propagată de econo
miştii capitalismului occidental şi însuşită pe plan intern de adepţii teo
riei .,România - ţară eminamente agricolă " , cerind cercurilor guvernante
ale ţării să încurajez e şi să protejeze industria naţională, de tendinţele
hrăpăreţe ale capitalului străin. România avea toate condiţiile pentru a
deveni o ţară dezvoltată din punct de vedere industrial. Avea .,bogăţii
incalculabile, un popor harnic, dornic de a lupta pentru prosperitatea
ţării". Rolul statului era acela " de a acorda credite şi a proteja industria
şi comerţul de capitalul străin " 8•
Ziarul Viitorul apărut la Roman în anul 1 882 a subliniat, spre deo
sebire de alte publicatii, rolul maselor populare în opera de transfor
mare economică a ţării. Se cerea renunţarea la formele ., legaliste" şi
impunerea guvernelor pentru luarea de măsuri operative şi eficiente de
încurajare şi dezvoltare a industriei. .. Astăzi poporul dictează şi guvern

6 Ibidem.

6 Prietenul industriei şi

al comertului (independent), Anul

Piatra Neamt.

7 Ibidem.

8 Ibidem.
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nele se supun, deci de la noi atîrnă iniţiativa de progresare pe toate
căile a economiei naţionale" 9,
Expunînd concepţia burgheziei liberale cu privire la dezvoltarea
industrială a ţării, trebuie să menţionăm că burghezia nu urmărea decît
întărirea poziţiei economice şi politice in stat, dorinţa de îmbogăţire. Ea
nu a fost in măsură să se ridice la cerinţele obiective impuse societăţii de
aspiraţiile de luptă ale maselor populare, datorită limitelor de clasă şi
a caracterului exploatator.
Cu toate acestea, presa locală şi-a adus o contribuţie de seamă în
popularizarea concepţiilor economice progresiste ale vremii, militînd
pentru un stat capitalist dezvoltat din punct de vedere economic, inde
pendent şi suveran, cu prestigiu pe plan international.
O atitudine nouă, înaintată cu privire la industrializare, la politica
economică a statului capitalist şi a partidelor politice pentru progresul
societăţii, a avut-o mişcarea muncitorească şi socialistă. I ncă de la pri
mele sale începuturi mişcarea muncitorească şi socialistă din România,
reprezentanţii ei de seamă, au văzut în industrie, condiţia vitală a dez
voltării ţării, combătînd cu hotărîre teoriile antiştiinţifice ale moşierimii
pe plan economic.
I n lupta pentru obţinerea de revendicări general-democratice, socia
liştii au fost susţinătorii dezvoltării unei industrii naţionale, condiţie
esenţială pentru asigurarea independenţei ţării şi a dezvoltării democra
tice, pentru asigurarea premiselor materiale în vederea înlăturării orîn
duirii capitaliste şi a instaurării noii societăţi lipsită de exploatare .
La sfîrşitul secolului al XIX-lea oraşul Roman era unul di.ntre cele
mai importante centre ale mişcării socialiste din România. Aici şi-au
desfăşurat activitatea V. G. Mortun, Panait Muşoiu, H. Dimitriu, Eugen
Vaian şi alţi reprezentanţi de seamă ai mişcării socialiste din ţară.
Primele organe de presă ale cercului socialist şi apoi a clubului
socialist din Roman Ciocoiul ( 1 889) , Şcoala nouă ( 1 889) , Gazeta roşie
( 1 890) , Inainte ( 1 89 1 ), Proletarul ( 1 893) au subliniat în m od expres nece
sitatea
· obiectivă a industrializării ţării, misiunea istorică a proletaria
tului de gropar al orînduirii capitaliste şi .. făuritor a unei lumi lipsită
de exploatare" to.
Din continutul revistei Şcoala nouă ( 1 889) editată de P. Muşoiu,
E. Vaian şi G. Ibrăileanu, facem cunoştinţă cu gîndirea economică a aces
tora. Binefacerile industriei naţionale în plin progres sînt arătate în arti
colul Roadele industriei tt. I ntr-un alt articol intitulat Dovezi pozitive 12
autorul se ridică împotriva celor care căutau să nege existenţa unei
industrii naţionale, deci şi a mişcării muncitoreşti şi socialiste. Socialis9 Viitorul, Anul 1, nr. 1 882, Roman.
,
1 0 Inainte, Anul 1, nr. 1 /29 decembrie 1 89 1 , Roman .
11 Ş
coala noud, Anul 1, nr. 1/iulie 1 889, Roman.
12 Şcoala noud, Anul Il, nr. 14/februarie 1890, Roman.
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mul in România nu este " o himeră", ci o realitate, rezultat al procesului
de dezvoltare istorică a societăţii.
Articolele şi studiile publicate în ziarul Inainte ( 1 89 1 / 1 892) condus
de către V. G. Mortun, reprezintă o analiză ştiinţifică a dezvoltării social
economice a României din ultimul deceniu al secolului al XIX-lea.
Ziarul subliniază in mod pregnant necesitatea industrializării, misiunea
economică a statului capitalist în dezvoltarea şi apărarea industriei naţio
nale. Scoate în evidenţă rolul socialiştilor, al muncitorilor în promovarea
pe plan extern de către guvernele capitaliste a unei politici economice
înţelepte, care să nu lovească în interesele poporului. Problema încheierii
.. Tractatelor de comerţ" cu Germania, Italia şi Austria trebuie dezbătută
şi lămurită cu atit mai mult de socialişti, de partidul muncitorilor . . . şi
să ne dăm aprobarea . . . numai dacă nu lovesc în interesele clasei
muncitoare " 13.
Socialiştii, muncitorii din Roman, cereau ca în tratatele comerciale
cu alte state capitaliste .. să apărăm industria şi să luăm măsuri ca să se
poată dezvolta industriile care sînt cu putinţă în ţara românească" 14•
Exprimînd punctul de vedere al socialiştilor, C. Dobrogeanu-Gherea,
ridicîndu-se împotriva concepţiei poporaniste al cărui principal expo
nent era C. Stere, arăta, că o ţară eminamente agricolă, nu poate fi
decît o ţară eminamente săracă, înapoiată atît din punct de vedere eco
nomic şi cît şi din punct de vedere cultural. Dezvoltarea industriei,
continua el, constituie o condiţie de existenţă în viitor a ţării, o condiţie
de a fi sau a nu fi şi deci .. trebuie să devenim o ţară industrializată" 15.
După C. Dobrogeanu-Gherea, viitorul ţării se naşte : .. Acolo u nde
fierbe viata şi lupta, acolo unde strigătul strident al sirenei cheamă
mulţimea muncitoare la muncă, . . . acolo unde în oraşele gigantice se
zbat şi se izbesc pasiunile, se lovesc şi se cionesc ideile, se plămădeşte
cultura formidabilă de azi şi cea imensă de mîine, acolo unde fierbe şi
spumegă lupta uriaşă dintre muncă şi capital, din care trebuie să
nască o lume nouă . . . acolo şi numai acolo poate fi idealul nostru
şi al ţării . . . " 16,
Din cele prezentate, rezultă, că la sfîrşitul secolului al XIX-lea şi
inceputul secolului al XX-lea clasa muncitoare avea cea mai înaintată
concepţie în cadrul societăţii româneşti cu privire la însemnătatea, locul
şi rolul industriei în dezvoltarea economică, socială şi politică a
poporului român.
13 Inainte, Anul 1,
14 Ibidem.

nr . 2/2 ianuarie 1892, Roman.

15 C. Dobrogeanu-Gherea,Postscriplum sau cuvinte uitate, in Viitorul social, nr.
10/1908, p. 263.
1 6 C. Dobro9eanu-Gt1erea, Neoiobdvia, Bţ�cureşti, 1910, p. 47Ş,
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Insă aceste idei înaintate care întrezăreau căile de progres ale ţării
nu puteau fi realizate datorită existenţei orînduirii capitaliste. Burghezia
şi moşierimea - principalele clase exploatatoare ale maselor populare,
cercurile imperialiste străine, care deţineau în cadrul economiei poziţii
dominante, erau călăuzite nu de interesele vitale ale poporului, ci de
dorinţa de a-şi asigura cîştiguri cît mai mari prin exploatarea oamenilor
muncii şi jefuirea bogăţiilor ţării.
Sarcina istorică de a asigura făurirea şi dezvolt:trea unei industrii
puternice şi de a duce ţara pe drumul larg al progresului economic şi
social a revenit Partidului Comunist Român.
In opera de construire a socialismului, combătînd tezele antiştiin
ţiflce, Partidul Comunist Român a demonstrat cu fermitate, că industria
lizarea este singura cale care duce spre progres şi civilizaţie, spre ridi
carea nivelului de trai material şi cultural al poporului, asigurînd în fapt
independenţa şi suveranitatea naţională.
Aplicînd în mod creator, la condiţiile concrete ale ţării învăţătura
marxist-leninistă, Partidul Comunist Român a făcut din industrializarea
socialistă obiectivul central al politicii sale economice. aducînd
totodată o contribuţie proprie Ia îmbogăţirea teoriei ştiinţifice despre
industrializare.
In etapa actuală de dezvoltare multilaterală a societăţii noastre
socialiste, rolul industrializării este ridicat pe o treaptă mai înaltă de
politica economică ştiinţifică promovată de către P.C.R. Aşa după cum
se subliniază în Tezele C.C. al P.C.R. pentru Congresul al X-lea al parti
dului
în noua etapă de dezvoltare " Continuarea fermă a politidi
marxist-leniniste de industrializare socialistă va constitui pivotul pro
gresului general al societăţii noastre. Partidul promovează înfăptuirea
industrializării într-o concepţie unitară şi de lungă perspectivă, pornind
de la condiţiile concrete ale ţării, de la experienţa acumulată pe plan
naţional şi internaţional, avînd în vedere necesitatea valorificării mai
eficiente a resurselor naturale, precum şi participarea mai activă a Româ
niei Ia schimbul de valori mondial" 17.
-

17

Tezele

C.C.

Bucureşti,

al P.C.R. pentru
p. 1 1.

1969,

Congr esul al

X-lJJ

al partidului, Ed. politică,
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tCONOMIQUE

DE LA ROUMAME (1871-1910)

RESUME
Dans cet article sont relatees les princtpllles directlons de l a Iutte d'oppinion
cn C:P qui r:oncerne ]p probleme de l'orlentat.io.n eco.nomique de la Roumanie de La
seconde moitie du XIX-eme siecle, jusqu'il. la premiere decennie du XX-eme siecle.
Contre la th�orie - la R=anie-pays-exclussivement agraire - soute.nue par
les ideologues des conserVJateurs, se sont levees toutes les forces progresslstes du pays.
Les conceptions economiques avancees de Kogălnice!lalu, D. D. Marţian,
P. S. Aureli&t etc., ont txouve leur �cho dans les publications de la bourgeoisie loaale
de Roman et Piatra Neamt. Les journaux : Avenir ( 1901 ), MDldavie ( 1 890), L'Ami de
1'industrie et du commerce ( 1 901 ) , en amples articles ont mis en relief la necessite
objective de l'industrialisation du pays, ainsi prenant une attitude critique contre
les conceptions ideologiques des conservateurs.
Le mouvement ouvrier et soci4liste de la Roumanie ont vu d!lals !'industrie la
condition vitale du developpement de Roumanie, en se declarant des le debut contre
la theorie Roumanie-pays-exclussivement agraire.
Les journaux socialistes parus a Roman Ciocotul ( 1 889), Şcoald noud ( 1 889),
Gazeta roşie ( 1890), Inainte ( 1 89 1 ) etc., ont soutenu par d'amples articles la tMse
du developpement d'une industrie IIJ8.tionale, - condition esentielle pour assllrer
l'independence du pays et son developpement democratique, pour creer les condi
tions materielles necessaires a l'�cartement de la soctete CBpitaliste et a l'instauratlon
de la socitHe socialiste.
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NOILE AŞEZARI RURALE INFDNŢATE PE MOŞDLE
STATULUI DIN JUDEŢUL NEAMŢ CU OCAZIA
IMPROPRIETARIRll INSURAŢEILOR DIN ANUL 1878
de GHEORGHE TANASE

Pînă la reforma agrară din 1 864 aşezările rurale din judeţul Neamţ
moşteneau încă principalele caracteristici ale aspectului medieval.
Majoritatea locuitorilor din aşezările rurale depindeau de mănăs
tiri şi boieri. Astfel, catagrafia din 1 832 arată că în ţinutul Neamţ existau
69 sate mănăstireşti - cele mai multe în comparaţie cu celelelalte ţinu
turi ale Moldovei- 66 boiereşti şi 30 răzăşeşti 1. Unele sate clăcăşeşti
erau aşezate pe trupuri mari de moşii mănăstireşti şi boiereşti. Erau apoi
aşezări mici clăcăşeşti, de 1 5-25 familii, situate pe trupuri mici de moşii
stăpînite de unul sau mai mulţi proprietari. Existau sate răzăşeşti, fără
clăcaşi, unde fiecare răzeş locuia p� propriul său pămînt. In sfîrşit, mai
existau sate alcătuite din răzeşi şi clăcaşi, primii locuind pe pămînturile
lor, ultimii pe pămînt străin.
Una din principalele caracteristici a satelor clăcăşeşti din judeţul
Neamţ a fost sărăcia şi simplitatea locuinţelor aşezate pe locurile cele
mai neproductive a moşiilor, fără sădiri pe lîngă ele şi fără împrej
muiri mai importante.
O altă caracteristică de bază a satelor clăcăşeşti şi răzăşeşti a fost
modul risipit în car e erau aşezate casele ţărăneşti atît la munte cît şi
la cîmpie, dispersate una de alta şi de vatra satului, de multe ori lipsite
de artere de circulaţie corespunzătoare. In părţile muntelui, în special pe
valea Bistriţei, din cauza strîmtorării locului, casele erau răspîndite pe
văi şi piscuri. Intr-un interesant studiu monografie, C. Cihodaru a făcut
istoricul satelor din regiunea Hangu-Bicaz din secolul al XIV-lea şi
pînă la jumătatea secolului al XIX-lea, cu felul de trai al ţăranilor clă
caşi şi răzeşi şi cu contradicţiile ce se înfruntau în această zonă între o
veche stare de lucruri şi noile cerinţe impuse de construcţia statului
1 1. Donisli şi P. Poghirc,

Valea Bi.striţei, Editura ştiinţifici!, Bucureşti , 1 968, p. 60,

Memoria Antiquitatis, Ill, 1 971
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modern şi de dezvoltarea producţiei pentru piaţă, toate acestea însă in
cadrul unor relatii de producţie feudale 2.
Eo:;te bine run oo:;rut faptul că trecerea de la aspectul medieval la
cel modern a aşezărilor ţărăneşti este un fenomen legat nemijlocit de
gradul de dezvoltare a economiei. Forţele de producţie constituie facto
rul de bază care determină, intre altele, şi evoluţia acestui proces. Tre
cerea la o nouă orînduire, la un nou mod de producţie, este urmată de
schimbarea intregului complex de fenomene social-economice. Or, este
îndeobşte cun oscut, Jeqea rurală din 1 864 a constituit un moment de
cotitură în istoria modernă a patriei noastre. Emanciparea ţăranilor de
servituţiile feudale, înlocuirea proprietăţii de tip feudal cu proprietatea
de tip burqhez asupra pămîntului au creat condiţii favorabile şi pentru
trecerea de la aspectul medieval al satului românesc la cel modern.
Reforma agrară din 1 864 a pus, printre altele, şi problema organi
zării satelor pe baze moderne. Cuza ii îndruma pe ţăranii improprie
tăriţi să-şi îngrijească vetrele satelor, care deveneau .. comune neatir
nate " , să statornicească pretutindeni şcoli, unde copiii .. să dobîndească
cunoştintele trebuitoare, pentru a fi buni plugari şi buni cetăţeni".
In anul 1 879 judetul Neamţ era împărţit in 4 9 comune rurale şi
doua. urbane (Piatra ,şi Neamt) organizate şi conduse pe baza legii comu
nale din 31 martie 1 864 3. Numărul acestora a crescut in urma împro
prietăririi însurăţeilor, cînd au luat fiinţă aşezări ţărăneşti tipice, con
cepute pe baza unor principii moderne rurale, subordonate cerinţelor
capitaliste a societăţii, în vederea asigurării condiţiilor necesare dezvol
tării formelor capitaliste de muncă, trai şi cultură.
Apariţia de sate şi comune noi pe domeniile statului din judeţul
Neamţ, cu preocupări vădite de modernizare şi sistematizare rurală, este
organic leoată de aplicarea articolelor 5 şi 6 ale legii rurale di:r:t
august 1 864 4
.. La creation des nouvelles communes preoccupait specialement le
gouvernement a cette epoque et constituait l'un des premiers buts
poursuivis par les articles 5 et 6 de la loi rurale" 5• Intr-adevăr, legea
rurală preciza, prin articolul 55 că pe fiecare moşie a statului se va
•

Satele din regium.ea Hangu-Bicaz !n sec. a l XVIll-lea şi prima
}umdt ate a sec. a'l XIX-le.a, tn Analele şWntilice ale U'IliversitClţii, ,.A l. 1. Cuza"
din la şi Secţiunea a III-a, Istorie, Tomul XIII, anul 1 967.
3 Expunere despre siluaţiunile judeţelor pe a nu l 1879, Jmpreund cu bugetele Coo
siliilor generale pe anul 1880, Bucureşti, 1880, p. 307-3 1 4.
4 Conform dispozitiilor articolelor 5 şi 6 a legii rui18le, mmau sll fie lmproprie

2

C. Cihodaru,
,

tl!ramii care nu fuseserl! cll!caşi d8!1' lucraseri'l. cu
tnvoieli spedaJe pe moşiile boiereşti, a foştilor cll!oaşi rl!maşi fllrll pi'l.mlnt din
cauza strtmtimii moşiilor, precum şi a tnsur!l.teilor (Acte şi legiuri, Seria 1, voi.
1, p. 893--894).
5 Leonid•a Colescu, La Joi ru11a.�e de 1864 el la sbalisliqtUe des paysaM devenus
proprietaires, Bucarest, 1 900, p. XXXIII.

tliriti pe moşiile statului
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determina cît mai curînd printr-un regulament, de administraţia statului,
partea destinată vînzării loturilor şi " la această determinare se va alege
un loc propriu pentru formarea unei comune" 5.
Regulamentul de aplicare a articolelor 5 şi 6 din legea rurală,
aprobat la 14 iunie şi publicat în Monitorul oficial nr. 1 35, din 20 iunie,
atrăgea în mod deosebit atenţia comisiilor asupra importanţei înfiinţării
comunelor noi pe moşiile statului care erau mai puţin populate, în locuri
"sănătoase şi cu izvoare de apă, iară pe moşiile traversate de rîuri se
vor alege poziţiunile cele mai avantajoase pentru locuitori pe malurile
rîurilor" 7. Planurile noilor comune urmau a fi întocmite de ingineri
hotarnici, care vor fixa vatra satelor şi întinderile de pămînt în ţarină
corespunzătoare numărului de însurăţei ce aveau să se stabilească in
noua localitate. Improprietăriţii trebuiau să dea declaraţie că în termen
de doi ani se vor stabili în noua comună, altfel pierdeau pămîntul. Latu
rile disponibile în comunele noi puteau fi ocupate prin intermediul
Administraţiei domeniilor în anii următori, de alţi săteni îndreptăţiţi
de lege s.
Scopul urmărit prin înfiinţarea noilor aşezări rurale de tip modern
era de a repartiza mai just forţa de muncă pe domeniile statului mai
puţin populate. Pe lîngă aceasta, perceperea impozitelor determină statul
român să fie interesat în prosperitatea economică şi în stabilitatea fiscală
a ţăranilor.
Cu opera de înfiinţare a noilor localităţi a fost însărcinat Ministe
rul de Interne, care a făcut precizări mai conerete în instructiunile tipă
rite şi trimise fiecărei prefecturi, sub titlul ,.Consideraţiuni relative la
lucrările de inginerie pentru aplicarea articolelor 5 şi 6 din legea rurală
pentru a fi popularizate printre ţărani.
In literatura noastră de specialitate aspectul creării de noi aşezări
rurale de tip modern nu a fost cercetat. Lipsa unei documentări sufi
ciente din partea vechii şi noii istoriografii nu a permis observaţii refe
ritoare la caracteristicile satului românesc modern, la problema înfiin
ţării noilor localităţi rurale pe moşiile statului cu ocazia împroprietăririi
însurăţeilor din 1 878 şi mai ales la transformările social-economice din
viaţa acestor localităţi la sfîrşitul secolului al XIX-lea şi începutul seco
lului al XX-lea. Mai mult decît atît, nici pînă în prezent nu s-a stabilit
6 Alexandru

1.

