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C ONSTANTIN D. MATASl
1878- 1971

La 3 noiembrie 1971 s-a stins din viaţă Constantin D. Matasă, fiu al
meleagurilor Neamţului şi director-fondator al Muzeului arheologic din
Piatra Neamţ. N ăscut la 20 ianuarie 1878 in satul Răpciuni; comuna Hangu
(jud. Neamţ), Constantin Matasă a dovedit din tinereţe o neostenită sete de
cunoaştere, ca şi o continuă şi neslăbită dragoste de ţinutul natal. ,De altfel,
iubirea faţă de locurile unde s-a născut l-a făcut, deşi nu avea o formaţie
de specialitate - fiind preot - , să se dedice cea mai mare parte a ·vieţii nobilei
misiuni de cunoaştere a trecutului acestor locuri, fiind şi iniţiatorul muzeu
lui nostru.
Om de cultură cu o solidă ed�caţie umanistă, C. Matasă a inceput
prin a populariza frumuseţile jude�ului nostru, cărora le-a dedicat nume
roase articole şi studii, de la Călăuza judeţului Neamţ (1929) şi pină la Prin
Moldova de sub munte (1965). Apoi, a trecut - consacrindu-i mulţi ani - la
studierea toponimiei meleagurilor nemţene, reuşind ca - prin coroborarea
cu datele oferite de documentele medievale, să sintetizeze cea mai mare parte
a cercetărilor sale în cunoscuta lucrare Cîmpul lui Dragoş (1943). Nu trebuie
uitat şi alt tărîm unde s-au exercitat şi consacrat talentul şi cunoştinţele lui
Constantin Matasă - cel al literaturii -, dînd bogate pagini de frumoasă
limbă moldovenească prin romanele istorice Movila Haiducului (1938) şi
Palatul Cnejilor (1935).
Dar domeniul unde s-a afirmat cel mai puternic personalitatea lui
Constantin D. Matasă,, a fost cel al arheologiei. Iri miobositele sale călătorii
pe minunatele plaiuri nemţene, a depistat numeroase aşezări străvechi care
i-au atras atenţia şi I-au îndreptat spre o nouă şi studioasă preocupare. A
început prin a solicita sprijinul specialiştilor, profesorii 1. Anclrieşescu, Radu
Vulpe şi Vladimir Dumitrescu fiind printre primii care au răspuns apelului
său. De altfel, R. şi Ecaterina Vulpe, Vladimir şi H ortensia Dumitrescl.l au
iniţiat, din anul 1935, primele săpături arheologice în judeţul Neamţ.
Materialele strînse de C. Matasă prin donaţii sau in urma perieghezelor,
sondajelor şi săpăturilor, au constituit nucleul actualului muzeu, instalat
la început într-o clădire construită tot prin grija şi străduinţele sale ( "Casa
naţională din Piatra Neamţ"). După ce în anul 1947, Muzeul arheologic a fost.
preluat de către stat, activitatea acestei instituţii s-a amplificat şi diversi
ficat. S-au continuat pe o scară tot mai mare săpăturile arheologice, s-a extins
şi modernizat expoziţia - muzeul primind o nouă clădire in anul 1960http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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s-a trecut la conservarea şi restaurarea ştiinţifică a vestigiilor recuperate,
s-au organizat colecţiile de artă şi de ştiinţe naturale, s-a lărgit gama acţiu
nilor legate de popularizarea şi valorificarea ştiinţifică a cercetărilor, muncă
tncununată de apariţia, in anul 1969, a unei publicaţii proprii a muzeului
- Memoria Antiquitatis.
De numele lui Constantin Matasă se leagă primele cercetări dintr-o
serie largă de staţiuni arheologice, care de multe ori reprezintă puncte de refe
rinţă pentru toată istoria antică a ţării noastre.
Astfel, întemeietorul
Muzeului arheologic din Piatra Neamţ a descoperit şi, în multe cazuri, a
intreprins personal săpături la : Traian (Dealul Fintinilor şi Dealul Viei) ,
Calu - Piatra Şoimului, Frumuşica - Bodeşti, Trudeşti - Ghigoieşti, Po
metea - Tirgu Neamţ, Mătăhuia - Dobreni, Costişa, Dealul Varniţei - Cin
deşti, Tirpeşti, Podei - Tirgu Ocna, Văleni, Cozla, Curtea Domnească,
Bitca Doamnei, Ciritei, Lutărie, Dărmăneşti şi Izvoare - din oraşul Piatra
Neamţ - ş.a.m.d.
Activitatea sa prodigioasă s-a bucurat de sprijinul şi aprecierea con
tinuă a partidului şi statului socialist, care I-au distins cu "Medalia Muncii"
(1955), "Ordinul Muncii" , el. I l (1957), "Medalia a XX-a Aniversare a Elibe
rării patriei de sub jugul fascist" (1964) şi "Ordinul Meritul Cultural",
el. III ( 1967).
Animat de o neţărmurită dragoste fafă de valorile trecutu1'ui acestui
ţinut in care şi-a trăit intreaga sa viaţă, Constantin D. Matasă a lucrat pină
in ultimele zile ale sale, cu aceeaşi neostenită putere şi pricepere de muncă.
Tradiţionalele cU;yinte strămoşe,ti Sit tibi terra levis 1 nu exprimă decit
foarte puţin din sentimentele de admiraţie şi recunoştinţă pe care toţi cei care
I-au cunoscut şi au lucrat impreună cu cel care a fost Constantin D. Matasă,
le-au nutrit şi le vor păstra mereu faţă de acest pionier al arheologiei româ
neşti şi ctitor al muzeului nostru.
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1 . Cel'cetări din pl'eislol'ia judeţului Neamţ, in BCMI, 97, 1938 (1940), Bucureşti.
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p. 69-84.
3. Frumuşica. ViUage prehistorique a ceramique peinte dans la MoldaPie du Nord, Bucureşti, 1 946, 171 p.
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STUDII

ŞI

MATERIALE

PROPUNEREA UNUI M O DEL GENERAL DE SISTEM
DE PRELUCRARE AUTOMATI A DATEL OR ÎN ARHE OL O GIE
de CĂ TĂLINA BLOŞIU

Parte integrantă a ştiinţelor istorice, şi arheologia rămîne un model
structural 1 ce operează cu metode de cercetare diverse şi flexibile.
Practica a demonstrat că, datorită volumului mereu crescind de date in
arheologie, intervalul de timp in care pot fi valorificata materialele provenite
d.in săpături, prin elaborarea de st'Udii complexe, uneori se prelungeşte. Faptul
se datoreşte unor sisteme de prelucrare preliminară, adeseori greoaie, in parte
depăşite, care nu mai pot satisface pretenţiile actuale ale ştiinţei arheologice 2•
Din acest motiv, nu trebuie neglijate multiplele posibilităţi pe care le
pot oferi noile metode, cu aplicabilitate pe calculatoarele electronice, in solu
ţionarea şi a unor probleme arheologice complexe.
Nu trebuie lnsă să înţelegem prin aceasta desfiinţarea, abandonarea
procedeelor deja consacrate, ci, dimpotrivă, coroborarea lor cu aceste noi
sisteme potenţiale de prelucrare a datelor. In acest sens se va asigura continui
tatea în prelucrarea informaţiilor arheologice, iar o dată cu înţelegerea şi
însuşirea noii metode, se v.a cîştiga încrederea acelora care la inceput nu o
găseau oportună.
Prima acţiune ce se impune a se realiza, în v ederea unei prelucrări pe
calculator a datelor in arheologie, este aceea de stabilire a unui model de sis
tem 3 care să cuprindă într-o formă cit mai simplu ordonat� descrierea tuturor
elementelor caracteristice ale unui anumit vestigiu arheologic.
Succesul unui asemenea model de sistem este cu atit mai mare, cu cit
va reuşi să realizeze următoarele premise:
a) Să fie uni�rsal aplicabil la toate vestigiile din toate epocile la nivelul
tuturor colecţiilor. Realizînd acest lucru, se poate răspunde unuia din dezide
ratele principale ale cercetării arheologice şi anume stabilirea zonelor de influ
enţă a diverselor · culturi in timp şi spaţiu '·
b ) Sistemul să fie nelimitat din punct de y.edere al vestigiilor luate in
considerare cit şi al caracteristicilor acestora. Aceasta permite ca, de cite ori
apar noi descoperiri, ele să poată fi adăugate celor existente 5•
c) Să utilizeze termeni de catalogare cărora să le corespundă coduri
unice de descriere. In acest fel se p ot realiza obţinerea şi reactualizarea
automată a unui catalog de obiecte, cu ajutorul calculatorului 8•
d) Termenii de catalogare să fie in limbaj direct şi cu cit mai puţine
prescurtări posibile. Avind
un cod corespondent,
se înlătură dificultatea
http://www.muzeu-neamt.ro
/ http://cimec.ro/
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interpretării rezultatelor sub formă de coduri simple care ar impune o decodi
ficare a informaţiilor echivalente iniţiale.
e) Să se poată stabili o corespondenţă dintre descrierea arheologică şi
cea antropologică-paleozoologică (a materialelor provenind din săpături
arheologice).
f) Să permită o identificare precisă a obiectului descris, prin indicarea
colecţiei cu numărul de inventar al obiectului sau autorului şi volumului in
care a fost publicat.
g) Să p ăstreze legătura cu sistemul vechi de lucru , în aşa manieră încît
descrierea preliminară să se realizeze conform normelor de monografie curente.
Catalogarea datelor arheologice a primit în ultimii ani atenţie inter
naţională 7• In acest context, s-au elaborat diverse studii privind posibilităţile
operării pe calculator cu date arheologice prezentînd şi metode tehnice în
intim:Rinarea prelucrării automate a datelor.
In ultimă instanţă, elaborarea unui model de analiză arheologică con
duce la crearea unui fişier calculator la nivelul unuia sau mai multor centre
de calcul, fişier care nu este altceva decit o grupare organizată a actualelor
fişe-informaţionale existente, pe suporţi magnetici (disc sau bandă), cu modi
ficări de rigoare, impuse de sistemul de prelucrare pe calculator a datelor.
Aceste fişiere de date referitoare la domenii bine definite formează
aşa-numitele baze de date reprezentind de fapt un sistem complex de con
centrare a informaţiilor. Asemenea fişiere pot cuprinde informaţii referitoare
fie la tipuri stricte de obiecte, diferite colecţii sau date de săpături 8•
Regăsirea informaţiilor dorite se bazează tocmai pe codificarea prea
labilă a fiecărei informaţii in parte.

Descrierea unui model general de sistem
Analiza detaliată a cerinţelor unui sistem, care să răspundă impera
tivelor majore ale unei prelucrări de mare anvergură a datelor arheologice,
poate să conducă, in ultimă instanţă, la un model general al sistemului, ase
mănător celui prezentat in fig. 1 .
S e observă d e l a inceput c ă acest model s e rezumă d e fapt l a o fişă obiş
nuită de material care nu reprezintă altceva decit documentul primar de bază,
existent in cadrul oricărui sistem informaţional.
De precizat că modelul de sistem propus nu îşi asumă pretenţia unui
sistem perfect, ci dimpotrivă, prin însăşi prezentarea lui, cheamă la discuţie,
spre completare şi perfecţionare, pe toţi cei interesaţi intr-o prelucrare pe
calculator a datelor arheologice din ţara noastră.
Această "fişă", aşa cum am mai amintit, permite a fi completată preli
minar de orice muzeograf, documentarist, cercetător sau cadru didactic fără
o pregătire specială in informatică.
Astfel, conform coloanei cu caracteristici, se poate completa imediat
prima zonă din dreapta, intitulată "Descr. prelim" . , fără nici o dificultate,
cu singura condiţie ca descrierea să fie cit mai corectă. Totodată se pot com
pleta şi datele (vezi fig. 1 b) care nu sint supuse unei codificări numerice (pozi
ţiile-fişă 19-25).
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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Efectuarea acestor operaţiuni poate uşura considerabil codificarea
(vezi coloana COD) , cit şi transcrierea standardizată a caracteristicilor (vezi
fig. 1, coloana "DESCRIEREA"), operaţiuni care de data aceasta solicită
o in!l! ere prealabilă în această privinţă. De remarcat că transcrierea acestor
caracteristici se realizează pe o lungime fixă de 10 caractere alfa-numerice,
cu excepţia poziţiilor-fişă 23-25, care se inscriu _pe 20 caractere. Precizăm
faptul că aceste denumiri vor forma, in ultimă instanţă, elementele descrip
tive ale catalogului general al materialului arheologic, ce se va obţine in mod
automat, cu ajutorul calculatorului, intr-o manieră crescătoare a codurilor
desemnate. De aceea se impune ca eventualele prescurtări să fie stabilite de
comun acord şi făcute cunoscute printr-o copie a catalogului, tuturor persoa
nelor care completează partea de codificare a fişei.
Din punctul de vedere al codificării caracteristicilor descriptive, se remarcă două tipuri :
1 . caractere codificate numeric ;
2. caractere necodificate numeric.
1. Caracteristicile codificate numeric sînt aranjate intr-o ordine consi
derată ca descrescătoare din punct de vedere al ponderii descriptive. Această
ordine nu este fixă, putind fi eventual modificată. ln funcţie de această ordine
descrescătoare, calculatorul va sorta codurile corespondente ataşate vesti
giilor descrise (obiecte, resturi de ofrande, de carne etc.) şi le va lista in cata
logul general prezentat in fig. 2.
Lungimea codurilor variază de la 1 la 4 poziţii numerice. Adică cele care
au o singură poziţie pot defini de la O la 9 caracteristici, cele cu două poziţii
de la O la 99 şi aşa mai departe.
Numărul acestor coduri poate fi mărit, ori de cite ori se depăşeşte numărul
caracteristicilor descriptive ale unui aceluiaşi vestigiu. De exemplu : Să pre
supunem că numărul materialelor din care se poate fabrica un obiect este mai
mare de 99. ln acest caz, se va mări codul oferit MATERIALULUI la trei
poziţii, deci la 999 de materiale posibile. ln general s-a căutat o lungime de
cod maxim care să satisfacă orice situaţie neprevăzută.
Ca prim cod se foloseşte însuşi numărul fişei, care poate ajunge pînă
la 999.999 intr-o colecţie dată. Această informaţie mai puţin utilă arheologului
se foloseşte ca număr de articol unic pentru a da calculatorului posibilitatea să
distingă două sau mai ml.llt e obiecte identice din punct de vedere al atribu
telor descriptive. Caracteristicile codificate numeric sint grupate in urmă
toarele t��i categorii :
a) cele referitoare l a delimitarea incadrării culturale ;
b) atributele detaliate ale obiectelor sau ale resturilor animale, care se
pot codifica parţial in acelaşi cimp din cadrul fişei ;
c) cele ce descriu complexul şi ţara.·
ln cadrul complexului, atunci cind avem de-a face cu morminte, se reali
zează şi o descriere a tipului antropologie şi eventuale precizări privind originea
etnică. Modelul de sistem propus permite atit descrierea obiectelor şi resturilor
animale intregi sau complete, . cit şi cele fragmentate sau parţiale. Acest lucru
se realizează cu ajutorul poziţiei de cod 14 care se va completa cu O in primul
caz, adică intreg, sau cu 1 , in al doilea caz, adică fragmentat . Restul caracte
risticilor vor desemna elementele descriptive, fie pentru un caz sau celălalt.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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Codurile se vor inscrie intotdeauna aliniate la dreapta. Se recomandă
ca spaţiile rămase goale, din stinga, să se completeze cu zerouri. De remarcat
că poziţiile-fişă 8- 1 1 sint formate de fapt din mai multe elemente descriptive
de acelaşi tip. Astfel , in cazul obiectelor, s-a considerat că pentru descrierea
dimensiunilor sint suficiente maximum cinci valori. La fel in cazul tehnicilor
de preluet"are �ţ}e unui obiect, s-a prevăzut şi o eventuală combinaţie dintre
două tehnici dif�iţe. O situaţie asemănătoare este prezentată şi pentru tehni
cile de ornamentare, unde s-ari rezervat maximum cinci subpoziţii, ia!' pentru
materialele decorative, prezente pe un singur obiect, maximum şase.
Desemnarea codurilor pentru caracteristicile ce delimitează incadrarea
ariei culturale se recomandă să se realizeze, pe cit posibil, intr-o ordine c rono
logică in timp. Pentru restul codurilor, corespondente caracteristicilor din
cadrul descrierii obiectului şi complexului, codificarea se va realiza de obicei
in mod crescător, in funcţie de obiectul cu care se incepe codificarea, cit şi
de caracteristicile descriptive ale acestuia.
Astfel, s-a presupus că primul tip de obiect luat spre descriere şi codi
ficare este o fusaiolă.
Drept cod obiect i se va desemna codul 0001, dacă este intreagă, sau
1001 dacă este fragmentată. Aceasta înseamnă că toate fusaiolele, din acest
moment, vor fi codificate cu acest cod.
Dacă următorul tip de obiect luat in considerare este de exemplu o
fibulă, următorul cod utilizat va fi 0002 sau 1002 (intreagă sau fragment).
Şi la fel, pentru toate fibulele următoare se va folosi pentru codificare codul
0002. Şi aşa mai departe, pentru celelalte obiecte.
Coloana cu descriere şablonizată ("DESCRIEREA") comportă pentru
anumite elemente caracteristice cantitativ sau calitativ, compuse, cite o
subimpărţire marcată pe fişă printr-o linie verticală dublă (vezi fig. 1 ) .
Astfel caracteristica "Epoca" s e v a descrie d e l a 73-77 poziţie-cod in
litere, completindu-se de la stinga la dreapta. De exemplu "migraţii" se va
prescurta MI GRA. Restul pină la poziţia 32 se va inscrie anul exact Ia care se
referă atunci cind este cazul sau cu aproximaţie, din sfert in sfert de secol.
Ex. : anul 00375 (sau ultimul sfert al secolului al IV -lea). Deci , în final, se va
completa astfel : MIGRA 00375.
Pentru anii mai mici de 9999 î.e.n. se va trece un A in poziţia-cod 78
pentru a indica anteeră şi a nu se confunda eventual cu cei corespunzători din
era noastră. Pentru anii ce depăşesc 10000 t.e.n . se va trece in mii ani cu un M.
la sfirşit (poz. 82) pentru identificare. Ex. : 10000 î .e.n. se va inscrie 0010M.
Subîmpărţiri de acest gen se găsesc şi in cazul descrierilor de dimen
siuni. Să presupunem că am ajuns cu descrierea şi codificarea fusaiolei la acest
nivel, presupunind că am codificat dimensiunile astfel :
Diametru} exterior (in mm.) Cod 01 Descrierea 4> EXTE 0035
Diametru} interior (în mm. ) Cod 02 Descrierea<!> I NTE 00010
Inălţimea (in mm.)
Cod 03 Descrierea I NALT 00022
Celelalte două descrieri de dimensiuni in acest caz vor rămine necomple- ·
tate, lucru care de altfel nu afectează cu nimic descrierea propriu-zisă.
Pentru dimensiuni care depăşesc 9.999 mm. unitatea de măsură se va·
modifica in metri. O situaţie similară este cazul caracteristicilor cu poziţia-fişă
12 şi 15. In ultimul caz, pe lîngll codul tipului antropologie se inscrie şi denuhttp://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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mirea prescurtat'ă standardizată a sexului prin folosirea primelor 3 litere :
FEMee, BARbat (sau numai ADUlt), COPil.
ln toate aceste cazuri enumerate, de subimpărţiri ale descrierilor, nu se
va putea realiza o sortare şi catalogare automată a acestora o dată cu obţinerea
catalogului listat (vezi fig. 2), neavind cod corespondent. Corelarea şi inter
dependenţa acestor caracteristici cu unele din celelalte codificate sau restul
necodificate numeric se poate realiza ulterior prin alte programe-calculator,
în funcţie de problema cercetată.
2. Caracteristicile necodificate numeric sînt trecute la sfîrşitul modelului
de analiză a sistemului (vezi fig. 1 b).
S-a considerat, de exemplu, că sînt enorm de dificil sau chiar imposibil
de codificat toate localităţile posibile din cadrul unei ţări. Din acest motiv,
este mult mai practic să se inscrie in poziţiile-cod 393-402, de la stinga la
dreapta, denumirea localităţii. Acolo unde denumirea este scurtă, restul
poziţiilor vor rămîne necompletate. Dacă denumirea este mai lungă, se vor
trece numai primele 10 litere ale localităţii. ln cazul localităţilor a căror denu
mire este formată din mai multe cuvinte, prescurtările se vor face numai
într-o singură formă distinctă şi care să cuprindă cel puţin o literă din fiecare
cuvînt. După prescurtări intre două cuvinte, nu se va pune niciodată punct,
ci se va lăsa un spaţiu liber.
De fapt cele expuse in cazul descrierii caracteristicii "LOCALITATEA"
sînt valabile şi pentru toate celelalte descrieri necodificate numeric.
Şi in cazul descrierilor necodificate intilnim ceva similar subdiviziunilor
de descriere a caracteristicilor codificate. De această dată insă, fiecare sub
diviziune este un cimp separat, dar, pentru a păstra o simetrie a modelului,
au fost descrise două cîte două, de aşa natură incit să nu depăşească 10 po
ziţii-cod.
Caracteristica poziţie-fişă 20, cuprinde denumirea stratului, descrisă de
la poziţiile-cod 403-408, de exemplu : "ARGILA", cit şi adincimea in cm de
la poziţie-cod 409 la 412, de exemplu: 0080 şi va apărea in final descrisă in
următorul mod : "ARGILA 0080".
Poziţia-fişă 2 1 este formată numai din caractere numerice. De exemplu :
lungimea sau diametru} mare 00200 cm şi lăţimea sau diametru} mic 00095,
va apărea în cîmpul de la 413 la 422 sub forma "0020000095" .
O situaţie asemănătoare este ş i i ll cazul caracteristicilor d e la poziţia
fişă 22 - orientare şi vîrstă. De remarcat că la poziţia 426 se află o limită
care delimitează orientarea, de exemplu NNV-SSE sau NV-SE sau N-S.
Virsta este dată in ani, de exemplu: 050. Rezultă, de exemplu, o descriere a
...., 50" unde semnul......., reprezintă
cîmpului de la 423 la 432, astfel : ,,. , NV-SE....0
spaţiul.
Nr. de ordine 23 al caracteristicilor cuprinde numele autorului care a
publicat un obiect descris, fiind desemnat de la poziţia-cod 433-452, deci pe
20 de poziţii. Se recomandă ca numele autorului să se introducă astfel. De
...,
...,....., ....... ......., ......., . "
exemplu : "D........, G........, K ENDALL . ........,.....,....
Penultima poziţie-fişă cu numărul 24 permite înscrierea şablonizată
a titlului de volum de la 452-463, a nr. de volum de la 464 la 468 şi anul
publicării 469-472.
__
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Ultima poziţie a fişei cuprinde denumirea colecţiei de la 473 la 485 şi
nr. de inventar de la 486-492.
In general, desc�ierea şablonizată se impune a se realiza intr-o manieră
cit mai exactă, deoarece, in ultimă instanţă, această descriere reprezintă şi ea
un sistem de sortare şi corelare a caracteristicilor pe care le reprezintă.
Astfel, de exemplu, se poate la un moment dat afla ce obiede descrise
printr-un anumit set de coduri sînt publicate de un anume autor, in ce volum
şi in ce an sau in ce colecţii se găsesc.
Partea codificată a fişei, atît codurile numerice, cît şi partea descriptivă
şablonizată o vom numi articol.

Descrierea catalogului general
La prima vedere, modelul de analiză a sistemului propus pare greoi,
in special din punctul de vedere al stabilirii codurilor corespunzătoare şi al
descrierilor şablonizate ale caracteristicilor.
De fapt, la baza reuşitei depline a prezentului sistem se află tocmai
această descriere şi codificare cît mai corectă. Faţă de alte modele propuse,
să amintim aici pe cea deja discutată a H. Todorova-Simeonova, care atribuie
numai coduri numerice fixe pentru descrierea caracteristicilor, avantajul siste
mului propus fiind acela al posibilităţilor de sortare şi listare automată, cu
calculatorul, a articolelor fişă. In plus, la fiecare introducere de date noi,
se regrupează toate articolele, atît cele vechi cît şi cele noi, realizîndu-se o
reactualizare automată a catalogului şi evident o listare programată a acestuia.
In primul rînd, pe baza catalogului astfel obţinut, se poate realiza în
continuare codificarea altor vestigii arheologice. Astfel, desemnarea de coduri,
unor noi caracteristici ce apar, se realizează utilizind valorile imediat urmă
toare disponibile, in ordinea crescătoare, din şirul natural al numerelor.
Catalogul obţinut grupînd diverse caracteristici poate folosi sub această
primă listare la stabilirea de corelaţii preţioase şi utile muncii de cercetare
arheologică.
Figura 2 indică capul de tabel al catalogului propus. Formatul acestui
catalog a fost conceput spre a se încadra optim in dimensiunile paginii de impri
mantă a calculatorului Felix C-256, cu 1 32 caractere pe rind. De remarcat că
caracteristicile sînt descrise prin două grupuri de argumente şi că, de fapt,
este o transpunere pe orizontală a modelului prezentat în fig. 1 . Codul numeric,
corespondent fiecărui element caracteristic, se înscrie imediat dedesubtul aces
tuia. In cazul descrierilor multiple, aşa cum este cazul dimensiunilor, al tehni
cilor de prelucrare, al tehnicilor de ornamentare şi al motivelor decorative,
acestea vor fi dispuse una sub alta, in cadrul aceleiaşi coloane.
Spre exemplificare a acestui catalog, să presupunem că dorim să realizăm
o codificare şi o sortare a elementelor caracteristice referitoare la două tipuri
de obiecte şi anume : 4 fusaiole şi 4 fibule ce aparţin, fie culturii diferite din
cadrul aceleiaşi epoci (vezi tabelul 1 ) .
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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pe ltngă catalogul general descris, se pot obţine cu uşurinţă şi alte liste
cu corelări ale diverselor elemente caracteristic e ale vestigiilor arheologice
în general.
De exemplu, dorim să obţinem, procentual sau nu, o listă cu toate moti
vele decorative aferente unui anumit tip de obiect dintr-o anumită etapă
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Ultima poziţie a fişei cuprinde denumirea colecţiei de la 473 la 485 şi
,
nr. de inventar de la 4Rn-4Q?.

r·
,
uc VllU11llt:JU<ll'l:l 'III <1.1 IIIULIV!!IUI' UI!COra1!Ve,
acestea vor fi dispuse una sub alta, in cadrul aceleiaşi coloane.
Spre exemplificare a acestui catalog, să presupunem că dorim să realizăm
o codificare şi o sortare a elementelor caracteristice referitoare la două tipuri
de obiecte şi anume : 4 fusaiole şi 4 fibule ce aparţin, fie culturii diferite din
cadrul aceleiaşi epoci (vezi tabelul 1 ) .