Borş, Legi rurale, Bucureşti. 1907,

p.

40.

7 Regulament de aplicatiune pentru executarea articolelor 5 şi 6 din legea rurală,
Bucureşti, 1878, p. 6.

e N. Adliniloaie, Dan Berindei, Reforma agrară din 1864, Editura Academiei, 1 967,
p.

331 -332.
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numărul exact al comunelor şi satelor nou înfiinţate cu ocazia aplicării
articolelor 5 şi 6 din legea rurală din 1 864 9, Cifrele referitoare la numă
rul noilor localităţi au suferit continuu, aproape în fiecare j udeţ modi
ficări, deoarece nu toate aşezările proiectate au îndeplinit, în perioada
ce a urmat împroprietăririi, condiţiile de a deveni comune. Multe din
ele au rămas sate, iar altele cătune componente ale unor vechi locali
tăţi. Pe de altă parte, statisticile oficiale nu coincid, iar uneori sînt
contradictorii 10•
Analiza operei de formare a noilor localităţi şi urmărirea evoluţiei
acestora pe o perioadă de peste două decenii, în lumina unei informaţii
documentare inedite, prezintă un deosebit interes. Studiul de faţă îşi
propune să redea imaginea noilor aşezări rurale din j udetul Neamţ sub
aspectul formei şi al aşezării lor geografice, cu modalitatea de cons
trucţie şi repartitie a locuinţelor în vatra satelor, cu felul de trai al
ţăranilor împroprietăriţi, cu contradicţiile ce se înfruntă pe terenul aces
tor aşezări în etapa de dezvoltare a relaţiilor de producţie capitaliste în
agricultură de la sfîrşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolu
lui al XX-lea.
La 21 noiembrie 1 878 a început împroprietărirea însurăţeilor în
judeţul Neamţ care s-a prelungit pînă în anul 1 886. Cu această ocazie
au fost împroprietăriţi 2.644 însurăţei cu o suprafaţă de 9. 1 97 ha şi
1 .350 m.p. 11• Ca urmare a aplicării articolelor 5 şi 6 din legea rurală
9 Singurul oa•re face referire in acest sens

este Leonida Colescu, care intr-o
lucrare publicată in 1 900, arată că prin aplioarea articolelor 5 şi 6 din leqea
ruralli din 1 864 au luat fiintli pe moşiile statului 94 de comune noi, cifrli In care
Include 7 comune .noi pentru j udetul Neamt. Aceastli cifră nu coreipunde reali
tăUL (Leonida Colescu, op. cit ., p. XLI).
10 Astfel după cum reiese din materialu l documentar In septembrie 1 882, prefectii
de judeţe au Intocmit şi ·a u trimi s guvernului situatii cu numlirul noilor aşezări,
din care rezultă eli s au constituit 90 comune noi şi 70 sate. Judetul Neamţ
ap� r.e alei cu o . comunli şi 6 sate noi (Arhiva istorică centrald Bucureşti, fondu l
Mmtsterul Agnculturii, Comertului, lndustoriei şi Domeniilor, 1-nsurăţei, dosar
nr. 1 ( 1 882, f. 5, 8, 13, 27, 28, 29, 3 1 , 33, 34, 45, 50, 52, 54, 6�5. 69, 7 1 , 75,
87-88, 97, 99). Diferenta dintre cifre le date de Leonida Colescu şi cele qăsite
de noi in arhivă este, după cum se vede, mare. Faptul eli Leonlda Colescu dă
pentru j udetul Neamt 7 comune, ne determină să excludoem posibilitatea că a
prezen tat o situatie lTlJ8.i tirzie, clară şi definitivă.
La 3 decembrie 1 882 administra ţia domeniilor statulu! trimite Ministerului
de Inter:r;t e un tabel cu numele noilor comune infiinţate cu ocazia lmproprietă
rmi
lnsurliteilor, � n c�� ap �r 1 30 comune şi 26 clitune. Judetul Neamt figurează cu
_
7 comune nm. Arhtva IStorică cent rală Bucureşti, Ministerul de Itllt er.ne, d osar
nr. 1 75/1 882, f. 7, 8 ; vezi şi N. Adăniloaie, Dan Berindei, op. cit., p. 334). Nici
această statistică nu coresrpunde realităţii, cel putin pentru judetul Neamţ,
deoa rece in aoest judet s-au Infiintat o singură comun! şi 6 sate noi .
1 1 Arhivele statului Neamţ, fondul Prefectura Neamţ,
doS« nr. 1/1 876, f. 783--820 1
dosar nr. 2, 3, 4/1 879).
,

-
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din 1 864 pe moşiile statului din judeţul Neamţ s-a proiectat înfiinţarea
a 7 comune noi 1:.!, Pe măsură ce Administraţia domenială aproba actele
de împroprietărire, comisia judeţeană Neamţ, a început în toamna anului
1 878 repartizarea loturilor la săteni, punîndu-i în stăpînire în primul
rînd pe cei cărora li s-au dat pămînturi în comunele ce se formau atunci.
Din cei 2.644 însurăţei, 1 . 292 au fost împroprietăriţi în satele lor, iar
1 .352 însurăţei au primit loturi în noile aşezări formate acum pe moşiile
statului. Cu toate că dispoziţiile Regulamentului de aplicare a articolelor
5 şi 6 precizau că împroprietăriţii din comunele noi vor primi loturi
"egale pentru fiecare" cîte un pogon în vatra satului, pentru casă şi gră
dinA şi cîte 1 0 pogoane în ţarină, totuşi numai un singur însurăţel din
comuna Răbîia a primit o suprafaţă de 5 ha şi 5. 1 32 m.p., iar restul de
1 .351 de săteni au primit suprafeţe între 3 şi 4 ha.
Ingustarea la minimum a suprafeţelor de pămînt cuvenite însură
teilor din noile comune s-a făcut pe motivul că pe domeniile statului din
judeţul Neamţ nu sînt " suficiente" suprafeţe disponibile pentru împro
prietărirea acestei categorii de ţărani 13• Faptul că împroprietărirea însu
răţeilor din 1 878 n-a asigurat pămîntul suficient sătenilor din noile
aşezări din judeţul Neamţ, aceştia nu şi-au putut dezvolta de la bun
început o gospodărie mai stabilă economiceşte, fiind siliţi să ia cu arendă
de la marele proprietar care le-a impus sistemul învoielilor agricole,
ori să-şi vîndă forţa de muncă.
Documentele vremii consemnează că în anii următori maj oritatea
însurăţeilor, din cauza sărăciei, nu s-au stabilit în noile aşezări, fapt ce
a determinat ca din cele 7 comune proiectate să îndeplinească condiţiile
c.erute numai una, iar restul de 6 aşezări rămînînd doar în faza de sate.
Ţăranii împroprietăriţi nu aveau n nici bani, şi nici credit şi afară de
aceea nu au primit o întindere mai mare pentru c are să merite a se
deplasa în alte Judeţe cu tot cortegiul de cheltuieli, de neaj unsuri şi de
neplăceri sentimentale" 14• Această situaţie este caracteristică judeţului
Neamţ, care din acest punct de vedere, se plasează în fruntea judeţelor
ţării. Unora dintre comunele noi din judeţul Neamţ li s-au dat nume de
o deosebită semnificaţie. Astfel, cei 1 52 însurăţei împroprietăriţi pe moşia
statului Zăneşti, hotărăsc în ziua de 30 martie 1 879, cînd primesc loturile
respective, ca noua lor aşezare, ce se întindea pe o suprafaţă de
584,36 ha, să se numească comuna Traian 15,
In mart� � 1 880 comisi � ad-hoc ten�n ina � e lucrările de împroprie
.
.
.
tănre
Şl stab1hse ca pe moşule statului. J1deşb, Dăneşti şi Bahna să pri
12 Ibidem, dosar

nr.

1/1 882, f. 250.
f. 340.
14 D. G. Creangă, Conside.raţiUni generale asupra reformelor agra·re şi asupra
exproprierii, Bucureşti, 1 9 1 3, p. 1 0.
15 Arhivele statului Neamţ, fondul Prefectura Neamţ, dosar nr. 4/1879 (planul
comunei Traian).
U Ibidem, dosar nr. 1/1876,

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

GHEORGHE TANASE

542

mească pămînt un număr de 336 însurăţei şi stabilimentele publice,
formindu-se o comună nouă, sub numele de Dochia, pe o suprafaţă de
1 . 235 ha. La 25 martie 1 880, inginerul hotarnic ridică în plan liniile de
hotar ale comunei Dochia, prin a·ctul de hotărnicie nr. 82. In noua comună
au fost împroprietăriţi 96 însurăţei din Bodeşti, 98 din Dobreni, 86 din
Mărgineni, 47 din Bîrgăoani, 7 din Costişa, unul din Podoleni şi unul
din Rediu 16. Toate locurile de pe cîmp au fost marcate prin brazde trase
cu plugul, cu pietre de hotar şi movile la capete. Situată la 1 6 km.
depărtare de reşedinţa judeţului, comuna Dochia este aşezată pe podi
şurile cuprinse spre răsăritul pîrîului Cracău pînă în dealurile Mărgine
nilor şi Tatomireştilor, între comuna Girov la nord-vest, comuna
Mărgineni la sud-est şi comunele Bodeşti, Bîrgăoani şi Şerbeşti la nord.
In zilele cu vizibilitate bună, de pe Movila lui Burcel, situată la 1 km.
de satul Dochia, masivul Ceahlău poate fi admirat în toată măreţia lui.
Aşa se explică şi numeroasele legende care circulau in rîndul locuitorilor
j udeţului Neamţ în legătură cu existenţa unor personaje seculare, înzes
trate cu calităţi deosebite şi a căror activitate era situată pe înălţi
mile Ceahlăului.
Numele comunelor Traian şi Dochia subliniau, fără îndoială,
vechimea, originea noastră latină şi continuitatea pe aceste meleaguri 17•
Prin ordinul nr. 4433/1 880, prefectul judeţului Neamţ punea în
vedere subprefectului Plasei de Sus să improprietărească o parte din
însurăţeii din comunele Pipirig, Humuleşti, Bălţăteşti, Grumăzeşti,
Uricheni, Petricani, Timişeşti şi Răuceşti în cele trei comune noi :
Aprodul Purice, Plăieşu şi Răb1ia

18,

In zorii zilei de 27 aprilie 1 880, plugurile celor 1 14 însurăţei deli
mitau pe poziţia cea mai frumoasă a moşiei Răuceşti-Oglinzi, pe o
16
17

Ibidem, dosar

Dochia).

nr .

8/1 880, (PLanul pămîntului dat insudteilor din satul nou

Ceahlăul şi Valea Bistritei au constituit elem·ente de atr,a.cţie a omului prin
b ogăţia In vinat. Au fost depist<lle mărturii despre prezenta omului incă din
epoca veche a pietrei In sectorul lacului de acumulare Bicaz. Abrupturile
Ceahlăului er.au foarte favorabile pentru hăituirea vinatului şi impingerea lui
spre prăpastie, fapt dovedit de prezenta vir!urilor de săgeţi de tip s widerian in
punctul La SCIClune, la 1 328 metri a ltit udi ne şi lingi'! cabana Do chla.
In satul Traian au fost puse in evident/'! urme neolitice. Cercetările arheo
logice ateslă, prin 'u rmare, prezenta elementului uman pe meleagurile nemtene
din timpuriLe cele mai vechi şi continuitatea acestui el ement.
Pe de altă parte, stind!.riile bizare •ale Ceahli'!ului au fi'icut şi ele subiectul
unor legende. Dintre acestea amintim Legenda Dochiei, blitrina păstorită fnşelată
de nestatornici.a vremii, oare, fiind surprinsă de ger, illlgheaţă impreunli cu
turma de oi. Manifestind un interes pentru legendele Ceahl!iulu.i, in 1840,
Gheorghe Asachi publică legenda Dochiei sub fonna unei balade, in care arati'!.
eli Dochia, care, in a in t e se chema Dachla, ar fi fost fiica lui Decebal, pr ibeq it ă
In Ceahli'iu. Pentru a sci'!pa de urmi'irirea lui Traian, ea s-a ruq�&t lui Zamolxis
si'!. o prefaci'!. In stinci'!. (1. Donisă, P. Poghirc, �. cit., p. 142).
18 Arhivele
statului NetJJ1lţ , fondul Ptrelectura Neamţ, dosar. nr. 2/1881, f. 1 76.

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

lMPROPRIETARIREA lNSURATEILOR - 1 878

543

suprafaţă de 339,96 ha, hotarele noii comune Aprodul Purice 19.
In martie 1 879 comisia ad-hoc a terminat lucrările de împroprietă
rire pe moşia Timişeşti şi a stabilit să primească pămînt 1 28 însurăţei.
Pe această moşie a fost delimitată vatra noii comune Plăieşu 20.
La 6 martie 1 879, pe moşia statului Graşi, au fost "puşi în posesie"
62 însurăţei în noua comună Răblia, care avea o suprafaţă de 294,80 ha 21•
Pe moşiile statului Cut, Vînători, Săvineşti, au fost împroprietăriţi
8 însurăţei din Filioara, 1 0 din Păstrăveni, 1 8 din Gîrcina, 1 3 din
Costişa, 71 din Borleşti, 1 5 din Roznov, 29 din Siliştea, 23 din Socea, 1 9
din Mastacăn, 9 1 din Tazlău, 5 6 din Vînătorii Pietrei, 1 09 d i n Calu-Iapa 22 •
In aprilie 1 879 lucrările de măsurătoare şi împroprietărire fiind ternu
nate, inginerul delimitator cerea prefectului să dea ordin primăriilor de
unde sînt sătenii ce se împroprietăresc, spre a-i trimite să ia în primire
loturile ce li se cuvin în noua comună Dumbrava Roşie 23. Primarul
comunei, Constantin Mironescu, voia să-i dea numele de Mironeşti, dar
nu a reuşit datorită modului prin care încerca să-1 introducă.
In mai 1 879 pe moşiile statului Vînători-Neamţ, Ocea şi Blebea au
fost împroprietăriţi 1 77 însurăţei cu 1 .335 ha, iar pe moşiile Topoliţa şi
Săcăluşeşti 1 07 însurăţei cu 813 pogoane 24• Comisia ad-hoc a j udeţului
Neamţ a incheiat la 20 martie 1 880 actul de împroprietărire celor 284
de însurăţei care trebuiau să pună bazele noii comune Cetatea Neamţului.
I ntrucit un număr de 1 66 însurăţei erau din satele megieşe s-a dat
imediat dispoziţia a nu se mai forma o nouă vatră de sat pe moşia
Topoliţa 25•
Date după cîştigarea independeţei de stat a României, numele unor
comune ca Dumbrava Roşie, Plăieşu, Aprodul Purice, Cetatea Neamţului,

aveau menire d e a eterniza epopeea românească de sub conducerea lui
Ştefan cel Mare, de a pune pe prim plan lupta moldovenilor pentru
apdrarea păm1ntului, pentru libertate şi independenţă.

La 1 0 aprilie 1 879 inginerul hotarnic s-a deplasat pe moşia statului
Girov pentru a delimita vatra noii comune Doina şi a-i împroprietării pe
cei 94 clăcaşi din Rediu, Uscaţi, Girov, Bodeşti şi Mărgineni, cu supra
faţa de 329,79 ha 26.
In instrucţiunile generale date tuturor inginerilor şi prefecţilor de
Ministerul de Interne ( ministru era C. A. Rosetti) şi în Regulamentul din
20 iunie 1 878, întocmit de ministrul de finanţe Ion Cîmpineanu se atrăgea
în mod deosebit atenţia comisiilor judeţene asupra importanţei înfiinţării
19 Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
24 Ibidem ,
25 Ibidem,

dosar
dosar

nr.

1/1880, f. 20, 21 .
1 /1 876--- 1 879, f. 783 ; 1/1880, f. 250.
dosar ru. 3 / 1 879 ; (Planul comunei Răbiia).
dosar nr. 1 /1 879, f. 687.
dosar, ur. 1 /1 882, f. 250 ; nr. 1/1 879, f. 687.
dosar n.r. 1/1876---1 879, f. 783, 820.
dosar nr. 1/1880 (Act de hotărnicie).
ad Ibidem, dOI!Wil" nr. 2/1 8'19 (PlllDU.l comunei Doina).
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comunelor noi pe moşiile statului "care sînt mai puţin populate" 27,
Administraţia domeniilor statului a autorizat pe inginerul Vasile
M. Mavrodin cu delimitarea pămînturilor cuvenite însurăţeilor şi cu ela
borarea planurilor celor 7 comune noi pe moşiile statului din judeţul
Neamţ. Din studiul actelor de hotărnicie şi planurilor întocmite, în care
sînt amplasate vetrele noilor aşezări şi întinderile de pămînt din
ţarină, reiese că inginerul hotarnic a fost un fidel executor al instruc
ţiunilor primite.
In calea acţiunii de înfiinţare a noilor aşezări ţărăneşti de tip
modern s-a ridicat chiar de la î nceput un şir întreg de piedici şi greuUJţJ.
Astfel, o dispoziţie care a îngreuiat strămutarea pe loturile lor şi a
amînat intrarea în stăpînire a pămînturilor primite de către însurăţei a
fost aceea referitoare la necesitatea respectării contractelor de arendare.
Arendaşul moşiei Girov, unde era proiectat a se înfiinţa comuna Doina,
a arat " mai toate locurile destinate noilor improprietăriţi încă din
toamna anului 1 878" , aşa că "s-au dat numai 70 fălci din 240 fălci"
insurăţeilor. Cînd inginerul hotarnic a voit să ia de la arendaş alte
pămînturi în locul celor arate, acesta s-a opus şi sugera ca "locuitorii
ce rămîn fără locuri" să li se dea "pe alte moşii" 28• Intenţia arendaşilor
era să împiedice împroprietărirea însurăţeilcr, pe locurile cele mai bune
ale moşiilor şi să-i mute pe altele mai puţin productive, pentru ca
ţăranii să nu-şi poată întemeia de la bun început o gospodărie indepen
dentă, fiind astfel, determinati să-şi vîndă în continuare forţa de muncă.
Din cauza sărăciei şi a lipsei mijloacelor financiare şi de transport,
s-au înregistrat mari greutăţi la strămutarea împroprietăriţilor în noile
localităţi rurale. Astfel, cînd se efectuau lucrările de delimitare a lotu
rilor în noua comună Dumbrava Roşie, 18 însurăţei din Tazlău refuzau
să se strămute din cauză că erau la o mare distanţă de această aşezare
şi cereau în schimb să li se dea pămînt pe moşia Tazlău, chiar .. locurile
cele mai rele, cu ponor şi tufărişuri" 29,
Nemulţumiri a creat printre sătenii judeţului Neamţ şi faptul că
unor însurăţei li s,au dat locuri neroditoare, ori la prea mare depărtare
de satele lor de naştere, în timp ce erau moşii ale statului mai apropiate.
Mulţi au n refuzat strămutarea" din cauză că erau " oameni lipsiţi
de mij loace" şi nu aveau .. chipul a transporta obiectele de gospodărie
la o depărtare aşa de mare" , lipsindu-le "toate care ne-ar inchipui
strămutarea" 30• In rîndul răsculaţilor din 1 888 din comuna Buhuşi se
aflau şi însurăţei care refuzaseră în 1 879 a se strămuta pe moşiile
27 Ibidem, dosar ru. 1/1 878, f. 44, 402---405.
28 Arhivele statului Neamţ, la.n.d.ul PreieJCtura Neamţ,
29 Ibidem. dosar nr. 2/1878, f. 1 28.
30 Ibidem, dosar nr. 2/1881, f. 181.
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statului din Belceşti, judeţul laşi şi care cereau împărţirea moşiilor statu
lui din apropiere 31.
Cauza principală pentru care mulţi ţărani nu s-au stabilit în noile
aşezări rurale se găseşte în particularitatea împroprietăririi însurăţeilor
în judeţul Neamţ : sătenilor li s-au dat loturi mult prea mici pentru a
reuşi să-şi intemeieze o gospodărie solidă şi de sine stătătoare. In con
diţiile în care ţăranii erau lipsiţi de creditele necesare clădirii caselor, de
mijloacele necesare întemeierii unei gospodării, pe pămînt suficient şi
de bună calitate, obligaţia strămutării era o absurditate. Această obligaţie
echivala cu aruncarea ţăranilor în braţele sărăciei şi a cămătarilor rurali
sau cu pierderea pămîntului.
Pe lîngă faptul că peste 99 % din împroprietăriţii noilor comune au
primit pămînt insuficient şi, în multe locuri neproductiv, au fost multi
insurăţei care nu au primit pămîntul cuvenit. Astfel Dumitru Nicolea
Sandu din comuna Petricani, într-o plîngere din 30 septembrie 1 88 1 , ară
tînd că este "o prea mare nedreptate la noi în ţară", întrucît preotul
Ion Bicleanu " stăpîneşte trei locuri şi anume : unul pe numele său, unul
pe al mamei sale, şi unul pe al preotesei sale" , cerea să fie împroprie
tărit ., în unul din locurile ce stăpîneşte preotul", deoarece el este .,muri
tor de foame" 32.
In timp ce mii de însurăţei adresau autorităţilor judeţene şi cen
trale mii de petiţii şi reclamaţii pentru a fi împroprietăriţi, unii primari
şi subprefecţi sabotau această acţiune, ori nu manifestau pentru ea nici
cel mai mic interes. Inginerul hotarnic raporta prefectului că subprefectul
de Bistriţa a fost de o .. p()rfectă indiferenţă" şi, la Zăneşti, unde se proiec
tase comuna Traian, ., am pierdut timpul aşteptînd graţiile şi bunăvoinţa
d-sale de a da ordin să vie oamenii să primească pămînturile". Indignat,
V. Mavrodin încheie reclamaţia cu părerea că .. nu este acesta rolul
domnului subprefect de a fi aşa de indiferent la o lucrare atît de
importantă ce se petrece în plasa d-lor şi de care nu se intere
sează de loc " 33•
Problema strămutării în noile aşezări ridică, însă şi alte aspecte
complexe ca să poată fi însuşită atît de repede de împroprietăriţ i. Judeţul
Neamţ fiind un judeţ de munte, îndeletnicirea de căpetenie a populaţiei
din zona de şes şi de coline era agricultura şi creşterea vitelor, iar în
cele de munte creşterea vitelor, păstoritul şi plutăritul. Odată cu strămu
tarea împroprietăriţilor din comunele de munte în localităţile de şes
avea loc şi fenomenul de modificare în structura profesională. Mulţi
31

Răscoal a ţd.ranilor dim 1888, Dooomente şi mărt urii privind istoria Republicii
Populare Române, ingrijite de acad. Mihail Roller, Editura Academiei, 1 950,
p,

1'12.

32 Arrhivele statului Neamţ, fondul Prefec tura Neamţ,
33

Ibidem,

dosar

nr.

1 /1 880, f. 18, 20-21.
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dintre însurăţeii de la munte nu vor renunţa la vechile ocupaţii. De ase
menea, mulţi însurăţei nu se îndurau să-şi părăsească părinţii şi rudele
pentru a se strămuta la mari depărtări, preferînd să-şi construiască casele
pe văi şi pe piscuri.
După ce comisia a împroprietărit pe însurăţei in noile aşezări, le-a
luat declaraţii, legalizate de primării, că se vor fixa definitiv pe locuri
in timp de doi ani, că vor plăti regulat despăgubirea de 5 nalbeni de
pogon în interval de 1 5 ani, fără dobîndă, că le vor munci personal şi că
nu le vor inchiria, înstrăina sau specula 34•
Cu toate că s-au îndeplinit şi aceste formalităţi, popularea noilor
aşezări se desfăşura într-un ritm deosebit de lent, după cum se poate
observa din următorul tabel :

i
u

Aşezarea

Plasa

..:
z

.

5-6

1 . D-va Roşie
2. Doina
3.
4.
5.
6.

Nr.
tmpr.
cf art.

Dochia
Traian
Pll!lieşu
Răbiia

7. Apr. Purice

1881

Piatra
Piatra

465
94

28
49

Piatra
Bistrita
De Sus
De Sus

336
1 52
129
62

227
18
23
7

De Sus

114
1 .352

13
365

TOTAL

Mo.�ia pe
cam s-a
c onstituit
aşezarea

Stabiliti ptna In anul :

1

1883

51

39
37
12
24

1

1912

Cut-Vlnl!ltoriSl!lvineşti
Girov
Jldeşti-DlneştiBahna
zaneşti
Tlmişeşti

143
93
375
90
86
27

--

Graşi
R11ucQşti
Oglinzi

69
883

Din cei 1 .352 însurăţei împroprietăriti în noile comune, pînă în
octombrie 1 88 1 , s-au stabilit, construind u-şi. case de locuit, doar 365
săteni 35• Autorităţile au venit cu noi măsuri pentru urgentarea strămu
tării insurăţeilor pe locurile ce au fost împroprietăriţi. Astfel, la 28
octombrie 1 88 1 subprefectul Plasei de Sus a dat dispoziţie primarilor să
oblige pe toh împroprietăriţii pentru a-şi face case, conform condiţiilor
şi obligaţiilor prevăzute în regulament, pe care ei şi le-au asumat prin
declaraţii şi a se strămuta în noile comune înfiinţate, " căci la din contră
34

35

Ibidem, dosar

nr.

1/1876--- 1 879, f, 783--820 ; dosar nr. 1 /1880, f. 2.

Expunerea situaţiei judetu1Jui Neamţ, ldcutd de Comltetul permanent cu ocazia
deschiderii ses!unii ordinare a Constliului general din 15/27 octombrie 1881,

Piatra, ImprimeriJII judeţului Neamt, 1881, p.
Piatra Neamt).

G. T. Ki.rileanu,

60--6 1

(Biblioteca docwnent811'ă
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vor fi expropriaţi de pămîntul ce li s-au dat lor conform legii". Cu toate
acestea, pînă la 1 august 1 883, s-au strămutat. clădindu-şi case de locuit,
numai 24 însurăţei în noua aşezare Aprodu Purice, în Dumbrava Roşie
51 împroprietăriţi 36, la Traian 39 însurăţei 37, la Plăieşu 37, iar la
Răbîia 12 săteni.
Dacă în anul 1 878, potrivit studiilor întocmite, se proiectase înfiin
ţarea a 8 comune noi, pînă în anul 1 882, nu s-a constituit decît comuna
Dochia, Cetatea Neamţului nu a mai luat fiinţă ca aşezare nouă, iar
restul au rămas în stadiul de sate componente ale comunelor înveci
nate 38• Interesele locuitorilor stabiliţi în noile sate au rămas sub contro"
lul autorităţilor comunale pe teritoriul cărora s-a făcut împroprietărirea.
Pînă în anul 1 9 1 2 în satele şi comunele nou înfiinţate s-au stabilit
883 de familii care şi-au construit 879 clădiri, iar populaţia acestor loca
lităţi era de 3.736 locuitori 39.
Precizăm faptul că la stabilirea noilor comune din judeţul Neamţ
s-a avut în vedere ca determinarea şi parcelarea terenurilor din vatra
satelor să se facă în forme regulate, asigurîndu-se dimensiunile vetrei
satului în raport cu numărul locuitorilor, precum şi organizarea terito
riului respectiv în suprafete destinate construcţiilor de locuinţe, cen
trului civic, dotărilor social-culturale şi administrative şi arterele de
circulaţie. De asemenea, s-a ţinut cont nu numai de numărul de " săteni
ce ar veni a se aşeza acum de o dată " , ci şi de posibilităţile de dezvol
tare în perspectivă a noilor aşezări "prin locuitorii în drept ce s-ar hotărî
şi mai pe urmă a veni din diferite localităţi" 40•
Caracteristic pentru noile comune este asigurarea unei expresii
arhitecturale proprii, prin valorificarea cadrului natural, al tradiţiei
constructive şi artistice specifice judeţului Neamţ, contribuind astfel la
înfrumuseţarea aspectului ru.ral. Spre deosebire de aspectul medieval
al satelor şi comunelor, acestea sînt aşezate pe poziţiile cele mai fru
moase ale moşiilor, în preajma izvoarelor, cu dotări social-culturale şi
administrative judicios amplasate în vatra satelor 4 1 • Delimitarea terito
rială a comunelor a avut la bază criterii care să asigure posibilitatea reală
de dezvoltare a mediului rural corespunzător etapei capitaliste.
Noii împroprietăriţi erau obligaţi să se conformeze ordinului prefec
tului nr. 1 5.296/1 882 în a-şi clădi locuinţele după cele două planuri tip
de case ţărăneşti, planuri care au fost trimise tuturor primarilor. In aşe36 Arhivele sta,tului Neamţ, fondul Prefect urJ. Neamţ,
37

783, 820.

D. G. Gheorghiu, op. cit

.•

dos.

nr.

1. 1876-1 879, f.

p. 322.

38 Arhivele Statuhli Neamţ, fond Prefectura Neamţ, dosar nr. 1/1882, f . •250.
39 CoalcuLat pe baza datelor furnizate de Dicţionarul Statisti!C al Romaniei,

40

Bucureşti, 191 4, p. 628-647.

Arhivele statului Neamţ, fondul Prefectuna Neamţ, dosar nr. 8/1880.
dosar nr. 1/1 876-1879, f. 402-405.

4 1 Ibidem,
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zările noi, cît ŞI m cele vechi, însurăţeii erau grupaţi, pe cît posibil,
după locurile lor de origine 42.
In centrul satului Dochia, ca şi în celelalte aşezări rurale, au fost
stabilite locurile pentru primărie, pentru şcoala de fete şi băieţi, dispensar,
piaţă comunală, parc etc. In mijlocul comunei domină, primăria construită
in 1 890. Localul primăriei avea patru încăperi : una ocupată de percepţie,
una de banca populară şi două de autorităţile comunale. Curtea localului
primăriei se afla între cele două şcoli primare. Localul şcolii nr. 1 a fost
clădit în anul 1 880, iar în 1 890 a fost construită şi şcoala primară nr. 2,
cu trei săli de clasă, in care învăţau 38 de elevi. In faţa primăriei şi a
celor două şcoli, pe o suprafaţă de 2 ha, este situată piaţa comunală.
Pe locul cel mai vizibil vis-a-vis de primărie, era proiectată fîntîna monu
mentală închinată eroilor, iar în piaţă, monumentul eroilor, care au fost
construite ulterior. Cum majoritatea noilor împroprietăriţi erau catolici
s-au construit două biserici, una ortodoxă şi alta catolică. Drumurile din
sat aveau o lăţime de 1 2 m, cuprinzînd o suprafaţă de 22,5 ha .
La început noua aşezare rurală făcea parte din comuna Girov, cu
care avea legături prin drumuri greu practicabile. I n octombrie 1 88 1 un
număr de 1 9 locuitori, în numele celor 1 40 deja strămutaţi, cereau prefec
tului de Neamţ să li se aprobe autoritate locală în Dochia, deoarece
se găseau sub "administraţia comunei Girov, ceea ce ne face ca în orice
ocazie, orice interes mare sau mic, să pierdem zile întregi de muncă" 43•
Cererea le-a fost aprobată. In anii următori populaţia comunei creşte
repede ajungînd în 1 9 1 2 la numărul de 1 . 574 locuitori, care-şi construi
seră 382 clădiri ·14•
C:.upaţiile de bază ale locuitorilor erau agricultura, creşterea vite
lor şi meşteşugurile. Un însemnat număr de locuitori se ocupau cu
grădinăritul, cu vînzarea zarzavaturilor şi legumelor din oraşul Piatra
Neamţ. Pentru satisfacerea imediată a locuitorilor cu unele produse
meşteşugăreşti, existau trei fierării, patru cojocării, un croitor, trei rotari
şi un rogojinar 45.
In urma împroprietăririi insurăţeilor nu numai că au luat flintă
noi localităţi, dar chiar vetrele unor sate vechi s-au extins. Astfel, la
vatra satului Humuleşti, s-au mai adăugat grădinile a 223 săteni împro
prietăriţi şi încă 47 loturi ale locuitorilor împroprietăriti numai cu
grădinile 46. Noile uliţe apărute acum, casele aşezate la linie, drumurile
Cei 98 insurăţei dln Dobreni, improprietăriti la Dochia, erau din Almaş, fapt
pentru care o parte a sa tului şi azi se numeşte Almăşeni.
43 Ibidem, d.osar nr. 2/1881, f. 1 42.
44 Dicţionarul st atistic a1J României, vol. Il, Bucureşti, 1 9 1 4, p . 644.
45 G. D. Gheorghiu, op. cit., p. 1 53.
46 Arhivele statului Neumf, fondul Prefectura Neamţ, dosar nr. 1 1/1880 (Planul
vetrei satului Humuleşti).
42

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

IMPROPRIETARIREA lNSURATEILOR

-

1878

549

largi şi drepte constituiau elementele noi, moderne, ce se adăugau la
cele tradiţionale satului Humuleşti.
Administraţia d omeniilor statului a hotărît înfiinţarea a trei comune
" mau şi frumoase" pe moşia Belceşti din judeţul Iaşi, care impreună cu
moşi ile Şipotele, Cioara, Ulmi, Polieni, Bălţatu şi Chicerea formau un
trup de aproximativ 20.000 fălcii de pămînt "de frunte" cu cursuri de
apă ( Bahluiul, Meletinul şi altele mai mici) , în apropiere de păduri, de
cale ferată şi situate într-o regiune din cele mai favorabile de cîmpie,
la punctul unde aproape se întretăiau j udeţul laşi cu judeţele Suceava
şi Botoşani 47.
Aici urmau a fi împroprietăriţi 4 1 9 însurăţei din judeţul Neamt 48.
La inceput celor împroprietăriţi li se promiteau cîte 1 2 pogoane de
pămînt " roditor" şi avantajat de înlesnirile şi scutirile ce se vor "dobîndi
de la corpurile legiuitoare" , iar pentru casă şi grădină li se dădeau cîte
1 O prăjini, loc în vatra satului.
In cadrul schimbărilor administrativ-teritoriale din ultimul pătrar
al secolului al XIX-lea se constată tendinţa de a creşte numărul locui
torilor pe comune prin contopiri de comune mai mici. Astfel, noua aşezare
Dumbrava Roşie, proiectată să formeze o c omună cu satele Vaduri,
Oanţu, Agîrcia, Bîtca, Găboreşti, Malicea şi Secu, din cauză că pînă în
1 882 nu s-au strămutat pe laturile lor decît 51 de împroprietăriţi, s-a
unit cu Vînătorii Pietrei formînd o singură comună, cu numele Vînători
Dumbrava Roşie 49.
In anul 1 9 1 2 această comună avea 2.629 locuitori (622 familii) ce-şi
construiseră 61 O clădiri. Satul Dumbrava Roşie era reşedinţa comunei 50•
Vatra satului Dumbrava Roşie, contopindu-se cu vetrele satelor vecine,
a dus la formarea unei comune alungite în lungul văii Bistriţa. Dacă
acest fenomen este în oarecare măsură justificat pentru zona montană,
din cauza condiţiilor puţin prielnice pentru construcţii pe versanţi, el
nu�i găseşte o motivare temeinică pentru valea Bistriţei, în aval de
Piatra Neamţ, unde condiţiile de relief sînt foarte bune. Aici satele s-au
extins mult în lungul şoselelor, ceea ce intră în contradicţie cu princi
piile moderne de sistematizare rurală, care prevăd aşezări cu construcţii
grupate într-un perimetru cît mai restrîns.
Potrivit clasificării satelor 51, după fizionomia ( răspîndirea locuin
ţelor in vetre, poziţia lotului de subzistenţă faţă de gospodărie, situaţia
Ibidem, dosar nr. 1/1876---1 879, f. 44.
Ibidem, dosar nr. 2/1 881 , f. 776.
Ibidem, dosar nr. 2. 1 884, f. 331 .
Dictionarul .�tatistir. a l Romaniei pe CNIUI 1 9 1 2, v ol. II , Bucureşti, 1914,
p. 62�45.
5 1 V. Mihl!.ilescu, T.rebuiesc lllecunoscute trei tipuri de sate : Satul adtmat (sau
cQilfl:entrat) satul rlfs/Jrat şi sat ui risipit ? in Bul, Soc. RQm. 9eogr.. tQm. XLV,
47
48
49
so