1...
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TABEL NR.
Epoca

DESCRIEREA
CODUL

Cultura

JIHGRAŢII

07

STA-MUR-CE

01

1

Obiectul

FUSAIOLA

0001

Materia

Forma

LUT-ARS

TRONCONIC

OI

LUT-NE ARS

FIBULA--

COSTISA---

02

19

0002

FUSAIOLA-

0001

FIBULA--

0002

02

01

SFERICĂ

02

ARGINT---

CU SEMIDISC

LUT-NEARS--

TIWNCONICA

03

02

ARGINT--

04

BRONZ---

05

04
01

PICIOR ROMB

03

CU SEMIDISC

04

PICIOR ROMB

03

Acest tabel poate fi reprezentat de fapt şi sub forma unei structuri de
arbore 10• Astfel, tabelul dat ca exemplu mai sus poate fi descris şi prin repre
zentarea arborescentă din figura 3.

Et apa

.._
07
===-_..A,.
::
-:::===

_
__

___

Cultura
Obiectul___
____

Materia_

·-=�--

0004

J;, l�

Forma_j04 }oz

0002
OI

Fig. 3. Reprezentare arborescentă.

Din datele astfel codificate şi transpuse, prin intermediul cartelelor
perforate pe un suport magnetic sub forma unui fişier calculator, ulterior,
pe lingă catalogul general descris, se pot obţine cu uşurinţă şi alte liste
cu corelări ale diverselor elemente caracteristice ale vestigiilor arheologice
In general.
De exemplu, dorim să obţinem, procentual sau nu, o listă cu toate moti
vele decorative aferente unui anumit tip de obiect dintr-o anumită etapă
culturală etc.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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In acest caz, lista va cuprinde :
- codul şi denumirea etapei culturale respective :
- codul obiectului şi denumirea lui, urmată de o inşiruire pe verticală
în ordinea cronologică a codurilor tuturor motivelor decorative descrise şi
codificate pină la data respectivă, cu denumirea lor în clar prescurtată sau
întreagă (corespunzător descrierii şablonizate pe 10 caractere din cadrul mode
lului general).

Limbajele de programare
Din punct de vedere al limbajelor de programare, pentru obţinerea cata
logului general, cît şi pentru unele probleme asemănătoare exemplului citat
imediat mai sus, prin faptul că se lucrează cu fişiere, se pare că ar fi mai indicat
limbajul Cobol.
Pentru analize mai pretenţioase din punct de vedere al aplicabilităţii
statistico-matematice, se recomandă, bineînţeles, limbajul FORTRAN.
Acest lucru apare cu atît mai evident cu cît se ştie că o reprezentare arbores
centă, care nu e altceva decit o scriere, poate fi transpusă într-o matrice de
abundenţă 1 1 şi prin metoda similitudinilor sau nesimilitudinilor 12 se obţin
diversele corelări ale elementelor caracteristice dorite.
Lucrarea de faţă nu intenţionează să abordeze problema matriceală în
vederea prelucrării informaţiilor arheologice, considerînd că ea reprezintă o
etapă superioară in această privinţă, admisă şi pregătită de modelul de sistem
propus la care să-şi aducă contribuţia atit arheologii, cit şi matematicienii
deopotrivă.
*

I n timpul unui curs de informatică frecventat de subsemnata la CTCE
Iaşi, cele cîteva testări efectuate pe un calculator FELIX C-256 par a con
firma practic cele prezentate în această lucrare. De precizat că modelul de
sistem propus nu î şi asumă pretenţia unui sistem perfect şi unic de realizat,
ci, dimpotrivă, prin însăşi enunţarea lui, cheamă la discuţii, spre comple
tare şi perfecţionare, pe toţi cei interesaţi în găsirea şi adoptarea unui tip de
fişă larg aplicabilă şi uşor accesibilă cu perspectiva imediată de trecere în
paralel la prelucrarea pe calculator a datelor arheologice din ţara noastră.
In plus, se impun şi rezultaţe practice mai concludente, spre o exemplificare
cit mai convingătoare. In ţara noastră ca şi în întreaga lume, se fac eforturi
stăruitoare şi permanente de îmbunătăţire continuă a sistemelor de infor
mare existente in diversele instituţii. Există chiar o largă reţea de institute
destinate acestui scop, profilate pe domenii de strictă specialitate. ln domeniul
documentării, calculatoarele au o capacitate de memorizare aproape nelimi
tată, ele avînd posibilitatea repetării la infinit şi foarte rapid a unor operaţii
elementare. Specialiştii denumesc etapa in care trăim "era calculatoarelor
electronice" 13•
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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Tennen folosit încă de la sflrşitul secolului trecut de către A. D. Xenopol în cîteva dintre
lucrările sale teoretice asupra ştiinţelor istorice (cf. V. Bulgaru, A . D. Xenopol ş i
o modelare a istoriei prin "teoria seriilor", i n L. Boicu ş i Al . Zub, A . D. Xenopol.
Studii privitoare la viaţa şi opera sa Bucureşti, 1972, p. 195-205, cu in treaga
bibliografie a problemei) .
2 \'ezi spre exemplu J ean Schneider, La machine et l'histoire. De l'emploi des moyens me
caniques et electroniques dans la recherche historique, în XIII Congres international
des sciences historiques, Moscou 1970, p. 3 ; Albert C. Spaulding, Some elements of
quantitative archaeology, în "llfathematics in the Archaeological and H istorical Scien
ces". Proceedings of the A nglo-Romanian Conference, Mamaia 1970, Edinburg 1971,
p . 3-1 6.
3 Un astfel de sistem Il propune spre exemplu şi Henriette Todorova-Simeonova in Typo
logical processing of the (inds of Tell Galjano Deltschevo, din Mathematics in Archaeo
logical and Historical Sciences" Proceedings of the Anglo- Romanian Con(erence, Mamaia
19 70, Edinburg 1971 , p. 460-469.
4 Cu alte cuvinte, este vorba de posibilitatea aplicării cunoscutei metode a scrierii larg
u tilizată in analiza datelor arheologice adaptată de tehnica nouă de calcul (cf. David
O . Kendall, Seriatiolf (rom abundance matrices, Math. and Arch. Se. 1971, p . 215-252 ;
A. E. Gelfand, Rapid seriation methods with archaeological applications, Math. and.
A rch. Se. 1971, p. 1 86-201 ; Klaus Goldmann, Some archaeological criteriu for chro
nological seriation, Math. and Arch. Se. 1971, p. 202-208 ; Alexandra Ştefan, Appli
cations of mathematical methods to epigraphy, Math. and Arch. Se. 1971, p. 265-274).
Distribuţii în timp şi spaţiu se pot obţine utilizind şi alte metode, cum ar fi aceea
a aglomerărilor ("cluster analys1s") , aplicată tn studiul lor de către R. M. Rowlett
R. B. Pollnac, Multivariate analysis of Marian la Teme cultural groups, Math. and
Arch. Se. 1971.
5 Din acest punct de vedere, se preconizează un sistem cu o mai largă aplicabilitate decit
acela concepu t de H. Todorova- Simeonova, op. cit., care, deşi foarte minuţios alcă
tuit, se referă doar la Incadrarea şablonizată limitată a unor (şi nu a tuturora)
matPrialc specifice cul turii Gumelniţa. Deci, folosirea sis temului dat In alte situaţii
implică readaptări substanţiale.
6 \'ezi, spre exemplu, referirile făcu te in acest sens de către J ohn D. Wilcock, Non-statistical
applications of the computer in archaeology, Math. and Arch. Se. 1971, p . 470-481.
'1 I n prezent, asemenea sisteme sint realizate unul In S.U.A. alcătuit din 25 de muzee,
numit "Museum computer Network" care anticipează o eventuală inregistrare a
tuturor fişelor de muzeu din S.U.A., Intr-un fişier integral sub forma unui catalog,
şi al doilea britanic condus de "Museums Association" sau I RGMA ( illidem,
p. 472-473).
1 Ibidem.
1 In înţelegerea unor detalii de funcţionare a calculatoarelor electronice, cit şi a u nor
probleme de analiză şi programare, de un real ajutor mi-au fost explicaţiile compe
tente oferite de inginerul electronist Octavian Bloşiu, căruia ţin să-i mulţumesc
şi pe această cale tn mod deosebit.
10
Sistem de largă aplicabilitate, care se pretează in general la probleme de geneză a popu
laţiilor, de demografie istorică, lingvistică, concatenare a manuscriselor şi a carac
teristicilor unor tipuri de obiecte : Robert W. Hiorns, Statistica[ studies in migration,
Math. and Arch. Se. 1971, p . 291-302 ; M. H . Skolnick, A. Koroni, C. Connings,
and L. L. Cavolli-Sforza, The reconstruction of genealogies (rom parish books, In
Math. and. A rc)!. Se. 1971, p . 319-334 ; Kenneth K . Kidd, Applications to man and
cattle of methods of reconstructing evolutionry histoires, In Math. and Arch, Se. 1971,
p. 356-360 ; J. B. Kruskal, 1. Dyen, and P. Block, The vocabulary methods of reGon
structing language trees : innovations and large scule applications, In Math. and A rch.
Se. 1971, p . 361-380 ; J. H aigh, The manuscript linkage problem, In Math. and
Arch. Se., 1971, p. 396-400 ; S. C. Niţă, Establishing the linkage of di(ferent variants
of a Romanian chronicle, In Math. and Arch. Se., 1971, p. 401-409 ; C. Bloşiu,
Consideraţii preliminare asupra necropolei birituale de secolul al IV-lea de la Leţcan i 
laşi, in Studii şi cercetări, voi . I I I (sub tipar).
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Metodă utilizată ş i de D . G. Kendall In mai multe d i n lucrările sale printre care cităm
doar Seriation (rom abundance matrices, In Math. and. Arch. Se. 1971, p. 213-252.
Clasificarea automată a datelor se poate realiza şi prin această metodă pentru care dăm
spre exemplificare lucrarea lui 1. C. Lerman, Sur l'analyse des donnees prealable a
une classification automatique, in Math. and Arch. Se. 1971, p. 1 03-1 12.
Prof. ing. Marin Rădoi, Documentarea şi explozia informaţională, in România literară,
29, din 1 2 . X I . 1 970, p. 30.

A GENERAL SYSTEM MODEL PROPOSAL OF ARCHAEOLOGICAL
DATA COMPUTER PROCESSING
SUMMARY
Due to the ever increasing archaeological data, practice has demonstrated that we
must not neglect the multiple possibilities of information processing offered by the new
electronic computer me thods.
In this respect, the first step to be accomplished is to establish a system model
capable to embrace, in an as simple order as possible, the ali charac teristic element descrip
tions of archaeological finds.
Such a system has to reply to the followings : to be u niversal
applicable ; to be
.
unlimited from the archaeological finds and their characteristics point of view ; to use
catalogue terms with or without accompaning .descrip tive numerica! cods in order to sort,
list and update with the computer the object catalogue ; to be able to establish the connec
tions, between archaeological, antropologica! and paleozoological descri ptions ; to allow
the identification of the described Cind with the collection it belongs andfor the published
volume.
Recently, the archaeological data cataloguing has received an international attention.
The designed system model (Fig. 1 ) takes in account ali . the above enumerated
conditions, and leads finally to the elaboration of a computer file- called data base.
The model is conceived in such a way as to retain the connection with the old system
of work. Thus, according to the right hand column, entitled "preliminary description"
( DE SCR, PREL) , the model can be filled out by any person withou t a record coding special
training. But, on the contrary, the column "Cod" and "description" (DESCRI E REA)
are to be filled out only by special trained persons.
The descriptions are in fact the artifact characteristics ol the general catalogue
(Fig. 2 ) .
From the codification point o f view, of the descriptive ch aracteristics, two types
of groups are specified : numerica! co,d ed characteristics and non-numerica!.
The proposed system model aUows the description of both, the objects and animal
finds, either fragments or entire . .
Farther more, the column ;,description", coded alphanumerically, coresponding
to the numerica! coded characteristics may containe subdivisions marked by a double
vertical line. The riglit hand side of these subdivisions can not be sorted and catalogued
accordingly, due to· the lack of the coresponding numerica! cod. Nevertheless, the characte
ristics being in standard forms can be corelated through proper · computer programmes.
The non-coded characteristics are at the end of the archaeological model record.
Alike the right hand side of the numerica! coded characteristics subdivisions, the are not
subjected to sortation, being listed in the catalogue as they are.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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In fact, the success of the proposed syslem relies upon Lhis standardise description
which then may be used as base for the information retrieval, and with the advan tage of
automatica! listing of the finds in a catalogue.
Even in this primary form, the chatalogue, grouping different artifact attribu tes,
constitutes a correlative document very useful in the archaeological research work. Besides
this document, there can be optained, through computer programming, other listings
ol artifact correlations.
From the programming language point of view, there can be used either COBOL or
FORTRAN IV language. The former is recommended for the artifact file evidence, the
!ater is for solving mathematically the statistica! aspects, by serlation or cluster analyses,
through abundance matrices, subject representing a subsequent action stage to which t()
bring their contribution both archaeologists and mathematicians as well.
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ÎN LE GlTURl CU O N O Ul SINTEZl DE SPRE NE O-ENE O
LITICUL SUD-EST ŞI CENTRAL-EST-EUROPEAN"
de VLADIMIR DUMITRESCU

Amploarea cercetărilor arheologice întreprinse in ultimele decenii in
Europa centrală şi de sud-est, importanţa deosebită a problemelor ridicate de
rezultatele acestor cercetări pentru studiul istoriei străvechi a intregului nostru
continent, ca şi numărul mereu sporit al rapoartelor de săpături, articolelor,
studiilor şi monografiilor apărute tocmai ca urmare a acestor cercetări de teren,
fac tot mai dificile încercările de a privi sintetic, într-o singură lucrare fie
ea şi de mari proporţii, istoria străveche a Europei şi cu atit mai puţin a
întregii lumi. Nici chiar specialistul care ar avea posibilitatea să cuprindă
intreaga bibliografie atît de vastă (care de altfel sporeşte intr-un ritm aproape
uluitor) nu s-ar putea încumeta la o asemenea încercare, fără o prealabilă
şi temeinică cercetare directă a diferitelor regiuni ce urmează a fi studiate,
spre a lua contact personal cu uria§ul material arheologic, in destul de mare
măsură incă inedit, aflat in nenumăratele muzee, şi pentru a cunoaşte, altfel
decît pe cale livrească, ŞI mediul in care s-au petrecut procesele istorice pe care
vrea să le studieze şi să le lămurească. Şi nici chiar atunci nu s-ar putea spune
că reuşita este dinainte asigurată. Aceste dificultăţi aproape de netrecut explică
numărul redus al adevăratelor sinteze individuale privind istoria străveche
a lumii vechi, apărute in ultimele decenii, după cum explică şi reuşita lor
numai parţială. Pînă şi acele sinteze cu adevărat valoroase - cum au fost,
ca să cităm numai puţine exemple - lucrările de acum citeva decenii ale lui
V. Gordon Childe şi Oswald Menghin, sau volumul mai recent (Ancient
Europe) al prof. S. Piggott - n-au reuşit să îmbrăţişeze totalitatea imensu
lui material arheologic, după cum n-au putut nici să trateze infinit de
numeroasele probleme ridicate de acesta, deşi unii dintre ei au colindat cu
adevărat diferitele ţări, avînd astfel posibilitatea să cunoască prin analiză
directă cel puţin o parte din materialele arheologice care constituie în chip
obligator izvoarele princeps ale oricărei sinteze de acest fel. Amintesc de
altfel în treacăt că, încă de la apariţia sintezei prof. Childe (The Dawn of
European Civilization) , semnalasem într-o amplă recenzie diferitele obiecţii
ce i se puteau aduce in legătură cu problemele neoliticului românesc şi
sud-est european, recenzie care din păcate nu a fost inclusă, aşa cum era
plănuit, in voi. I I I-IV al Daciei şi a rămas astfel nepublicată.
Drumul parcurs de cercetarea arheologică şi imensitatea datelor acumu
late nu mai pot îngădui iluzia că cineva va fi singur in stare să întoc-
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mească o asemenea sinteză individuală, scutită de greşeli supărătoare ;
adevărata soluţie poate fi numai redactarea unor sinteze colective, rezultate
din colaborarea unui mănunchi de cercetători ce stăpînesc fiecare dintre ei
in chip perfect diferitele probleme ale unor anumite regiuni sau epoci, aşa
cum s-a procedat de altfel în foart � numeroase cazuri.
Acum doi ani am avut prilej ul - deloc plăcut - să supunem unei
severe critici o incerc.are individuală �e a îmbrăţişa cronologia preistorică
a întregii lumi vechi1 şi va trebui, după ce va apare şi voi. l l l din lucrarea
Handbuch der Vorgeschichte a prof. H . Miiller-Karpe, să analizăm îndeaproape
felul cum sînt prezentate realităţile neo-eneolitice din România, analiză
pe care n-am putut-o face după apariţia voi. I I deoarece autorul secţio
nează, in chip nej ustificat, o serie de ·: mituri eneolitice din Rominia, ale
căror faze de inceput sînt tratate în voi . II (Epoca neolitică) iar faze.le
următoare au fost lăsate pentru voi. I I I (Epoca aramei).
De data aceasta sintem in faţa îndatoririi de a ne opri asupra unei
lucrări mai puţin pretenţioase, in care totuşi nu toate realităţile neo-eneoliti
cului românesc sint prezentate in condiţii ce pot fi socotite mulţumitoare�
in special din punct de vedere al interpretării. O tinără cercetătoare engleză
- Ruth Tringham, eleva prof. S. Piggott de la Edinburgh - care a putut
studia cu destul răgaz materialele arheologice din ţările Europei centrale şi
de sud-est prin repetate şi lungi călătorii de studii, a publicat la sfîrşitul lui
1971 un volum, intitulat Hunters, Fischers and Farmers of Eastern Europe,.
6000- 3000 BC2, care tratează in fapt problemele Europei de centru-est şi
ale bazinului Dunării in perioada indicată in titlu, lăsînd la o parte sudul
Peninsulei Balcanice şi Egeea. Şi tocmai pentru că autoarea arată chiar la
inceputul prefeţei că a "preferat să discute o serie de subiecte şi probleme care
o interesează in special, mai de grabă decit să redacteze o descriere sistema
tică a dezvoltării culturale preistorice a Europei de centru-est şi a bazinului
Dunării de la cea 6000-3000 î.e.n." , am socotit şi noi preferabilă, în locul unei
recenzii, o discuţie asupra felului cum sint prezentate problemele şi aspectele
neo-eneoliticului de pe teritoriul României. Această soluţie ni se pare cu atit
mai indicată cu cît autoarea mărturiseşte că · şi-a concentrat atenţia asupra
interpretării materialului în funcţie de urmărirea proceselor culturale pre
istorice, mai degrabă decît asupra descrierii şi clasificării lui (p. 20-21).
ceea ce, de altfel, nu înseamnă că aceste descrieri şi clasificări ar lipsi, căci o
asemenea lacună ar fi nefirească într-o lucrare de arheologie. Iar faptul că
Ruth Tringham "nu consideră clasificările morfologice sau tipologia ceramicii
sau a uneltelor de piatră . . . drept scopul principal al studiilor preistorice ... ,
ci mai de grabă mijloacele pentru interpretarea materialului preistoric în
termenii proceselor dezvoltării sociale, economice şi tehnologice şi pentru
reconstituirea pe cît de mult posibilă a sumei activităţilor omeneşti" (p.
(p. 1 9 - 20), este o dovadă că ea a pornit pe o cale bună ; căci, fără nici o îndo
ială, scopul final al cercetării arheologice este reconstituirea multilateralului
proces al dezvoltării societăţii străvechi, arheologia fiind prin esenţă o disci
plină istorică. Cu rezerva, totuşi, că identificarea diferitelor complexe culturale
şi precizarea cronologiei lor relative sint, din punct de vedere istoric, factori
mult mai importanţi pentru reconstituirea în linii mari a trecutului decit
pare a fi înclinată să creadă autoarea. Şi, totodată, cu menţiunea că de-a lungul
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intregii cărţi, deşi se urmăreşte dezvoltarea economică şi tehnologică, se
stărme prea puţin asupra dezvoltării şi organizării comunităţilor preistorice
inşile.
Intrucit şi-a fixat ca problemă dominantă "difuziunea tehnicilor şi a
echipamentului, asociate cu domesticirea şi exploatarea plantelor şi animalelor
şi cu economia de producere a hranei din Orientul apropiat peste sud-estul
Europei şi spre nord-vest prin bazinul Dunării, de-a lungul unor condiţii de
mediu înconjurător in schimbare, pentru a ajunge in cele din urmă in Europa
de vest" (p. 21), era firesc ca autoarea să-şi înceapă cercetarea puţin inainte
de începutul epocii neolitice. De aceea, după o,scurtă şi necesară privire asupra
mediului înconjurător, ea s-a oprit in primul rind la vînătorii şi culegătorii
post- glaciali din E. Europe� intr-un capitol destul de cuprinzător (cap. 2 ,
p. �5 -67). Pe d e altă parte, e a precizează de la inceput c ă , pentru datare,
va folosi in continuare datele C 14 pe baza vechei half-life" ; in felul acesta,
prima mare etapă a neoliticului ("cei mai vechi producători de hrană") va fi
situată înt're 5500-3800 t.e.n. (cap. 3), iar de la 3800 incepe etapa intitulată
"dezvoltarea economică şi cea inai veche folosire a metalului", probleme
studiate in cap. 4 şi pe care le incheie pe la 3000 i.e.n.
lmpărţi nâ neoliticul in trei perioade
vechi, mijlociu şi tîrziu - autoa
rea atribuie neoliticului vechi (dintre culturile din România) culţura Criş ;
neoliticului mijlociu îi incorporează cultura Vinca-Turdaş (fazele A şi B),
cultura Dudeşti şi aşa-numita cultură Vădastra 1, iar toate culturile care s-ar
fi dezvoltat după 3800 i.e.n. sint încadrate in neoliticul tirziu, sau eneolitic,
punct de vedere cu care nu putem fi de acord. ln această privinţă, in afară de
observaţiile pe care le vom face mai jos, in legătură cu unele dintre culturi,
precizăm de pe acum că nu toate culturile incluse de R.T. in neoliticul tirziu
pot fi situate (potrivit datelor C14) exclusiv post 3800 ; de exemplu culturile
Boian şi H amangia trecute de autoare in această etapă, au inceput sigur inainte
de 3800, aşa cum ar ată tocmai unele date C 14.
_
Asupra tabelei cronologice de la sfîrşitul volumului (fig. 41 ), ne vom
opri însă in partea finală a observaţiilor noastre.
Pentru a rămîne încă la problema periodizării neoliticului, se ştie că,
in ultimii 15 __;20 de ani, în România s-a preferat o diviziune tripar,tită a acestei
epoci - neoliticul vechi (sau timpuriu), neoliticul mijlociu şi neoliticul tirziu
(sau recent ) , eliminîndu-se aproape complet din terminologia noastră eneo
liticul, cu toate că el reprezintă o realitate care acoperă, din punct de vedere
cronologic, mai bine de un mileniu 'din întreaga evoluţie de circa trei milenii
atribuită neoliticului pe baza datelor C 14. Tocmai pentru că am socotit
nejustificată această eliminare, în ultimii ani noi am revenit la folosirea terme
nului perioada eneolitică, urmind bine înţeles să se discute în cite etape mai
trebuie împărţit neoliticul propriu-zis şi, în al doilea rind, cînd trebuie situat
inceputul eneolitipului şi care dintre culturi se cuvine să fie atribuite acestei
perioade 3• Oricum, chiar separind neoliticul de eneolitic, este limpede că
primul (dacă nu şi al doilea) va trebui subîmpărţit în două sau mai multe etape.
Problema fixării unei graniţe precise între neolitic şi eneolitic este desigur
dificilă din mai multe puncte de vedere ; pe de o parte, unele culturi ar trebui
situate atît .în partea finală a neolitic ului, cît şi in eneoliticul propriu-zis
"