Bucureşti, 1 926,

,
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căilor de comunicaţie interioare etc.) noile aşezări din judeţul Neamţ
sînt de tip răsfirat cu tendinţă de adunare. Spre deosebire de marea majo
ritate a satelor înfiinţate în epoca medievală, în noile aşezări se observă
o grupare mai strînsă a gospodăriilor şi spiritul de ordine în dispunerea
locuinţelor în vatra satului.
Transformările economice şi sociale au constituit baza procesului de
�chimbare a înfăţişării satelor, deosebindu-se după funcţiile economice
mai multe tipuri de aşezări rurale. Astfel, în Dumbrava Roşie, predoi.ttină
activităţi economice legate de exploatarea forestieră ( plutăria) , agricul
tura şi creşterea animalelor. In satele Traian, Doina, Răbîia, Aprodul
Purice şi Plăieşu predomină activităţi legate de culturile de cîmp şi creş
terea animalelor. Din aceste două tipuri, la începutul secolului al XX-lea
se detaşează Dumbrava Roşie, care, pe lîngă funcţiile menţionate are şi
funcţie industrială, iar o bu� parte a populaţiei se deplasează pentru
munci şi activează în industria oraşului Piatra Neamţ. De altfel în anul
1 9 1 2 în Dumbrava Roşie există obştea "Petrodava" pentru exploatarea
de păduri 52•
Un profil economic aparate îl are comuna Dochia în care se dez
voltă producţia de lapte, legume şi alte produse necesare pentru apro
vizionarea imediată a oraşului Piatra.
Pe plan social, spre deosebire de celelalte sate şi comune din judeţ,
locuitorii noilor aşezări rurale se prezentau în primii ani de la împroprie
tărire ca o pătură relativ omogenă, fiecare avînd cam aceeaşi putere
economică : loturi între 3 şi 4 ha. Dacă ţinem seama de faptul că în con
diţiile agriculturii din acea perioadă, gospodăriile care aveau pînă la
3 ha pămînt trebuie considerate ca fiind ale ţăranilor proletari şi semipro
letari, iar cele cuprinse între 3 şi 5 ha ale sărăcimii satelor, carac
teristic pentru noile aşezări este contingentul total al gospodăriilor
minuscule. Aceşti locuitori, lipsiţi parţial de pămîntul necesar pentru a
alcătui o gospodărie mai mult sau mai puţin independentă se angaj au
pe moşiile marilor proprietari în surplusul de timp care nu era reclamat
de propria gospodărie sau prestau diferite munci în .cadrul obliga
ţiilor de arendă.
Paralel cu transformarea capitalistă a gospodăriei moşiereşti, avea
loc, şi in economia noilor aşezări, procesul de pătrundere a capitalis
mului. El îşi găsea expresia în descompunerea şi d.i ferenţierea ţărănimii
sub înrîurirea creşterii producţiei de mărfuri capitaliste şi deci a sferei
de acţiune a legii valorii. După laturile de pămînt pe care le deţineau
diferitele gospodării ţărăneşti, tabloul diferenţierii se prezenta în 1 9 1 3,
în comuna Dochia, de exemplu, în felul următor : 364 agricultori deţineau
346 ha pămînt : 161 de ţărani îşi duceau gospodăriile pe 500 ha ; 30
62 Dicţionarul statistic al României ltll t ocmit pc baza datelor definitive ale recen
sămlntului gMeral ctin 19. dec. 1 9 1 2, vol. Il, Bucureşti, 1 91 4, p. 630 .
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agricultori deţineau 1 93 ha, 5 aveau 64 ha, unul poseda 26 ha, iar
altul 674 ha 53. Structura economică a acestei comune indică o puter
nică deplasare înspre grupele ţărănimii sărace, semiproletare. Caracte
ristic pentru situatia de mai sus este colosala fărămitare a pămîntului
conti gentului enorm al gospodăriilor mici, ceea ce exprimă procesul de
ruinare şi pauperizare a ţărănimii, paralel cu existenţa unui număr relativ
restrins de ţărani mijlocaşi şi a unei pături subţiri de chiaburi, relativ
puternice din punct de vedere economic.
Din cele 1 .808 ha pămînt agricol din comuna Dochia, 228 ha erau
date in dijmă şi arendă 54, Arendarea pămîntului în sînul ţărănimii
accentua şi mai mult procesul de ruinare a categoriilor inferioare
alt: ţărănimii.
Prin urmare funcţia şi poziţia social-economică şi culturală a
noilor aşezări rurale apărute pe domeniile statului din judeţul Neamţ cu
ocazia împroprietăririi însurăţeilor răspundeau cerinţelor etapei de dez
voltare a relaţiilor capitaliste în economia ţării. Pe lîngă forţa de muncă
furnizată numărului mare de întreprinderi industriale apărute în judeţul
Neamţ, în urma politicii de ocrotire vamală şi încurajare a industriei
mari, au fost atrase în circuitul industrial, mari suprafeţe agricole, în
special pentru industria alimentară.
Improprietărirea însurăţeilor din 1 878-1 879, realizată în condiţiile
creşterii luptei maselor ţărăneşti pentru pămînt, a constituit un pas
înainte pe calea dezvoltării capitalismului la sate. Aplicarea articolelor
5 şi 6 din Legea rurală din 1 864 a satisfăcut doar parţial nevoia de
pămînt a insurăţeilor.
Intensificarea exploatării, fiscalitatea împovărătoare şi reducerea
continuă a nivelului de trai fac pe mulţi însurăţei din noile aşezări rurale
sll ia calea oraşului.

THE NEW RURAL SETTLEMENTS FOUNDED ON THE PROPERTIES OF STATE
FROM THE COUNTY OF NEAMŢ WHEN WERE APPLIED THE ARTIClES

5 AND 8 FROM THE AGRARIAN LAW OF 1884
S UMMARY

Thls study is based on a la.rge unpublished documentation taken from the State
Archives of Piatra NelllDlt.
The 'agrarian reform of 1 864 raised the problem of organizlnq of the villaqes
on mndP.I"n ha.�es. AF. A r:onsequence nf ap)'lying of the articles 5 IIIIld 6 from. the

53

Statistica exploatdrllor agricole ln 1913,
54 Ibidem, p. 61.

Bucur eşti, 1 91 5, p. 60,
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rural law of 1 864 there appeared on the properties of state o.f the county Neamt, a
cornmune anrl �;ix n.ew villages. These rural settlernents were concieved on sorne
modern principh�s in order to a�;�;ure the necessary conditions for the developrnent
of the oapitalistlc forrns of labor, life •and culture.
In our literature of l'peciality the a�;pect of the creation of the new rnodent
rural setllements wasn't, up to now, the subject of SIJecial research.
The author presents the difficulties which occured in the action of movinq of
those who were appropriated, frorn the new villages.
The study glves us the opportUIII.i ty to see the imaqe of the new rural settle
rnents frorn the county Neamt, the Wlay in which they were buiit (the dwellinqs were
chiefly in the centre of the vi11age) the social and econoanic transformations in the
life of these villages, the conditions of livlng of the peasants who we.re appropiated.
and the contradictions which take place in the new villages in the period of the
development of the new capitalistic production relations in our agriculture at the
end of the XIX-th century.
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CONFLICTE DE MUN'A IN PERIOADA 1913-1916
IN ORAŞUL PIATRA NEAMŢ
de IONEL MARIN

Aşa cum este cunoscut, in anii regimului burqhezo-moşieresc au
fost adoptate o serie de măsuri împotriva intensificării mişcării munci
toreşti. Menţionăm adoptarea în 1 906 a "legii contra dreptului la grevă
al minerilor" , după care a urmat la puţină vreme ( 20 decembrie 1 909)
legea " în contra sindicatelor asociaţiunilor profesionale a funcţionarilor
statului, judeţelor, comunelor şi stabilimentelor publice" 1• De asemenea,
se introduseseră acte normative pentru reglementarea angajărilor care
nu puteau fi făcute decît în urma prezentării unor certificate de bună
purtare, iar în 1 eglementările privitoare la condiţiile de recrutare şi
avansare a personalului şi organizarea administraţiei C.F.R. se prevedea
că personalul destituit nu mai putea fi reprimit în serviciu.
Impotriva tuturor acestor legi, muncitorimea a protestat smulgînd
la 27 ianuarie 1 9 1 2 "legea pentru organizarea meseriilor, creditului şi
asigurării muncitorilor" 2.
Adoptarea acestei legi a fost produsul direct al luptelor desfăşurate
de clasa muncitoare, o concesie smulsă de proletariat capitaliştilor. In
acelaşi timp însă legea constituia şi unul din mijloacele de a frina lupta
clasei muncitoare şi influenţa elementele revoluţionare, burghezia şi
moşierimea căutînd să demonstreze, folosindu-se şi de elementele şovăi
toare, că nevoile proletariatului puteau fi satisfăcute în cadrul orînduirii
burgheze şi ca atare lupta pentru răsturnarea acestei orînduiri nu-şi
avea rostul.
Cu toate acestea din cuprinsul acestei legi merită a fi retinute dispo
ziţiile articolului 61 care, stabileau că patronul putea să desfacă
contractul de muncă, dacă muncitorii, calfele sau meşterii, "primejduiesc
1 Analele Institutului de Studii Istorice şi Social-Politic•e de pe 11ngă C.C. al P.C.R.,
nr. 4/1 966 1
[1 . V . Firoiu, Legi.slatia privind conflictele de muncă in anii regi
2

mului burghezo-moşieresc, p. 44.
Ibidem, p. 45.

Memoria Antiquitatis, III, 1 S7 ! .
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siguranţa fabricii, atelierului sau casei" , formulare vagă dar intenţionat
. redactată aşa pentru a putea fi folosită cu uşurinţă împotriva clasei
muncitoare. La aceasta, se adaugă dispoziţiile art. 97 urmărind să para
lizeze lupta clasei muncitoare prin crearea comisiilor de j udecată pentru
rezolvarea neînţelegerilor dintre patroni şi meseriaşi, care datorită com
ponenţei acestor comisii, şi a presiunilor exercitate de patroni, dădeau
cel mai ades cîştig de cauză exploatatorilor.
In urma acestor legi în Piatra Neamţ, au luat fiinţă mai multe bresle.
Din dosarul " Casei Centrale a meseriilor, creditului şi asigurarea
muncitorilor ", la care se alătură şi documentele comisiei de judecată a
breslei coj ocarilor şi cea a cismarilor ( documente recent descoperite in
arhiva Consiliului popular al muncipiului Piatra Neamţ), rezultă că din
această breaslă, care mai tîrziu s-a numit a confectiilor, făceau parte
următoarele meserii : "Cismării, Pantofari, Rectuitori, Curelari, Şelari,
Tabacari, Brutari, Covrigari, Cofetari, Bragagii, Colăcari, Săpunari, Lumi
nărari, Şepcari, Croitori bărbăteşti, Croitori dame, Modiste, Brodiste,
Umbrelari, Căciulari, Cojocari, Ţesători, Transparente, Tricolori, Abagii,
Mînuşari, Impletitori de scaune, Cusutorese lingerie, CoTsetieri, Ceapra
zar cafafi, Blănari, Simigii, Ingheţatari, Miziligii" 3,
Din meseriile practicate şi care sînt evidenţiate mai sus, ne putem
da seama că Bresla confectiilor nu subordona numai meseriile specifice
ci şi pe cele cu alt profil. De artfel, în Piatra Neamţ din documente
rezultă existenţa în cadrul Casei centrale a meseriilor şi creditului
n Mihail Kogălniceanu" ( aceasta era denumirea uzuală a acestei case) , a
două bresle la care ne-am referit mai sus. Şi aici ca şi în restul ţării pro
cedeele folosite au fost aceleaşi, comisiile casei judecînd foarte putin
conflictele de muncă, rezumîndu-şi activitatea în mod deosebit pentru
eliberarea carnetelor de meseriaş.
Astfel, în perioada ianuarie 1 9 1 3 - şi pînă în 1 9 1 6 s-au judecat 7
conflicte de muncă.
Primul litigiu s-a judecat la 9 octombrie 1913 - între Dumitriu
Chihaia reclamant, Constantin Şerban şi Mihai Şerban, părţi chemate spre
a se "stinge prin împăcare neintelegerea dintre ci "
" Patronul a fost obligat să plătească ucenicului 25 lei despăgubire,
rezilindu-se şi contractul de muncă " 4•
Aşa cum am afirmat, în general, patronii aveau cîştig de cauză
în litigiile existente între ei şi lucrători şi aceasta ca urmare a compo
nenţei comisiilor însărcinate cu stingerea pe această cale a conflicte
lor de muncă.
Dosar Casa Cetnlrald a meseriilor, creditului şi asigurdrilor IriWICit orilor - comi
si-a de împăcare a breslei cojocarilor, coperta 1 interioară. Arhiva Constliului
popular municipal Piatra Neamţ.
4 Ibidem. p. 1 .
3
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Desigur, au fost şi cazuri, aşa după cum vom vedea, cind unu
flatroni nu respectau nici prevederile legale ale Casei Centrale a asigu
rărilor - în care situatie se stabileau măsuri de sancţionare pentru
patroni, - aceste cazuri fiind foarte rare.
Cel de-al doilea conflict a fost între patronul Mincea N. Hascalovici
şi lucrătorul V. Lăzărescu, comisia apreciind că patronul e culpabil de
faptul că, "nu a lipit timbrele respective pe cărţile chitante ale lucrăto
rului V. Lăzărescu, şi deci muncitorul a pierdut dreptul la ajutorul de
mobilizare prevăzut de ordinul special al Casei Centrale " 5.
Faţă de această situatie comisia a hotărît satisfacerea revendicării
muncitorului respectiv.
Interesant ni se pare şi faptul că în legătură cu soluţionarea cqn
flictului judecat la 12 noiembrie 1 9 1 5 se evidenţia în mod deschis şi
practicile folosite de patroni faţă de ucenici ; folosirea acestora cu alte
scopuri decît cele ale învăţării meseriei. Aceasta fiind, de altfel, o carac 
teristică a exploatării capitaliste care folosea cele mai diverse forme
pentru sporirea profitului.
Conflictul judecat la 1 2 noiembrie 1 9 1 5 între ucenicii Haim Moise
şi A. Iosub şi patronul A. Iosub, a dus la constatarea că acesta din urmă
după ce a ţinut pe cei doi ucenici timp de trei ani şi patru luni, " aceştia
nu cunosc încă meseria din cauză că patronul nu şi-a dat interesul îndeajuns " , - şi ucenicii - " cer daune pentru timpul de trei ani şi patru luni " .
Patronul însă nu s-a declarat d e acord c u revendicarea cerută,
comisia menţionînd că, "părţile nu s-au împăcat" 6,
Cele mai multe conflicte au fost judecate în anul 1 9 1 6 ( 4) ; niciunul
dintre ele nu a fost însă rezolvat în favoarea celor ce reclamau, atunci
cînd aceştia nu erau patroni 7• De aceea toate conflictele j udecate nu
şi-au găsit rezolvarea prin acest sistem.
Registrele comisiei de împăcare nu mai înregistrează după 1 9 1 6
existenţa unor ronflicte de muncă.
Desigur, noi am evidentiat numai cîteva din aceste conflicte, numă
rul lor fiind mult mai mare, dar nu au fost rezolvate prin intermediul
a.cestor organisme, mai ales că pe măsura înaintării în timp conducerile
acestor instituţii au fost acaparate tot mai mult de reprezentanţi ai patro
nilor, care slujeau interesele claselor avute.
·

5 Ibidem, p. 2.
6 Ibidem, p . 4.

7 Dosar Caoo cent rală

de impăcare

a

a

meseriilor, creditului şi asigurărilo r muncitoTieşti, comtsta
Arhi\.na Consiliului popu/.ar municipal

Breslei cismarilor, p . 1 -2.

Piatra Neamţ.

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

556

IONEL MARIN

Este însă revelator faptul că lucrătorii din atelierele meşteşugă
reşti, au acţionat şi pe această linie pentru obţinerea revendicărilor lor,
acestea înscriindu-se în ansamblul acţiunilor de protest ale muncitorilor
împotriva exploatării capitaliste, acţiuni ce au avut o amploare deosebită
în anii premergători creării Partidului Comunist Român.

CONFliTS DE TRAVAIL DANS LA P2RIODE 1913-1916, A PIATRA NEAMŢ

RESUME

L'ouvrage concerne l'action de la loi sur l'organisation des metiers, du credit
et des assurances des travailleurs" dans la viile de Piatra Neam t.
La loi votee le 27 j anvier 1 9 1 2 a ete a.rrachee aux classes exploiteuses par la
classe ouvriere, constituant une victoire de cette derniere d•ans l'ensemble des actions
cntreprises contre l'exploitation.
Du materiei etudle on detache le fait que par l application de cette loi ont ete
fondees des commissions de coociliation pour les conflits de travail apparus entre le
patron et les exploites.
"

'

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

DOCUMENTE PRIVIND ACTIVITATEA BLOCULUI
MUNCITORESC - TARANESC DIN JUDEŢUL NEAMŢ
ŞI A SECŢIUNif TG. NEAMŢ A UNIUNII
TINERETULUI COMUNIST
de IOAN V AT AMANU, IONEL MARIN

La numai citiva ani de la crearea sa, Partidul Comunist Român, a
fost trecut în ilegalitate fiind obligat să activeze în condiţii deosebit de
grele, pentru conducerea maselor muncitoare în lupta împotriva exploa
tării, pentru o viaţă mai bună a celor ce muncesc.
Pe parcursul activităţii sale pînă la marea victorie a insurecţiei
armate din august 1 944, Partidul Comunist Român a folosit o mulţime de
forme pentru ca linia sa politică să fie cunoscută maselor muncitoare
de la oraşe şi sate. Numeroase organizatii legale sau semilegale ce s-au
aflat sub directa conducere sau influenţă a partidului, au contribuit Ia
realizarea politicii acestuia, Ia înfăptuirea scopurilor sale.
In cele ce urmează vom face cunoscute unele aspecte privind acti
vitatea Blocului Muncitoresc-Ţărănesc în alegerile din 1 929. Cu o-c azia
alegerilor Blocul Muncitoresc-Ţărănesc a prezentat un program în care
au fost înscrise revendicări de seamă ca : lupta împotriva teroarei, des
fiinţarea curţilor marţiale, lupta pentru impunerea zilei de muncă de 8
ore, lupta pentru pămînt, pentru dreptul de organizare etc., ceea ce a
dus Ia creşterea influenţei acestei organizaţii în rîndul maselor munci
toare de Ia oraşe şi sate, dezvăluind în acelaşi timp, demagogia frunta
şilor partidelor politice care se prezentau în alegeri. Un manifest al
Blocului Muncitoresc-Ţărănesc spunea : Tovarăşi ţărani şi muncitori 1
s-au schimbat stăpînii, dar au rămas şi birurile grele şi jandarmii care au
bătut, şi starea de asediu care răpeşte omului dreptul de cetăţean liber
şi preface ţara într-o cazarmă plină de porunci şi muncă grea fără putinţă
de apărare. Nici un partid politic din cîte avem acum, în afară de Parti
dul Comunist, nu apără drepturile ţăranilor şi muncitorilor. Numai
n

Memoria Antiquitatis, III, 1971.
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singuri, ţăranii şi muncitorii, uniţi împreună, vor putea să-şi apere interesele, prin Blocul Muncitoresc-Ţărănesc" 1.
Am folosit aici cîteva documente care atestă faptul că această orga
nizaţie legală condusă de partid a activat şi în judeţul Neamţ.
"Domnule Prefect - se adresa locuitorul Cucereanu Teodor din
Podoleni - la 1 7 ianuarie 1 929 - reclam domniei voastre autorităţile
administrative din comuna mea natală pentru următoarele fapte . . . în
seara zilei de. 1 5 ianuarie 1 929, pe la orele 9 trecute ne-am pomenit cu
domnul primar al comunei, cu domnii jandarmi şi 5 guarzi comunali, care
fără nici-o formă de lege, deşi i-am întrebat (mi-au spus că dumnealor
sînt legea) fără multă vorbă s-au pornit pe o percheziţie pînă la vasele
de mîncare
" 2•
Materialele electorale editate de Blocul Muncitoresc-Ţărănesc
făceau apel la populaţia ţării, de a-şi da votul reprezentanţilor celor
ce muncesc.
Faptul · că această organizaţie a avut un larg cîmp de activitate
în judeţul Neamţ ne este dovedită şi de informaţiile pe care le conţin
două documente foarte importante ce purtau semnătura " Secţiunii Tg.
Neamţ a Uniunii Tineretului Comunist". Documentele aminte au fost
scoase la iveală cu prilejul preluării unor fonduri arhivistice de la fostul
Sfat popular Tîrgu Neamţ şi car e se găsesc astăzi în păstrare la Filiala
Arhivelor Statului judeţul Neamţ.
Deşi nici unul din documentele respective nu au vreo menţiune asu
pra datei la care au fost elaborate ne putem da seama că acestea au fost
editate şi difuzate la sfîrşitul anului 1 928 şi începutul anului 1 929, tot
cu ocazia alegerilor din acea perioadă, avînd ca scop, demascarea în faţa
maselor muncitoare şi a tineretului, a politicii antipopulare a guver
nelor burghezo-moşiereşti, precum şi prezentarea luptei Blocului
Muncitoresc-Ţărănesc împotriva claselor exploatatoare, pentru făurirea
unei vieţi mai bune.
Primul document la care ne referim şi care este adresat ţărănimii
face o scurtă trecere în revistă a principalelor momente din politica
partidelor burgheze, arătînd şi consecinţele acesteia, după care aclresează
chemarea de a lupta pentru revendicări politice şi economice îndemnînd
ţărănimea, să constitui_e în fiecare sat " . . . comitete pentru Blocul Mun
citoresc-Ţărănesc " 3.
Cel de-al doilea document este adresat " Către muncitori şi ţărani
- către tineretul muncitoresc şi ţărănesc" şi a fost editat, probabil cu
prilejul comemorării a 10 ani de la mişcarea di.n p � aţa Teatrului Naţion?l
din Bucureşti. El face menţiunea că lupta munCltonlor de la 1 3 decembne
·

.