-

.
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(cum ar fi cultura Boian), iar, pe de altă parte, desigur că nu simpla folosire
incidentală a aramei într-o aşezare ne-ar îndreptăţi să incadrăm cultura res
pectivă în perioada eneolitică. Nimeni nu s-ar putea gîndi, de exemplu, să
înglobeze ultima etapă a culturii Criş în perioada eneolitică, numai pentru că
s-a semnalat folosirea cu totul sporadică a aramei în vreo aşezare a acestei
culturi. ln această privinţă ni se pare semnificativ de amintit faptul că, de
curînd, într-o aşezare neolitică preceramică din SE Turciei, s-au descoperit
cîteva mici unelte de aramă nativă, bătute cu ciocanul. .. De aceea, şi ţinînd
seama şi de alte elemente pe care nu le putem discuta aici, pare firesc să soco
tim că perioada eneolitică incepe o dată cu folosirea mai mult sau mai puţin
curentă a aramei pentru mici unelte şi obiecte de podoabă ; aşa incit, pentru a
reveni la punctul de plecare, primele două faze ale culturilor Boian şi Haman
gia trebuie totuşi considerate neolitice. Poate că cea mai potrivită periodi
zare a marii epoci neo-eneolitice ar fi : neoliticul vechi, neoliticul dezvoltat
şi eneoliticul. Dintre culturile de pe teritoriul României, în neoliticul vechi
ar intra, in acest caz, cultura Criş-Starcevo, ca şi cultura liniară veche din
nord-vestul Transilvaniei ; în neoliticul dezvoltat, culturile Vinca-Turdaş
(fazele A şi B), cultura Dudeşti, cultura liniară cu note muzicale, cultura
Tisa veche, primele două etape ale culturilor Boian şi H amangia, in timp ce
celelalte etape şi culturi ar trebui incluse in perioada eneolitică. In felul acesta
insă, perioada eneolitică nu ar fi aceeaşi cu actualul neolitic tirziu, tocmai
pentru că ar cuprinde etapele tirzii ale unor culturi încadrate acum în neoli
ticul mijlociu.
Nu este însă locul să stăruim mai mult, aici, in această privinţă, dar am
ţinut să facem această paranteză tocmai pentru că, in această problemă,
R.T., nu se opreşte la o soluţie clară ; căci (şi ne vom referi, aşa cum am spus,
exclusiv la culturile care s-au dezvoltat şi pe teritoriul României), după ce
trece cultura Criş-Starcevo în etapa veche a "producătorilor de hrană", vor
beşte de neoliticul mijlociu din sud-estul Europei (p. 105 şi urm.), al cărui
inceput îl situează pe la 4200 i.e.n. (iar in S. Bulgariei chiar pe la 4400), şi
înglobează aici culturile Vinca-Turdaş veche (fazele A şi B) ca şi Vădastra 1 ,
Dudeşti şi cultura liniară, trecînd apoi l a neoliticul tirziu, î n care include
Vinca C-D , Hamangia, întregul complex Boian-Mariţa-Gumelniţa, complexul
Precucuteni-Cucuteni-Tripolie şi culturile Tisa şi Tiszapolgar ; este limpede
deci că în acest neolitic tîrziu înglobează şi culturile eneolitice. Totuşi, după
un paragraf dedicat metalurgiei cuprului, urmează altul, cu consideraţii
finale, intitulat "Sfîrşitul epocii de aramă", cu toate că, de fapt această "epocă
de aramă" a fost studiată tot în capitolul neoliticului tîrziu.
Intr-o oarecare măsură, aceste neconcordanţe sînt remediate în cele
cinci hărţi privind răspîndirea culturilor neo-eneolitice, căci pe lingă harta
neoliticului timpuriu şi aceea a neoliticului mijlociu, mai sint alte trei hărţi :
una pentru neoliticul tirziu, alta pentru aşa zisele culturi "tranziţionale"
neolitice şi eneolitice şi ultima pentru distribuirea culturilor eneolitice. Pentru
a nu ne opri în cursul expunerii noastre asupra fiecărei hărţi, vom face cîteva
observaţii după analizarea intregii expuneri privind evoluţia culturilor in
epoca neo-eneolitică.
Inainte de a incepe însă discutarea mai amănunţită a capitolelor privind
problemele neoliticului, ne vom opri pe scurt la unele dintre afirmaţiile din
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cap. 2, care tratează, cum am spus, despre "Comunităţile post-glaciale de
vînători şi culegători din E. Europei". Nu ştim dacă, într-adevăr, se poate
spune (cum face autoarea) că materialele "mezolitice" (post-glaciale) sint
mai puţine decit cele paleolitice şi decit cele neolitice din pricina acidităţii
solului, care le-ar fi distrus ; căci - exceptind materialele osoase - cele de
piatră, care reprezintă covîrşitoarea majoritate, n-au putut fi în nici un caz
<listruse de această aciditate. Cît priveşte afirmaţia că populaţia mezolitică
nu a fost mai rară, ea nu poate fi nici confirmată nici infirmată, dacă facem
-comparaţie cu paleoliticul final, deoarece multe regiuni sînt încă insuficient
-cercetate. Judecind după datele cunoscute, aşezările tirzii paleolitice par
totuşi să fi fost mult mai numeroase. In orice caz, această afirmaţie nu poate
fi valabilă dacă ne referim la comparaţia cu neoliticul, căci nu vedem cum
ne-am putea indoi că populaţia s-a înmulţit in urma schimbării condiţiilor
mediului înconjurător şi a marilor descoperiri care caracterizează această
epocă.
Pe de altă parte, e greu de crezut că uniformitatea diferitelor "industrii"
nu indică şi o uniformitate (cel puţin în linii generale) a modului de viaţă,
cum spune autoarea ; tocmai nevoile similare ale acestui mod de viaţă, ca
:şi posibilităţile similare, au determinat uniformitatea acestor industrii. Nu
putem fi de acord nici cu semnul de egalitate aproape perfectă pe care R.T.
îl pune intre descoperirile de pe malul românesc şi cel iugoslav al Porţilor de
Fier şi al Cazanelor. Căci, dacă toate aparţin unui mare complex cultural, cu
mai multe faze de dezvoltare, descoperirile de la Lepenski Vir, de exemplu,
conţin destul de multe elemente necunoscute, cel puţin pînă acum, pe malul
românesc al Dunării. De altfel, încadrarea ambelor faze, Lepenski Vir 1 şi I I ,
in epipaleolitic este in contradicţie cu punctul de vedere a l descoperitorului
{colegul D. Srejovic), care le atribuie în parte epipaleoliticului şi in parte unui
"proto-neolitic" 4 • Datele C 14 obţinute pentru Lepenski Vir situează aceste
descoperiri intre 5500-4600 î.e.n. , deci în limitele epocii neolitice din această
regiune, potrivit concepţiei autoarei.
ln ceea ce priveşte descoperirile de la Băile H erculane, afirmind că ar fi
<> greşeală să se vorbească aici de azilian, pentru că această încadrare s-ar baza
pe o "asemănare superficială", autoarea face ea, de fapt, greşeala reproşată
altora. Căci în această aşezare este vorba de piese aziliene tipice, constituind
adevărate serii de unelte absolut caracteristice - aşa cum ne aminteşte colegul
Alex. Păunescu - şi deci trebuie intr-adevăr să se vorbească de azilian la
Băile Herculane. Iar faptul că nu se aminteşte in nici un fel de aportul repre
zentat de elementul romanellian, este o omisiune nejustificată.
ln sfîrşit, pentru a încheia cu problemele pre-neolitice - deoarece obiec
tul acestor discuţii critice îl constituie neoliticul - amintim că R.T. face afir
maţia (cu care înclinăm să fim de acord) că in peştera La Adam din Dobrogea
nu ar fi nici o dovadă că în zona aceea ar fi existat un centru de domesticire a
oii încă din mezolitic, aşa cum s-a susţinut ; dar am fi dorit să ni se arate
temeiurile pe care se sprijină această afirmaţie, căci în lucrările citate se sus
ţine tocmai punctul de vedere combătut de autoare 1
Incepind discutarea problemei celor mai vechi producători de hrană,
deşi R.T. spune că "e tncă discutabil dacă răspîndirea agriculturii din Orientul
apropiat în Europa s-a făcut prin grupuri umane sau prin difuzarea tehnicilor
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şi a echipamentului cerut de agricultură şi de creşterea animalelor" (p. 69:._ 70),
ea arată totuşi că prima soluţie este mai probabilă, deoarece in vechile aşe
zări neolitice din Europa de SE lipseşte orice element mezolitic european, ca
de exemplu lamele microlite, lipsesc dovezi de continuitate sau de contact
cu populaţia mezolitică anterioară sau contemporană, precum şi legăturile
culturale dintre straturile neolitice şi cele mezolitice, chiar cînd ele sînt supra
puse în aceleaşi aşezări ; pe de altă parte, decisiv e in special faptul că plantele
cerealiere nu se găseau in stare sălbatică în Europa decît în sudul Peninsulei
Balcanice, ca şi capra şi oaia sălbatică, de altfel. Acolo unde, in munţii din
V. Iugoslaviei, la Nistru şi în Carpaţii Rom âniei (Cremenea şi Dîrţu), in afară
de prezenţa ceramicii şi producerea hranei, materialele din nivelurile vechi
neolitice sint identice cu cele mezolitice anterioare, ele s-ar datora procesului
de aculturaţ,ie a vînătorilor şi culegătorilor, care ar fi adoptat unele dintre
caracteristicile vecinilor lor, neoliticii timpurii.
Deşi am susţinut şi noi în repetate rinduri concluzia generală a autoarei
şi deci este firesc să o împărtăşim acum, trebuie rectificate cîteva greşeli.
Aşa, de exemplu, este inexact că în aşezări neolitice vechi din România n-ar
mai exista piese microlite ; trapezele se întîlnesc în cultura liniară din Moldova,
iar microlite numeroase în aşezări Criş din Oltenia (despre care de altfel se vor
beşte mai departe). Aceasta dovedeşte că a existat cel puţin in parte un contact
intre noii veniţi şi populaţiile locale, contact pe care R.T. nu-l admite decît
in zonele muntoase. Dar argumentele pe care se bazează - aşa-zisa prezenţă
a ceramicii în acelaşi nivel cu silexuri epipaleolitice la Dîrţu şi Cremenea - trebuie eliminate din discuţie, deoarece s-a arătat in chip repetat că eera
mica de acolo este mult mai tirzie 5• ln general, in privinţa contactului neoli
ticilor cu populaţia anterioară - chiar dacă antropologii n-ar fi constatat şi
prezenţa elementelor somatice europene in neolitic - socotim că ar fi impo
sibil să se admită dispariţia totală a populaţiei mezolitice (numeroasă, după
părerea autoarei ! ) . sau fuga ei, o dată cu pătrunderea neoliticilor.
Dacă este aproape sigur că, într-o anumită măsură, expansiunea trep
tată în Europa a "agricultorilor" din Orientul Apropiat s-a datorat schimbă
rilor climatice şi deci noii ecologii a acestei regiuni, e greu de admis, totuşi,
cum înclină să creadă colega noastră, că evoluţia culturilor neoliticului vechi
şi mijlociu din zonele de centru-est şi de sud-est ale Europei a fost in mare
măsură de ordin intern, difuzarea ulterioară a inovaţiilor avînd o mică pon
dere. Legăturile cu sudul şi cu Asia Anterioară au continuat totuşi şi după
etapa iniţială. De pildă apariţia culturii Hamangia din neoliticul dezvoltat
(trecută de autoare exclusiv în neoliticul tîrziu) nu poate fi explicată decît
prin noi aporturi meridionale.
In legătură cu unele dintre punctele de vedere ale cercetătoarei engleze
privind cel mai vechi complex cultural balcano-dunărean ( Karanovo 1-Kremi
kovci-Starcevo-Koros-Criş), trebuie de asemenea făcute citeva observaţii.
In primul rînd, nu credem că, într-adevăr, în stadiul actual al cercetărilor.
cultura Criş din România ar trebui împărţită în trei variante regionale (Tran
silvania, Oltenia-Muntenia şi Moldova), pe motiv că in Transilvania ar fi
numai aşezări cu un nivel de cultură (deşi citează "excepţia" de la Leţ la
care trebuie adăugată şi aceea de la Gura Baciului), iar la sud de Carpaţi cu
mai multe niveluri, tocmai pentru că săpăturile de pînă acum sînt prea puţine.
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Pe de altă parte, deşi de data aceasta recunoaşte prezenţa microlitelor în
cultura Criş, e înclinată să excludă contactul dintre primii purtători ai cultu
rii Criş şi vechile populaţii mezolitice, ceea ce ni se pare cu totul greşit. Numai
dacă, între mezolitici şi cultura Criş, ar fi existat intr-adevăr un neolitic prece
ramic, s-ar putea admite această lipsă de contact, cu atît mai mult cu cît
autoarea admite un asemenea contact în afara graniţelor Rom âniei, la est
de Prut. Dar cine ar putea crede că toate triburile epipaleolitice au fugit spre
răsărit cînd au "simţit" apropierea noilor populaţii neolitice ?
In sfirşit, nu împărtăşim părerea potrivit căreia statuetele cu sîni şi
coapse exagerate n-ar fi reprezentări feminine şi că ar fi greu de precizat funcţia
lor. Este adevărat că şi alţi cercetători se indoiesc - ca şi autoarea - că
aceste statuete ar fi imagini în legătură cu riturile fecundităţii şi fertilităţii,
dar toate descoperirile din Asia Anterioară - mai vechi, contemporane şi
mai tîrzii - dovedesc indiscutabil acest lucru. Şi în orice caz este necesar
:să se incerce explicarea rostului acestor aşa de numeroase realizări plastice, căci
este sigur că triburile neo-eneolitice nu modelau statuete de dragul ... artei
pentru artă !
Trecînd la neoliticul mijlociu, faptul că se situează inceputul acestei
etape pe la 4200- cu excepţia S. Bulgariei, unde, potrivit datelor C 14, este
situat pe la 4400 i.e.n. - este in contradicţie cu unele date din tabela crono
logică, care ind{că pentru inceputul fazei Vinca A data de cea 4500. Această
ultimă dată ni se pare de altfel mult mai potrivită, dacă ţinem seama că unele
dintre datele C 14 (menţionate şi ele in tabela datelor C 14) situează inceputul
fazei Vinca C pe la 4200-.4000 i.e.n. Faptul că in S Bulgariei există o con
tinuitate între neoliticul vechi ( Karanovo 1 - 1 1 ) şi neoliticul mijlociu ( K. I I I )
o determină pe R.T. s ă nu admită venirea unui nou val de "agricultori" din
Orientul Apropiat, mai ales că in S. Macedoniei s-ar fi dovedit o evoluţie
locală din neoliticul vechi la cel mijlociu. Totuşi, deocamdată, marea majo
ritate a cercetătorilor nu derivă cultura Vinca din cultura Starcevo, aşa încît
pare sigur că unele deplasări de populaţii au avut loc şi la sfîrşitul neoliticu
lui vechi.
Discutind pe scurt problema tabletelor de la Tărtăria, R.T. e de părere
că asemănarea ("similarity" ) cu tabletele mesopotamiene ar fi de fapt superfi
cială şi deci fără semnificaţie din punct de vedere al relaţiilor (şi al cronologiei),
sau că ele ar proveni dintr-un nivel mai tirziu, groapa respectivă nefiind săpată
dintr-un nivel Turdaş, ci dincolo de marginea aşezării aparţinînd acestei
culturi. Şi alţi cercetători (ca şi noi) s-au intrebat dacă nu e vorba de alt
nivel mai tîrziu, dar descoperitorul e foarte categoric in această privinţă ; în
felul acesta însă, prezenţa lor intr-un strat cultural care nu poate data din
mileniul I I I este inexplicabilă. Cu atit mai mult cu cit specialiştii care au stu
diat tabletele nu vorbesc deloc de "asemănare superficială" , ci de scriere
tipică.
ln ceea ce priveşte cultura Vădastra 1 din Rom ânia, colega noastră a
f.)st vădit influenţată de felul cum prezintă cercetătorul care sapă acum la
Vădastra lucrurile ; dar deocamdată se poate vorbi de un strat Vădastra 1 ,
anterior culturii Vădastra propriu-zisă, rămînînd c a publicarea mai com
pletă a materialelor să lămurească dacă acesta aparţine culturii Vinca A sau
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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culturii Dudeşti, mai ales că tocmai în această regiune se află zona de con
tact dintre aceste două culturi, sau dacă esta vorba de primele etape ale
cult urii Vădastra.
Pentru cultura liniară, autoarea împărtăşeşte punctul de vedere general
admis de cercetătorii rom âni , potrivit căruia ceramica liniară cu note muzicale
a pătruns pe la nord de Carpaţi in Moldova, de unde a trecut munţii in Tran
silvania de sud-est şi de centru ; dar afirmaţia sa că "notele" ar fi aici mai mici
şi mai puţin regulate şi adesea plasate fără grijă sub liniile incizate, este fără
temei ; tot aşa şi generalizarea cu privire la situarea aşezărilor acestei culturi
exclusiv pe terase înalte, spre deosebire de acelea Criş, care ar fi fost pe locuri
joase ; este suficient să amintim în această privinţă numai faptul că la Perieni
depunerile ambelor culturi se află în acelaşi loc.
Din păcate, problema aportului culturii liniare la formarea culturii
Precucuteni şi aceea a contactului dintre cultura liniară şi cultura Dudeşti
sint destul de necorespunzător prezentate, pe de o parte, desigur, pentru că
R.T. n-a cunoscut decît parţial materialele şi, pe de alta, pentru că a încercat
să le interpreteze intr-o manieră personală. Recunoscînd aportul parţial al
culturii ceramicii liniare la formarea culturii Precucuteni, ea face totuşi afirma
ţ.ia ciudată că in unele aşezări ar exista o ceramică de tranziţie intre aceea
liniară, aceea Boian şi aceea Precucuteni. Noi nu cunoaştem o asemenea
ceramică - şi de altfel colega noastră nu precizează altceva despre ea ; desco
perirea la Tîrpeşti a unor fragmente tipice liniare, dar cu inceput de excizie
şi motiv in şah, dovedeşte incontestabil contactul nemijlocit dintre culturile
Boian-Giuleşti şi liniară, care a dus la naşterea culturii Precucuteni. S-ar
putea ca R.T. să fi fost influenţată de afirmaţia unei cercetătoare române
potrivit căreia, intre cultura liniară şi cea mai veche fază Precucuteni, trebuie să
mai fi existat un orizont cultural sau o cultură care inc� n-a fost descoperită6 ;
dar cum aceasta este o ipoteză fără nici o bază şi contrazisă categoric şi de
descoperirile de la Tîrpeşti mai sus amintite, ea trebuie înlăturată din discuţie 7 •
Tot greşite sint şi afirmaţiile potrivit cărora amalgamarea elementP.lor cultu
rale Dudeşti şi liniare se poate observa în "ceramica de tranziţie de la Tîrpeşti
şi în aceea de la Traian (Dealul Viei)", aşezări care ar reprezenta, "amîndouă,
etapele iniţiale ale dezvoltării culturii Precucuteni" . Este evident că, pe de
o parte, cultura Dudeşti n-a putut avea nici un rol la naşterea culturii Precucu
teni, care se datoreşte, cum am mai spus, contactului dintre cultura liniară
şi aceea Boian-Giuleşti (deci mult după dispariţia culturii Dudeşti), iar pe
de altă parte, la Tîrpeşti, există niveluri de la sfîrşitul fazei Precucuteni I I
şi din faza Precucuteni I I I (deci nu de la inceputul acestei culturi), pe cînd
la Traian-Dealul Viei se află o aşezare chiar de la începutul culturii Precu
cuteni (faza 1 ) ; totodată nu există nici un motiv să se spună că "s-ar părea"
că la formarea culturilor mai tirzii cultura Dudeşti a avut un rol important,
căci acest rol este sigur, atît pentru formarea culturii Boian, cît şi pentru aceea
a. culturii Vădastra.
Urmărindu-se - în capitolul următor - dezvoltarea culturilor între
3800-3000 î.e.n. (etapă numită cind neolitic tirziu şi eneolitic, cind neolitic
tirziu sau eneolitic), se trece, după unele observaţii preliminare, la studiul
relativ detaliat al culturii Hamangia. Pe cit de justificate ni se par rezervele
asupra celor cinci faze propuse de descoperitorul acestei culturi, in lipsa suprahttp://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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punerilor stratigrafice, pe atît de neînţeleasă este situarea acestei . culturi
exclusiv în această etapă tirzie, mai ales că se aminteşte existenţa datei C14
de 3930 î.e.n. pentru aşezarea de la Ceamurlia, care datează abia din faza a
treia. De asemenea, socotim absolut insuficientă simpla menţionare a faptului
că în unele complexe H amangia se găsesc cioburi specifice culturilor Boian;
Mariţa şi Precucuteni (deşi chiar acest fapt trebuia să-i spună autoarei că
situează prea tîrziu începutul culturii Hamangia) , căci era firesc să se indice
sincronismele mai precise ce se pot stabili între unele faze Boian şi altele
H amangia pe baza descoperirilor din tellul de la H îrşova şi din alte localităţ,i
(ceea ce noi am încercat cu alt prilej B ) .
Pe de altă parte, mai trebuie spus că deocamdată in complexe Hamangia
nu s-au găsit decît elemente ce indică legături între faza tirzie a acestei culturi
şi faza Precucuteni I I I , nu şi mai vechi.
·
Cît despre originea culturii Hamangia, deşi se are în vedere eventuali
tatea unei situaţii similare in Dobrogea cu aceea de la E de Prut (respectiv
dăinuireli\ mai îndelungată a mezoliticilor), se recunoaşte că lipsa aşezărilor
mezolitice din Dobrogea face dificil un · răspuns în acest sens. Şi, adăugăm
noi, lipsa unei culturi neolitice vechi (respectiv Criş) in această regiune com
plică şi mai mult problema. In acelaşi timp însă, sugestia că ,.agricultorii"
neolitici vor fi pătruns aici venind din valea inferioară a Dunării nu este deloc
convingătoare pentru explicarea originii culturii H amangia, tocmai din cauză
că principalele sale elemente caracteristice (ceramica şi plastica) se deosebesc
de cele din valea Dunării. Deocamdată rămîne deci mult mai verosimilă expli
caţia dată de descoperitorul acestei culturi, care ii caută o origină sudică (men
ţionată de altfel şi de R.T. ) , mai ales dacă avem in vedere unele dintre caracte
risticile plasticii.
Excesivă şi prea generalizatoare ni se pare afirmaţia că industria pietrei
cioplite din aşezările Hamangia este mult mai bogată decit aceea de la Dunărea
de jos. Dacă este adevărat că, într-o oarecare măsură, in comparaţie cu cul
tura Boian, uneltele de silex ale culturii H amangia par mai numeroase, in
schimb nic i măcar nu s-ar putea înoerca o comparaţie cu industria silexului
culturii Gumelniţa, una dintre cele mai bogate culturi eneolitice in obiecte
de silex. Cît priveşte originea silexului brun ("de culoarea mierii"), toţi cerce
tătorii sînt de acord că ea trebuie căutată in platforma prebalcanică ; dar
autoarea indică drept regiune de provenienţă zona Madara, făctnd însă gre
şeala de a situa Madara in Dobrogea, deşi zona respectivă este în NE Bulgariei,
destul de departe de Dobrogea.
O altă afirmaţie cu care nu sîntem de acord este aceea în legătură cu
ritul funerar al culturii Hamangia, socotit "total diferit de al culturilor ante
rioare, contemporane şi posterioare din ... , şi SE Europei", deoarece este
vorba în linii generale de acelaşi rit, întîlnit şi in necropola de la Cernica
(
Boian 1, deci mai veche decit aceea de la Cernavodă), pe care o aminteşte
de altfel (deşi informaţia autoarei se limitează la primele 1 1 5 morminte, cu
toate că pînă acum s-au descoperit la Cernica aproape 400). Tocmai de aceea
nu e neapărată nevoie să se caute analogii in zona Niprului. In sfîrşit, pentru
a incheia cu cultura Hamangia, semnalăm şi afirmaţia greşită că, in această
cultură, statuetele nu s-ar găsi decit în necropole, nu şi in aşezări, descoperirile
din aşezările de la Ceamurlia şi Goloviţa infirmtnd această afirmaţie.
=
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Complexul cultural Boian-Mariţa-Gumelniţa este studiat aproape
exclusiv pe baza cercetărilor din Bulgaria, ceea ce dă loc şi la unele generali
zări şi afirmaţii necorespunzătoare. Aşa de exemplu, e numai parţial exact
că in tellurile a�estui complex straturile de cultură au deobicei intre 4-6 m
grosime, multe din aşezări avind straturi mult mai subţiri, mai ales acelea
conţinind resturi din primele faze ale culturii Boian. Săgeţile triunghiulare
de silex fin retuşate pe ambele feţe, care apar incepind cu cultura Gumelniţa,
sint considerate străine de tradiţiile SE. Europei, tehnica lor fiind frecventă
in stepele de la N. Mării Negre şi în zona Niprului. Dar întrucît asemenea
vtrfuri de săgeţi sînt mult mai frecvente şi mai bine lucrate in aria culturii
Gumelniţa decit in aria culturii Cucuteni (vecină cu zona stepelor), excplicaţia
trebuie privită cu rezervă. In legătură cu altă serie de obiecte - harpunele
de os şi corn care apar începînd din etapele tîrzii Boian-Mariţa şi se înmulţesc
în cultura Gumelniţa - , autoarea nu încearcă să explice originea lor, deşi este
foarte probabil că ea trebuie căutată in etapele tirzii ale culturii Vinca.
Ni se pare apoi greu de crezut că tot silexul din aşezările acestui complex
cultural ar proveni exclusiv din regiunea Madara, după cum nu ni se pare
verosimil că topoarele perforate ar fi putut folosi chiar pentru defrişare ; ele
sint prea fragile şi deci neadecvate acestei intrebuinţări. Pentru această opera
ţie, triburile culturii Gumelniţa foloseau desigur topoarele masive de silex,
despre care de altfel nu ni se spune nimic, deşi ele sînt absolut specifice acestei
culturi şi unele au dimensiuni cu adevărat excepţionale. Totodată, credem
exagerat să se spună că topoarele-ciocane masive de cupru ar fi frecvente în
cultura Gumelniţa. Nici generalizările privind locuinţele, ca şi acelea privind
cuptoarele ( "ovens") nu ne pot satisface, fiind făcute exclusiv pe baza unora
dintre des�operirile din Bulgaria. Intr-adevăr, locuinţele culturii Gumelniţa
nu aveau de obicei ( "commonly" ) un pridvor sau vestibul, iar cuptoarele nu
erau situate întotdeauna în partea din fund a casei ; şi, de altfel, de cele mai
multe ori existau vetre, nu cuptoare. Pe de altă parte, din felul cum e redactat
pasajul respectiv, ar rezulta că aceste cuptoare din interiorul locuinţelor
puteau folosi la arderea ceramicii şi chiar la reducerea minereului de cupru ,
deşi nu e nici o îndoială că asemenea cuptoare nu puteau fi decît exterioare.
Dar chiar dacă pasajul respectiv ( "They were allways placed at the back of
the houses . . . " , p. 162) trebuie înţeles "în spatele casei" - deşi în text nu se
vorbeşte decît de cuptoarele din locuinţe - noi credem că asemenea cuptoare,
pentru olărie şi pentru metalurgie, nu puteau fi construite decit intr-o peri
ferie a aşezării, nu in spatele caselor, şi poate chiar in afara aşezării.
Este adevărat că statuetele culturii Boian-Mariţa sînt frecvent decorate
cu linii incizate pe tot corpul, dar este inexact in schimb că, din acest pune t
de vedere, ele ar semăna cu acelea ale culturii Precucuteni, pentru simplul
motiv că imensa majoritate a acestora din urmă sînt nedecorate. Abia în ultima
fază ( 1 I I ) statuetele precucuteniene incep să fie decorate. Şi nici generalizarea
că cele mai multe statuete s-ar găsi în gropile de resturi şi nu în locuinţe nu
este exactă. Nu înţelegem de ce, de altfel, vasele antropomorfe şi zoomorfe
sînt considerate "figurine", după cum ne surprinde faptul că nu sînt amintite
tn nici un fel cunoscutele statuete "tesaliene" din unele aşezări gumelniţene.
Împărţirea cera:micii culturii Gumelniţa numai în două mari categorii este o
simplificare excesivă. Informaţiile privind tehnica arderii ceramicii decorate
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cu grafit sînt împrumutate din anexele unui studiu al oercetătorului C. Ren
frew, apărut cu doi ani înainte 9 ; dar, deoarece s înt intereMnte şi mai pu�in
cunoscute, ni s e pare util să le rezumăm aici pe scurt. Această ceramică ar
fi fost arsă intii la o atmosferă oxidantă pînă la 600° şi apoi, în condiţii de
reducţie foarte bine controlate, pînă la 1050°, căci la o temperatură mai scăzută
grafitul nu se fixează. Cum vom avea prilejul -să arătăm mai j os, condiţiile
tehnice necesare arderii ceramicii decorate cu grafit sînt puse in legătură, tot
pe baza c·oncluziilor la care s-a oprit C. Renfrew, cu începutul reducerii mine
reului de cupru in aceleaşi zone din S_. Bulgariei, unde se găseşte atît grafit,
cît şi minereu de cupru.
Ultimul mare complex cultural din România de care se ocupă autoarea
este acela Cucuteni-Tripolie. Deşi, aşa cum am amintit, ea nu face in general
deosebire intre neoliticul tîrziu şi eneolitic, de data aceasta consideră cultura
Precucuteni drept neolitică tîrzie şi cultura Cucuteni drept eneolitică. Părerea
noastră este că c el puţin fazele Precucuteni II şi 1 II trebuie considerate tot
eneolitice, dar fireşte nu-i putem face colegei noastre un cap de acuzare pentru
această diferenţă de păreri. De mirare ni se pare însă faptul că ea se întreabă
dacă cultura Precucuteni a avut două sau trei faze, căci studiile din ultimii
cincisprezece ani au precizat clar existenţa a trei faze. Pe de altă parte, răs
pîndirea culturii Precucuteni reflectă numai parţial procesul de răspîndire al
"agricultorilor" din SE Europei spre Est, pentru că faza 1 n-a fost constatată
pînă acum la E de Siret, iar faza II abia a trecut Prutul ; numai faza I I I s-a
răspîndit şi mai departe spre est. Acest rol l-a avut în bună măaură, mai
înainte, cel puţin pentru o anumită zonă, cultura liniară ; de altfel nu e nici
o îndoială că triburile locale au cultivat plantele inainte de contactele cu tri
burile liniare şi cu cele precucuteniene.
Nu se poate spune că numai din faza Precucuteni II ceramica este ase
menea celei din fazele mai vechi ale culturii Boian, deoarece încă din faza
Precucuteni 1 o parte din ceramică este datorită contribuţiei culturii Boi an ;
dar, pe de altă parte, nu e vorba de fazele mai vechi ( "earlier periods") , ci de
etapa a doua a fazei Boian I I şi de începutul fazei Boian I I I . In altă ordine de
idei, mărturisim că nu ni se par aşa de clare asemănările şi influenţele ceramicii
Precucuteni cu şi asupra ceramicii culturii Bug-Nistru, cum socoteşte autoarea,
chiar dacă în cele din urmă a existat un proces de absorbire a triburilor acestei
ultime culturi în cursul fazei Precucuteni I I I -Tripolie A. In privinţa statuete
lor, R.T. n-a sesizat deosebirea fundamentală intre acelea ale fazei Precucuteni
1 şi acelea ale fazelor I I - I I I , aşa incit generalizările sale sint valabile (parţial
de altfel) numai pentru aceste ultime două faze. Dar este inexact (cum am
spus şi mai sus) că statuetele din faza I I I sînt decorate pe tot corpul, căci
această grupă este mai rară şi probabil datează din etapa imediat anterioară
începutului culturii Cucuteni. Faptul că în unele săpături din Ucraina cele mai
multe statuete, rupte, s-au găsit in gropi, nu îndreptăţeşte o generalizare în
acest sens, in multe aşezări situaţia fiind cu totul alta.
O inexplicabilă confuzie o face pe autoare să afirme că in cîteva aşezări
din faza Precucuteni I I I s-ar găsi cioburi de ceramică fină cu înveliş roşu inchis
şi lustruit, pictate după ardere cu motive liniare albe (p. 172.), citind in nota
respectivă aşezările ... Frumuşica şi Stoicani, despre care se ştie că nu au nici
o legătură cu cultura Precucuteni. Definind apoi aceste aşezări drept "Protohttp://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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Cucuteni" , confuzia este şi mai mare şi contradicţia şi mai vădită, căci ele nu
pot fi şi Precucuteni 1 1 1 şi Protocucuteni în acelaşi timp 1
Cit despre materialele din stratul vechi tripolian ( Precucuteni I I I)
de la Novii Ruseşti 1 ( RSS Moldovenească), printre care se află şi un ciob cu
pictură albă pe înveliş negru şi altele cu pictură neagră pe fond alb, ele trebuie
datate, după părerea noastră, dintr-o etapă întîrziată la E de Prut a fazei
Precucuteni II 1, care astfel a putut împrumuta şi tehnica picturii înainte de
ardere, specifică c ulturii Cucuteni ; de altfel , multe dintre materialele din
această aşezare sînt identice cu cele . din aşezări tipic-cucuteniene (de ex.
Hăbăşeşti). Şi se poate afirma fără teamă de greşeală că fazele tripoliene ale
complexului Cucuteni-Tripolie sînt întotdeauna ceva mai întîrziate decît cele
cucuteniene. Ciudată e şi afirmaţia că aşezările Boian-tîrzii şi Gumelniţa-vechi
în care se găseşte ceramică pictată albă ar trebui numite Proto- Gumelniţa ;
chiar dacă am complica terminologia cu această denumire, ea nu ar putea
indica decît aşezările timpurii gumelniţene, nu şi pe cele tîrzii Boian 1 In ceea ce
ne priveşte, socotim totuşi că ne putem lipsi de aceşti termeni ; de vreme ce
putem indica cea mai veche fază a unei culturi cu litera A sau cu ci fra 1, este
clar, ipso-facto, că e vorba de o fază proto . . .
Socotind c ă ceramica c u pictură albă a ajuns t n Moldova (în cultura
Cucnteni ) dinspre Dunăre (respectiv din cultura Gumelniţa), autoarea admite
o explicaţie formulată de noi acum aproape zece ani, deşi din bogata biblio
grafie tocmai acea lucrare a noastră lipseşte. Intregul proces al trecerii de la
cultura Precucuteni la cultura Cucuteni (cu etapele sale A1 -A2-A3, termeni
pe care R.T. nu-i foloseşte) este redat în general confuz şi conţ ine inexactităţi ,
ca de pildă afirmaţia că ar fi greu de găsit prototipurile formelor şi decorului
ceramicii tricrome în Moldova ; dimpotrivă, se şie că multe forme cucuteniene
sînt evident transmise din cultura Precucuteni , iar în bordura neagră a benzilor
pictate trebuie recunoscute liniile incizate care mărgineau mai înainte benzile,
aşa cum am arătat de foarte multă vreme. Multe dintre "paharele" cucuteniene,
ca şi unele dintre vasele cu suport înalt sînt transmiteri sigure din cultura
Precucuteni ; comparaţia făcută între suporturile cilindrice cucuteniene şi
cele ale culturii Petreşti este însă justă, dar din nou se vorbeşte de o cultură
Turdaş-Petreşti, care n-a existat.
I n aşezarea de la Tîrpeşti, şanţul din faza Precucuteni I I I nu a fost
adîncit in faza Cucuteni A,. căci el se astupase între timp şi s-a săpat un alt
şanţ, care in unele porţiuni are aproape acelaşi traseu. Cît priveşte rostul aces
tor şanţuri, autoarea nu e de părere că ar fi folosit la apărarea aşezărilor, ci la
impiedicarea animalelor să fugă. Dar pentru paza animalelor era mult mai uşor
să se facă un gard de lemne şi de nuiele, decît să se sape un şanţ de peste 2 m
adîncime şi de cîţiva metri lăţime la partea superioară, care presupune un
efort foarte mare.
Nici felul cum este clasificată şi descrisă ceramica ( ulturii Cucuteni A
nu ni se pare mulţumitor ; de exemplu, este cu totul greşit să se afirme că eera
mica decorată cu linii larg-incizate formează "grosul" ceramicii din etapa
mai veche a fazei Cucuteni A. In Moldova, deci, în zona de formare a acestei
culturi, ceramica· cu linii, larg-incizate este chiar destul de rară, această orna
m entare fiind mai frecventă in regiunea de răspîndire ulterioară, adică dincolo
de Nistru. Dimpotrivă, în aria de formare a culturii Cucuteni predomină de
=
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departe - în etapele iniţiale - ceramica hicromă şi tricromă. De asemenea
este inexact să se spună că în faza Cucuteni A-B -Tripolie B2 pictura cu alb
nu s-ar mai folosi, căci numai rolul albului se schimbă, culoarea aceasta con
tinuînd să fie folosită. Inexplicabilă este afirmaţia că ceramica tricromă s-ar
fi răspîndit numai pînă la Bugul sudic, de vreme ce ştie toată lumea că însăşi
aşezarea eponimă de la Tripolie se află lîngă Nipru , deci mult dincolo de Bug.
Chiar dacă - după părerea cercetătorilor sovietici - această ceramică poli
cromă aparţine exclusiv fazei Cucuteni A-B ( Tripolie B I l ) şi nu fazei
Cucuteni A ( Tripolie B 1), tricromia rra cunoscută şi în zona Niprului (v. de
ex. aşezările Halepie, Veremie, etc). In schimb, este justă atit constatarea
că, în faza Tripolie B2 din zona d e est, ceramica incizată continuă să fie
o categorie importantă, spre deosebire de ceea ce se ştie mai la -v-est (Cucuteni
A-B), cît şi afirmaţia că modelele de locuinţe cu picioare nu pot indica exis
tenţa unor locuinţe pe piloţi. Generalizările privind aşezările şi locuinţele
sînt făcute însă toate pe baza descoperirilor de la E de Prut, deşi se puteau
folosi şi numeroasele informaţii româneşti. Pe de altă parte, rame de lut ars
pentru rişniţe s-au găsit şi în aşezări cucuteniene (de ex. Hăbăşeşti), nu numai
în aşezările culturii Gumelniţa. In sfirşit, nu toate statuetele din faza Cucuteni
A sînt "identice" cu acelea din faza Precucuteni I I I , cum spune R.T., ba chiar
dimpotrivă. Dintre problemele privind "vestul Balcanilor", semnalăm afir
maţia cu care nu sîntem de acord privind derivarea culturii Sălcuţa din
cultura Vădastra, ca şi paralelizarea fazei Vinca C cu intreaga evoluţie a com
plexului Boian-Mariţa, deşi este evident că faza Boian 1 şi probabil şi aceea
Boian I I sînt anterioare fazei Vinca C.
In capitolul privind Europa centrală temperată sînt tratate şi unele
probleme l egate de Transilvania. Observaţia că grupa H erpaly din NE
Ungariei are legături cu Transilvania este întemeiată, însăşi rezolvarea pro
blemei formării culturii Petreşti depinzind intr-o anumită măsură de studierea
descoperirilor de tip H erpaly de pe teritoriul Transilvaniei, aşa cum spune şi
autoarea. Cu atit mai mult cu cît, deocamdată, rămîne totuşi îndoelnică
existenţa unei evoluţii directe de la cultura Turdaş la cultura Petreşti, cum au
susţinut mai mulţi cercetători şi cum susţine şi ea ; dar de data aceasta, nu din
vina sa căei a fost influenţată de aşa-zisul strat (ea spune chiar cultură)
Turdaş-Petreşti de care au vorbit unii dintre cercetătorii noştri .
Cultura Bodrogkereszttir situată de R.T. în "epoca mijlocie a ara
mei" - este considerată contemporană cu sfîrşitul fazei Cucuteni A-B şi
începutul fazei B1 ( Tripolie B2 şi Ci), adică aşa cum am propus şi
noi la simpozionul din 1967 de la Nitra, deşi se pare că autoarea n-a cunoscut
nici versiunea germană, nici aceea românească a studiului nostru, deoarece
nici una nu este citată.
Scepticismul cu care colega noastră priveşte legăturile dintre mormin
tele de la Decea Mureşului şi unele deplasări de triburi dinspre stepele pontice
nu ni se pare justificat, căci nu simpla existenţă a mormintelor cu ocru a deter
minat pe cercetători să se gîndească la deplasările în discuţie, ci unele dintre
piesele de inventar funerar, care nu-şi găsesc analogii decit in zona stepelor
pentiee.
In consideraţiile autoarei din ultimul capitol, intitulat "Metalurgia cu
prului", se formulează şi multe ipoteze cu care nu putem fi de acord. Aşa de
=

=

=
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exemplu, afirmînd că cele mai ve<hi piese de cupru din neo-eneoliticul dună
reano-carpato-balcanic sînt perle'e de cupru nativ din cimitirul culturii Boian
de la Cernica, ea datează această necropolă pe la 3900 î.e.n. Totuşi, de vreme ce
admite valabilitatea datelor C14 şi operează cu ele, ar fi trebuit să ţină seama
de faptul că, in preajma şi chiar inaintea acestei date, se situează - tocmai
pe baza datelor C14 - ultima fază a culturii Boian, şi tot atunci se plasează
faza I I 1 a culturii H amangia, evident mult posterioară începutului culturii
Boian. Pe de altă parte, dacă faza Boian 1 este datată pe la 3900 î.e.n., cum
mai poate data autoarea faza Tripolie A ( = Precucuteni I I I ) pe la 3800-3700,
cînd între Boian 1 şi Tripolie A trebuie intercalate prima etapă a fazei Boian I I ,
precum ş i fazele Precucuteni 1 ş i 1 1 ? Cu atît mai mult c u cît s e ştie c ă faza
Precucuteni I I I este în parte contemporană cu sfîrşitul culturii Boian şi se
prelungeşte pînă in timpul fazei Gumelniţa A2, pentru care majoritatea dE-te
lor C14 se situează la mijlocul mileniului IV î.e.n. şi la incepututul celei de a
doua jumătăţi a aceluiaşi mileniu. De altfel şi pentru Tripolie A există date
C14 care indică tocmai mijlocul mileniului IV.
Aici ni se pare indicată o scurtă paranteză despre cunoscutul depozit
de obiecte de cupru de la Cărbuna ( RSS Moldovenească), mai ales că R.T. con
sideră vasul in care s-a găsit depozitul şi capacul respectiv ca decorat în stil
Tripolie A tirziu - Tripolie B1 timpuriu, ceea ce este mult mai aproape de
adevăr decît datarea obişnuită a acestora in plină fază Tripolie A. Intr-adevăr,
pe lîngă faptul că nicăieri într-o aşezare precucuteniană nu s-au găsit pină
acum - după cite ştim - topoare masive şi perforate de aramă, şi de impreju
rarea că multe dintre obiectele din depozitul de la Cărbuha au unele cores
pondenţe in obiecte!e descoperite la Hăbăşeşti (aşezare specific cucuteniană
din etapa de mijloc a fazei A) - corespondenţe semnalate mai de mult - ,
este limpede că forma ş i decorul vasului-capac de la Cărbuna s e intilnesc
frecvent în ceramica cu ornamente incizate din unele aşezări ale culturii
Cucuteni, de exemplu tot în aşezarea de la Hăbăşeşti.
Aceasta concordă cu ceea ce am spus mai inainte in legătură cu deealajul
dintre aria de la vest de Prut şi aeeea de la Est de Prut, in favoarea primei arii,
in ceea ce priveşte evoluţia complexului cultural Precucuteni-Cueuteni, şi
înseamnă că unele aşezări din etapa Tripolie A au fost contemporane cu faza
Cucuteni A . ln ceea ce priveşte explicarea depozitului aşa de bogat de la
Cărlmna, credem totuşi că e mai firesc să-I punem pe seama circulaţiei şi
schimbului de produse, necesare comunităţii, decît să-I atribuim unui vrăjitor
şaman, cum e înclinată să facă autoarea. E sigur că uneltele de cupru din aşe
zările culturilor Precucuteni şi Cucuteni au fost lucrate din metal adus din
alte regiuni - cum spune şi autoarea - dar in orice caz nu din SE Transilva
niei, unde nu se găseşte minereu de cupru, ci din NE acestei provincii sau mai
de departe dinspre vest, dacă nu cumva chiar de la S de Dunăre.
Problema începuturilor metalurgiei cuprului este tratată de autoare
in funcţie de concluziile articolului lui C. Renfrew despre care am mai amintit,
pe care le adoptă tale-quale. Intr-adevăr, zona în care a avut loc acest proces
ar fi chiar aceea de răspîndire a culturii Gumelniţa, atît pentru că la S de
Balcani se află minereuri de aramă (care însă există şi în Dobrogea, deci mult
la nord de Balcani !), cît şi pentru că numai în această zonă s-a dovedit că ar
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/

Î}l LEGĂTURĂ CU O NOUĂ SINTEZĂ DESPRE NEO-ENEOLITIC

39

fi existat, in această epocă, cuptoare în care ceramica era arsă pînă la cea
1 1 00° şi prin urmare puteau exista şi cuptoare adecvate reducerii minereului
de cupru. Pe de altă parte, după opinia lui C. Renfrew, uneltele şi obiectele
de cupru din această regiune ar fi mai vechi decit piesele similare din Asia
Anterioară şi din Egeea, şi ca atare procesul naşterii şi evoluţiei metalurgiei
cuprului ar fi independent in aria sud-balcanică. La aceste afirmaţii se pot
aduce o serie de obiecţii ce ni se par esenţiale, chiar dacă deocamdată nu e
locul să discutăm şi problema priorităţii şi a independenţei metalurgiei sud
balcanice a cuprului faţă de aceea din Asia şi Egeea.
In primul rind, trebuie avut in vedere faptul că numărul pieselor de
cupru - şi mai ales al celor mari - din aşezările gumelniţene, nu este prea
mare. In al doilea rind, nu se poate trece cu vederea nici faptul că zona de
largă utilizare şi răspindire a topoarelor, topoarelor-ciocane şi a ciocanelor de
cupru, este tocmai aceea de răspîndire a complexului Tiszapolgar-Bodrogke
resztur ; şi pare mai firesc să căutăm originea metalurgiei cuprului european
(dacă nu o legăm de Asia Anterioară) într-o regiune mai apropiată de aceasta.
De altfel, dacă tipologie toporul de aramă de la Vidra este mai vechi decit
alte unelte din seriile vecine, nu trebuie să se uite că el aparţine unei faze
tîrzii (B 1 sau chiar B 2) a culturii Gumelniţa, aşa încît nu poate fi socotit cea
mai veche unealtă mare do aramă din cuprinsul culturii Gumelniţa, întrucît
unele topoare-ciocane de aramă s-au găsit chiar in straturi aparţinînd fazei
Gumelniţa A 2. Mai mult decit atit - cum ne sugerează colegul Alex. Vulpe tipul piesei de la Vidra se întilnf fe şi in cunoscutul depozit de la Plocnik ;
iar acesta este aproape sigur mai vechi decit piesa de la Vidra. De aceea, chiar
dacă aria de trecere la metalurgia cuprului in Europa de sud-est cuprinde şi o
anumită zonă din Balcani, ar trebui să ne gîndim mai de grabă la o regiune
situată mai la vest de graniţele culturii Gumelniţa.
In sftrşit, inainte de a trece la partea finală a consideraţiilor şi observa
ţiilor noastre, trebuie să spunem că nu ni se pare deloc firesc faptul că autoa
rea şi-a fixat data de 3000 i.e.n. ca limită a cercetării sale ; deocamdată nu
avem motive să credem că începutul profundelor schimbări culturale, sociale
şi etnice care se petrec la sfîrşitul eneoliticului ar trebui situat aşa de timpuriu.
E adevărat că cele două date C 14 existente pentru etapa Cucuteni B 2 şi Tri
polie C (Valea Lupului şi Capaevka) indică aproximativ anul 3000 î.e.n., 1 0
dar noi credem că ultima fază a culturii Cucuteni a depăşit această dată.
ln sprijinul părerii noastre vin şi datele C 14 pentru aşezarea de tip Usatovo
de la Majaki, situate in preajma anului 2400 i.e.n. 1 1 , - şi nu e de crezut că,
intre sfîrşitul culturii Cucuteni şi cultura Usatovo, ar fi trecut jumătate de
mileniu. Acelaşi lucru îl indică in linii generale şi datele pentru nivelurile
timpurii ale epocii bronzului din sudul Bulgariei (cultura Ezero), cele mai multe
arătînd că această cultură trebuie datată cel mai devreme in preajma anului
2500 î.e.n. , dată la care se situează, potrivit ultimelor opinii ale cercetătorilor
români 1 2, şi începutul culturilor din perioada de tranziţie spre epoca bronzu
lui în regiunile de E şi de S ale României.
Ultimele observaţii de detaliu pe care le vom face sint în legătură cu
cele cinci hărţi privind răspîndirea diferitelor culturi neo-eneolitice (care
fireşte reflectă şi ele unele dintre greşelile semnalate mai sus), ca şi in legătură
cu tabelul cronologic.
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Pe pl'ima hartă, privind neoliticul vechi (fig.10), răspîndirea ceramicii
liniare vechi este, după părerea noastră, extinsă prea mult in NV şi N Tran
silvaniei, căci deocamdată această cultură se limitează la o zonă destul de
redusă din nord-vestul acestei provincii. Pe harta "culturilor neoliticului
mijlociu" (fig. 17), cultura liniară din vest ajunge pînă aproape de Munţii
Apuseni, ceea ce nu corespunde descoperirilor cunoscute. Tot pe această
hartă figurează şi culturile Dudeşti şi Vădastra 1 , care însă nu au putut
dăinui pînă la 3900 î.e.n., şi lipseşte in schimb cultura Boian, ale cărei prime
faze se situează sigur înainte de această dată (cum am mai spus). E adevărat
că în Dobrogea. este indicată, cu semn de intrebare, cultura Hamangia, dar
după părerea noastră nu era nevoie de acest semn de întrebat·e, căci şi cul
tura Hamangia şi-a început existenţa inainte de 3900. Pe harta a treia (fig. 23),
care oglindeşte "distribuirea culturilor neolitice tîrzii" între 3900-3600 î.e.n.,
figurează în schimb aşa-zisa cultură Turdaş-Petreş ti, Vădastra I I , Boian,
Precucuteni 1 - 1 1 (aşezarea de la Tirpeşti fiind însă situată pe hartă mult
prea la nord şi în stînga Siretului !), ca şi Hamangia, iar în vestul Transilva
niei faza Ti sa 1 1 . Pe harta distribuirii "culturilor transziţionale tîrzii neo
litice-eneolitice" (fig. 31), în toată zona de NV şi N a TransilYaniei este
situat complexul Csoszhalom- Herpă.ly, iar între Mureş şi Crişuri cultura
Ti sa 1 1 1 ; dar aspectele Herpaly-Csoszhalom aparţin tot etapelor tîrzii ale
culturii Tisa, şi nu rezultă în chip clar dacă aceeaşi cultură s-a răspîndit
in acest răstimp şi in Banat. Mai curios este faptul că dintre aşa-zisele cul
turi Proto-Gumelniţa şi Proto-Cucuteni - care ocupă pe hartă sud-estul
Moldovei, estul Munteniei şi jumătate din Dobrogea, - prima (Proto-Gu
melniţa) e indicată deasupra celeilalte, deci mai la nord 1 Oricum, "Proto
Gumelniţa" ( =aspectul cultural Aldeni I l ) ar fi trebuit extins mai spre vest,
pentru a cuprinde şi zona de dealuri a Buzăului ; de altfel şi aici o localitate
este greşit situată : H irşova, plasată mai aproape de Mare decit de Dunăre.
Pe ultima hartă (fig. 33) ar fi trebuit să figureze şi etapa 1 a culturii Bodrog
kereszttlr ; totodată constatăm că nu sînt indicate decit fazele Cucuteni
A şi A-B (respectiv Tripolie B), lipsind cu totul faza Cucuteni B .
I n legătură cu tabela cronologică de la fig. 41, n i se pare necesar s ă ne
oprim puţin, chiar dacă unele dintre observaţti repetă pe cele de mai sus.
Cultura Dudeşti nu poate fi sincronă cu fazele Vinca A - B 1 - B2, ci numai
cu faza A şi cu faza B 1, aşa încît pare sigur că şi-a încetat existenţa inainte
de 4000 (aici nu mai este indicată data de 3900). In acelaşi timp, Vădastra
1
fie că este într-adevăr o cultură aparte fie că este Vinca A sau Dudeşti
- trebuie situată numai pe acelaşi plan cu Dudeşti-Vinca A, nu şi cu Boian
(dar aici s-ar putea să fie o simplă greşeală grafică). Paralelismele dintre
etapele Vinca C - D şi Boian (şi apoi Gumelniţa) ar trebui începute pro
babil chiar cu Vinca B 2, iar cultura Boian trebuie situată şi înainte de
4000 î.e.n. De data aceasta, ceramica "impressed" din Dobrogea nu mai
e trecută cu semn de întrebare, ci situată paralel cu culturile Ct·iş şi Du
deşti, iar la sfirşitul acestei etape (încă nedocumentată) este situată cul
tura Hamangia, sincronă pe tabel cu sfîrşitul culturii Dudeşti ( ceea ce
corespunde probabil realităţii) şi cu inceputul culturii Boian (ceeace nu este
suficient). Şi aici Proto-Cucuteni este situat inainte de Proto- Gumelniţa
şi, ceea ce este mai curios, indicat mai timpuriu Dobrogea ( !) decît in
-
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-M oldova, unde de altfel ar fi, după cum rezultă din tabelă, ceva mai vechi
chiar decît Precucuteni I I I 1 Iar pentru faza Precucuteni 1 se indică drept
localitate specifică Tlrpeşti, ceea ce este evident greşit. Ciudat ar părea
şi faptul că, · in acest tabel, faza Precucuteni I este mai veche decit cultura
Boian, dacă n-am fi văzut in text că autoarea atribuie culturii Dudeşti, desi
gur cu totul nejustificat, un oarecare rol la formarea culturii Precucuteni,
ceea ce explică şi această greşeală din tabelul cronologic.
Aşa-zisa fază Gumelniţa IV (care de fapt nu există, căci materialele
respective aparţin culturii Cernavoda) nu poate fi intru totul sincronă cu
faza Sălcuţa IV, deoarece in stratul superior de la Căscioarele (faza Gumel
niţa B 1 sau Gumelniţa I I I , după alţi cercetători) noi am descoperit un mare
număr de văscioare bitronconice cu două torţi, destul de apropiate ca formă
şi decor, cu unele vase din faza Sălcuţa IV. In sfirşit, mai amintim că şi aici
cultura Bodrogkeresztur este situată exclusiv paralel cu Sălcuţa IV, Gumel
niţa IV şi Cucuteni B (care pe hărţi nu figurează şi despre care în text aproape
nici nu se vorbeşte) , deşi - cum am mai spus - etapa de inceput a culturii
.Bodrogkeresztur a fost sincronă cu faza Cucuteni A-B şi probabil chiar
cu faza Cucuteni A.
*