1

.

.

FilialJa Arhivelor Statului Neamţ, fond Prefectura judetului Neamt, 1929. dosar

nr. 1 72/16, f. 7.
f. 4.

2 Ibidem ,

3 Fond Poliţia

Piatra

Neamţ, 1930, dosar 1.
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1 9 1 8 a fost dreaptă şi că de la izbucnirea ei şi pînă la data întocmirii
manifestului la care ne referim, nu s-au produs schimbări care să îmbu
nătăţească viaţa oamenilor muncii. De aceea el cheamă muncitorii şi
ţăranii să lupte pentru formarea grupelor de Ajutor Roşu, pentru comi
tetele Blocului Muncitoresc-Ţărănesc, pentru satisfacerea unor reven
dicări politice şi economice. Apoi, manifestul arată că " numai prin lupta
hotărîtă în unirea cu muncitorii de la oraşe şi sub conducerea Partidului
Comunist veţi scăpa de nevoi şi veţi căpăta pămînt deajuns " 4•
Desigur, documentul la care ne referim conţine şi unel e revendi
cări care erau expresia unei atitudini fracţioniste ca : ziua de lucru de
6 ore, reducerea stagiilor militare etc., dar acestea pot fi c onsiderate ca
limite ale conducerii organizaţiei locale a Uniunii Tineretului Comunist.
Ambele documente se încheie prin apeluri inflăcărate adresate
maselor muncitoare, de a lupta sub steagul Partidului Comunist . . . " care
conduce pe muncitori şi ţărani in lupta pentru pace, pîine şi muncă".
Sărbătorirea semicentenarului creării Partidului Comunist Român, este
un minunat prilej de trecere în revistă a marilor victorii obţinute de
poporul nostru în această jumătate de secol, este totodată un moment
important de cinstire a acelor ce în condiţii grele au urmat p olitica
partidului nostru în lupta aspră împotriva exploatării, pentru făurirea
unei vieţi fericite şi prospere pe pămîntul României, pentru socialism
şi comunism.

DOCUMENTS CONCERNANT L'ACTIVITi! DU BLOC OUVRIER-PAYSAN
DU Di!P ARTEMENT DU NEAMTZ ET DE LA SECTION DE TIRGU NEAMTZ
DE L'UNION COMMUNISTE DE LA JEUNESSE

RESUME
La celebration du Semi-Cenlenaire de La creation du Parti Communiste Roum.ain
es t une mervei'lleuse occasion pour passer cn revue les grandes victoires rem.p oteE's
par notre peuple dans la lutte menee contre l'exploitation sous la direction du Parti
Communiste Roumain.
Une oontribution particu!iere dans cetle lutte a ele apport6e par le Blocus
Ouvrier-Paysan et par la j eunesse du Departement Neamtz contribution qu'on releve
des deux documents signifioatifs de l'..�ctivite ou Blocus Ouvrier-Paysan et de la pection
de T!rgu Neamtz de l'U.T.C. (L'Union Comrnuniste de la Jeunesse).

4 Ibidem.

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

MVZEOGRAFIE

EXPOZIŢIA

"NOI DESCOPERIRI ARHEOLOGICE
IN JUDEŢUL NEAMŢ (1965-1969)"

de V IRGIL MIHAIL.ESCU-BIRLIBA, ŞTEFAN CUCOŞ şi AUREL BUZILA

Multiplele sarcini ale activităţii muzeale cuprind, ca cea mai
importantă, orga nizarea expoziţiilor permanente şi temporare, menite să
introducă noul î n ansamblul tematicii muzeelor, al căror rol ştiinţific şi
cultural- educativ capătă pondere din ce în ce mai mare în contextul spi
ritualităţii contemporane t.
Cercetarea ştiinţifică muzeală dă posibilitatea argumentării con
crete formulărilor teoretice prin intermediul materialului expoziţional şi
întreţine inform area permanentă a vizitatorului. I n acest mod expoziţiile
permanente sau temporare contribuie prin ineditul lor la integrarea
cunoştinţelor noi în ansamblul procesului instructiv-educaţional al fiecă
rui vizitator indiferent de vîrstă. Această sarcină socială a muzeului ca
instituţie de cultură, a stat la baza ideii organizării expoziţiei temporare,
deschise la 20 august 1 970 în cadrul Muzeului arheologic Piatra Neamţ.
Organizarea expoziţiei
Noi descoperiri arheologice 1n judeţul
nu a fost lipsită de dificultăţi. Existenţa materialului expozi
Neamţ
ţional provenit din săpături sistematice şi din descoperiri întîmplătoare,
nu era suficient pentru a defini o expoziţie. Se impunea alegerea sălii,
elaborarea unui plan tematic ştiinţific şi aplicarea unor soluţii tehnico
muzeografice ca re să permită menţinerea unităţii ştiinţifice şi estetice a
expoziţiei perma nente, dar în acelaşi timp să aibă o notă de originalitate.
O primă e tapă a constituit-o amenajarea sălii, stabilirea tipului de
mobilier şi ilum inatul în funcţie de exponate şi modul lor de expunere
pentru a pune î n valoare calităţile de martor autentic al epocii pe care
o reprezintă.
Sala pentru expoziţia temporară a fost stabilită ultima din circuitul
muzeului, atît p entru a nu interveni în circuitul expoziţiei permanente,
cît şi pentru spaţiul mare ce-l oferă. O condiţie a alegerii sălii a fost
-

-

1

Marcel Dragotescu, Muzeele şi locul lor 1n spirit ualitatea contemporană, in
MemAntiq., l, 1969, p. 405 şi urm.

Memori a Antiquitaus, III, 1971
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şi iluminatul natural al acesteia, care permitea îmbinarea mai multor
soluţii tehnice de expunere.
Mobilierul s-a executat urmărind integrarea lui în cadrul general
estetic al muzeului şi posibilităţile de amplasare în sală. Mobilierul
constă din alternarea vitrinelor verticale cu spaţiul expoziţional larg,
cu vitrinele masă şi stative. I n vitrinele verticale dispunerea diferitelor

Fig. 1.

-

Detaliu din sala de expozitie.

tipuri de etajere din sticlă, a unor mici postamente, a petelor de culoare
şi oglinzilor pe fundal asigură o expunere variată şi pune în evidenţă
tridimensionalitatea exponatelor. I n vitrinele-masă expunerea s-a făcut
pe planuri înclinate îmbrăcate în pînză a cărei culoare nu distonează cu
fondul exterior al mobilierului. Aplicarea şi în acestea, a expunerii obiec
telor pe plăci îmbrăcate în catifea înlătură stereotipul, monotonia şi oferă
vizitatorului un cadru viu, odihnitor, prin armonizarea culorilor.
La punerea în valoare a exponatelor contribuie şi iluminatul.
I ntrucit sala dispune de lumină naturală s-a urmărit estomparea mono
toniei acesteia prin dirij area luminii cu ajutorul lămpilor fluores-cente
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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-

,.Akinakes"-ul de la Vliratec.
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Fig. 3.

-

Cele două "feuerbocke"-uri de Ia Gbelăieşti-sat.
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mascate 2. Suplimentînd lumina naturală cu cea artific ială dirijată s-a
realizat o iluminare care dă contur liniilor obiectelor, iar unele din expo
nate, Şntre care m onedele şi piesele de orfevrărie, par să emită ele lumina.
Asigu rînd c adrul tehnic, s-a urmărit dispunerea obiectelor pe epoci ,
cronologic, evitînd a glomerarea de material, dar ales totuşi ca acesta
f.ă redea nota de dezvoltare a perioadei respective.
Expunerea m aterialului arheologic a fost suplimentată cu texte şi
cadrul geografic al descoper irilor. Pentru a nu paraleliza expoziţia tem
porară cu cea permanentă, textele au fost reduse la anunţarea aşezării,

Fig.

4.

-

Colanul bast,arn de la Ţibucani

şi încadrarea cronologică a acesteia, iar etichetele sînt succinte
şi concludente trezind interesul vizitatorului, invitîndu-1 să urmărească
fiecare exponat.
Expoziţia î ncepe cu un panou pe care o hartă a judeţului Neamţ,
colată şi reliefată, introduce pe vizitator în cadrul geografic al desco
peririlor prezentate în vitrine ( fi q. 1 ) . Pe un stativ, sub hartă se află
e:,:pus un crater pictat, de tip Cucuteni AB, provenit dintr-un ritual de
fundaţie a unei locuin ţe, cu care î ncepe prezentarea materialului din
aşezarea neolitică Ghelăi eşti-Nedeia, ( comuna B îrgă oani) , aparţinînd fazei
Cucuteni Bl 3. Urmează două vitrine verticale în care este expusă eeraepoc i i

2 r. GheorghHi'i , L u mi na î n muzee, în RevisM M uz e e lo r, V, 1968, 4, p . 324.
3 A Niţu, Şt. Cucoş, D. Monah, Gheldieşl'i (Piatra Ne·amtJ 1. Săpdturile (:!i.n 19�9
în ·aşezarea cucuteniand "Nedeia", în MemAntiq., III, 197 1 1
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mica neolitică pictată în stilul grupelor caracteristice fazelor Cucuteni
AB şi B. Intre acestea remarcăm, în prima vitrină, amfora pictată în stilul
fazei Cucuteni AB, avînd în spaţiile intermetopice r eprezentate cîte o
siluetă feminină ca pe vasele similare de la Traian 4, vasele piriforme
cu motive cordiforme, capacele de vase şi greutăţi piramidale pentru
războiul de ţesut. In vitrina a doua, alături de paharele şi amforele cu
decor pictat caracteristic fazei Cucuteni B l , se evidenţiază un pahar cu

Fig. 5. - Detaliu din sala de expoziţie.

decor metopic pe care sînt reprezentate două carnasiere c a pe ceramica
galiţiană 5. Alături de acestea, de variaţia formelor şi motivelor
decorative a ceram.icii cucuteniene, sînt prezentate vase întregi sau
restaurate de tip Cucuteni C, ornate cu şnurul răsucit sau cu decor pecti
nat imprimat.
Urmează două vitrine masă în care este expusă plastica antropo
morfă şi zoomorfă, uneltele din piatră şi silex, greutăţile de la plasele de
p8scuit, percutoarele, uneltele din os, obiecte de podoabă şi mobilier de
4 H. Dumitrescu,
I V,

5

Reprezentări an lropomo.rfe pe vasele de la Trai'an,

1 960, p. 31-52.
B . L. Bogaevsky, Les inst ruments de producticm
Tripolie, Leningrad, 1 937, p . �23, fig. 74/2-5.

i n Dacia,

NS,

el les animaux domest iques de
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cult provenite din aceeaşi aşezare. Din multitudinea acestor piese se
detaşează idolii antropomorfi cu reprezentarea plastică a încălţămintei 6,
Ultimul material cu care se încheie prezentarea neoliticului provine
din staţiunea Coşărari, comuna Bîrgăoani.
Piesele unui mormînt "a ciste" (o amforă şi unelte din piatră), aparţi
nînd culturii amforelor sferice, precum şi două mici vase "Noua" ( dintr-o
necropolă), marchează două noi descoperiri întîmplătoare din judeţul
nostru (Bîrgăoani şi Băluşeşti, comuna Girov) . Alte descoperiri întîmplă
toare, dar tot atît de importante, sînt cele două "akinakes"-uri de la
Petricani şi Văratec ( fig. 2) 7.
Una din staţiunile arheologice care a dat la iveală materiale de o
deosebită însemnătate pentru lămurirea problemei bastarne" este şi
cea de la Ghelăieşti-sat ( comuna Bîrgăoani) , unde Muzeul arheologic
Piatra Neamţ a efectuat săpături in anii 1 968-1 970. Ceramica tipic
bastarnă, chirpicul din locuinţe 8, dar mai ales o fibulă "pomeraniană"
din bronz 9, <:a şi două "feuerbocke" -uri cu decor ( fig. 3) 10, indivi
dualizează în chip spedal această aşezare. Descoperirile de tip bastarn
sînt completate şi prin expunerea unei noi achiziţii - colanul de gît de
la Tibucani 1 1, o splendidă piesă expoziţională a cărei patină nobilă
de culoare verzuie este evidenţiată de pluşul roşu pe care este pla
sată (fig. 4).
Pentru arheologia şi istoria dacilor, cetatea dacică de la Bîtca
Doamnei reprezintă un nume consacrat, însemnătatea descoperirilor
de ak:i fiind bine cunoscută în lumea ştiinţifică. Continuarea săpăturilor
arheologice în anii 1 965-1969, a marcat etapa finală a cercetării de
aici, fiind rezolvate în cea mai mare parte, toate problemele de detalii
care ş e mai puneau. I n expoziţia noastră temporară prezentăm numai
mate rl alele cele mai importante ştiinţific sau estetic : ceramică fină
lucrată cu mîna din secolul al Il-lea î.e.n., ceramică din secolele 1
î.e.n.-1 e.n. ( fructiere, căţui, baluri, căniţe, ceramică pictată et<:.), fusa
iole, lustruitoare, produse de orfevrărie (verigi de argint, pinteni de fier
ornaţi cu sîrmă de aur), diferite piese metalice din bronz şi fier, măr
gele, produse romane de import etc. ( fig. 5).
n

d St. Cucoş, Reprezentări d e lncăltămint e l n plastica neolitică d e l a Ghelăieşti,

In MemAntiq., III, 1 970.
Virgil Mihi'iilescu·Birliba, Un ..akiil!llkes" descoperit Ia Văratec (corn. Agapfa,
jud. Neamţ), In SCN, 20, 1969, 2, p. 329--336.
B Mircea Babeş, Dacii şi bastarnii, in MemAntiq., Il, 1 971 , sub tipar.
9 Mircea Babeş, Noi date privind arheologia şi istoria bastarnilor (O .,fibuld
pomeraJniană" descoperiUI ln România), in SCIV, 20, 1 969, 2, p. 1 95--21 8.
10 Mircea Babeş und
Virgil Mih/iilescu-B!rliba, Germanische latenezeitliche
Feuerbocke aw der Mold·au, in Germania, 2, 197 1 . sub tipar.
11 Elena Cornan, O piesă de podoabd germqniqi
d�cop erit4 llJ judeţ ul Neamţ, Jn
.
SCN, 1 9, 1 9(18, 3, p. 5Z7-:iJO,
7

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

568

V. MIHĂILESCU-BlRLIBA,

ŞT. CUCOŞ, A. BUZILĂ

Fig. 6 .
Detaliu din sala
de expoziţie.
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I ncercind să aducem şi contribuţia noastră la elucidarea nelămu
ririlor arheologice şi istorice din perioada prefeudală, şantierul arheo
logic de la Brăşăuţi ( comuna Dumbrava Roşie, orelişul Piatra Neamţ) 12
ne-a dat la iveală un complex de locuinţe din secolele VIII-IX,
alături de u n nivel de locuire din secolul al XIII-lea. Ceramica de tip
Hlincea şi uneltele sînt prezente în expoziţia noastră, în chip logic,
alături de ceramica din secolul al XIII-lea de la Brăşuţi, uneltele, podoa
bele şi olăria din secolele XIV-XV ale necropolei feudale de la
Dărmăneşti ( oraşul Piatra Neamţ) 13.
I n fine, un bogat material arheologic provenit de la Bîtca Doamnei,
reprezintă epoca începuturilor feudalismului în zona noastră. Spadele
mari de luptă, topoare, vîrfuri de lance, piese de harnaşament, pinteni,
unelte agricole şi meşteşugăreşti, trei cruci relicvarii, sint piesele care
atrag atenţia nu numai prin importanta lor ştiinţifică, ci şi prin modul
lor de expunere variat, folosindu-se etajerele de sticlă în scară, oglin
zile şi petele de culoare ( fig. 6).
Partea centrală a sc1lii de expoziţie este o-cupatii de patru
mari vitrine-masă, unde pe un pluş de culoare albastru-închis sînt pre
zentate ultimele descoperiri monetare : marile tezaure de denari
romani de la Bîrgăoani 14, Borleşti 15, Rediu 16 şi Ciolpani 1 7, precum
şi vasul-puşculiţă cu tezaurul feudal din secolul al XVI-lea de la
Piatra Neamţ 1 8.
Credem că prin organizarea acestei expoziţii, am reuşit să împlinim
două deziderate de prim rang : 1 . am pus la dispoziţia unui public larg,
cele mai noi rezultate ale cercetărilor noastre şi, 2. am pregătit un
bogat material expoziţional, care va îmbogăţi expoziţia permanentă a
r11uzeului. De asemen€!a, viitorul aducînd noi descoperiri, noi materiale,
arestea vor putea fi induse ru repeziriune în această expoziţie, care
12

Victor Spine i şi Dan Monah, Aşezarea prefeudală de Ia Brăşăuti, In MemAntiq.,

Il, 1 970, sub ti par.
1 1 Victor
14
15

Spinei,

Necropola

medievală

MemAnliq., 1, 1 969 , p. 21 5-226.

de la Piatra

Neamt-Dărmăneşti,

tn

Virgil Mihăilescu-Birliba, Noi descoperiri de te2)(1ure imperiale romane Ia Piatra
Neamt,

In Carpioa, 1, 1 968, p. 209-231 .

Virgil Mihăilescu-Birliba, Descoperiri de monede imperiale romane
Neamt. In SCN, IV, 1 968, p. 456---4 59.

16 Ibidem.
17 Virgil

Mihăilescu-Birliba, Descoperiri de monede antice

MemAnliq., III, 1 971 , sub tipar.

J,n judetul

şi bizant ine (III),

In

c. Matasă şi V. Mihăilescu-Birliba, Date noi cu privire la circu
laţia munet ară ln Moldova (secolul al XVI-lea), In AM, VIII, 1 969, ( sub tipar ) .