Fireşte că observaţiile şi discuţiile pe marginea cărţii colegei R . Trin
gham ar fi putut fi mai numeroase şi mai detaliate. Dar scopul nostru a fost
in special acela de a indica o serie de greşeli, omisiuni şi inadvertenţe, care
nu ar trebui să se incetăţenească în literatura ştiinţifică internaţională, cu
privire la dezvoltarea culturală pe teritoriul României în perioada avută
în vedere in volumul ce formează obiectul acestor discuţii.
In afară de cele semnalate mai sus, se mai pot reproşa autoarei şi alte
omisiuni, mai ales ţinind seama de faptul că şi-a propus o incercare de
reconstituire istorică a dezvoltării neo-eneoliticului. Aşa de pildă, lipsesc
- cum am spus încă de la început - orice consideraţii în legătură cu orga
nizarea socială a comunităţilor acestei epoci, după cum lipseşte orice referire
la problemele etnice, deşi acestea au format obiectul multor discuţii. Pe
de altă parte, nu sint indicate cauzele care au dus la sfîrşitul celor mai multe
dintre culturile eneolitice, căci începutul epocii bronzului nu a fost peste
tot o simplă rezultantă a progresului metalurgiei şi al economiei generale
a triburilor eneolitice. Şi in orice caz, chiar dacă autoarea era de părere că e
vorba exclusiv de un proces intern, ar fi fost necesar să-1 discute şi să-şi pre
cizeze poziţia. Deşi evident pot exista puncte de vedere contrarii, noi sintem
de părere că nivelul la care ajunseseră unele dintre culturile eneolitice - în
special Gumelniţa şi mai ales Cucuteni - le situa pe acestea, în preajma
dispariţiei lor, la un moment destul de apropiat de acela al trecerii la civili
zaţie, şi numai împrejurările care au pus capăt evoluţiei lor au împiedicat
saltul calitativ ce se pregătise. Toate acestea şi desigur şi altele sînt probleme
care nu mai pot lipsi într-o lucrare de sinteză, cu atît mai mult cu cit autoarea
nu s-a mulţumit la o descriere factologică, ci a acordat o deosebită atenţie
atît problemei mediului înconjurător, cît şi felului de viaţă şi ocupaţiilor
populaţiilor neo-eneolitice. Dar chiar in legătură cu acest ultim aspect, nu
este discutată, de exemplu, în nici un fel problema nivelului la care se situa
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cultivarea plantelor ; se vorbeşte de la început pină la sfîrşit de "agricultori",
deşi ar fi trebuit făcute nuanţele de rigoare ; nu se spune nimic nici despre
uneltele agricole şi mai ales nu se aminteşte despre problema etapei în care
se situează începutul cultivării plantelor cu plugul primitiv de lemn. Cit
priveşte problema suprastructurii - pe lîngă cele arătate mai sus în legă
tură cu faptul că lipseşte orice preocupare cu privire la organizarea comunităţi
lor neo-eneolitice - autoarea nu a socotit necesar să încerce vre-o incursiune
in domeniul preocupărilor de ordin magic-religios ; în afară de negarea rolu
lui statuetelor în practicele legate de cultul fertilităţii şi al fecundităţ.ii şi
de presupusa existenţă a unor personaje "gen şaman", acest important
domeniu al suprastructurii societăţii neo-eneolitice este trecut cu vederea,
cu toate că se ştie că în ultimele decenii şi chiar în ultimii ani s-au făcut des
coperiri importante, care aruncă anumite lumini în această privinţă (altarele
de la Truşeşti, modelul de sanctuar şi încăperea-sanctuar de la Căscioarele, etc).
In sfirşit - obiecţie cu care poate ar fi trebuit să incepem cons:dera
'ţiile noastre - nu ni se pare deloc firesc ca o sinteză privind in primul rind
sud-estul Europei să lase la o parte zonele de sud ale Peninsulei Balcanice,
respectiv Grecia, deşi relaţiile dintre culturile neo-eneolitice din aceste zone
şi cele situate mai la nord sint incontestabile, şi în multe cazuri esenţiale
chiar pentru înţelegerea desfăşurării procesului istoric în restul Peninsulei
Balcanice.
I n concluzie, ne socotim indreptăţ.iţi să credem că tocmai greşelile,
omisiunile şi interpretările necorespunzătoare semnalate aici susţin punctul
nostru de vedere, exprimat chiar de la inceput, şi anume că o sinteză de acest
fel, pentru a fi ferită de greşeli supărătoare, trebuie să fie opera unuia sau
mai multor cercetător care au lucrat efectiv pe teren, ani îndelungaţi, în regi�
unile respective. Desigur că nici atunci nu s-ar ajunge exclusiv la formulări
şi concluzii împărtăşite de toţi ceilalţi cercetători, dar s-ar evita cel puţin
greşelile supărătoare.
Oricum ar fi , efortul colegei noastre engleze nu trebuie considerat o
muncă inutilă ; poate că o nouă ediţie, în care s-ar ţine seama de observaţiile
noastre, ca şi de acelea pe care eventual le vor face alţi colegi din ţara noastră
şi din ţările vecine, ar putea corespunde mai bine ţelului propus, constituind
cu adevărat un pas simţitor înainte în interpretarea uriaşului material adus
la lumină de cercetările arheologice.

NOTE
•

1

•

�

Acest s ludiu a apărut In limba franceză, anuarul Dacia, N, S., XVI I , 1973, p. 293-310.
Vladimir Dumi trescu , Cu privire la o recentă încercare de sinteză asupra cronologiei preistorice a Orientului apropiat, a Mediteranei şi a Europei, în SCJ V, XX, 1 969,
p.

1 25 - 149.

Hutchinson University Library, London, Ed. John M. Coles.
Î ntreaga hihliografic a ac es t ei probleme roate fi :;i'isită in h��r[\re:! nor.stră. Acelnşi punct
de vedere, clar exprimat chiar Inaintea noastră, de S. Morintz şi P. Roman, Aspekte
ăes A u.�gangs des A neolithiknms und der Vbergangstufe zur Bronzezeil im Raum der
Niederdonau, Dacia N . S. X I I , 1 968, p . 45 şi urm ; v. p. 1 26.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/

I N LEGĂTURĂ CU O NOUĂ SINTEZĂ DESPRE NEO-ENEOLITIC
4.

5

6
7
8

43

I n volumul său Lepenski V i,., Beograd, 1 969, la p. 302, D. Srejovi� spune textual că
această "civilisation ... se situe entre l'horizon final de !'economie de la collecte et
l'horizon de l'agriculture et de l'elevage". Iar intr-un articol recent apărut, The
Roots of the Lepenski Vi,. Cultu,.e (Arch. Jugoslavica, X, 1969, p. 1 3 - 21 şi pl. I-IX),
el situează Lepenski Vir I a-b in epipaleolitic şi Lepenski Vir 1 c-e şi II in protoneolitic.
I ntreaga bibliografie a acestei probleme poate fi găsită in lucrarea noastră A p,.opos de
la plus ancienne culture neolithique de la Roumanie, in "Studia Balcanica" editată
de Academia Bulgară de ştiinţe, voi. V, L'ethnogenese des peuples balkaniques,
p. 37- 50. Acelaşi studiu a fost publicat şi in limba română (Cu pri<.�ire la cea mai
veche cultură neolitică din Romdnia, In SCI V, XXI, 1 970, p. 1 8 7 - 1 99).
Eugenia Zaharia, Angaben ilber die Boian-Giuleşti-Kultur. Die Siedlung von Leţ, Dacia,
N.S., XI, 1 967, p. 1 - 38.
Vladimir Dumitrescu, Quelques remarques au sujet de la culture neolithique Precucuteni
et de la station de Traian-Dealul Viei, Dacia, N.S., X I , 1 967, p. 39- �6.
Vladimir Dumitrescu , A propos de la plus ancienne culture neolithique de la Roumanie,
loc. cit.

Colin Renfrew, The Autonomy of the South-East European Coppe,. Age, In "Proceedings
of the Prehistoric Society", XX XV, 1 969, p. 1 2 - � 7 ; vezi Appendix Il. The Balkan
Graphite Ware, de Jay Frierman (p. �2-H).
1 0 Pentru Valea Lupului, data C H e cunoscută de mult ; pentru Capaeva, cf. Hans Quitta
Giinther Kohl, Neue Radiocarbondaten zum Neolithikum und zur frilhen Bronzezeit
Sildosteuropas und der Sowjetunion, in "Zeitschr. f. Arch", Berlin, 1 969, p. 223- 255.

11

11
12

Ibidem.

Sebastian Morintz - Petre Roman, Ober die Chronologie de,. Obergangszeit vom Ă neoli
thikum zu,. Bronzezeit in Rumănien, In Dacia, N.S. XIII, 1 969, p. 61 - 72 ; acelaşi
articol , puţin modiricat, şi In SCI V, 21 , 1 970, p. 557 şi urm).
A PROPOS D'UNE SYNTHI:SE R�CENTE SUR LE N1:0-�N1:0LITHIQUE DU
SUD-EST ET DU CENTRE-EST DE l'EUROPE.

R�SUM�
L'ampleur des recherches archt\ologiques de ces dernillres decennies dans !'Europe
du centre-est et du sud-est, l'importance des problllmes souleves par les resultats de ces
recherches et le nombre toujours plus grand des rapports de fouilles, des articles, des etudes
et meme des monographies qui ont suivi ces recherches, rend de plus en plus dirricile la
tâche d'embrasser dans un seul volume la prehistoire de !'Europe ou de quelques unes de
ses regions. Ces diCCicultes deviennent presque insurmontables lorsqu'il s'agit d'une tentative
de synthese faite par un chercheur qui n'a pas travail!e lui meme sur les lieux, dans les
regions qu'il veut etudier. Ces quelques constatations nous ont ete suggerees par la lecture
du livre recemment paru de M-Ile R. Tringham, intitule Hunters, Fischers and Farmers
of Eastern Europe, 6000- 3000 B.C. Sans avoir l'intention de nier la valeur de ce livre et
ni d'en raire a proprement parler un compte rendu, nous avons cru necessaire de discuter
les opinions de l'auteur sur l'evolution des cultures neo-eneolithiques du territoire roumain,
pour relever ce qui dans ses affirmations et ses interpretations nous semble inacceptable,
tout en laissant aux collllgues des pays voisins le soin d'en . faire autant, s'ils le jugent
utile, pour les realites de leurs pays.
Il va sans dire qu'il n'est pas possible de resumer dans quelques lignes toutes les
objections et les rectifications que nous avons presentees dans le texte roumain. Nous nous
contenteront donc d'en signaler quelques unes.
Une premiere observation concerne, d'ailleurs, l'epipa!eolithique : c'est a tort que
l'auteur conteste l'existence de l'azilien a Băile Herculane, vu qu'il ne s'agit pas de simples
"ressemblances", mais de toute une serie d'outils typiques ; d'autre part, elle n'a pas signa!e
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l 'existence de !'aspect romanellien aux Portes de Fer du Danube, bien que ce fai t ait ete
mis en lumiere par l 'auteur des recherches de Cuina Turcului. Tout le long du l ivre on peu t
constater un certain flottement en ce qui concerne la division et meme l a terminologie
du neolithique, car la division tripartite - neolithique ancien, neolithique moyen et neoli
thique recent-n'est pas toujours respectee ; quelques fois il est fai t mention du neolilhiquc
tardif et de l 'eneolithique, dans d'au tres cas du neolithique tardif o u de l 'eneolithique.
Selon nous, il faut accorder l'importance qu'elle merite a la periode eneolithique et, partant
diviser le neolithique proprement dit eu neolithique ancien et neoli thique evolue, landis
que l'eneolithiquc ne devrait pas etrc considere comme equivalent de ce qu'on etait habitue
a nommer neolithique recent (ou tardif) . Nous ne croyons pas juste, d'au tre part, d'englober
dans le meme chapitre, consacre au neolithique tardif, le probleme de la metalurgie du cuivre,
ainsi que la culture de Bodrogkeresztur, cette dernierc representant, a juste titre, l'âge
du cuivre.
Nous ne pouvons pas accepter non plus la conclusion d e l'auleur, selon laquel le
les premieres tribus neolithiques (celles du complexe Star�evo- Karanovo-Criş) n e seraient
pas en trees en contact avec les populations mesoli thiques de ces regions quc sPulement
dans les zones montagneuses, car i l nous semble impossible d'admettrc quc l a population
autochtone se soit enfui (oii ?) a l'arrivee des neoli thiques. Quant aux decouvertes de Cre
menea et de Dîrţu, les chercheurs rou mains sont ă present d'accord pour exclurc la possibilite
que la cl!ramique primitive de ces stations puisse e lre attribuee au meme niveau que ks
microlithes epipaleolithiques, justement parce que celle ceramiquc est bien plus recente.
Quant au commencement du neolithique moyen, le fai t m�me que la cu l t u re d e
Hamangia - dont le debu t se situe justement a cette cpoque - soit d'origine meridio_nale,
i nfirme l a these de l'auteur qu'il n 'y a plus eu des dcplasements de populations arres
l'arrivee des premieres tribus neolithiques. De tou le fa((on, l 'on ne peut expliquer la pre
sence de la culture de Hamangia en Dobroudja par des apports venus du Bas-Danube.
D u moment que l'on accepte la validite des dates C 14 (et, sur ce point, nous sommes
d'accord avec l'auteur), on devrait situer le debut des cultures de Boian et de Humangia
dans la deuxieme moitie du Ve mil lenaire av. n.e et non pas vers 4000- 3900, car lfs exa
mens au C tt. indiquent cette derniere date pour la derniere phase de la culture de Boian
et pour la troisieme phase de Hamangia. La culture de Dudeşti n'a pu jouer aucun role
dans la formation de l a culture Precucuteni, car celle-ci est nee du contact des eUmenls
de l a cu l ture rubanee a notes de musique e t de l a deuxiemc phasc de la culture de Boian,
assez longtemps apres l a disparition de .)a culture de Dudeşti. D 'au tre part, la continuile
entre la culture Precucuteni et l a culture de Cucuteni peut etre constatee aussi dans les
formes de l a ceramique et meme dans certains procedes de decoration.
Il n'existe pas une cul ture de Turdaş-Petreşti (confusion qui doit etre attribuee,
d'ailleurs, a quelques collegues roumains et non pas a l 'autcur) .
Pour l'etude du complexe de Boian-Mariţa- Gumelniţa, l 'aut eur utilise presqu e
exclusivement les resultats des fouilles d e Bulgarie, ce qui expl ique le fait qu e tou le u n e
serie d e gencralisations soient excessives e t n e correspondent pas aux realites du territoire
rou mai n . Si l 'on ne peut pas faire la meme crilique pour la culture de Cucuteni-Tripolie,
il Cau t signaler en echange une serie de confusions inexplicables ; par exemple, l'au teu r
confond le Proto-Cucuteni avec la phase Precucuteni I I I et, sur le tableau chronologique'
cett.e dP,rniere est sitnee apres le Proto-Cucuteni 1
La culture de Sălcuţa ne s'est pas formee sur le fonds de Vădastra, mais bien sur
celui du complexe Boian-Mariţa, meme si une certaine contribution de la cul ture de Vinec
recente .doit etre egalement envisagee.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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Nous sommes nettement sceptique en ce qui concerne la possibilite de situer l'origine
de la metallurgie du cuivre de l'Europe centro-orientale dans l'aire de diCfusion de la culture
de Gumelniţa, these de C. Renfrew il laquelle souscrit l'auteur, justement parce que les
pieces de cuivre - surtout les plus massives (haches, haches-marteaux etc) ne sont pas
nombreuses dans cette region. Si l'on accepte la these de I'origine independente de la metal
lurgie du cuivre dans l'Europe du centre-est, il semble qu'il faille la situer plus il l 'ouest
et au nord-ouest el non pas â l'est de la Peninsule Balkanique.
Enfin, pour ne pas insister d'avantage, nous reprocherons encore il l'auteur de n'avoir
pas discute les problemes de l'organisation sociale des communautes neo-eneolithiques,
du stade de developpement des dernieres cultures eneolithiques et le probleme ethnique
etc ; de meme on aurait dCl discuter les causes qui ont mis fin a la plupart des cultures
cneolithiques, car le debut de l'âge du bronze n'a pas ete partout le resultat direct du progres
local de la metallurgic du cuivre et de l'economie generale de la societe. D'autre part, il
ne nous semble pas juste de parter uniCormement de l'"agriculture", sans fournir aucune
precision, ni aucune nuance quant au stade de la culture des plantes et sans discuter non
plus le probleme si important des debuts de l'agriculture il l'aide de l'arraire primiti! en
bois. De meme, une synthese traitant du sud-est de l'Europe ne devrait pas laisser de cOte
la Grece, etant donne que c'est justement le sud de Ia Peninsule Balkanique qui a joue
u n role de premier ordre dans la propagation de Ia "revolution neolithique" en Europe.
Ces observations n'entendent pas eontester tout merite au volume de M-Ile R. Trin
gham, dont les Iimites sont Ia consequenee du fait que l'auteur n'a pas pris part aux reeher
ches sur les lieux dans les regions dont elle a tente de deerire l'evolution culturelle pendant
le neo-eneolithique.
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D O Ul VASE DE O F ORMl DE OSEBITl DESCOPERITE
IN AŞEZAREA DE LA TRAIAN-DEALUl� VIEI
de HORTENSIA DUMITRESCU

Cele două vase ceramice, despre care va fi vorba mai jos, provin din
aşezarea de la Traian-Dealul Viei, fiind scoase la lumină prin săpăturile din
anul 1 961.
Descoperirea aşezării de la Dealul Viei (satul Traian, Corn . Zăneşti,
jud. Neamţ) se datoreşte pr. C. Matasă, care încă din anul 1 951 a efectuat
aici săpături pentru Muzeul de arheologie din Piatra Neamţ. Ulterior, in
calitatea sa de membru in colectivul şantierului Traian-Dealul Fintinilor,
pr. C. Matasă a condus lucrările "sectorului" Dealul-Viei al şantierului Traian,
pînă în anul 1954.
Din anul 1956, săpăturile au fost reluate de colectivul şantierului arheo
logic Traian al Institutului de arheologie al Academiei R. S. România şi
au continuat, cu unele întreruperi, pînă în anul 1 961 .
Aşa cum s-a spus, în săpăturile anului 1961 au fost descoperite şi aceste
două vase, intre resturile locuinţei nr. 1 , la adincimea de 0,60 m, în şanţul
I X , care traversa locuinţa şi anume : primul vas s-a descoperit intr-un complex
ceramic in situ, specific ac e3tei aşezări ; iar cel de al doilea vas era la o mică
distanţă de unele complexe de oase şi unelte din apropiere, - între care
un topor calapod şi un topor-ciocan perforat, fiind acoperit de dărîmăturile
aceleiaşi locuinţe.
Prin forma lor deosebită, deoarece prezintă particularitatea unui fund
conic (fig. 1 şi 2), aceste vase au fost considerate dintru inceput ca o desco
perire interesantă, întrucît ele se diferenţiau de formele tipice ale vaselor
din repertoriul propriu al aşezării de la Dealul-Viei.
Primul vas, găsit întreg, printre alte vase aparţinînd fazei Precucuteni
1 , are înălţimea de 12,5 cm, diametrd gurii de 6,5 cm, grosimea peretelui,
în dreptul buzei, uşor accentuată, fiind de 0,5 cm. La 0,5 cm sub buză, se
observă o uşoară gltuitură. Suprafaţa vasului prezintă un grad înaintat
de corodare şi este de culoare cenuşie, avînd pe alocuri cîteva pete ceva mai
închise, castaniu-roşcate. I n unele porţiuni, unde pojghiţa superficială s-a
desprins, apare şi d�desubt aceeaşi culoare a pastei, cenuşif!-vinătă tipică
pentru specia ceramicii de origină mai veche din aşezarea de la Dealul-Viei,
căci, aşa cum se ştie, ea se leagă genetic de ceramica liniară cu note muzi
cale .
. Aşadar, deşi prin calitatea şi prelucrarea pastei, vasul face parte din
materialele ceramice specifice aşezării de la Dealul-Viei, totuşi, prin fundul
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său ascuţit, vasul se deosebeşte de celelalte piese cu care a fost găsit împreună,
avînd o formă general-ovală, prelungă, cu profilul rigid ca al unui cornet,
fără să sugereze însă forma de ryton.
Intr-adevăr, deşi prin gîtuitura amintită, marginea gurii este indivi
dualizată intrucitva faţă de rest, nu este vorba de o , linie de profil mai evo
luată in S, căci ea rămîne dreaptă, la început pornind chiar vertical. Jumă
tatea superioară a vasului este cvasi-cilindrică, îngustindu-se apoi treptat,
spre a se termina cu un fund conic, dar uşor rotunjit (fig. 1/1).
In privinţa decorului, vasul se integrează uneia dintre grupele caracte
ristice aşezării de la Dealul-Viei\ întrucît s-au folosit tehnica şi motivele
întrebuinţate frecvent în ornamentarea speciei ceramice cenuşii : benzi înguste
umplute cu liniuţe paralele sau puncte ca şi grupe de incizii fine de diferit e
aspecte, apăsate î n pasta moale a vasului. Din cauza corodării uneori exce
sive, decorul de pe vas, dispus in mod oarecum capricios (fig. 2j1a-1b), a
pierdut din prospeţimea aspectului său iniţial. Pe lîngă aceasta, trebuie
adăugat că nici execuţia nu pare să fi fost prea precisă. Astfel, începînd de
sub buză, scobitura uşoară este subliniată printr-o serie de împunsături
făcute cu un vîrf ascuţit. De aici pornesc pieziş spre fund, arcuindu-se uşor,
două benzi a căror lăţ.ime este inegală în desfăşurarea lor. De pildă banda
mai lată are la inceput lăţimea de 1 cm, lărgindu-se pe parcurs, şi atinge
spre fundul vasului, unde rămîne deschisă, lăţimea de 2 cm. Această bandă
decorativă este umplută cu liniuţe scurte, dispuse longitudinal in două-trei
şiruri paralele, scobite in pasta vasului cu ajutorul unui vîrf ascuţit, sau
eventual prin impresiune cu unghia. La o distanţă de 3 cm s-a trasat o a
doua bandă, mai îngustă şi mai puţin piezişă, care la locul de pornire are o
lăţime de 0,6 cm, atingînd spre fundul vasului, unde se întrerupe, lăţimea
de 1 cm şi rămînînd astfel deschisă la capătul său inferior ; şi ea este umplută
în acelaşi fel de linioare, dispuse de această dată numai în două şiruri para
lele. Pe anumite porţiuni liniuţele lipsesc, fiind şterse prin roaderea supra
feţei. Spaţiul îngust, lat de 3 cm, dintre aceste două benzi a rămas nedecorat.
La dreapta benzii mai late se desfăşoară un cîmp ornamentat, care cuprinde
restul suprafeţei vasului, avind lăţimea de circa 18 cm. Decorul constă şi de
data aceasta din benzi uşor incizate, care au tendinţa de a se roti spiralic
pe peretele vasului. Tot de sub buză porneşte o bandă trasată pieziş, de o
lăţime variabilă, care se lărgeşte treptat, oprindu-se pe latura stingă a benzii
mai înguste şi fiind in întregime umplută cu impresiuni mici triunghiulare.
Paralele intr-o oarecare măsură cu această bandă, plecind tot de sub buză,
alte două benzi mai inguste se desfăşoară arcuit pe suprafaţa vasului, mergind
ca şi în cazul precedent, pînă la aceeaşi bandă oblică (fig.2j1 b). In partea
lor superioară, aceste două benzi inguste sînt umplute cu liniuţe paralele,
incizate, uşor piezişe de la dreapta spre stinga ; in schimb, în a doua porţiune,
în locul liniuţelor se află mici impresiuni rotunde sau triunghiulare, în parte
şterse. O a patra bandă piezişă porneşte de pe latura dreaptă a primei benzi
late şi, după ce descrie o mişcare curbă, ceva mai amplă, se opreşte ca şi
celelalte, foarte aproape de fund. La rindul său, este umplută cu mici impre
siuni ; unele rotunde şi celelalte triunghiulare. Distanţa dintre ultimele benzi
mai Inguste se măreşte pe măsură ce ele se apropie de fundul vasului. După
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cum s-a putut vedea, decorul in ansamblul său nu indică o concepţie prea
clară şi nici execuţia nu este deosebit de îngrijită.
Al doilea vas cu fundul ascuţit (fig. 1 /2 şi fig. 2/2) este ceva mai mic,
avînd următoarele dimensiuni : inălţ. 12,3 "cm, dia metrul gurei 0,6 cm, gro
simea buzei 0,4-0,5 cm. O parte din peretele lui, pînă inspre gură, lipseşte
şi a fost întregit. Este lucrat din a:c eeaşi pastă ca şi primul, avind de asemenea
suprafaţa de culoare cenuşie, corodată. De formă prelungă şi cu fundul ascu
ţit, şi acest vas are aceeaşi uşoară gîtuitură sub buză. De data aceasta, deco
rul este conceput şi realizat mai organic, fiind adecvat formei general-conice
a vasului (fig. 2/2). Compoziţia ornamentată constă din cîteva benzi înguste
care se desfăşoară spiralic pe toată suprafaţa vasului, pornind de sub buză
şi ajungind pînă la fund, descriind şapte spire, după cît putem deduce în
starea actuală. Benzile sînt umplute cu liniuţe paralele. Distanţa dintre
benzi nu este totuşi egală. In spaţiile intermediare se află caneluri aproape
tocite, urmind acelaşi traseu. Deşi execuţia nu este nici in acest caz perfectă,
ea este însă mai îngrijită, iar efectul decorativ este mai pregnant, intrucit
motivul, judicios ales, convine acestei forme.
Prin tehnică şi elementele decorului şi, după cum s-a arătat, şi prin
factura pastei, nu se poate pune problema unor exemplare străine de mediul
local, vasele fiind cu siguranţă lucrate la faţa locului in aşezarea de la Dealul
-Viei. Ele rămîn însă străine prin forma lor care, este evident, a fost împru
mutată dintr-un alt mediu cultural.
Constatăm însă că în nici una dintre culturile neo-eneolitice cunos
cute pe teritoriul ţării noastre, cit şi î n regiunile învecinate dinspre vest
şi sud, această formă nu apare in contextele lor, azi indeajuns de bine cer
cetate. Se impune deci să ne îndreptăm înspre răsărit, spre cele mai apro
piate culturi neo-eneolitice din R. S. S. Ucraina şi anume spre cele două cul
turi care ocupă ariile cuprinse între fluviile Nistru şi Bugul de Sud, ca şi
între Nipru şi Doneţ, cu numeroasele variante, datorite expansiunii lor teri
toriale mai tîrzii.
Materialele acestor interesante culturi-uneltele, ceramica, urmele locuin
ţelor etc. - provenite din săpături mai vechi şi mai noi, au fost în ultimele
decenii studiate pe larg după criterii stratigrafice şi tipologico-stilistice şi
apoi structurate de către arheologii ucrainieni 2 în perioade cronologice.
Intr-adevăr, in culturile Bug-Nistru şi Nipru-Doneţ, forma de vas cu fundul
ascuţit nu numai că există, dar constituie elementul cel mai tipic al inven
tarului ceramic, avind aici un caracter străvechi şi tradiţional şi menţinin�
du-se de-a lungul diferitelor faze şi variante ale acestor culturi. Cu drept
cuvint s-ar putea spune că această formă are rolul unei forme conducătoare,
care va persista alături de forme mai noi, cu profilul in S şi chiar de acelea
cu fundul plat, pînă în plină epocă eneolitică.
Analizînd mai îndeaproape forma vasului cu fundul ascuţit in
toate aspectele ei evolutive, remarcăm o constantă care nu poate fi trecută
cu vederea şi anume : dimensiunile relativ mari pe care le prezintă acest
tip de vas in cadrul culturilor şi grupelor culturale locale amintite. Vasele
respective sînt adînci şi cu gură largă, caractere prin care ele sînt integrate
in categoria oalelor acestor culturi. Evident, această clasificare nu poate
fi valabilă şi pentru cele două vase in chip de cornet de la Dealul Viei.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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Asemănarea lor cu tipul ceramic aşa de frecvent în culturile din regiu
nile răsăritene de silvo-stepă, de la Nistru pină la Nipru şi af:uenţii lui, şi
apoi mai departe spre sud pînă la Marea de Azov, se rezumă deci la particu
laritatea comună a fundului ascuţit. Fără îndoială insă că aceasta reprezintă
un element de asemănare esenţial, deşi de caracter oarecum general. Dacă
mai adăugăm şi împrejurarea că nu am putut găsi analogii propriu-zise pentru
profilul drept al celor două vase de la Dealul-Viei ln nic i una dintre fazele culturi
lor Bug-Nistru şi Nipru-Doneţ, aceasta poate servi ca o dovadă în plus impotriva
tezei unui import. In această situaţie, credem că apariţia acestei forme de
vas în regiunile noastre se datoreşte unui fenomen de infiltraţie superficială,
explicabil prin atracţia noului pe care o va fi exercitat tocmai prin parti
cularitatea acestui fund ascuţit şi oarecum nefuncţiona) pentru mentalitatea
purtătorilor culturilor central-şi sud-est europene, care, dintru început,
după uşoarele tatonări impuse de forma semisferică a primelor lor produse
ceramice, optaseră definitiv pentru vasele cu fundul plat. Dacă subliniem
şi faptul relevant că forma vaselor de la Dealul-Viei nu proliferează în mediul
de adopţiune, cele două vase rămînînd singuratice şi oarecum singulare, se
accentuează caracterul lor de vase rare, cărora nu li s-a atribuit o funcţiona
litate de uz comun.
Nu avem deocamdată destule elemente pentru a putea preciza unde
anume s-a efectuat recepţia acestei forme, sau cel puţin cunoaşterea ei şi
apoi reproducerea ei, eventual mai tardivă, în mediul culturii Precucuteni 1, fie
şi numai pe baza unor reminiscenţe.
Constatăm însă că, între ariile celor două culturi Bug-Nistru, ca dona
toare, şi cultura Precucuteni 1, care a primit această formă cu fundul ascu
ţit, există un vast teritoriu ; căci, după cum se ştie, aria de formare a culturii
Precucuteni 1 s-a întins din SE Transilvaniei şi din Moldova de vest spre
răsărit, iar cel puţin pînă azi nu cunoaştem aşezări de acest fel care să fi
depăşit valea Siretului. Cartografierea culturilor răsăritene prin delimitarea
extinderii lor teritoriale 3 ne indică în chip concret că, la un moment dat,
spre mijlocul şi sfîrşitul mileniului V i.e.n. (4500-4200 i.e.n.), ariile culturii
Bug-Nistru şi a culturii ceramice liniare cu note aproape se atingeau pe linia
de mijloc a Nistrului.
Sînt cunoscute aşezările cu ceramica liniară cu note muzicale de la
Nezvisko, Torskoe, Zveniacin şi aşezările oarecum învecinate aparţinînd
culturii Bug-Nistru de la Pecior, Samcinţi, Sokolţi, Skibinţi etc. Contactele
culturale între aceste două culturi limitrofe sint sigure, căci pe baza pieselor
ceramice de import, provenind din cultura liniară cu note muzicale, prof.
N. V. Danilenko 4 a putut stabili sincronizarea fazelor culturii Bug-Nistru
(sfîrşitul fazei I I I , Pecior, şi faza IV, Samcinţi)5, cu cultura ceramicii cu note
muzicale, care ocupa teritoriul de la vest şi nord-vest de aria culturii Dug
-Nistru.
Intrucit aceste relaţii sînt dovedite, este firesc să le considerăm şi
bilaterale. 1 n acest · caz, s-ar putea atribui culturii · ceramicii liniare cu note
muzicale un rol de intermediar, care ar fi vehiculat pînă în mediul culturii
Precucuteni 1 această formă de vas tipică bugo-nistriană, cu vîrful ascuţit.
Totuşi, in cuprinsul culturii liniare cu note muzicale nu s-au găsit vase de
această formă. Ipoteza nu s-ar putea deci susţ:iTJ.e decît dacă am presupune
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că această formă cu fundul ascuţit a fost copiată în alt material (lemn) şi
,.
ar fi fost apoi transmisă mai departe.
Deoarece cele două vase cu fundul ascuţit n u pot fi socotite o formă
specifică precucuteniană şi nu reprezintă o moştenire liniară, credem că
prezenţa lor în mediul precucutenian nu ar putea fi explicată· decit printr-o
transmisiune in directă de la distanţă.
Faptul că in ultima fază (VI) a culturii Bug-Nistru (Hmelniţi) 6 apar
in acest mediu unele fragmente ceramice străine acestei culturi şi in care
recunoaştem unele particularităţi proprii stilului vioi şi dinamic al decorului
ceramicii Precucuteni 1 şi I I , ne determină să ne întrebăm dacă nu cumva
încă din faza V ( Savran) a culturii Bug-Nistru s-a putut ajunge la un contact
cu cultura Precucuteni, care, după cum se ştie, încă din faza I I-a s-a extins
pînă aproape de Nistru 7 , şi de la care va fi preluat aceste elemente. Este
vorba de motivele rezultate din bifurcarea şi trifurcarea capetelor liniilor
sau benzilor decorului spiralic, cît şi de micile triunghiuri şi ovale duble sau
triple, mai adinc scobite, de aspect flora], care abundă în cultura Precucuteni
I8, constituind una din notele sale caracteristice şi care au trecut şi in faza
Precucuteni 1 1 .
Este simptomatic şi faptul p e care î l subliniem aici, c ă transferul şi
importul acestor elemente decorative precucuteniene se face in ultimele faze
ale culturii Bug-Nistru şi anume atunci cind triburile acestei cult.uri sînt
împinse inspre vest, prin presiunea exercitată asupra lor de purtătorii culturii
Nipru-Doneţ. După observaţiile cercetătorilor ucraineni, la sfîrşitul mileniu
lui V şi la inceputul mileniului IV î.e.n. cultura Nipru-Doneţ se găsea intr-o
perioadă de intensă expansiune spre regiunile culturii Bug-Nistru, adică
înspre vest şi sud 9•
In orice caz, şi împotriva aparenţelor, orizontul culturii Precucuteni
I nu poate fi sincron cu faza VI a culturii Bug-Nistru, deoarece el a urmat după
cultura liniară cu note muzicale, paralelizată, după cum am văzut, cu faza
IV Bug-Nistru, aşa incit ar trebui paralelizat, ca şi faza Precucuteni I I , cu
faza Bug-Nistru V ( Savran).
Pe de altă parte, este limpede că faza Tripolie A nu s-a născut din cultura
Bug-Nistru, deoarece toate formele şi ornamentale sint total diferite. Tripolie
A nu este decît aspectul răsăritean al culturii Precucuteni I I I , aşa cum el
apare şi în aşezarea de la Luka-Vrubleveţcaia 10 şi în stratele superioare din
insula Mitikov11• După cum dovedesc formele, tehnica şi motivele ornamentale
ale ceramicii, ca şi statuetele din aşezarea de la Luka-Vrubleveţcaia, ele
corespund fazei Precucuteni I I I , dezvoltată organic din fazP!a ei anterioare.
Dar asupra acestui aspect al problemei nu putem stărui aici.