18 O. Iliescu,
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va atrage noi vizitatori, indeplinindu-se astfel şi menirea educativ! a
instituţiei noastre muzeale.
Existenţa expoziţiei temporare în forma şi scopul prezentat cons
tituie în acelaşi timp o modestă contribuţie la noile căutări ale formu
lelor muzeografice de expunere şi de ridicare a calităţii laturilor
instructiv-educaţionale ale activităţii muzeale.
THE EXIDBITION "NEW ARCHAEOLOGICAL DISCOVERIES IN THE COUNTY

NEAMŢ (1985-1989)"
SUMMARY

The Archaeologioal Museum of Piatra Neamt organized a temporary exhibition
in order to show the most recent archaeological discoveries to the visitors and to the
researchers. At this exhibitk>n were used the following techniques of exposing : the
combination of the bable glass cases with the vertical ones i the combining of natural
and artificial light i the exposition on the shelves, on the props and stands, on the
plates covered with coloured plush i the utilization of the looking-glasses i the utili
zation of a reduced auxiliary frame (some photoes from the archaeologiaal sites, short
texts and labels which show the settlements).
In this exhibition are presented the a.rchaeologioal materials got from the follo
wing seltlements : the Neolithic period - Ghelliieşti (Nedeia) .and Coşlirari (Blrglioani) i
the period of transition from the Neolithic to the Bronze Age - Blrglioani i the
Bronze Age - Băluşeşti (Girov) i the Hallstatt - Văratec 111nd Petrica.ni i the Latene
- the village of Birgăoani, Ţibuoani and Bitca Doamnei i the Prefeudat - Brăşăuţi i
lhe MedieV1al Age - Bitca Doamnei and Dl1rml1neşti i Roman numi!;matics l:lirgt'ioani, Ciolpani (Buhuşi), Borleşti and Rediu i medieval numismatics - Piatr.a
Neamţ (for ali these see the notes from the text).
FIGURE EXPLANATIONS
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

- Detail from the exhibition room.
"Akinakes" from Văratec.
The tw o "feuerbocke" from Ghelliieşti.
4.
The bastarnian necklace from Ţibuoani.
5. - DeLail of the exhibition room.
6. - Detail of the exhibition room.
l.

2.
3.

-

-

-
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MUZEUL MEMORIAL CALISTRAT HOGAŞ
de ALEXANDRINA BOST AN

Orice cunoscător de literatură şi pasionat de excursii montane
asociază numele lui Calistrat Hogaş de ţinutul pitoresc al Neamţului.
Si odată ajuns la poalele Pietricicăi nu uită să-şi ia doza de optimism şi
echilibru trecînd prin casa memorială a .. confratelui intru drumeţie" .
I n oraşul cu veche istorie, Piatra Neamţ, pe drumul care duce de
la gară spre centru, aşteaptă retrasă, la o răscruce de străzi, casa bătrî
nească în specific stil moldovenesc a Hogaşilor. De1şi s·criitorul a locuit
într-însa numai circa paisprezece ani repartizati în trei perioade
( 1 87 1 - 1 878, 1 88 1 - 1 886, 1 9 1 5- 1 9 1 7) , i-a fost singura proprietate loca 
tivă şi unica aşezare în care gustul aventurii solitare era hrănit
cu delicii.
.. Hogăşel" , cum îl alinta fostul coleg de liceu - s·c riitorul G. Panu,
s-a născut la Tecuci, şi-a purtat existenţa prin Piatra Neamţ, Tecuci, Iaşi,
Alexandria, Roman unde a şi murit. Şi ca ultim gest de fideli
tate acordat codrilor întunecaţi ai Cozlei şi Cernegurii, a fost reînhumat
la Piatra Neamţ.
Casa-muzeu de astăzi a intrat în proprietatea profesorului de
latină odată cu căsătoria sa cu fata preotului Costa·che Gheorghiu,
blinda Elena Constantiniu, sau Elencu, după cum o numea scriitorul. La
data aceea locuinţa era ea însăşi o istorie, o istorie a modificărilor tre
cerii de la rural la urbanismul modern. Familia numeroasă (8 copii) a
profesorului Hogaş impune transformarea casei şi reaşezarea ei pe
temelie înaltă de piatră, aşa cum apare şi astăzi ( fig. 1 ) . Locuinţa in sine
merită o parte din pioşenia cu care o străbatem, ea, martora unei vieţi
cu aparentă linişte, adînci nemulţumiri şi continui căutări.
După 1 9 1 7, anul trecerii din viaţă, în casă a mai locuit familia. l n
1 935 s-a stins soţia, rămînînd să perpetueze memoria ilustrului tată o
fiică, Sidonia Hog�ş. I n scopul amintit, domnia sa organizează în incă
perea din dreapta intrării, fosta cameră de lucru a scriitorului, un mk
muzeu cu obiecte şi manuscrise. Aici au intrat întîia oară vizitatorii in
zi de luni, 12 iunie 1 939.
Memoria Antiquitatis, III, 1971.
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Fig. 1 .

-

Muzeul memorial .,Calislrat Hogaş" (aspect exterior).

In anii orînduirii populare casa a devenit muzeu memorial, iar din
1 956 a fost luată în grija Statului popular orăşenesc Piatra Neamţ.
Amenaj area muzeistică rămăsese aceeaşi.
Zece ani mai tîrziu , din dorinţa de a oferi publicului tot ce se mai
putea vedea şi pentru conservarea arhitec:tonică, Sidonia H ogaş donează
casa c are intră în renovare şi restaurare. In 27 aprilie 1 969 se redeschide
un muzeu memorial corespunzător orientat pe crearea at�11osferei şi
evocarea unei mari personalităţi române.
In perimetrul muzeului intră două clădiri şi o ogradă nu prea mare
î n c a re se mai află, ca vestigii istorice, doi salcîmi î mpovăraţi de ani,
stînd strajă amintirilor, fîntîna şi chioşcul de vară. Din livada întinsă
de odinioară, corespunzînd î n două străzi, nu s-au mai păstrat decit
nostalgice aduceri aminte ale contemporanilor.
In clădirea mare se află instalată expoziţia de bază a muzeului. El
dispune de şase î ncăperi : trei odăi, două tinde şi o sală lungă. Specific
ambelor l ocuinţe este cerdacul larg, loc preferat de scriitor pentru a se
regăsi privind vîrfurile colinelor din j ur.
Organizarea expoziţiei a u rmărit respectarea unui p lan menit s&
ilustreze toate perioadele şi evenimentele importante din viaţa şi crea
ţia scriitorului.
In fosta odaie turcească, amenaj ată după gustul propriu şi cam eră
de primire a prietenilor î ntr-o ambianţă intimă, convocaţi la o cafea şi
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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Fig .

2.

-

Camera de lucru

a

marelui scriitor moldovean.

j oc de gh iorduni, cea mai spaţioasă, se prezintă un material bogat. De
la casa natală din Tecuci, fam ilia -- părinţi, familia sa, pînă la ocupaţia
cotidiană : catedra.
Vitrina c entrală este dedicată actelor oficiale emise de Ministerul
Instrucţiunii Publice prin care se urmăreşte drumul străbătut de Hogaş
ca profesor. Mutat la cerere sau disciplinar, p redînd şi alte discipline
decît cele î n specialitate, munca onestă cu elevii i-a fost răsplătită cu
medalia " Răsplata muncii pentru învăţămînt " clasa 1. Ocupaţia pentru
care singura raţiune era "!şcoala şi pentru şcoal ă " i -a adus şi satisfacţii
antume ca şi omagii postume. Intre ele se numără şi un bust al rapso
dului antic Homer, dăruit de o promoţie de elevi celui pe care, pentru
dragostea, patetismul şi dăruirea lui îl denurniseră " Homer al nostru " .
Intr-una din vitrine s e găsesc ş i cîteva dintre p ag inile d e admiraţie ş i
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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recunoştinţă pe care i le-au adresat fostului dascăl şcolari sau colegi
de breaslă. Că dintre învăţăcei au ieşit şi confraţi în ale scrisului ori
oameni aureolaţi de merite în alte domenii, o atestă şi un catalog al
profesorului de la Liceul Internat, laşi, 1 9 1 0, în care stă scris numele
romancierului Cezar Petrescu.
Solitudinea plăcerilor montane s-a transmis şi operei literare, sin
gulară prin modalitatea artistică de realizare. File din manuscrisele
celor două ediţii apărute în timpul vieţii, albumul de familie cu versuri
ocazionale între care s-au materializat pentru întîia dată gîndurile gin
gaşe închinate Floricicăi şi abia apoi înserate în povestirea cu acelaşi
titlu, exemplare din ediţii apărute în timp dau sumar imaginea laborio
sului act al creaţiei. Deşi volumele apărute in 1 9 1 2, 1 9 1 4 nu au ajuns
la cititori �i nu au ajutat la deplina afirmare şi recunoaştere a
talentului, spre vizionare sînt expuse cîteva exemplare alături de
suratele lor succesoare. Autorului i-a fost acordată medalia literară
"Bene Merenti" .
Prieteniile literare ale scriitorului, bun povestitor în scris, dar
neîntrecut în conversaţii, sînt amintite de fotocopii după corespondenţa
purtată cu "Compania" , numele sub care semna colectivul literaţilor de
la revista ieşană "Viaţa Românească" , sau cu scriitori în parte :
D. D. Pătrăşcanu, G. Topîrceanu, M. Sevastos.
Şi tot aici supravieţuiesc obiecte din recuzita de călătorie, păs
trînd încă aerul tare al muntelui, mirosul de zăr al stînii şi privirea
galeşă a Axiniei de la Durău. Pistolul cu butoiaş, boxul, copita Pisicuţii
şi pelerina din postav negru stau mărturie a lungilor drumeţii din vacan
ţele de vară, cînd ai săi ştiau cînd pleacă, dar ca şi călătorul, nu puteau
prevedea întoarcerea.
O cameră mobilată ca dormitor cu o garnitură completă de culoare
maronie, în care se include şi patul scund al scriitorului, atrage atenţia
şi prin vechimea a două obiecte moştenite de la părinţi : o icoană
pictată pe lemn şi un lăicer de perete. Tot aici se găsesc perna cu faţa
ei de pernă şi un fragment din cearşaful de plapomă, lenjeria în care
a decedat.
Un loc preferat era camera de lucru şi astăzi aproximativ organi
zată pe aceleaşi coordonate (fig. 2). Biroul elegant din lemn de cireş, o
etajeră sculptată confirmă gustul fin al stăpînului dar impresia gene
rală este că HogBtşii au agonisit cu răbdare o altfel de opulenţă decît
cea materială, bogăţia spiritului.
Coborînd din cerdacul spaţios unde sta permanent o masă mare de
brad întinsă pentru oricine se abătea pe la gospodăria sa, paşii se
îndreaptă spre pavilionul de vară ale cărui ferestre îndeamnă la indis
creţie ; şi pentru că prietenii rămîn lîngă casă, aproape de chioşc este
mormîntul mic şi neobservat al căţelului favorit, Pătd.ţel.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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Cu ultima privire aruncată înapoi, vizitatorul păstrează in amintire
umbra celor doi nuci care alcătuiesc avangarda şi ariergarda casei
muzeu. Şi ştie că la reîntoarcerea sa, ceva se va mai fi schimbat, moder
nizarea şi rîvna urmaşilor vor da continuu alte dimensiuni memoriei
marelui rapsod moldovean.

LE MUStE-MEMORIAL CALISTRAT HOGAŞ

RESUME

Parmi les ecriV18.ins roumains d'oigine moldave, Calistrat Hogaş ( 1 847-1917)
est tres connu et aprecie pour La charme insolit de ses ecrits. Soo ouvrage en prose
inlitule "Sur voies de "montagne" contient des souvenirs sur les hommes et les liew
de ses balades dans les montagnes qui entourent la ville de Piatra Neamţ.
Calistrat Hogaş a vecu 14 ans dans une vielle maison situee, ma.intenant
aussi, au centre de la ville. Aujourd'hu i l'l!difice est or qanise comme de juste
m usee-memorial.
Fonde au mois d'avriJ 1 969, cet etablissement av.ait ouvert des 1 939 une chambre
commemorative pour les v is i teurs oar l a maison etait encore la propriete des
descend.an ts.
Dans le mwee actuel se trouvent des objets e t des documents officiels et litte
raires qui •Bttes tent la presence du gr an.cl ecrivain. Ainsi on peut enume rer les objets
q ui l ont acc ompagne dans ces bal.a.des, des pieces de bureau, manuscris en prose
e t en vers, acts de sa profession quotidienne
celle de professeur de roumlloi.n et latin.
Il y a aussi dans cette maison des exemplaires apparus le long du temps en
commenqant de 1912 et 1 9 1 4 j usqu'en 1 970 (La de miere).
Toul parle ici de Calistrat Hogaş "le grand amant de La nature''.
,

'

-

LEGENDE DES FIGURES

l'ig. 1 . - Le musee-memorial "Calistr•at Hogaş" (l'aspect exterieur).
Fig 2. - Le bureau du gra.nd ecrivain moldave.
.
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CRONICA

SAPATURILE ARHEOLOGICE DIN JUDEŢUL NEAMŢ (II)"
de ŞTEFAN CUCOŞ

Continuăm publicarea rezultatelor generale ale săpăturilor arheo
logice întreprinse de către muzeele de istorie din judeţul Neamţ in
colaborare cu Institutele Arheologice Bucureşti şi laşi şi de către cerce
tătorii acestor institute. Pentru aceasta ne-am folosit de informaţiile
conducătorilor lucrărilor 1 şi de unele publicatii recente sau in curs
de apariţie.
Localităţile şi punctele arheologice le menţionăm in ordinea crono
logică a epocilor cărora aparţine materialul descoperit �Şi sint precizate
pe harta judeţului.
1 . Ghigoeşti ( c om. Ştefan cel Mare). lncepute in anul 1 969 2 in
punctul Trudeşti a, lucrările arheologice au identificat o aşezare neo:li 
tică aparţinînd culturii Precucuteni II. Au fost dezvelite două locuinte
de suprafaţă, de dimensiuni mari. Din inventarul acestora s-a recoltat
ceramică, unelte şi arme din silex, piatră, os şi corn, plastică antropo
morfă şi zoomorfă. Au fost depistate resturi sporadice de ceramică liniară
şi urme de locuire din secolele IV-V e.n.
Săpăturile au fost efectuate de către Silvia Marinescu-Btlcu ( Insti
tutul de Arheologie Bucureşti).
2. Gheldieşti ( corn. Bîrgăoani). S-au continuat săpăturile în aşe
zarea neolitică de pe dealul Nedeia , fiind dezvelite 9 locuinte din care
una din faza Cucuteni A . Celelalte 8 locuinte aparţin fazei Cucuteni Bl.
• Cronica noastrl!i se referl!i
1

2

3

La

sl!ipl!iturile arheologice efectuate In campania anului

1 970 şi la cele din anul 1969 care nu au fost !nscrise In cronica pTecedent!l.
Multumi m şi pe aceastl!i cale conducătorilor lucrărilor arheologice pentru amabi

litatea de a ne fl pus Ia dispozitie informatiile.
Dorin Popescu, Sdpdtwile arheologice din Republica Socialistd Romdnta Jn anul
1969 in SCIV , 2 1 , 3, 1 970, p. 495.
Aşezare semnalatl!i de C. M.atasl!i, şi intratl!i sub acest nume In litenatuxa de spe
cialitate 1 cf. C. Matasl!i, Cercetdri din prebtoria judeţului Neam ţ, lD BCMI, 1938,
97, 1940, p. 34,

Memorie AnUquJtaUs, III, 1 971.
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Bine conservate acestea au permis dezvelirea podinelor de lutuială şi a
platformelor pe b îrne ( fig. 1 ) .
Au fost cercetate opt gropi cu material ceramic, litic şi osteologie
încadrate fazelor Cucuteni A2, AB2 şi B l . S-au recoltat vase întregi şi
fragmentare, unelte şi arm e din silex, piatră, os şi corn, plastică antropomorfă şi zoomorfă.

:_

,

Fig. 1 .

-

Aspect de pe şantierul arheologic GheMieşti-Nedeia.

In locuinţele 6 şi 8 au fost găsite un număr mare de greutăţi pira
midale din lut ars pentru războiul de ţesut şi greutăţi sferoidale pentru
plasele de pescuit.
S -au descoperit trei complexe rituale din care unul - "colţul cul
tului domesti c " - cu patru idoli antropomorfi dispujŞi cardinal într-un
frumos vas Cucuteni AB pictat în stilul grupei Y
Săpăturile au fost conduse de Anton Niţu ( Institutul de Arheologie
Iaşi) şi Ştefan Cucoş (Muzeul Arheologic Piatra Neamţ) .
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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3. Ghelăieşti-sat ( corn. Bîrgăoani) . Continuindu-se cercetările din
anii 1 968-1 969 4 , s-au trasat încă patru secţiuni în aşezarea bastarnă
din sec. II-I î.e.n. S-a surprins acelaşi nivel de locuire din anii prece
denţi, scoţîndu-se la iveală ceramică, unelte din piatră şi os, precum şi
două complexe de locuire cu pietre arse, chirpic şi resturi de vetre.
A fost recoltată ceramică fragmentară lucrată la mină aparţinînd
categoriilor fină şi grosieră.
Lucrările au fost întreprinse de Mircea Babeş ( Institutul de
A rheologie Bucureşti) şi Virgil Mihăilescu-Bîrliba ( Muzeul Arheologic
Piatra Neamt) .
4. Davideni ( corn. Ţibucani). Cercetările din această campanie au
surprins noi dovezi privind aşezarea prefeudală datată in secolele
VI-VII. In afara materialului ceramic, menţionăm descoperirea unei
locuinte prefeudale de tipul semibordeielor şi alta cu pietrar.
S-au identificat şi urme aparţinînd epocii b ronzului ( cultura Noua),
hallstatt-ului. precum şi materiale ce indică prezenţa unei asezări bas·
tarne. Incertă rămîne încă existenţa unui nivel de tip D ridu, presupus
în urma cercetărilor din anul precedent.
Săpăturile au fost efectuate de c ătre 1. Mitrea ( Institutul Pedagogic
llacău) ,şi 1. Untaru ( Muzeul de istorie Tîrgu Neamţ).
5. Bltca Doamnei ( or. Piatra Neamţ). I n campania anului 1 970 s-a
cercetat zona " extra-muros", şi s-a identificat un strat sporadic de locuire
care pe baza fragmentelor ceramice descoperite a fost atribuit seco
lelor II-I î.e.n. ( fig. 2).
Săpături conduse de Nicolae Gostar ( Universitatea .,Al. 1. Cuza"
Iaşi), Silviu Sanie (Institutul de Arheologie laşi), Virgil Mihăilescu
Birliba şi Aurel Buzilă ( Muzeul Arheologic Piatra Neamţ).
6. V ăl eni ( corn. Boteşti). Continua te în campania anului 1 970, săpă
turile începute în anii anteriori în necropola carpică, au avut drept rezul
tat dezvelirea a 607 morminte aparţinînd în aceiaşi măsură ritului inci
neraţiei cit şi inhumaţiei. A fost epuizată dezvelirea necropolei nr. 1 .
Cercetările au fost întreprinse d e către Ion lonită ( Institutul de
Arheologie laşi) şi Vasile Ursache ( Muzeul de Istorie Roman).
7. David ( corn. Boteşti). S-a practicat un sondaj intr-o necropolă
carpică fiind dezvelite şapte morminte de incineraţie cu inventa
rul respectiv.
4

Mircea Babeş, Noi date privind arheologia şi istoria bastarnlwr (O "libulă pome
ranJ.allld " descoperită Jn România), in SCN, 20, 2 , 1969, p. 1 95-218 1 idem, Dacii
şi balstamii, In MemAntiq, II, 1970, (sub tipar) ; Mircea Babeş u.nd V.irgil
Mih!iilescu-Birliba, Germanische Jatenezeitliche Feu.erbocke aus der Moklau, !n
Germania, 2, 1971 (sub tipar).
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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f'ig. 2.

-

Aspect de pe şantierul arheologic B!t.ca Doamnei.