NOTE
1

H ortensia Dumitrescu, Şantierul Trrtian, SCIV, V, 1 - 2 , 1 954, p. 5 2 - 53.
Î ntre cele mai importante m onografii apărute in ultimii ani, cităm ; V. N. Danilenko,
Neolit Ukraini, Akademila Nauk Ukrainskoi SSR, I nstitut Arheologii, Kiev, 1 969
şi D. Ia. Telegin, Dnipro-Donetika Kulitura, Akademiia Nauk Ukrainskoi SSR,
I nstitut Arheologii, Kiev, 1 968.
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la. Telegin, O Kulititrno-tef'f'itorialinom Clenenii i periodiza,ţii 1\'eolita Ukrainî i Belof'usii '
Sovetskaia Arheologiia, Moscova, 1 971 , p. 6, fig. 1 (schiţa de hartă).
4 V. N. Danilenko, loc. cit.,
66 fig. 1 6/1 O, 1 1 , 12, 13, în faza IV a culturii Bug-Nistru,
la Samcinţi (pe Bugu meridional) .
.5 După D. Ia. Telegin , aceste faze corespund perioadei a I I -a a cronologiei sale (4500- 3800),
pe care o caracterizează drept faza dezvoltată a culturii Bug-Nistru. Intre cronologiile
stabilite de cei doi invăţaţi ucrainieni se constată un decalaj. I ntr-adevăr, V. N .
Danilenko (loc. cit., p . 1 49- 157 ş i tabloul sinoptic d e la fig. 154) pune începu tul
vechilor culturi neolitice răsăritene la mijlocul mileniului al VI I-lea î.e.n. şi împart e
ma terialele arheologice aparţinînd culturii Bug-Nistru şi Sursk-Nipru în şase peri
oade cronologice, u l timele două a V-a ( Savran) şi a VI ( H melni(î) reprezentînd
neoliticul tîrziu ( mijlocul mii. IV î.e.n.). In schimb, D. la. Telegin (loc. cit., p. 22, 23,
fig. 1 8), socoteşte începutul culturilor vechi ucrainene la o dat[t mai joasă, anume
la mijlocul mileniului VI î.e.n. (5500) şi construieşte cinci perioade arheologice,
primele două aparţinînd epocii neolitice, iar ultimele trei perioade eneoli ticului,
care durează pînă l a anul 2000 i.e.n. l n acest fel, decalajul dintre respectivele crono
logii reprezintă un întreg mileniu.
s V. N . Danilenko, loc. cit., p . 1 8 8 , fig. 1 39, 1, t, , 7 ; p. 22, fig. 3, faza VI, 5. Este surprinzător
faptul că aceste elemente precucuteniene au fost vehiculate de cultura Bug-Nistru
împreună cu ceramica sa proprie pînă in îndepârtata insulă Sursk, de la ca taractele
Niprului. Pc baza acestor importuri, V. N. Danilenko stabileşte con temporanei tatea
din tre eulturile Bug-Nistru şi Sursk·Nipru, care îşi încheie amîndouă evoluţia după
sClrşitul fazei VI. Cultura Sursk-Nipru va fi. asimilată de cultura Nipru-Doneţ ,
ajunsă la apogeu.
7 Vezi aşezarea Floreşti, pe Rău t. Săpături T. Passek, 1 956 - 57. In această aşezare, T. S.
Passek a descoperit u n vas de o formă conică asemănă toare cu cele două vase de la
Dealul-Viei, dar datind din faza Precucuteni Il (v. Novlie otkritiia territorii SSSR
i CJoprosi Dunaisko-DnestroCJskoge Mejdureciia, Sovet. Arch. 1 958, 1 . p. 28 şi urm.
fig. 6/8). Decorul spiralic trasează insă motive deosebite de acelea de p e vasele de l a
Dealul-Viei, realizate de data aceasta prin tehnica exciziei . T. Passek nu discută în
articolul citat această formă neobişnuită în m ediul local, singura menţiune fiind
legenda figurii respec t ive : "un mic picior de vas, gol în interior". Spre deosebire
de vasele de la Dealul Viei, marginea superioară nu este articulată, ci este retezată
brusc spre i nterior. Această margine este parţial deteriorată, prezentînd lateral
o mhă prelungire, ceea ce sugerează că vasul era probabil legat de o altă jumătate
similară, făcînd parte dintr-un vas dublu. De altfel, avem unele i ndicii că astfel
de mici vase de tipul "solniţă", cu corpurile conice, existau şi în aşezarea din faza
Precucuteni I de la Dealul Viei .
s H. Dumi lrescu, SCIV, V, 1-2, 1951• , p. 53 şi 55, pl. I l şi pl. V ; Materiale, 1 X, p . 56.
fig. 10, 1 1 , '12 .
9 D . l a . Telegin, Dnipro-Doneţika Kulitura, Kiev, 1968, p . 253.
10 l ncă de la primele descoperiri din aşezarea Precucuteni 1 de pe Dealul-Viei semnalam
un impuls înspre răsări t, ilustrat prin existenţa .n contextul ceramicii pretripolie.ne
de la Luka-Vrubleveţcaia a unor elemente decorative proprii ceramicii Precucuteni
1 ; cf. SCIV, V, 1-2, 1 95lt, p. 53 şi nota 1 ; S. N. Bibicov, Rannetripolskoe poselenie
Luka-VrubleCJeţkaia no Dnestre, Moscova, 1953, p. 354, pl. 62, pl. 67 fig. 8. Mate
rlalele arheologice din această aşezare se pot incadra foarte bine în faza Precucuteni
I I 1 , pe cînd celelalte materiale ceramice, pe care S. N. Bibicov le consideră ca ne
caracteristice pentru această aşezare (loc. cit. , pl. 65-69), ni se par totuşi inrudite
cu celelalte, deşi ceva mai vechi, şi ar putea corespunde unui nivel an terior, poate
corespunzînd cronologic, după unele indicii, fazei Precucuteni 1 l. V. N. Danilenko,
loc. cit. , p . 146, fig. 123, 3, 9 ; p. 154, fig. 128, 1, 3 , 5, consideră aceste elemente
ca locale şi le atribuie fazei VI ( H melni ţî) a culturii Bug-Nistru.
11 Ş i fragmentele ceramice descoperite în stratele superioare din i nsula Mi ticov, pe B ugul
Meridional (N. V. Danilenko, loc. cit.,. p. 74, fig. 28), prin decorul de linii incizate,
şiruiri de puncte, mici ovale scobite şi caneluri, sint tipice Precucuteni 1 1 1-Tripolie
A timpuriu şi nu arată nici un fel de legătură organică cu fazele anterioare ale culturii
Bug-Nistru. Teza sustinutA. de N . V. Danilenko a unei evoluţii autohtone, deşi
cu multiple inCiuenţe balcano-dunărene, pînă in această ultimă fază VI, a culturii
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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Bug-Nistru, rămîne totuşi foarte greu de urmărit. Î n schimb1 cultura Precucuteni
I I I apare ca o entitate de sine stătătoare, bine închegată, cu o dezvoltare destul d�
clară şi e bogat reprezentată prîn nurneroasrle aşezări cunoscute pe teritoriul patriei
noastre.

DEUX VASES D'U�"'E �'OR:\lE PARTICULitRE DECOUVERTS
DANS LA

STATION DE TRAIAN-DEALl'L VIEI

RESUME
Les fouilles de 1 961 entreprises par nous dans la station de TI·aian-Dealul Viei
(commune de Zăneşti, dep. de Neamţ) de la culture Precucuteni 1 , ont mis au jour, parmi
les res les d'une habitalio.1 et a co te de materiaux typiques de cetle culture, deux vases
d'une forme parliculiere, au fond pointu (fig. 1 et 2 ) ,
L a p âte grise, l a lechnique el les molifs du decor sont les rnernes que pour les au lres.
Yases decouv�rts dans celle meme station et sont dus au composant rubane de la cullure
Precucuteni. Il est donc ce1·tain que les deux vases en question ont ete travailles sur place.
Leur forme est ccpendanl etrangere au milieu precucutenien el ne lrouve pas ses pareilles
dans la ceramique des autres cul lures neo-eneolithiques du cen tre-est el du sud-est de
!'Europe. Les seules analogies d'ordre general se relrouven l dans les cul lures siluees plus
a !'est, celles du Bug-Dniestr el du Dniepr- Donetz, bien que les vases a fond pointu de ces
deux cul lures soient generalement plus grands el fassen t partie de la categorie des pots.
tandis que les vases de Dealul Viei son t plus petits et ont plulot !'aspect des cornets. I l
est cependanl certain que cette fo1·me n'est pas inventee sur place, rnais a ete empruntee
de la culture du Bug-Dniestr. Vu que les aires de diffusion des cultures Precucuteni et
du Bug-Dniestr ne se touchen t pas, nous devons trouver l'explication de cet emprunt.
Du moment que, selon le prof. V. N. Danilenko, la culture rubanee a notes de musique et
la IV' phase ( Samcinţî) de la culture du Bug-Dniestr (vers la fin du v• el le debut du IVe
millenaire av. n.e.) , auraient e le synchrones, nous serions tentes d'attribuer a la ceramique
rubanee a notes de musique le I'ole d'intermediaire pour la transmission de cette forme a
fond pointu au milieu culturel de Precucuteni 1 . Il n'y a cependant dans le repertoire des
formes de la culture rubanee aucune forme similaire, ce qui pourrait indiquer que celle-d
aurai t ele d'abord imitee en bois, explication qui ne nous salisfait point.
De la derniere phase, la VI' ( Hmelniţî) de la cullure de Bug-Dniestr, datent quelques
tessons de ceramiquc, etrangers au milicu local, qui, selon nous, ont des particulariles
decoratives proprc:; au s t.yle dynamique de la ceramique des phases Precuculeni 1 et I I .
ce qui nous determine a nous demander si ces deux cultures n'auraien t pu arriver en con
tact pendanl la phase V (Savran) de la culture du Bug-Dnieslr, c'est-a-dire aussi pendant
1 a phase Precucu leni I r , dont les resles ont ele decouverts tout pres de Dniestr (a Floreşli'
sur le Răul).
En tout cas, l'horizon culturnl Precucuteni 1 ne peut etre synchrone de la VI' phase·
de la culture du Bug- Dniestr, car il suit immediatement apres la ceramique rubanee a
notes de musique, contemporaine, selon N. V. Danilenko, de la IV• phase (Samcinţi) de la
culture du Bug-Dnieslr. En meme temps, le facies culturel de la stalion de Luka-Vrubleveţ
kaia, sur le Dniestr, aimi que des Lessons des couches superieures de l'île de Mitikov (surhttp://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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le Bug meridional), ranges par V. N. Danilenko, qui Ies considtlre developpes grâce a une
evolutîon locale, dans la VI' phase (Hmelniţt) de Ia culture du Bug-Dniestr, appartien
nent d'une manitlre cer taine a !'aspect oriental de la culture Precucuteni II 1, c'est-a-dire
a la phase Trypolie A, comme le prouvent les formes et le decor de la ceramique
de cette station, ainsi que la plastique anthropomorphe typique pour la phase
Precucu te ni II 1 .
LEGENDE DE S FI GURES
Fig. 1 . Les deux vases a fond pointu de Traian-Dealul Viei.
Fig. 2. 1 a et 2, dessins de deux vases de Traian-Dealul Viei ; 1 b, le decor developpe du
vase no. 1 a.
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Este cunoscut faptul că triburile neo-eneolitice şi-au întemeiat aşezări
mai întotdeauna pe cursul apelor, fie în văile, fie pe terasele acestora, in preaj
ma unor bogate i woare, pe grinduri sau ostroave, deci, fără excepţie, lingă
o sursă de apă. Au fost evident avuţi in consideraţie şi alţi factori decit sursele
de apă, ca de pildă apropierea de sursele de materie primă necesară confecţio
nării uneltelor, de zone bogate in hrană (vinat, pescuit), de păşuni sau terenuri
mai slab impădurite, care nu cereau eforturi prea mari pentru defrişarea şi
transformarea lor in pămînturi cultivabile, dar pe prim plan s-a aflat invariabil
apa potabilă indispensabilă vieţii omului şi animalelor pc care le creştea.
De la această regulă general valabilă, nu s-au abătut nici triburile cul
turii Precucuteni de-a lungul celor trei faze de evoluţie ale ei.
Pînă in prezent, pentru prima fază a acestei culturi - Precucuteni 1
aşezările cunoscute sînt puţine, sigure fiind doar cele de la Traian-Dealul
Viei t, Eresteghin 2, Bancu 3, Borleşti 4 şi probabilă una, distrusă acum, aflată
pe teritoriul oraşului Sf. Gheorghe 5• In ceea ce priveşte aşezarea de la Rugi
neşti 6, o vom lăsa in afara discuţiei, deoarece materialele rezulate din cerce
tarea efectuată la această aşezare nu au fost publicate, şi in acelaşi timp nici
nu ne-au fost accesibile, aşa incit nu putem preciza dacă aparţine fazei Pre
cucuteni l sau 1 1 .
Pl'imele patru aşezări menţionate mai sus sint situate pe terase. Aceea
de la Traian-Dealul Viei (care continuă să fie impropriu numită de către unii
cercetători "Zăneşti" ) se află pe botul unei terase mijlocii a Bistriţei, la poalele
căreia curge pîrîul Bahnei, abundent alimentat de bogate izvoare situate tot la
baza terasei 7 (fig. 1 f 1 ; 3f 1 ). Aşezările de la Eresteghin şi Bancu au aceeaşi
poziţie relativ dominantă, ocupind de asemenea boturile unor terase mijlocii
cu izvoare şi pîriuri in imediată apropiere, in timp ce aşezarea de la Borleşti
este situată pe terasa inferioară a pîrîului Nechit. Aşezarea de la Sf. Gheorghe
pare să fi fost plasată tot pe o terasă, a Oltului , dar actualmente este complet
distrusă. Nu cunoaştem deocamdată aşezări de alt tip, dar, dat fiind numărul
extrem de redus al staţiunilor Precucuteni 1 (semnalate pînă la această dată),
cercetările viitoare ne pot rezerva suficiente surprize. Aceasta cu atit mai
mult cu f'it, în faza Precucuteni I I , varietatea locurilor alese pentru aşezări
este remal'cabilă.
lncă înainte ca faza Precucuteni 1 să-şi fi încheiat evoluţia şi locuirea
de la Traian-Dealul Viei să se fi terminat, anumite grupuri precucuteniene
-
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au intemeiat, la o mică distanţă de Piatra Neamţ, aşezarea de la Izvoare 8
(fig. 2{1 ), a cărei evoluţie se desfăşoară însă de-a lungul fazelor următoare,
I I şi I I I ale culturii Precucuteni.
De data aceasta este ales un loc jos şi deschis, într-o depresiune, acelaşi
fiind şi cazul aşezării de la Trudeşti- Ghigoeşti 8 (fig_ 2{2), al cărei început
se plasează însă in plină fază I l . Cam în acelaşi timp cu aşezarea: Izvoare f,
incepe şi locuirea de la Larga Jijia 10, aflată pe un grind plat . Tot în Precucu
teni II continuă să fie locuite şi terasele joase, ca în cazul uneia dintre aşezările
de la Vlădeni u , de pe terasa inferioară a Jijiei, precum şi terasele mijlocii
(mai precis boturile acestora), cum dovedesc aşezările de la Mîndrişca 1 2
şi Tîrpeşti 13 ; prima îşi incepe existenţa în faza Precucuteni I I , sfîrşind pro
babil Ia începutul fazei Precucuteni I I ; cea de-a doua incepe înainte de sfîrşitul
fazei I I şi continuă fără întrerupere pînă Ia sfîrşitul fazei I I I (fig. '1 /2 ; 3j2).
Dacă cercetările viitoare vor dovedi că primii precucutenieni au ocupat
exclusiv terase mijlocii şi joase, evitînd depresiunile, grindurile şi văile, va
fi greu de aflat explicaţia fenomenului, petrecut de-a lungul fazelor I I şi I I I ,
care ar f i dus Ia renunţarea avantajului oferit d e poziţiile mai înalte. Cu atit
mai .mult cu cit în unele cazuri, cum ar fi de pildă acela al aşezării de Ia Tru
deşti- Ghigoeşti, aşezarea este situată in imediata apropiere a unor dealuri
şi terase destul de uşor de apărat. Să ne aflăm oare in faţa unei perioade de
mare linişte şi de deplină securitate ; să se fi petrecut intr-o perioadă de timp
relativ scurtă - schimbări climatice esenţiale (perioadă de secetă, mutări ale
cursurilor rîurilor ?), sau alta să fie explicaţia ? Pentru lămurirea problemei,
va trebui in primul rind să se aprofundeze şi lărgească sfera cercet.�rilor aşe
zărilor fazei Precucuteni 1 .
Se mai cere insă semnalat, i n legătură c u aşezările Precucuteni I l ,
un fapt oarecum ciudat pentru Moldova. Din descrierea aşezării Vlădeni,
rezultă că ea "se prezintă sub forma unei movile rotunde cu un diametru de
40 m şi o înălţime de 1 m" 14• Este vorba aici de un mic mamelon natural
folosit pentru aşezare, sau a cunoscut şi Moldova (cel puţin în şesurile rîurilor
din nordul regiunii) tipul de aşezare Leii din cîmpia Dunării ? Evident şi acestei
întrebări, ca şi multor altora, va trebui să-i răspundă cercetările viitoare.
In faza a I I I-a şi ultimă din evoluţia lor, precucutenienii ocupă cu pre
dilecţie terase medii şi superioare, ca în cazul aşezărilor de Ia Traian-Dealul
Fintinilor 1 5, Tirpeşti 16, Tg. Negreşti 17, Andrieşeni 18, Costişa 19, Aldeşti 201
Calu 2 1, Ţolici 22, etc. , dar e a s e aşază deopotrivă ş i pe terasele inferioare ale
rîurilor, cum ar fi de pildă la Vlădeni 23 ( Gîtul Lupului) sau Ciorani, nepărăsind
nici locul deschis din depresiunea de Ia I zvoare şi ocupînd şi insulele Bis
triţei - aşezarea Văleni 24, rămasă azi, în urma schimbării albiei Bistriţei,
pe malul rîului.
Constatăm, deci, pentru ultimele două faze ale culturii Precucuteni
(şi nu excludem nici peil.tru prima), o mare varietate de tipuri de aşezări.
Se pare că poziţia dominantă, uşor de apărat, nu devenise încă una din condiţii�
le majore in alegerea locului pentru întemeierea unei aşezări. Ct·edem, pe de
altă parte, că ar fi inutil să încercăm să căutăm la triburile vecine sau la cele
ale culturilor Criş şi liniară din Moldova originea tipului de aşezare precucu
teniană, deoarece, pe de o parte, aşa cum am văzut, locurile alese sînt de o
remarcabilă varietate, iar pe de altă parte, condiţiile geografice în care şi-au
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desfăşurat viaţa triburile moldoveneşti erau diferite de acelea ale vecinilor
lor care trăiau în valea Dunării. Realităţile arheologice nu ne permit o j ude
care simplistă a faptelor ; nu putem afirma, pentru Moldova şi sud-estul Transil
vaniei, că triburile neoliticului vechi s-au aşezat în locuri joase, de-a lungul
apelor, ca mai apoi, evoluind, să-şi inchege aşezările exclusiv pe terase din
ce în ce mai înalte 25• Se cunosc in Moldova, mai ales pentru cultura ceramicii
liniare, staţiuni situate deopotrivă in zone joase, cît şi pe terase medii, aşezate
lnsă învariabil, toate, fie pe cursul apelor, fie in preajma izvoarelor. Aceasta
este singura regulă de la care triburile neo-eneolitice nu s-au putut abate
niciodată.
Un fapt de o deosebită importanţă se cuvine remarcat în cazul aşezări
lor de la Tirpeşti şi Ţolici. In pădurea Ţoliciului, la cîţiva km distanţă de cele
două staţiuni (mai departe de prima, mai aproape de cea de-a doua), se află
cîteva bogate izvoare de apă sărată. O cercetare amănunţită, făcută in preaj ma
lor, a dus la descoperirea a numeroase fragmente ceramice care atestă cunoaş
terea şi folosirea acestor saline încă din Precucuteni I I I . Situaţii similare mai
există în Moldova şi se vor mai semnala desigur şi altele.
O problemă care a suscitat numeroase discuţii in literatura de speciali
tate a fost şi aceea a şanţurilor care imprejmuiau aşezările neolitice. Azi mai
toţi cercetătorii concordă in a le atribui ca rol funcţional pe acela de apărare.
Pînă a nu fi fost semnalat şanţul imprejmuitor de la Vădastra, atribuit
de descoperitor fazei Vădastra 1 , deci culturii Vinca A, 26 cea mai veche lucrare
neolitică de apărare cunoscută pe teritoriul României era aceea de la Traian
Dealul Viei - Precucuteni 1 27•
Şanţul de apărare din această ultimă staţiune a fost săpat incepind
puţin deasupra nivelului de bază al stratului de pămînt cafeniu inchis, în
care se află şi depunerile neolitice. Deci operaţia s-a executat curind după
intemeierea aşezării sau chiar în primele momente ale locuirii. Lărgimea gurii
lui variază intre 4-5 m, în profil are o formă relativ triunghiulară cu fundul
de cele mai multe ori rotunjit, uneori însă ascuţit. Faţă de nivelul actual al
solului, fundul şanţului se află la adîncimi ce variază între 1 ,75-2,55 m, iar
faţă de nivelul de la care a fost săpat adincimea lui variază între 1 ,40 - 1 ,85 m.
ln funcţie de porţiunea precizată pînă in prezent lungimea şanţului pare să
fi fost în jur de 300 m (fig. 1 /1 ) . 28• Pentru săparea lui s-au deplasat aproxima
tiv 1490 ± 2 % m.c. de pămînt ; fapt destul de remarcabil dacă se au in vedere
uneltele cu care s-a lucrat la acea vreme.
Potrivit aprecierii cercetărilor de la Traian-Dealul Viei, adîncimea pe
alocuri relativ mică a şanţului şi panta lină a laturilor sale nu-i dădeau un
coeficient suficient de rezistenţă, şi de aceea se va fi ridicat probabil în spatele
lui o palisadă înaltă de stîlpi, poate cu împletitură de nuiele. Urmele unui val
nu au fost descoperite, pămîntul scos din şanţ, fiind desigur folosit la construi
rea locuinţelor. Cea mai mare parte a şanţului de apărare a fost treptat
umplută cu un pămînt cafeniu închis, amestecat cu pietre, oase, fragmente
ceramice (în unele cazuri cu vase aproape întregi ) şi chiar cu unelte întregi
sau fragmentare, scurse toate din stratul de cultură, după părăsirea aşezării.
Porţiunea centrală a părţii superioare a umpluturii este constituită dintr-un
pămînt negricios, tasat, amestecat eu pietre şi puţine cioburi. Ea reprezintă
o depunere destul de tîrzie, acumulată după ce începuse să se formeze humusul
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actual. Reiese deci clar că umplerea şanţului de la Dealul-Viei s-a făcut treptat,
de-a lungul unei mari perioade de timp, fără nici o intervenţie intenţionată 28.
Fenomenul este explicabil, botul acestei terase nemaifiind locuit în nici una
din perioadele posterioare culturii Precucuteni 1 . Faptul pare surprinzător,
întrucît locul era propice aşezării unor grupe umane, iar în Moldova numărul
staţiunilor care să aparţină unei singure culturi este destul de redus. ln ceea
ce priveşte sistemul de apărare al celorlalte două aşezări contemporane
(cele de la Sf. Gheorghe şi Borleşti, fiind distruse, nu mai pot face obiectul
unei cercetări ), nu dispunem de nici o informaţie. Credem în posibilitatea
existenţei unor şanţuri de apărare atît la Eresteghin, cît şi la Bancu, dar
deocamdată, în lipsa unor date certe, ne vedem limitaţi doar la enunţarea
unei ipoteze de lucru.
I ntr-o situaţie similară se află din păcate şi cunoştinţele noastre în
legătură cu eventualele fortificări ale aşezărilor de tip Precucuteni 1 1.
Mai mult decit atîta - lucrurile se complică, doarece, aşa cum am
subliniat, aşezările din această fază sînt plasate şi în locuri joase, deschise,
accesibile deci pe toate laturile, şi un eventual şanţ, de apărare trebuia în mod
obligatoriu să împresoare intreaga aşezare. ln acest fel, volumul de muncă
necesară săpării unui şanţ de apărare era infinit sporit. Dar, repetăm, nu
dispunem de informaţii in legătură cu această problemă nici in cazul aşezări
lor situate in locuri joase, nici în acela al aşezărilor plasate pe înălţimi. Avind
însă în vedere că precucutenienii săpaseră şi folosiseră încă din prima fază
şanţ,ul de apărare, ni se pare aproape exclus ca cel puţin parţial să nu-şi fi
întărit şi aşezările din faza a 1 1 -a. In sprijinul acestei ipoteze credem că vine
şi descoperirea, de la Tîrpeşti, a unui şănţuleţ ce datează din primul moment
al aşezării triburilor precucuteniene pe terasa Topoliţei, adică de la sfîrşitul
fazei Precucuteni I I (fig. 1 /2). Este adevărat că, datorită dimensiunilor lui
reduse, adîncimea variind între 1 ,40 - 1 ,70 m (in medie nedepăşind 1 ,50 m),
iar lărgimea gurii între 1 ,20- 1 ,75 m, nu credem să fi fost un adevărat şanţ
de apărare. A avut probabil o funcţie de ordin gospodăresc, poate fusese
făcut pentru paza vitelor sau avea alt rol, care deocamdată ne scapă ; spre
cele două extremităţi dinspre rîpă el este mai puţin adînc decit în zona cen
trală. In orice caz, aparţine sigur nivelului de locuire precucutenian, fiind să
pat chiar de la baza lui, deci, aşa cum notam mai sus, din primele momente
ale locuirii, care la Tirpeşti a început la sfîrşitul fazei Precucuteni 1 1 . Lung
de aproximativ 98 m, închidea o suprafaţă de aproximativ 630 m 2 şi pentru
săparea lui s-au scos în jur de 160 ± 5 % m.c. de pămînt.
In general, avea profilul literei V, cu virful rotunjit sau pur şi simplu
retezat şi conţinea în umplutură materiale precucuteniene şi în unele cazuri
chiar şi citeva fragmente ceramice liniare, lucru de altfel firesc, deoarece
pentru săparea lui precucutenienii au fost siliţi să răvăşească şi depunerile
purtătorilor culturii cu ceramică liniară 30• Interesante sînt două observaţii :
in primul rînd cele trei alveolări precucuteniene identificate şi contemporan e
cu şanţul mic se aflau toate în afara limitelor lui şi, în al doilea rînd, şănţuleţul
a fost foarte repede şi int�nţionat dezafectat, două dintre locuinţele precucu
tenienc tîrzii ( 1 I I final) fiind parţial construite deasupra lui. Deoarece la
Tîrpeşti există şi o locuire liniară, subliniem încă o dată, pentru evitarea
oricăror confuzii, că această locuire nu numai că depăşeşte limitele şănţuleţuhttp://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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lui care a fost săpat din nivelul precucutenian, dar în umplutura acestuia găsim,
pînă la fund, fragmente ceramice precucuteniene ; prin urmare, şanţul nu poate
fi atribuit aşezării Iiniare, deşi, aşa cum am notat mai sus, şi alveolările pre
cucuteniene contemporane şănţuleţului sint in afara limitelor acestuia.
Cit priveşte faza Precucuteni I I I , deşi cunoştinţele noastre rămîn încă
lacunare, avem totuşi precizat, in aşezarea de la Tirpeşti, traseul unui şanţ
de apărare datind din această vreme (fig. 1 /2) 31•
Lung de aproximativ 1 29 m, şanţul închidea perfect întreaga zonă,
aproximativ 1 160 m2, locuită în faza Precucuteni I I I , nici una din locuinţele
de suprafaţă precucuteniene nedepăşindu-i limitele. Adîncimea lui variază
între 1 ,50- 1 ,90 m (de la nivelul de la care a fost săpat), iar lărgimea gurii
intre 3-3,30 m, calculată cu aproximaţie, deoarece şanţul de apărare al
aşezării Cucuteni A din aceeaşi staţiune, urmărind aproape acelaşi traseu ,
a fost parţial săpat în vechiul şanţ precucutenian. Există însă şi zone unde
şanţul cucutenian fiind săpat în chiar interiorul celui precucutenian, n-a
distrus laturile acestuia din urmă. ln profil, forma şanţului este in general
aceea de pilnie cu gura largă, dar cu pante uneori destul de abrupte şi fundul
rotunjit. Pentru săparea lui s-au deplasat aproximativ 440 ± 4% m.c. de
pămînt. Nu s-a constatat urma vreunui val construit din pămîntul scos din
şanţ şi înclinăm să credem că şi acestuia, ca şi celui de la Traian-Dealul Viei,
i-a fost sporită eficacitatea printr-un gard înalt construit din stilpi şi impleti
tură de nuiele care însă nu a fost distrus printr-un incendiu, deoarece nicăieri
de-a lungul şanţului nu au fost descoperite urme de cărbune sau cenuşă.
Din informaţiile de care dispunem pînă în prezent, nu se mai cunosc
sisteme artificiale de apărare in alte staţiuni Precucuteni I I I , dar, ca şi în
cazul aşezărilor Precucuteni I I, aceste lacune sint de pus pe seama cercetării
limitate de cele mai multe ori la mici sondagii.
Există însă şi cazuri în care un sistem de fortificaţie mai recent a putut
distruge total sau parţial vechile şi evident mai puţin amplele şanţuri precu
cuteniene. ln cazul aşezării de la Costişa-Dealul Cetăţii, spre exemplu, noi
bănuim că cele două şanţuri de apărare din epoca bronzului plasate pe şaua
ce leagă botul terasei de restul ei 32 ar fi putut avea acelaşi traseu cu un even
tual şanţ precucutenian pe care I-ar fi putut distruge cu ocazia săpării lor.
Probabil numai o intimplare a făcut ca, şi Ia Tîrpeşti, cucutenienii,
urmînd traseul şanţului mai vechi - precucutenian - să nu-l desfiinţeze
pe acesta din urmă.
.
Concepţia care a stat la baza sistemului de fortificate a aşezărilor pre
cucuteniene cunoscute pînă în prezent este' deci deosebit de simplă. Ocupind
boturi de terase, s-au folosit ripele naturale separindu-se zona locuibilă de
restul terasei printr-un şanţ de adîncimi variabile, cu pante mai mult sau mai
puţin abrupte şi cu o posibilă îngrăditură in spate. Eficacitatea era probabil
satisfăcătoare, iar apărarea era îndreptată atît impotriva altor grupări umane,
cît şi impotriva animalelor. Nu este, credem, lipsit de importanţă să semnalăm
că în fundul şanţului Precucuteni I I I de la Tîrpeşti a fost descoperit scheletul
întreg al unui animal care, o dată căzut acolo, nu a mai putut ieşi din şanţ.
Rămîne însă de văzut dacă şi cum au fost fortificate aşezările din văile
rîurilor, cele de pe grinduri, precum şi acelea situate în locuri joase şi
deschise.
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O altă problemă căreia vor trebui să-i răspundă de asemenea viitoarele
.cercetări este aceea a existenţei sau inexistenţei fortificării artificiale a aşezări
lor culturii liniare (şi poate chiar ale culturii Criş) de pe teritoriul Moldovei.
Intrucit se cunosc aşezări ale culturii ceramicii liniare întărite, ca de
pildă aceea de la Ktiln-Liendenthal 33, nu ar fi deloc exclus ca şi triburile din
Moldova ale acestei culturi să-şi fi fortificat aşezările. In acest caz, precucu
tenienii ar putea fi tributari şi pe această linie purtătorilor culturii ceramicii
liniare şi aceasta cu atit mai mult cu cît deocamdată de la triburile giuleştene
nu au rămas resturi care să dovedească folosirea unor şanţuri de apărare.
Primele sisteme artificiale de apărare cunoscute pînă în prezent în Muntenia
-datează din faza Spanţov a culturii Boian 34•
Triburile cucuteniene au preluat, printre altele, de la precucutenieni ,
:şi obiceiul fortificării artificale a aşezărilor, pe care I-au desăvîrşit cu atit
mai mult cu cît, trăind probabil într-o perioadă mai frămîntată, cu mişcări
mai ample de populaţie au preferat, mai ales în faza Cucuteni A, să se stabi
lească pe locuri inalte, uşor de apărat, deşi au continuat să ocupe şi zone mai
joase.
Este de necontestat că factorul social-economic, precum şi evoluţia
forţelor de producţie, au j ucat un rol de prim ordin în evoluţia sistemelor
defensive. Trebuie insă avut in vedere că, în linii mari, uneltele triburilor
neo-eneolitice nu indică o rapidă şi radicală evoluţie, ele rămtntnd simple
unelte de piatră, os, corn sau lemn, aşa incit săparea şi evacuarea pămîntului
.a cerut de-a lungul întregului neo-eneolitic aproximativ acelaşi efort. Ceea
-ce a dat probabil triburilor cucuteniene posibilitatea nnor eforturi mai sus
ţinute, care au dus la sisteme de apărare mai eficace şi mai variate, a fost
numărul infinit mai mare al miinii de lucru. In timp ce la Tirpeşti in nivelul
precucutenian s-au identificat numai zece locuinţe, la Truşeşti au fost des
-coperite 93 locuinţe Cucuteni A, la Hăbăşeşti 44 locuinţe şi aşa mai departe ;
reies, credem, cu claritate, diferenţele mari în ceea ce priveşte numărul mem
brilor comunităţilor respective.
In concluzie, putem spune că : încă din prima fază a culturii Precucuteni
se cunoaşte şi se practică sistemul fortificării aşezărilor, preluat după părerea
noastră de la triburile liniare şi că, destul de probabil, el este folosit şi în faza
Precucuteni I I , fază în care încă nu a fost documentat. In Precucuteni 1 II
nu mai există dubii asupra acestei probleme.
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Problemele neoliticului carpato-nipro11ian, in lumina săpăturilor de la lz11oarele, in
SCIV, VII, 1 956, 1-2, p . 54 ; idem, lz11oare. Săpăturile din 1936-1948, Bucureş t i,
1957, p. 5-1 18. Conducătorul săpăturilor de la I zvoare atribuie stratul Izvoare
11 culturii Boian, datîndu-1 t 1lr-o perioadă contemporană aşezării de la Dealul Vie i ,
iar stratul I zvo1re I2, culturii "Tripolie A". ln fond, aşa cum au arătat atit Vladimit·
Dumitrescu (La ci11ilisation de Cucuteni, în Berichten 11an de rijksdienst 11oor het
oudheidkundig bodenmonderzoek, Amersfoort, 1 959, p. 12) cit şi Al. Alexandrescu
(O 11toroi faze do kukutenskoi kulturl, In Dacia, NS, V, 1 961, p. 30), stratul Izvoare I t
apar�ine In mare fazei Precucuteni II, iar I zvoare 1 2 culturii Precucuteni III.
8 C . Matasă, Deux stations a ceramique peinte de Molda11ie, in Dacia, VI I-VIII, 1937-1 940,
p. 69, fig. 1 ; 3. ln această aşezare am efectuat săpături In cursul anilor 1 969-1 970.
1 0 Şantierul Palea Jijiei, In SCI V, III, 1952, p. 43-44 ; 47-51 ;
A. D. Alexandrescu,
op. cit, p. 21-37.
11 Şantierul 11alea Jijiei, loc. cit, p. 41-43.
1 2 Al. Vulpe, Descoperiri arheologice pe cursul mijlociu al Siretului, în ArhMold, I, 1 961,
p. 64-66 ; Gh. Bichir şi Eug. Dogan, Săpături arheologice la Mindrişca, In Materiale,
VIII, 1 962, p. 291-299 ; Gh. Bichir, Săpăturile de la Mlndrişca, in Materiale, IX,
1970, p. 113 şi urm.
13 S. Marinescu-Bîlcu, Sondajul de la Tirpeşti, în Materiale, VIII, 1 962, p. 236-242 ; idem,
Unele probleme ale neoliticu!ui moldo11enesc tn lumina săpăturilor de la Tlrpeşti, în
SCIV, 1 9, 1 968, 3, p. 395-422.
" Vezi nota 11.
1 5 Vladimir Dumitrescu, La station prehistorique de Traian (Fouilles de 1936, 1938 şi 1940 },
în Dacia, IX-X, 1 941-1944, p. 22-109 ; H . Dumitrescu , Şantierul arheologic Traian,
în SCIV, III, 1 952, p. 1 21-136, ibidem, IV, 1 953, 1-2, p. 47-61 ; ibidem, V, 1 954,
1-2, p. 38-39 ; ibidem, VI, 1 955, 3-4, p . 462 ; Materiale, III, 1957, p. 1 1 5-124 ;
Materiale, V, 1959, p. 197 ; Materiale, VII, 1961, p. 97-1 00 ; H. şi VI. Dumitrescu,
Săpăturile de la Traian-Dealul Fintinilor, In Materiale, VI, 1 959, p. 1 61-162.
1 8 Vezi nota 13.
17 A. Niţu, Aşezarea cu ceramicd de facturd precucuteniană de la Tg. Negreşti, In SCŞ laşi,
VI, 1 955, 1-2, p. 1-26.
1 8 A. Florescu, Săpăturile de la A ndrieşeni, In Materiale, V, 1 959, p. 329-335 ; ibidem,
VI, 1 959, p. 1 1 8-1 28.
u C. Matasă, Cercetări din ... , loc. cit, p. 120 ; Al. Vulpe şi M. Zămoşteanu, Săpăturile de
la Costişa, In Materiale, VIII, 1 962, p. 309-311 .
20 Informaţie Viorel Căpitanu.
2 1 R. Vulpe, Les fouilles de Calu, în Dacia, VII-VIII, 1 940, p. 14-63. Autorul exclude
posibilitatea unei locuiri precucuteniene la Calu, dar unul dintre vase (fig. 1 9/1)
nu poate fi atribuit decit culturii Precucuteni III.
n Aşezare identificată de noi.
:�:� · vezi nota 1 1 .
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C. Matasă, op. cit, p. 1 1 6 ; H. Dumilrescu, Cercetări arheol<Jgice la Văleni (Jud. 1\"eamţ) ,
i n SCIV, I l , 1 950, p. 1 9-33.
Hecent a apărut o lucrare (N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa, Em. Zaharia, Aşe2 ări
din Moldova. De la paleolitic pînă la secolul al X VIII-lea, Bucut·eşti, 1 970), în care,
discutlndu-se, printre altele, şi aşezările precucuteniene din Moldova, se afirmă
(p. 30) că cele cîteva resturi din "faza Larga Jijia" (numită impropriu astfel) se
întîlnesc numai în locuri cu poziţie joasă şi că puţinele aşezări situate pe reliefuri
inalte aparţin numai fazei I zvoare 1 2 (denumire de asemenea improprie). Ca urmare
se trage concluzia, neîntemeiată după părerea noastră, că în faza tîrzie a culturii
Precucuteni aşezările s-au extins pe locuri inalte caracteristice pen tru staţiunile
Cucuteni A (p. 30). Lucrarea citată nu are însă în ved�re decît unele dintre aşezările
precucuteniene din Moldova şi în primul rind pe acelea in care nu s-au efectuat
săpături.
Date fiind însă concluziile generale de geografie istorică ce se pot trage din
analiza si tuaţiilor arheologice, este necesară o prezen tare cît mai fidelă a acestor
situatii. Cu riscul de a ne repeta, sîntem nevoiţi să arătăm că, din cele 5 aşezări
cunoscute din faza Precucuteni 1, 4 sin t situate pe terase medii, iar una pe o terasă
joasă, în timp ce In fazele Precucuteni I l şi I l 1 nu se remarcă vre-o preferinţă in
această privintă. Mai mul t decit atita - chiar în faza Cucuteni A, cind marea
majoritate a aşezărilor vor fi situate pe înălţimi şi "cetăţui", se intilnesc aşezări
şi în locuri joase, pe ostroave ele.
C. Mateescu, Contribution a l'etude des fosses neolithiques du Bas Danube ; le fosse de la
station de Vădastra, în Actele celui de al V li-lea Congres Internaţional de ştiinţe
preistorice şi protoistorice, Praga, August, 1 966, Praga, 1970, p. 456. Autorul con
sideră că şanţul care înconjoară staţiunea a avut un rol analog unui gard care împie
dica fuga animalelor domestice şi in trarea celor sălbatice.
H. şi V ladimir Dumitrescu, Şantierul arheologic Traian, în Materiale, I X , 1 970, p. 47
şi urm .
Ibidem. Pe baza informaţiilor primite de la Vladimir Dumitrescu, FI. Marinescu (Aşezări
fortificate neolitice din România, in Studii şi comunicări, Arheologie- lstorie, 1 4 ,
S,i biu, 1 969, p. 1 3-1 4) se ocupă ş i d e şanţul d e apărare d e l a Traian-Dealul Viei,
afirmînd : "Nu ştim să se fi precizat momentul exaet al săpării şanţului, mai precis 
dacă purtătorii culturii Precuculeni 1 de la Traian-Dealul Viei au locuit intii botul
de deal şi abia apoi îşi vor fi construit şanţul, sau dacă nu cumva lucrurile s-au
petrecut invers" (p. 13) şi mai departe "lipsa unor informaţii mai amănunţite nu
ne îngăduie s1i precizăm dacă la Traian-Dealul Viei s-a surprins sau nu faza incipientă
de folosire a şanţului de apărare" (p. 1 4 ) .
Autorul citat creează aici o falsă problemă. Dacă l a Traian-Dealul Viei am
fi avut o aşezare cu mai multe straturi de cultură, ar fi fost necesar să se precizeze
cărui strat ii aparţine şanţul de apărare, Cum însă in această staţiune nu există,
aşa cum s-a subliniat in repetate rînduri, decît un singur strat de cultură unitar, cu
două niveluri, din punct de vedere istoric nu are prea mare importanţă dacă triburile
de acolo şi-au săpat şanţul chiar în primul moment al stabilirii lor pe terasă sau
puţin după aceea. De altfel, credem că nici nu I-ar fi putut săpa înainte de a se
instala pe deal. Et·a normal, şi au torii săpăturilor de la Traian au subliniat acest
lucru, ca, de îndată ce s-au instalat pe Dealul Viei, oamenii să fi săpat şanţul, con
struindu-şi in paralel locuinţele, cu pămîntul scos din el. De allfel, şanţul rămînînd
deschis In perioada funcţionării aşezării şi un timp chiar şi după părăsirea acesteia,
malurile lui au fost supuse eroziunilor şi astfel aproape niciodată nu se poate
preciza exact punctul de unde s-a inceput săparea lui (ne referim exclvo;iv la şanţurile
neolitice fără val, deoarece la acelea cu val sit•1aţia este diferitll.).
H. şi Vladimir Dumitrescu; op. cit., p. 47 şi urm.
S. Marinescu-Bilcu, Unele probleme ale neoliticului .. , p.· 406, fig. 1. Dindu-i lui FI.
Marinescu unele informaţii in legătură cu acest şăntuleţ, ii semnalam că in umplutura
lui au fost găsite atît fragmente ceramice precucuteniene, cit şi unele aparţinînd
. culturii ceramicii Iiniare, ultimele datorate străpungerii nivelului liniar cu ocazia
săpării şanţului. Din păcate FI. Marinescu (op. cit., p. 1 5) susţine că "din umplutură
s-au recoltat fragmente ceramice Iiniare şi precucuteniene atip ice" (sublinierea
noastră). Dar, din moment ce materialul este precucutenian, nu mai poate fi şi
.