Lucrări conduse · de către Ion Ioniţă ( Institutul de Arheologie Iaşi)
şi Vasile Ursache (Muzeul de istorie Roman).
8. Sdbdoani (corn. Săbăoani). S-au continuat săpăturile începute în
anii precedenţi epuizîndu-se şi a doua necropolă carpică. S-a recoltat
un insemnat material ceramic şi s-au făcut precizări referitoare la ritu
rile funerare folosite de carpi.
Cercetările au fost efectuate de Vasile Ursache ( Muzeul de
istorie Roman).
9. Poiana-Dulceşti (corn. Dulceşti). Au fost continuate săpăturile
mai vechi în aşezarea carpică recoltîndu-se un bogat material ceramic 5.
Săpături întreprinse de Gheorghe Bichir ( Institutul de Arheologie
Bucureşti).
1 0. Mastacăn ( corn. Borleţşti). S-a efectuat un sondaj la marginea
satului, pe locul unde s-au găsit cîţiva denari romani imperiali din seco
lele I-II e.n. şi a fragmentelor vasului, care este de factură carpică.
5 Informatie de

la Mircea Babeş, cărui a ti aducem mulţumirile noastre.
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Aspect de şantier - Brăşăuţi
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(P1atra Neamt).

Sondaj practicat de Virgil Mihăilescu-Bîrliba (Muzeul Arheologic
Piatra Neamţ) .
1 1 . Brăşăuţi ( corn. Dumbrava Roşie) . Prin cele şase secţiuni trasate
în acest an s-au dezvelit două locuinţe medievale timpurii, cu nivele de
refacere ( sec. XIII) , nouă cuptoare de încălzit, un semibordei cu pietrar
şi material ceramic de tip Hlincea ( secolele VIII-IX) , fig. 3).
Săpături conduse de către Victor Spinei ( Institutul de Arheologie
laşi) şi Dan Monah ( Muzeul Arheologic Piatra Neamţ).
1 2. Roman ( or. Roman) . In curtea şcolii generale nr. 5 s-au continuat
săpăturile într-o necropolă medievală aparţinînd secolelor XVI-XVII
şi o aşezare din secolele XV-XVI . Au fost dezvelite 25 morminte
medievale cu inventar compus din ceramică , monede, cercei etc.
Lucrări conduse de către Domniţa Hordilă ( Muzeul de isto
rie Roman).
1 3. Cordun ( or . Roman) . S-a practicat u n sondaj p e locul unde au
fost găsite cîteva monede feudale. Lucrările au dus l a descoperirea unu i
tezaur de monede feudale din secolul al XVIl-l�!;\.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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Sondaj efectuat de către Domniţa Hordilă ( Muzeul de isto
rie Roman).
14. Mănăstirea Bistrita ( corn. Viişoara). A fost continuată cerce
tarea arheologică în vederea restaurării mănăstirii. Sondajele practicate
in acest an au dus la identificarea unui nivel din secolul al XV-lea,
morminte anterioare acestuia, un canal de aducţiune a apei şi a fost
recoltată ceramică fragrnentară şi cahle de diverse tipuri.
Lucrările arheologice au fost conduse de Adrian Bătrîna-Milencovici
( Direcţia Monurnentelor Istorice).
1 5. Mănăstirea Secu. I n acest an s-a încheiat cercetarea arheolo
gică efectuată cu scopul restaurării mănăstirii . Au fost identificate
urmele clădirilor din secolul al XVII-lea, s-a stabilit primul nivel de
călcare în interiorul bisericii, iar în interiorul incintei s-au descoperit
fundaţia unei clădiri din lemn ( secolul al XVI-lea) şi morminte din
secolele XVI, XVII şi XIX.
Cercetarea arheologică efectuată de către Adrian Bătrîna
Milencovici (Direcţia Monumentelor Istorice) .

FIGURE EXPLANATIONS
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

1 . -- Aspect from Lhc archaeological site of GheUiieşti-Nedeia.
2.
Aspect from the orchaeological site of Bitca Doamnei.
3.
Site aspect - Bri'lşăuti (Piatra-Neamt).
4.
The map of the archaeological discoveries from the counly Neamt. ( 1970l.
---

··-

---
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DESCOPERIRI DE MONEDE ANTICE ŞI BIZANTINE (III)
de VIRGIL MIHAILESCU -BIRLIBA

Continuăm prezentarea unor descoperiri monetare antice ŞI m
acest număr al publicaţiei noastre. Sînt tezaure sau descoperiri izolate,
care provin din judeţul Neamt sau elin alte judeţe, dar care ne-au fost
comunicate nouă.
Scoatem în evidenţă, în mod deosebit, apariţia în anul 1 970 a trei
noi tezaure de denari romani imperiali (Mastacăn, Socca, şi Ciolpani) .
ca şi a două noi monede de la Poiana, care se adaugă la altele desco
perite mai demult în antica aşezare. O hartă a judeţului Neamţ conţine
punctele unde s-au făcut descoperiri monetare ( fig. 1) 1 :
JUDETUL NEAMT

1 . Dulceşti ( com. Dulceşti, jud. Neamţ). La circa 300 m de locul
unde s-a găsit prima monedă 2, s-a descoperit în luna octombrie 1969,
tot de către Ion Marcu, un al doilea denar ( de la L. Verus), ceea ce ne
îndreptăţeşte să presupunem existenţa aici, a unui tezaur împrăştiat
prin lucrările agricole ( fig. 2/1 ) .
Av. IMP L AUREL VERUS AUG. Capul ş i bustul împăratului drapat,
spre dreapta.
Rv. PROV DEOR TR P II COS II. Providentia in picioare, drapată,
spre stinga, are in mîna dreaptă un glob, iar in mîna stîngă o cornucopiae.
1 Prescurtările folosite de către noi sint urrmltoerele :

-

AR. - argint ; AE.
aramă, bronz ; Greut. - greutatea ; diam. - diametrul ; C
conservarea ;
Grueber - Grueber, H.A., Covns of the Roman Repub lic in the British Museum,
1-III 1 9 1 0, Lond on : Sydenllam - E.A. Gydenham, The Cobnage of the Romcm
Republic, 1 952, L ondon. BMC - Mattingly , H., CoJ.ns of the Roman Empire in
the British Museum, 1, 1 923, London ; RIC
Mattingly H. end Sydenham, E. A.,
The Roman Imperial Coinage, 1-III, London, 1 923 , 1 926 şi 1 930.
2 Virgil Mihăilescu-Birliba, Descoperiri de .monede antice şi biZClilltille (1), tn
MemAntiq, 1, 1 969 Piatra Neamţ, p. 426.
..

-

,

Memono AntiqultaUs, III, 1971.
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Harta judetului Neamt cu punctele unde s-au flicut descoperiri molletare.
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AR. Greut. 2,92 g., diarn. 1 8, 5 rnrn. C : foarte bună.
An : decembrie 1 62- toamna lui 1 63. RIC, III, p. 253, nr. 482.
2. Mastacdn (corn. Borleşti, j ud. Neamţ). In vara anului 1 970, în
urma lucrărilor agricole, au apărut cîţiva denari romani. Săpătura între
prinsă de către Muzeul Arheologic Piatra Neamţ, a permis salvarea
unui tezaur compus din circa 350 denari romani imperiali de argint din
sec . 1-11 e.n. S-au recoltat şi fragmentele cerarnice ale vasului in care
a fost ingropat tezaurul.
3. Poiana-Dulceşti ( corn. Dulceşti, jud. Neamţ) . In timpul săpătu
rilor arheologice de aici, conduse de către Gh. Bichir, s-a găsit un
denar de la Antoninus Pius, perforat, cu o patină verzuie şi cu urme de
fier pe avers.
AR. Greut. 2,47 g., diarn. 17 mrn. An : 1 50-1 5 1 e.n.
Cohen2, 616 ; RIC, III, p. 50, nr, 20 l .
4. Socea ( corn. Rediu, jud. Neamţ). In primăvara anului 1 970, s-a
descoperit un tezaur de denari romani în timpul săpării unor gropi de
pomi in grădina iăteanului Stan Vasile. Sînt circa 450 de denari romani
de la diferiţi împăraţi romani ( Galba-Cornmodus).
JUDETUL IAŞI
5. Cucuteni ( corn. Băiceni, jud. Iaşi). In timpul săpăturilor arheo
logice de la " Dîrnbul lui Pletosu" , lîngă o locuinţă din secolele I-II e.n.,
în anul 1 969 s-a găsit o monedă Jouree ( fig. 2/2) de la Dornitianus 3.
Av. I IMP CAES DO ] MIT AUG [GE] RM [P M TR P VI]. Capul
laureat al împăratului spre dreapta.
Rv. IM [P XIIII COS X] III CE I NS P P P l . Minerva inaintind
spre dreapta, agită o lance şi ţine un scut.
Fouree. Greul. 2,32 g., diam. 19 rnrn. C : tocită şi corodată, greu
lizibiUi. An : 87 e.n. RIC, Il, p. 1 6ti, nr. 91 .
6. Feredeni-H1rldu (jud. laşi). In mod întîmplător, cu mai mulţi
ani in urmă, s-a găsit în grădina unui locuitor din sat, un sextert roman.
Moneda a fost donată în anul 1 966 de către Froicu CJara, Colecţiei
Institutului Pedagogic Bacău ( fig. 2/3) 4•
Av. [I] MP CAES NERVAE TRAIANO AUG GER DAC P M TR P
COS I V P P l . Capul laureat şi bustul drapat al împăratului spre dreapta.
3 S!ip!iturile au fost conduse de către Victor Gpinei de la Inst itutul de Arheologie

din laşi, care ne-a !ncredinţat spr€' publicare această moned<l, fapt pentru care-i
mulţumim şi pe această cale.
4 Multumim călduros lui Ioan Mitwa , lector la Institutul Pedagogic din Bacău,
care ne-a adus aceosU1 monedă pentru a fi inserat! !n lucrarea de fatll.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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- Monede descoperite la Du! ceşti ( /1 ), Oucuteni (/2), Feredeni-HtrHiu (/3),
Duda (/4), Po �an a (/5 şi /6) şi �{1 M�{ldia (/7 ) .
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Rv. S P Q R OPTIMO PRIN [CIPI]. I n exergă S.C. Impăratul (?)
călare, in armură, cu mîna stingă ţine hăţurile, iar cu mina dreaptă
înfige suliţa într-un dac aflat sub cal.
AE. Greut. 24,02 g., diam. 35 mm. C : parţial tocită ; se observă
urmele unui cleşte cu care s-a încercat metalul, poate de către descope
ritori. An : 1 03-1 1 1 , RIC, Il, p. 282, nr. 453.
JUDETUL VASLUI
7. Duda ( corn. Duda, jud. Vaslui). I n anul 1 964, în grădina lui
Penişoc: ră Gheorghe, în timp ce se săpa o groapă s-a găsit un denar
roman. Penişoară Constantin a donat această monedă în anul 1 968,
Colecţiei Institutului Pedagogic Bacău ( fig. 2/4) 5•
Av. ANTONINUS AUG PlUS P P TR P COS III. Capul laureat al
impăratului spre dreapta.
Rv. [ APOLLI I NI AUGUSTO. Apollo drapat, în picioare, în faţă şi
capul la stînga ; are o liră în mîna stîngă şi o pateră în mîna dreaptă.
AR. Greut. 2,93 g. , diam . 1 8 mm. C : uşor tocită, mai ales reversul.
An : 1 40-1 43 e.n. RIC, III, p. 33, nr. 63B.
JUDETUL BACĂU
8. Clolpani ( oraş Buhuşi, jud. Bacău). Cooperatorul Grigoroiu
Dumitru din Costişa ( jud. Neamţ), cu totul întîmplător, a descoperit un
tezaur de denari romani imperiali de argint. Vasul şi cele peste 1 000 de
monede au fost achiziţionate de către Muzeul Arheologic Piatra Neamţ.
Sint denari din secolele 1-11 e.n.
JUDETUL VRANCEA
9. Poiana {jud. Vrancea). I n luna martie 1 968 s-au găsit întîmplă
tor 2 denari, in malul dinspre Siret al aşezării antice. Ei au fost donaţi
Colecţiei Institutului Pedagogic Bacău 6.
a) Av. [ TI CA l ESAR DIVI AUG F AU [GUSTUS]. Capul laureat
al împăratului spre dreapta.
Rv. PONTIF MAX [IM]. Livia sau Pax (?) pe tron, spre dreapta,
drapată, are in mina stingă o ramură de palmier, iar in mina dreaptă
un sceptru.
& lbldellL
' lbfdellL
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AR. Greut. 3,63 g., diam. 1 8 nun. C : uşor tocită.
An : 26-37 e.n. RIC, 1, p. 1 26, nr. 47 ( fig. 2/5).
b) Av. ITI CAES I AR DIVI AUG F AUGUSTUS. Capul laureat
al împăratului spre dreapta.
Rv. PONTI [F] MAXIM. Livia sau Pax ( ?) pe tron, spre dreap ta,
drapată, are în mîna stîngă o ramură de palmier, iar în mina dreaptă
un sceptru.
AR. Greut. 3,62 g., diam. 1 9 mm. C : bună, trecută prin foc.
An : 26-37 e.n. RIC, 1, p. 1 26, nr. 47 (fig. 2/6).
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

1 0. Mehadia ( jud. Caraş-Severin). O monedă care s-a găsit în anul
1 957 lingă ruinele castrului roman de la Mehadia ( fig. 2/7 ) , a fost
donată în 1 958, Colecţiei Institutului Pedagogic Bacău 7, de către
Sinevici Dumitru.
Av. ANTONINUS AUG PlUS P P TR P XI [1]. Capul laureat al
impăratului spre dreapta.
Rv. COS Il II. Salus în picioare, drapată, spre stinga, ţine in mina
dreaptă o pateră din care dă mîncare unui şarpe lncolăcit pe un altar
cilindric, iar în mîna stîngă are o cîrmă pe un glob.
AR. Greut. 2,86 g. , diam. 1 8 mm. C : foarte bună. An :
1 48-1 49 e.n. RIC, III, p. 48, nr. 1 8 1 .

FIGURE EXPLANATIONS

1. - The map of the district Neamt with the places where were diacovered

Fig.

coins.
Fig. 2. - The coins discovered at Dulceşti (/1 ), Cucuteni (/2}, Feredeni-H!rlllu (/3),
Duda (/4), Poiana (/5 and /6) end at Mehadia (/7).

7

Ibidem.
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BANNER-JAKABFFY, A Kozep-Dunamedence regeszeti blbliogrcilidja,
1 960-1966. O sszeallitotta Jakabffy Irnre (Bibliograiia arheologică a
bazinului Dunării de mijloc, 1960- 1 966. I ntocrnită de Imre Jakabffy),
Akaderniai Kiad o , Budapest, 1 968, 242 p.
Bibliografia de fatli reprezintă continuarea organic! a celor două volume
precedente, apărute in anii 1 954 1 şi 1 961 2. Noul volum cuprinde 5.938 d e titluri de
cărţi, studii şi articole, referitoare la arheolog1a bazinului Dunlirii de mijloc şi a
regiunilor invecinate, aplirute in perioada 1 960-1966. Pe llngă literatura preistoricA
şi arheologic![ propriu-zisă, bibliografia mai cuprinde şi lucrlirile de paleoa.ntropologie,
paleofaunli, lingvisticii istoricii, elnogr.afie, ş.a., strins legate de cercetarea istoriei vechi.
Bibliografia este redactat![ potrivit principiilor expUJSe in introducerile volua:nelor
anterioare. Cronologic, lucrarea cuprinde literatura privind intreaga evoluţie a comu
nităţilor omeneşti, de la .antropogenezli şi ptnă la sfîrşitul sec. X e.n. Geogra.fi c, ea
se referă la spatiul limi tat la nord, est şi sud-est de arcul Carpaţilor, la vest de
promontoriile Alpilor, iar La sud-vest şi sud de Drava şi de Dunărea pin,ă La
Portile de Fier.

Cu excepţia primei plirţi, materialul este organizat şi !-Jrupat tn functie de prin
cipalele perioade istorico-arheologice, i ar in cadrul acestora, in functie de probleme
şi unităţi geografice. Astfel, fiecare din cele şase plirti ale bibliografiei este impărţitli
in capitole, subcapitole şi paragrafe. Lucrlirile se succed in cadrul fiecărui grup a&tfel
stabilit in ordinea alfab et i că a autorilor, fiind insii numerotate in continuare, de la
1 la 5.938. Recenziile nu constituie titluri aparte, ci sint indicate printr-un asterisc
ali!ituri de lucrarea recenzatli.
Partea 1. generalii ( 1-679) 3, cuprinde nouli capitole : Bibliografii 1 Lucrliri
generale 1 Rapoarte de săpliturli , monogNlfii de istorie locală, topografii 1 Monografii
speciale 1 Mişcarea a:rheologică, istoria ştiinţei 1 Muzee 1 Protectia antichităţi!or 1
Arheologie practică ; Ştiinţe auxiliare.
Partea Il, Preistoria (680-2.51 1 ), &.re şapte capitole : Generalităţi 1 Paleoliticul,
mezollticul 1 Neoliticul 1 Epoca aramei (Eneoliticul) 1 Epoca bronzului 1 Prima epocii
a fierului (Hallst·att). Cimerienii, presciţii. Sciţii, llirii 1 A doua epocii a fierului,
celtii (La Tene). DIIICii, getii.
1 Banner Jll.nos-Jakabffy lmre, A Kozep-Dunamedence regeszeli bibliogrdlidja, a
Iegregibb id6ktol a XI. szdzadlg (Bibliografia bazinului Dunlirii de mijloc, din

cele mai vechi timpuri pinii in sec. XI), Akademiai Kiaido, Bud.a�est, 1 954, 582

2 Banner-Jakabffy,

3

A Kozep·D!Niamedence

regeszett

bibltogrdlidja,

p.

1954-1959.

Osszell.llitotta Jakabffy Imre (Bibliografia arheologicA 111 bazinului Dunli.rii de
mijloc, 1 954-1959. Intocmit de Imre Jakabffy), Akademiai Kiad6, Budapest, 1961,
250 p.
Cifrele din par11111.tezele de mai jos indicii titlurile cuprinse In partea sau capi
tolul respectiv.

Memoria AnUquitaUs, Dl, 1971.
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Partea III, AIII ttohitatea (2.51 2-4.473), cuprinde trei capitole mari : Imperiul
roman : Teritorii din afua imperiului roman (Barbaricum) 1 Arheologi.a clasica
şi orientall'i.
Partea IV , Feudalismul timpLDiiu (4.474-5.394), are !?85e capitole : Generalitilti 1
Bunii 1 Germanii 1 Avarii 1 S l avi i 1 Problema originii românilor.
Parte& V, Protoistoria maghiarilor (5.395-5.891 ) , cuprinde trei capitole : Problem a
originii, cercetare a patriei primitive 1 Levedia, .Etelkoz• 1 Epooa cuceririi patriei.
Partea VI, Tumuli, valuri, cetăţi de .pdmlnt, întruneşte t itlurile 5.892-5.938.
Volumul se incheie cu un index de nume (p. 223-242).
Titlurile lucrilrilor cuprinse in a cest volum sint date in original, fl'Irl'i traducere.
Dacli lucrarea este insotitli de rezumate, sint menţionate şi titlurile acestora. Titlul
volumului, prefaţ,a (p. 5---6 ) , sumarul (p. 7-1 4), precum şi toate titlurile de capitole,
subcapitole şi paragrafe apar, p e Ungli limba magbi� şi in limba germll[lli, francezii
şi rusl'i, inlesnind utilizare.a internaţion.alli a lucrlirii.
Bibliografia de faţl'i, In li mita posibilitlitilor, cuprinde toate lucrl'Irile, indiferent
de importanta lor . Pentru Ung,aria sint trecute chiar şi articolele publicate in diferite
ziare locale sau in reviste de cul tură şi de popuLarizare a ştiinţei, .cl'Ici, uneori şi
acestea pot furniza unele indicii, fiind to t od a t ă importante şi pentru istoria ştiinţei,
deoarece ele reflectii gradul interesului manifestat de presa şi ·de opinLa publicil
a epocii" 4
listei di� p . 1 5--23 au fost prelucrate sistematic 282 de periodice şi
.�ot�ivit
.
co lect n dm 22 de ţl'In. Dmtre a ces t ea 1 7 sint publicatii româneşti (Acte Musei
Napocensis, Anuarul Inst itutului de Istorie din Cl uj , Apulum, Arheologia Moldovei,
Dacia, MaterLaJe ei Cercet liri Arheologice, Probleme de Muz>eografie, Revue des E tudes
Sud-Es t Europeennes, Revue Roumain d'Histoire, Studia Universitatis B abeş-Bolyal,
Studii, Studii Clasice, Studii şi Cercetl'Iri de Istoria Artei, Studi i şi Cercetliri de Istorie
Veche, Studii şi Cercetl'iri de NumismaticA, Studii şi CerceUI.ri Ştiinţifice-laşi, Studii
şi Materiale-Tlrgu Mure ş ). In afar!i de acestea, In bibliografie mai sint cuprinse şi
lucrl'iri apl'Irute In alte publicaţii di n România (Analele Ştiinţifice ale Unlversitl'itii din
Bucureşt i şi laşi, Forschungen zur Volks - und Landeskunde - Sibiu, Korunk Cluj, Nouvelles Etudes d'Histoire, Studii şi Cercetl'Iri Lingvistice, Studii şi Comunicilri
- Sibiu, etc.).
Majoritatea materialului se referl'i la arheologia şi istoria veche a Ungariei,
situatl'i In centrul bazinului DunArii de mijloc. Totodata , volumul prezintl'i o bogati
documentaţie şi pentru tilrile din jur (Auslria , Cehoslovacia, Iugoslavia, România,
Uniunea Sovietic!), In specLal pentru regiunile caxe fac parte din unitatea geograficil,
la care se referil b ibliogr afia . In paragrafele intitulate Regiuni învecinate, din cadrul
tuturor oapitolelor şi subcapitole1or, sint cuprinse şi lucrAri referitoare 1� t� utur.ile
din afiara bazinului Dumllr ii de mijloc, dar prezentind legl'ituri arheologico-Istonce
cu acest sp atiu.
Arheo,logia şi istoria veche a României este bine reprezentat!. Pe llnQI!l mate
rialul cuprins In rubricile rezerVI8te pentru Clmpia, Banatul şi Transilvania, remarcam
In mod special suboapitolul consacrat daco-getilor (2.41 9--2 .5 1 1 ), cele zece rubrici refe
ritoare la provincia Dac ia (2.598-2.6'24, 2.682-2.690, 2.91 8-2.950, 3.255--3.281 ,
3.521-3.537, 3.568-3.574, 3.608-3.618, 3.885--3.893, 3.927-3.943, 4.024-4028), J)I"Ccum
ş i capitolul privind problem.a originii poporului român (5.334-5.384).
In ceea ce priveşte compartimentarea m aterialului, poate u fi fost util introdu
cerea unor rubrici aparte pentru metodele moderne aplicate In arheologie. Este qreu
de justificat şi tratarea la un loc a literaturii referitoare la epooa paleolitid şi cea
mezolitic!i. Pentru epoca metalelor ar fi fost binevenita rezervarea un or subcapitole
censacnate metalurgiei aramei, a bronzului şi a fierului , precum şi a problemei depo•

4 B a nner JânO!I-Jakabffy Jnwe, op. cit. , Bu.dllp e.t, 1954, p. 5, 13, 23, 33.
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zitelor de bronzuri. Aşa cum specific!! lnsuşi autorii, partea VI. cuprinde literatura
referitoare le tumuli, valuri, şi cet!iti de p!imint, . care, deocamdată, nu pot fi .legate
de o anumitA epoc!i" s. Curios, ln aceast!i parte apar InsA şi lucr!irile referitoare Ia
cetatea de p!imint de la Huedin-Bolic sau la cea de la Porumbenii Mici, datate cu
sigurant!i In Hallstatt-ul timpuriu, respectiv In epoca prefeudal!i.
Aceste obserVtatii mici, unele poate subiective , nu sced cu nimic valoarea deose
bit!! a Bibliografiei. care r!imine un instrument de lucru de mare importan� pentru
cercetătorii trecutului lndep!irtat al Europei est-centrale. Pe Ung!i acest fapt, volu
mele consecutive ale Bibllografiei documenteaz!i şi dezvoltarea neintrerupt!! a ştiinţei
arheologiei, ilustreaz!i Inmultirea rapid!! a literaturii de specialitate. Primul volum,
cuprinzind toate lucr!irile ap!irute In domeniul arheologiei bazinului DunArii de mijloc,
din sec. XVIII şi pln!i In anul 1953 inclusiv, contine doar 17.605 de titluri. Volumele
urm!ltoa.re, cuprinzind lUJCr!irile ap!!rute Intr-o perioad!i de numai şase, respectiv şapte
ani ( 1 954-1 959 şi 1 960--1 966), contin deja 3.912, respectiv 5.938 de titluri. (In medie,
652, respectiv 848 de titluri ap!irute anl.IJ8l). Prin urmare, numai Intre 1960 şi · 1966,
.productia" de literatură arheologic!! referitOIIIII"e la bazinul _ Dun!irii de mijloc, faţll de
perioada anterioara a sporit anual In medie cu 200 de lucr!in 1
A.

Ld.tzl6

ERNESTO BERNAREGGI, Probleml dl numlsmatica Jongobarda. La
mone tazione di Re Aistollo a Ravenna, in Annali dell'lnstltuto Italiana
di Numismatica, vol. 1 5, Roma, 1 968 (Napoli, 1 970), p. 63---69 şi pl. 111.
Unul din terenurile de predilectie ale investigatiilor prof. Ernesto Betrtateggi
este numismatica longobard!i. Dup!i adev!iDate monografii dedicate subiectului Il sJstetna
econ,1mico e la monelazion e dei Longobardi nell'ltalia Superiore, Milano, 1960, 207
p. + 1 5 pl. şi Le monetP. dei Longobardi nell'IIaJi.a Padaoo e nella Tuscia, In RIN,
XI (LXV), 1 963, p. 35-142, autorul a revenit cu studii de detaliu avind titlul comun
de Problemi di numismalioo longobarda. Dac!i informatiile noastre sint complete acesta
ar fi al trei lea ap!irut dup!i Il tremisse di Ariperto con lllo, In RIN, XIII (LXVII ) 1965,
p. 1 05-1 1 7 şi Le cosiddett e "Silique di Pert01Iito", ln Annali, 12-14, Roma, 1 965-1967,
(Napoli 1968), p. 1 1 9-1 30, pl. XXII-XXV. Amintim tot aici, pentr u eli legat strins de
problematica monedelor regatelor barbare din Occident, valorosul studiu, II meda
glione d'oro di Teodorico, in RIN XVII (LXXI), 1969, p. 89-106.
Din monedele de aur ale lui Aistulf se p!istreaz!i doar patru exempLare : unul
la Muzeul Bottacin din Padova, un al doilea la Bundessammlung von Medaillen,
Mi.inzen und Geldzeichen din Viena, un al treilea In colecţia fost!! a lui Emanuel al
Ill-lea la Roma (ilustrate, av.-rv. pl. III) şi un al patrulea (p!icat al nu este ilustrat)
la British Museum. Studierea lor este binevenit!i, nu numai pentru c.!i e vorba de
adev!irate rarit!lti numismatice, dar şi pentru eli au o important!i istoric!i deosebit!!,
fiind b!itute intre 751-753 La Ravena, dup!i ce oraşul, cap de pod al Bizantului In
Occident şi care rezistase aproape dou!i secole expansiunii monarhiei longobarde,
fusese In cele din urm!i cucerit printr-un violent atac.
Autorul 'analizeaz!i competent semnificatia istoric!! şi pune In lumin!i interesul
iconografie şi estetic al monedelor , stabilindu-le şi cronologia relativ!!.
,

,

6 Ibidem,

p. 6, 14, 24, 34.
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Emisiunea este de interpretat ca expresie a vointei lui AistuU de a se substitui
autorit.!!i tii politice bizantine In Italia şi este realizată prin m onede pe oare apare
portretul realist a1 suveranului din fa1Jă, spre deosebire de imaginile idealizate şi din
profil anterioare, lipsite de car,actere iconografice individuale. Estetic şi prin tehnica
de realizare aceste monede de aur se deosebesc atit de monedele bizantine ctt şi de
cele longobarde. Autorul se opreşte la ipoteza că şcoala locală de incizori de monede
din Ravena, chiar dacă in perioadă de decădere şi ne mai avind experienţă din lipsa
practicii, dar deschisă la amintirile clasice şi lia tendintele artei .barbare", a putut
realiza aceste exemplare remarcabile, profitind de o ocazie fugarii de afirmare, dupii
care s..a strins complet.
Ordinea emiterii exemplarelor pare sii fi fost, le numim cu locurile actuale de
conservare : Padova , British Museum, Viena, Roma. Din punct de vedere al datelor
metrologice piirerea autorului ita.l�8111, după ce examinează mai multe posibilitiiţi, este
cii nu avem de a face cu un sistem coherent şi că mai degrabii este vorba de o emi
siune ostentativ.!!! şi de prestigiu ale ciirei exemplare erau acceptate pe baza ctnUririi.
Un pasaj din Procopiu din Caesraorea, Rdzboiul cu goţii, III, 33, ni-i aratii pe
bizantini foarte sensibili la asemenea manifestiiri de independentii, ciic i emisiunea lui
Teodebert din 539 a fost primită cu i ndignare, e drept că intr-un alt moment al zbuciu
matei istorii a Bizanţului. p.asajul a foit folosit de prof. Ernesto Bernareggi in articolul
din RIN, XVII (LXXI) 1 969, in care a reuşit sii explice de ce, mai inainte, Bizantul nu
a reacţionat la emiterea medalionului de aur al lui Teodoric cel Mare, aşa cum ar
fi fost nornJal.
Dacă asupra interesului articolului din RIN, vom sUlrui poate cu alt prilej,
ţinem sl subliniem aici, In Incheierea prezentării noastre, că studiile de tnaltă tinutil
ale numismatului italian sint de mare interes şi pentru bizantinologi , fie ei numis
maţi sau nu.
Gh. Poenaru Bordea
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Harta Republicii !Socialiste RomAnia
Ghelliieşti.
Stoi<:ani.
Aldeni.
Suceveni.
Miorcani.
Corll!teni.
Balinteşti.
Petreşti.
Cucuteni.
1 O. Blrseşti.
1 1 . Heleşteni.
12. Tlrpeşli.
13. Frumuşica.
14. V�leni-Roman.
1 5. Boqd�neşti.
16. Erbiceni.
1 7. Pod ei-Tq. Ocna.
1 8. Traian.
1 9. H�bl!şeşti.
20. S!rata-Monteoru.
2 1 . Cernavoda.
23. T!rUiria.
24. Gumelniţa.
25. Cbcioarele.
26. Verbicioara.
27. Petru Rareş.
28. Spantov.
29. Br!tuleşti.
30. Probota.
3 1 . Br!ieşti.
32. Dorohoi.
33. Corni.
34. Glilv�neştii Vechi.
35. Bistricioara .
36. Botoşana.
37. Cristeşti.
38. Darabani.
39. Cristineşti,
40. Pomirla.
4 1 . Lozna.
42. Clndeşti.
43. Bai�.
44. Ruqinoasa.
45. Botoşani.
46. Andrieşeni.
47. Siret.
48. Vaslui.
49. Cristeşti-Baia.
50. Valea Lupului.
5 1 . Dolhasca.
52. 'fo!lt�ruş.
53; V�leni-Piatra Neamţ.
54. Truş eşti.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

cu

localiUitile menţionate

In acest volum.

Piatll& Neamţ.
Dolheştii Mari.
Doljeşti.
Mirceşti.
Hilişeu.
Gr!niceşti.
S�b!oani.
Tlrgu Neamţ.
Hlincea.
G!uceşti.
R!c!ciuni.
66. Motca.
67. Moineşti.
68. Calu-Pi•atr a Şoimului.
69. Suceava.
70. Solca.
7 1 . R�d�uti.
72. Udeşti.
73. Pufeşti.
74. St�nita.
75. Adjudul Vechi.
76. Cavadineşti.
77. R�chiti.
78. Strunga.
79. Izvoare.
80. Bfrlad.
8 1 . Boqdi!lneşti-Vaslui.
82. Dr�guşeni.
83. Butni!lreşti.
84. Floreşti.
85. Iaşi.
85 bis. Costişe-Neamt.
87. Roman.
88. Bac!u.
89. Galaţi .
90. Br�ila.
9 1 . Tfr gşoru.
92. Bucureşti.
93. Sohodor.
94. Umbr�reşti.
95. Ghindiloani.
96. V�ratec.
97. Petricani.
98. Borleşti.
99. Rediu.
1 00. Zilneşti.
1 0 1 . Boureni.
1 02. Br�ş�uti.
1 03. Ciolpani.
1 04. Movileni .
105. Murgeni.
1 06. Mehadia.
107. Poi ana.

55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
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LISTA PRESCURT ARILOR
ActaArch
ActaAillt Arch
ActaArch
Carpathica
ActaArchHung

-

ABREVIATIONS

- Acta Archaeologica, Budapesta.
- Acta Antiqua et Archaeologica, Szeged.
- Acta Archaeologica Carpathica.

- Acta Archaeologica Academie Scientiarum
Hungaricae, Budapest.
- Annales Archeologiques de Syrie.
AAS
- Annales Archeologiques Arabes Gyriennes.
AAA Syr
- Archives de !'Institut de Paleontologie Hum.a.ine.
AIPH
- Archaeologiai E rtesito.
AE
- American Journal of Archaeology.
AJA
- Arheologi.a Moldovei.
AM scru ArchM old
AMN sau Acta MusNap - Acta Musei Napocensis .
- Archaeologia Austriaca, Wien.
ArchAustr
- Arhivele Olteniei. Craiova, I-XIX, 1 922-1 948.
AO
- Arheologhicini pamiatki URGS,
ArchPam
- Archeologicke Rozhledy, Praha.
AR
Academia Români'i. Memoriile Sectiei ştiinţifice.
ARMSŞ
Academia Români'i. Memoriile Sectiei istorice, seria a II�a :
ARMSŞI
H \86-1887-1916/1 919 ; seria a III-a : 1 922 /1 923-1 944/1 945.
- Anatolian Studies.
AS
- Analele Universiti'itii, Bucureşti, Seria Ştiinţe Socioale.
AUB
Istorie.
- Analele ştiinţifice ale Universi�liţii, laşi.
AUI
- Bulletln of the American Schools of Oriental Research.
BASOR
- Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice.
BCMI
- Bulletin du Musee de Beyrouth.
BM Beyrouth
- Annual of the British School at Athens.
BSA
- Bulletin de la Section Historique de !'Academie Roumaine,
BSH
Bucarest, 1 912-1947.
BSNR
- Jauletinul Societi'itii numismatice române, Bucureşti,
1-XLI, 1 904-1 947.
BerRGK
- Bericht der Romisch-Germanischen Kommission.
- Cambridge Ancient History.
CAH
- Cronica numismatici'i şi arheologici'i.
CNA
CRAI
-- Comptes-rendus des seflDCes. Academie des Inscriptions
et Belles-Lettres.
CRAPE
- Centre des Recherches Anthropologiques et Ethnographiques.
- Cambridge University Press.
CUP
- Dacia, recherches et decouvertes archeoloqiques en
Dacia
Roumanie.
- Dictionnaire des antiquil&� grecques e t romaine;; şous 1�
VA
din;ctiop d(l Ch, D{lreml;> erq et EdJ11 . SaqliQ,
-

-

·
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DIR
DissPann
DolgCluj
IEJ
ILN
Izvlnst
Izvestia-Chişindu
IstMitt
JAME
Jahrbuch RGZM
JNES
JPEK
JBM
KS
KSIA-Kiev
Materiale

MDAPV
MemAntiq
MFME
MIA
NZ
PA
PBA
PEQ
PIIK
PPS
PZ
RA
lUC
RPAN
Repertorium
SA
SCN
SCN
SCŞ Cluj
SCŞ laşi
SIA
VDI
WiadArch
ZIE

Documente privind Istoria României.
Disser tationes Pannonicae.
Dolgozalok - Travaux de la section numismatiques et
.archeologique du Musee National de Transylvanie, Cluj,
1-X, 1 9 1 0-1919.
- Israel Exploration Journal.
- Illustrated London News.
- Izvestia Institut.
- Izvestia Moldavskogo filiala Akademii Nauk S93R,
Chişinău.
- Mitte ilungen des deutschen archaologischen Instituts,
.
Abte1lung Istanbul.
- Josa Andras Muzeum Evkonyve, Nyiregyhâza.
- Jahrbuch des Romisch-GermiCill i schen Zentralmuseums,
Mainz.
- Journal of New Eastern Studies.
- Jahrbuch fUr Prahistorische und Ethno�raphische Kunst.
- Jahrbuch fi.ir Bodendenkamalpflege in Mecklenbur�.
- Kratkie soobşcenia Ins tituta istorii m.aterialnoi kulturi
Akademii Nauk SSSR.
- KNLtkie soobşcenia lnstituta arheologhii - Kiev.
- Materiale arheologice privind istoria veche a R.P.R., vol.
( 1 953), Material e şi cercetări arheologice, vol. II ( 1 956), vol.
III ( 1 957), vol. IV ( 1 958), vol. V ( 1 959), vol. VI ( 1 959), vol.
VII (1 960), vol. VIII ( 1 962). vol. JX ( 1 970).
- Materiali i doslidjennia z .arheolo�hii Pricarpattia i Volini.
- Memoria Antiquit.atis. Acta Musei Petrodavensis.
- A Mora Ferenc Muzeum Evkonyve, Szeged.
- Materiali i issledovaniia po arheologhii SS3R.
- Numismatische Zeitschrift .
- Pamatky Archeologicke.
- Proceedings of the British Academy.
- Palestine Exploration Quarterly.
- Braidwood and Howe. 1 960 (Prehistoric Investi�ations
in Iraqi Kurdistan).
- Proceedings of the Prehistoric Society.
- Prahis torische Zeitschrift.
- Revue archeologique ( Paris).
- H. Mattingly and E.A. Sydenham, Roman Imperial Coina�e,
London, 1 924, sq.
- Revista de preistorie şi antichităti nationale.
- M. Roska , Erdely regeszeti repertorium, 1, Cluj, 1 942.
- Sovietskaia Arheologhiia .
- Studii şi cercetări de istorie veche.
- Studii şi cercetări de numismatică.
- Studii şi cercetări ştiintifice, Cluj.
- ;,5tudii şi cercetări ştiinţifice, laşi .
- Slovenskaia Arheologia.
- Veslnik drevnej istorii , Moscova.
- Wiadomosci Archeologiczne.
- Zeitschrift fi.ir Ethnologie .
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