·

atipic.
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S.Marinescu-Bilcu, op. cit, p. 406, fig. 1 ; 10. Recent, 1 . T. Dragomir (Aşezarea neolitic/i
fortificată din aria aspectului cultural Stoicani-Aldeni de la Suceveni, in Memoria
A ntiquitatis, 1 1 1 , 1 971 , p. 145 şi urm), susţine că şanţul mare de apărare de la Tirpeşti
este in fond un şanţ cu prag, similar aceluia descoperit la Suceveni. La această con
cluzie bănuim că a ajuns ghidindu-se exclusiv după fotografia publicată de noi
(care de altfel este făcută într-o porţiune in care se afla pe lîngă cele două şanţuri
şi o groapă veche ; v. S. Marinescu-Bîlcu, op. cit, fig. 10), fără a ţine seama nici de
textul şi nici de planul care o însoţeau. Noi am arătat clar (S. Marinescu-Bilcu .
op. cit, p. 4 1 1 ) , că : "locui torii din faza Cucuteni A şi-au întărit aşezarea cu un şanţ
de apărare ; întrucît traseul vechiului şanţ al aşezării precucuteniene era probabil
reprezen tat d� o alveolare, cucutenienii şi-au săpat şanţul aproximativ de-a lungul
vechiului traseu, lărgindu-1 şi adincindu-1 parţ.ial. Numai astfel ne putem (·xplica
d e ee in u nele zone intiln im şanţul mai nou s;1 pat in cel vech i, in alte zone ctoui"t
şanţuri alăturate, despărţite in profil dom· in partea lor inferioară (fig. 1 0 ) , iar în
allele numai o lărgire a şanţului precucutenian". De altfel, in aria nici unei cul turi
nu cunoaştem un şanţ dublu cu creastă mediană îngustă, deoarece aceasta, necon
solidată in nici un fel, s-ar fi prăbuşit din vechime. l . T. Dragomir (op. cit ) recu
noaşte totuşi la Tirpeşli existenţa a trei şanj.uri - şănţuleţul mic precucutenian şi
două şanţuri de apftrare - unul Precucuteni I I 1 şi allul Cucuteni A1 (atribuit greşi t
de au tor acestei faze). Dar atunci 1 . T. Dragomir ar trebui să se decidă ; sau est e
vorba de un şanţ cu prag (creat arbit r·ar de el) sau , dimpotrivă , sint (aşa cum de
altfel am arătat) două şanţuri aparţinînd celor două locuiri principale de la Tlrpeşti
una din faza Prccucu teni I I I , cealaltă din faza Cucuteni A (nu A 1 ) . O discuţie mai
amplă asupra acestei probleme v. S. Marinescu-Bîlcu, De ce nu se poate ''orb i de
analogii tntre şan1urile de la Tirpeşti şi cele de la Suceveni, în SCJ V, 23, 1 972, 3.
p. 433-HO.
3 2 Al. Vulpe şi l\L Zămoşteanu, op. cit, p. 309. Autorii datează cele două şanţuri descoperite.
in epoca bronzului.
33 \V. B u t ller, Der Donauliindische und der Westliche Kulturkreis der Jiingeren Steinzcit.
Berlin şi Leipzig, 1 938, p. 3 şi urm. pl. 24. FI. Marinescu (op. cit, p. 9-10) susţine
că "dezvoltarea forţelor de producţ.ie ale triburilor cu ceramică liniară pătrunse in
zona carpato-danubiană ca şi ale celor specifice celorlalte culturi din neolilicul vech i
al aceleiaşi arii geografice, nu ne arată că a fost atinsă treap ta care să facă necesară
şi posibilă fortificarea aşezărilor". Acelaşi autor spune (p. 1 0 nota 1-'t) că : "in întregul
Orient Apropiat nivelul forţelor şi al relaţiilor de producţie atinsese acel grad de dezvol
tare care făcea necesară ridicarea unor lucrări defensive (sublinierea noastră) lncă
din prima etapă a neoliticului". Nu ştiam însă pină acum nici că ridicarea forţel01·
de producţie cere imperios ridicarea unor lucrări defensive şi nici că uneltele trihuri
lor aceramice ar fi fost net superioare acelora ale triburilor liniare, aceasta fii ntl
concluzia logică ce reiese din afirmaţiile autorului citat.
De altfel, dacă purtătorii culturii cu ceramică liniară au fost capabili să-şi
imprejmuiască aşezările cu şanţuri in zonele lor de origine, nu vedem de ce n-ar
fi făcut-o şi in regiunile in care au pătruns ul terior, căci un�ltele de care dispuneau
au rămas evident aceleaşi. ln plus, triburile precucuteniene de la Dealul Viei nu
folosesc unelte mai evoluate decit cele liniare de Ia Dealul Fin tinilor, iar In fazele
Precucuteni II şi II 1 nu mai intilnim toporul plat de mari dimensiuni (peste 20 cm).
tipic (alături de toporul-calapod) purtătorilor culturii ceramicii liniare, ci topoare
de dimensiuni medii, tol de p iatră, lucrate uneori chiar şi din roci mai moi, cum ar fi .
de pildă marnele. O cit de sumară trecere in revistă a utilajului litic al celor două
culturi poate duce pe oricine la aceeaşi concluzie - uneltele de piatră şlefuită sint
In esenţă aceleaşi şi incapabile încă să revoluţioneze forţele de producţie. Totuşi.
cu aceste unelte, la care se adăugau destul de probabil parii de lemn cu virful ascuţit
. au fost săpate atit şanţul de la Traian- Dealul Viei cit şi şanţurile de Ia TirpeştL
u S. �orintz, O aşezare Boian fortificată ( Sanţurile de apărare ale aşezării de la Spanţov )
în SCJV, X IV, 1 963, 2, p. 275 şi urm. Este adevărat că Ia Spanţov există şi un
şanţ care datează din faza Vidra a culturii Boian, dar acesta este un şănţuleţ de
îngrădire, nu unul de apărare.
81
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LES TYPES DES ETABLIS8EMENTS ET LEUR SYSTI:MES DE
FORTIFICATION DAN� L'ETENDUE DE LA CULTUllE PRECUCUTENI
RESUME
La premiere phase de Ia culture Precucuteni est docEmentee pour le moment a
Traian-Dealul Viei, Eresteghin, Bancu, Borleşti et probablement a Sf. Gheorghe.Toutes
ces stations sont situees pres d'une source d'eau ; a I'exception de celle de Borleşti, Ies autres
se trouvent sur des terrasses moyennes, tandis que la slation de Borleşti fe trouve �ur une
terrasse inferieure.
Pendant la phase suivante - Precuculeni I I - les stations scnt situees au�si wr
des terrasses moyennes et inferieures des cours d'eau, mais en m(me l€mps on installe des
habitats sur des terrains assez bas, sans defense, quelques fois sur des petits iles, etc. Les
plus importantes stations de cette phase sont celles de Izvoare ( 1 ) et de Larga Jijia, fon
dees avant la fin de Ia slation de Traian-Dealul Viei, ainsi que celles de Mindrişca, Tru
deşti- Ghigoeşti, Vlădeni, I aşi etc, qui datent entierement de cetle phase Prtlcucuteni I l .
Durant l e derniere phase (Prtlcucuteni I I I ) ont tlte occupees d e preference des ter
rasses moyennes et hautes - v. par ex. les stations de Traian - Dealul Fintinilor, TII"
peşti, Negreşti, Costişa ( ? } , Andrieşeni, Tolici etc, - mais on n 'a pas renonce non plus
aux terrasses inferieures des rivieres, par ex. Vlădeni ( Gitul Lupului) et Ciorani - ou aux
terrains ouverts sans defense - par ex. I zvoare ; en mlme temps on a occupe des lles de
la Bistriţa - a Văleni-Piatra Neamţ (lle devenue par le suite une presqu'lle).
On constate donc pour Ies deux dernieres phases de Ia culture Precucuteni (Hms
exclure pour celle de premiere phase) une grande variete de types d 'hfbilats. Il n rr ble
que la position dominante, facilement defendable, n'etait pas encore dnenue l'une des
c€lndilions majeures requises pour etablir un habitat.
Les fosses qui delimitent Ies habitats sont directfment reli�s a ceux-ci ; a prcpos de
ces fosses, on a beaucoup discute. Presque tou t le monde est d'accord que les fos�es Iarges
et profondes servaient comme fosses de defense, etant connus drpuis le pre miere phase
(Traian-Dealul Viei ) . Pour le moment on n'a pas decouvut de fo�se de defrnEe pour aucune
des stations connues datant de Ia deuxieme phase, mais cette lacune doit etre attribuee
a l'insuffisance des fouilles. E n tout cas, les fosses de defense sont de nouveau attestes
pendant Ia derniere phase, ce qui nous determine a admettre qu'ils a\·aient existe auss i

pendant le deuxieme phase. Si l'on tient ccmpte que dans certaines regions de !'Europe
centrale on connalt des stations fortifiees de Ia culture a ceramique rubanee, il n'est pas
exclu q1:1e les tribus precucutenicnncs ont herite de cette culture l'habitude de fortifier
l eurs stations, d'autant plus que dans les stations de Ia pha�e Giuleşti de Ia culture de Bo.i an
(Jaquelle a eu, elle aussi, un role important a la g€nese de la culture Precucuteni) on n'a
pas idmt ifie ju�qu'a pres m t aucun fo�se de defense.
LEGENDE DES FI GURES
Fig. 1. 1, le plan de la station de Traian - Dealul Viei, phase Precuculeni 1 ( d'apres
Hortensia et Vladimir Dumitrescu ) ; 2, le plan de !'habitat precucutlnien de Tlrprşti.
Fig. 2. 1 , le plan de la station de I zvoare (d'apres Radu Vulpe) ; 2, le plan de la sta tion de
Ghigoeşti-Trudeşti de la phase Precucuteni I I .
Fig. 3 . 1 , vue d e l a station d e Traian - Dealul Viti ; 2, vue d e l a station d e Thpeşti.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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VA SE PRISMATICE NE O-ENE OLITICE
de ŞTEFAN CUCOŞ

Ceramica neo-eneolitică carpato-dunăreană prezintă, in genere, un
repertoriu de forme care se înscrie din punct de vedere geometric in ceea ce
numim vase tronconice, boluri, vase bitronconice, cilindrice, sferoidale, conice
etc. O formă rară este cea a vaselor paralelipipedice cu patru picioare sau fără
acestea.
Raritatea formei prismatice in repertoriul ceramicii cucuteniene, cît
şi semnificaţia acestor vase ne-au determinat să ne oprim asupra citorva
exemplare.
1. Vas prismatic (fig. 1 ; 2), descoperit la 1zvoare-Neamţ 1 cu prilejul
unor lucrări pentru captarea surselor de apă aflate in vecinătatea staţiunii 2•
Vasul este modelat in pastă de calitate bună, omogenă, arsă la culoarea cără
miziu-rozie. Piesa este o formă prismatică in patru muchii, cu pereţii laterali
uşor bombaţi, gîtul cilindric scurt, gura ÎŢlclinată spre interior şi fundul plat
de formă rectangulară cu laturile convexe. La partea superioară, pe doi pereţi
opuşi sînt plasate cite o proeminenţă perforată vertical. Vasul are dimensÎl.ţni
reduse 3 şi este. pictat pozitiv pe intreaga suprafaţă exterioară. Astfel, gura
cilindrică păstrează fondul cărămiziu al pastei. Pe umărul scund şi care for
mează un unghi cu pereţii laterali a fost trasată o bandă lată cu culoare albă
groasă, bordată cu linii negre-brune şi care văzute in plan (fig. 2 sus), are
interiorul circular şi exteriorul rectangular cu laturile convexe. Pe corp,
decorul se compune din motivul spiralelor in S culcat, cu benzi de legătură,
pictate cu alb gros şi conturate cu negru-brun. Pe una din muchii sint trasate
linii scurte care dau impresia u.nei cusături ce ar incheia recipientul. Aceste
linii, precum şi forma vasului cu pereţii bombaţi, duc la presupunerea că
acesta imită in lut un recipient din coajă de copac sau din piele incheiat prin
cusătură pe una din muchii.
Aparţinînd fazei Cucuteni A2 (Izvoare Il2}, vasul adus in discuţie
constituie o formă mai rară, care prezintă analogii cu exemplare similare de
la Ariuşd 4, i.ndeosebi cu un vas fragmentar patrulater, cu picioare scurte şi
pictat cu spirale în S verticale, de culoare brună şi interspaţiile fondului um
plute cu alb. Şi tot aici, vasul nostru are analogii cu o piesă prismatică cu gura
l'ilindrică. De asemenea, un vas similar provine din nivelul Cucuteni A2
de la Tîrpeşti (fig. 3)5, precum şi un altul de la Mărgineni-Bacău 6•
2. Fragmentul unui vas cu patru muchii (fig. 4/2) a fost descoperit in
anul 1971, in gr. nr. 10 cu un conţinut ceramic Cucuteni A 2, in staţiunea
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Ghelăieşti-Nedeia. Piesa fragmentară prezintă o pastă omogenă de culoare
canu�ie-gălbuie cu pete negre produse ca efect al arderii secrlndare. Vasul
a avut o formă prismatică cu pereţii uşor bombaţi, gitul scurt cilindric şi
prag pentru capac. Partea care se păstrează este lipsită de decor. Prin forma
sa, vasul de la Ghelăieşti este similar cu cel de la Izvoare descris mai sus şi
cu vasul de Ia Tlrpeşti.
3. Vas- patrulater fragmentar (fig. 4/1), descoperit in aşezarea Cucuteni
B de la Tg. Ocna - Podei 1 • Vasul are pereţii scunzi şi uşor înclinaţi spre
exterior, formind un trunchi de piramidă patrulateră cu gura largă, fiind de
fapt un castron prismatic de dimensiuni mici. Lucrat in pastă fină caracteris
tică fazei Cucuteni B, este decorat la exterior cu motivul spiralelor agăţate
rezervate prin benzi late de culoare neagră pe făţuiala gălbuie a pastei. Intre
benzile late sint trasate linii subţiri negre in stilul grupei e. Piesa îşi găseşte
analogii cu două exemplare de la Ariuşd 8, avind fundul plat şi pereţii drepţi.
4. Fragmentul unui vas patrulater (fig. 4/3), descoperit in aşezarea
cucuteniană Tg. Ocna - Podei 9• Lucrat ln pastă fină de culoare roziu-gălbuie,
vasul a avut dimensiuni reduse 1 0, un recipient de formă dreptunghiulară cu
două laturi ovalizate şi două drepte. Vasul a avut pereţii scunzi, fundul plat
şi se sprijinea pe patru picioare scurte şi groase care formau o bandă plastică
la cele patru muchii. Cele patru benzi reliefate ale picioarelor sint plasate pe
laturile inguste ale recipientului, dind aspectul prinderii acestuia intre patru
mici coloane. Vasul a fost pictat atit la exterior cit şi in interior, dar slabele
urme de pictură neagră-şocolatie care se păstrează pe fragmentul nostru,
nu permit reconstituirea decorului. Aparţinlnd fazei Cucuteni B2, vasul
de la Podei se apropie tipologie de altarele egeene 11 sau de cele de tip Starcevo
Koros-Criş 12• Prin existenţa picioarelor continuate in bandă plastică la col
ţurile recipientului, vasul are analogii şi cu vasele patrulatere de la Barandor
( Vrasac) cu bandă plastică verticală la colţuri, aparţinînd culturii Sălcuţa 13
şi chiar cu cele tirzii de tip Baden din Voivodina 14•
*

C3le m1i vechi vase prismatice sint altarele cu recipientul patrulater
sprijinite pe patru picioare. Acest tip, care constituie o serie tipologică în
cadrul altarelor, apare în sud-estul Europei la nivelul culturilor Sesklo-Starcevo
Koros-Criş 1 5• Difuzate în culturile ulterioare neo-eneolitice, vasele prismatice
cu sau fără picioare capătă tipologie trăsături proprii fiecărei culturi în parte
şi chiar diferenţiat pe fazele evoluţiei lor. I n unele culturi apar şi se menţin
formele initiale patrulatere ale recipientului sprijinit pe patru picioare alături
de formele prismatice noi fără picioare. In alte culturi, forma prismatică
este adaptată la formele ceramice respective, fapt care a dus la apariţia unor
vase numai cu partea superioară patrulateră. In acest fel se pot urmări serii
tipologice, dar nu totdeauna acestea corespund difuziunii lor în culturile locale.
In fiecare cultură apar forme tipologice noi, fie reluate şi adaptate cadrului
general al complexului ceramic din cultura respectivă, fie ca o nouă creaţie
artistică in cadrul aceleiaşi olării.
Răsplndite din sud în aria carpato-dun1reană, formele ceramice pris
matice sau vase care incorporează părţi patrulatere, deşi sint rare, se intilnesc
aproape in toate culturile ca tipuri diferite sau reluate din culturile anterioare.
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Unul din tipurile recipientelor patrulatere este cel sprijinit pe patru
pil'ioare, difuzat din culturile Starlevo-Criş pînă în fazele tirzii ale culturilor
f'nPolitice. Un vas prismatic cu patru picioare şi pereţii înclinaţi spre exterior,
dpeorat cu motive incizate şi cu patru protome zoomorfe la colţurile superi
oare, documentează acest tip de vas în cadi"ul culturii Turdw; 16• Tot de aici
provin alte piese patrulatere. Un vas dreptunghiular cu patru picioare şi
proeminenţe alungite la colţurile superioare, un altul cu picioare masive şi
m uchiile uşor rotunjite sau o piesă pătrată cu picioare scurte şi colţurile
Mupcrioare reliefate 17• Avînd probabil aceeaşi funcţionalitate, seria tipologică
u recipientelor prismatice cu patru picioare o reîntîlnim zoomorfizată 1 8
In cultura Mariţa (Karanovo V). O piesă patrulateră cu picioare masive şi
o protomă de berbec la partea superioară provine de la Banjata I V în apropiere
de Kapitan Dimitrijevo 19• De asemenea, în faza Cucuteni A , acest tip este
prezent prin vasul fragmentar de la Ariuşd 20 care indică un recipient patrula
ter înalt, cu patru picioare scurte, decorat cu spirale în S verticale şi benzi
de legătură oblice la colţuri, pictate negativ pe fond brun şi interspaţiile
umplute cu culoare albă. Un fragment de vas zoomorfizat, de la Cucuteni,
aparţinînd fazei B1 2 1 , indică de asemenea un recipient în patru muchii cu
picioare, de tipul altarelor, iar din faza Cucuteni B2 reamintim exemplarul
de la Podei (fig. 4/3), descris mai sus. La acestea se pot adăuga vasele pris
matice cu recipientul înalt, larg la partea superioară şi gura lobată, cu torţi
verticale pe două laturi opuse şi sprijinite pe patru pici oare scurte, aparţinînd
culturii Bodrogkeresztur. Un asemenea vas prismatic, cu lobii frînţi de cele
patru muchii şi cu picioare scurte, provine de la Rospi C uprija ( Sei"bia) 22•
Aceleiaşi serii ii poate fi adăugat şi vasul cu gura lobată, picioare mici şi bandă
plastică la colţuri, de la Visesano Jovin Breg ( Voivodina ) aparţinînd cu
probabilitate culturii Baden 23•
Forma de vas prismatic cu patru picioare în cadrul căreia o grupă poate
fi considerată drept altare prin recipentui scund şi de dimensiuni reduse, iar
altele ca forme noi, se menţin alături de tipul vasului prismatic fără picioare
adaptat în unele cazuri la olăria culturii respective. Deşi acest tip de vas
rste de asemenea rar întîlnit, totuşi poate fi urmărit ca o serie tipologică. Un
vas patrulater cu baza mică şi gura largă, decorat cu b mzi incizate u mplute
cu puncte, aparţinînd culturii Vinla, provine de la Aradac ( Voivodina) 24•
In cultura Turdw;, alături de piesele menţionate, se cunosc fragmentele unor
vase paralelipipedice cu pereţii drepţi şi fundul plat 25• Din cultura Precucuteni
sint cunoscute suporturile prismatice sau care au numai o placă patrulater ă
la partea superioară. Un asemmea suport decorat cu motive spiralice incizate,
provine de la Palazu Mare 26• Din faza Cucuteni A menţionăm eXEmplarele
de la Ariuşd 27, vasul de la Izvoare (fig. 1 ; 2), vasul de la Tîrpeşti (fig. 3) 28,
precum şi vasul dreptunghiular de la Trebeş-Mărgineni Bacău 29 pn.văzut cu
două mici proeminente perforate pe unul din pereţii laterali şi decorat cu
spirale în S orizontale pictate cu alb şi bordate cu nfgru. D e asfmmea, din
aceeaşi fază reamintim fragmentul vasului de la Ghelăieşti (fig. 4/2), iar din
faza Cucuteni B2, fragmentul vasului de la Podei - Tg. Ocna (fig. 4/1) 3 0_
O serie tipologică aparte o constituie vasele care încorporează în forma
lor părţi patrulatere. Intre acestea se înscriu vasele cu partea superioară în
patru colţuri din ceramica liniară a Cîmp iei Ungare 3 1 , străchinile cu patru
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mărgini şi picior gol din grupa culturală Herpaly 32, precum şi vasele sălcuţene
de la Barandor 33• Aceleiaşi serii ii pot fi adăugate suporturile cilindrice din
faza Gumelniţa A 1 şi din cultura Precucuteni, care au la partea superioară o
placă patrulateră 34.
Indiferent de seria tipologică şi de variantele acestora, vasele prismatice
constituie forme relativ rare şi işi au originea i n altarele Sesklo-Starcevo-Koros
Criş. Modificarea recipientului altarului, fie că este tnălţat, fie că rămine la
forma j oasă şi la care dispar picioarele, indică o derivaţie formală şi, im
plicit, funcţională a vaselor paralelipipedice. Dacă vasele mici sprij inite pe
picioare au fost grupate impreună cu alte forme ceramice cu picioare ca
fiind drept "lămpi" 3 5 , vasele prismatice cu recipientul inalt, din care unele
cu gura cilindrică şi chiar cu prag cum este exemplarul nostru de la Ghelăi
eşti, nu pot avea aceeaşi semnificaţie funcţională. Altarele sint divizate in
tipuri specifice rolului ritual pentru care au fost destinate 38• Vasele para
lelipipedice pot avea un alt rol funcţional, greu de definit, din lipsa unui con
text care să ne sugereze întrebuinţarea lor. Forma şi raritatea lor ar putea să
ducă la ipoteza prin care să li se atribuie un caracter ritual, dar numai acest
argument nu considerăm că este suficient pentru a le defini funcţionalitatea.
Semnalarea vaselor prismatice şi a unor grupe tipologice indică varie
tatea de forme şi stil a repertoriului ceramicii culturilor neo-eneolitice, ca
aspecte ale formei libere tn ansamblul olăriei.

NOTE
1 R. Vul f e, lz11oare. Săpăturile din 1936-1948. Bucureşti, 1 957.
1 Î n anu 1 972, staţiunea a fost secţionată de două şanţuri pentru o conductă de apă.
Datorită lipsei de inţelegere a conducerii lucrărilor am fost puşi in imposibilitatea
unei supravegheri şi a recuper!i.rii materialelor arheologice.
1 Dimensiunile vasului : inălţimea
0,1 35 m ; diametru! gurii
0,065 m ; latura baze1
0,091 m.
' F. Lăszl6, Les types de 11ases peints d'Ariuşd, in Dacia, 1, 1 924, p. 18, pl. I X/1-5.
1 Vasul se află la Muzeul de istorie Tg. Neamţ. Mulţumim şi pe această cale Silviei Mari
nescu-Bllcu care ne-a cedat vasul pentru publicare.
• Informaţie Dan Monah, căruia ii aducem mulţumiri pentru a ne fi permis să vedem şi
să menţionăm piesa.
7 C. Matasă, Aşezarea eneolitică Cucule ni B de la Ttrgu Ocna - Podei, in AM, 1 1- 1 1 1 , 1 964,
fig. 21/3.
8 F. Lăszl6, op. cit., p. 18, pl. I X/2,4.
8 Săpături inedite Şt. Cucoş şi D. Monah.
1o Î nălţimea fragmentului păstrat
0,054 m.
1 1 G. Glotz, La ci11ilisation �geenne, Paris, 1937, p. 299, 301-302.
u 1 . Kutzian, The Koros Culture, ln DissPann., S. II, 23, Budapesta, 1 944, pl. X XXVI/4,11 ;
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VASES PRISMATIQUES �O-I1:�0LITHIQUES

RESUME
L'auteur presente les vases parallelipipediques Cucuteni A2 d'lz11oare-Neamţ
( rig. 1, 2 ) , Ghelăieşti-Nedeia (fig. 4./2) et Cucuteni B de Podei- Tg. Ocna (fig. 4/1 , 3).
Hon l mentionnes comme analogies les vases quadrilaleres Cucuteni A d'Ariuşd, Tfrpeşti
(fig. 3) et Mărgineni-Bacău, ainsi que les vases-autels de la culture Starle11o-Criş, vases
quadrilateres de Barandor (Vra!lac) appartenant a la culture Sălcuţa et ceux de type Baden
de Voivodine.
Poursuivant les groupes Lypologiques des vases quadrilateres, on distingue un groupe
d e vases quadrilateres au recipient bas encadres aux autels, un autre de vases prismatiques
hauts et avec pattes, des vases quadrilateres sans pattes et un groupe de vases au cOte
rmperieur quadrilatere. On mentionne aussi des exemplaires de ces groupes de la cullure
r�ramique rubanee, culture Vinla, culture Turdaş, culture Maritza ( Karano11o V ) , culture
Precucuteni, Gumelniţa Al, Cuculeni A et B etc.
Les vases prismatiques ont leurs origine dans les autels au recipient quadrilatere
Starcl11o- K oros-Criş diffuses dans les cultures neo-eneolithiques carpato-danubiennes

d acquerant des traits typologiques propres a chaque culture, ont une usage divers. Les
vases quadrilateres bas et avec pattes sont inscrits comme fonction dans le groupe des
ard�ls et les autres ont une fonction non-precisee, considerant qu'on ne peut pas attribuer
aussi a ces derniers une signification rituelle.
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Fig. 1. Vase prismatique d'l zvoare-Neamţ.
Fig. 2. Decor du vase prismatique d' I zvoare-Neamţ (1/ 2 ).
Fig. 3. Vase prismatique de Tirpeşti.
Fig. t. . Vases prism1tiques cucutenniens ; 1 , Podei-Tg. Ocna (1/ 2) ; 2, Ghelăieşti-Nedeia
(1/ 2 ) ; 3, Podei-Tg. Ocna (1/1).
Fig. 5. Vase quadrilatere d'Aradac - culture Vin�a (d'apres Bogdan Brukner).

http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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Decorul zoomorf pe ceramica cucuteniană din primele perioade cunoaşte
numai modalitatea plastică a reprezentării protomelor tn ronde-bosse, care
inlocuiesc proeminenţele obişnuite ale formelor ceramicii pictate sau poroase,
dar care continuă şi in perioadele următoare, alături de reprezentările pic
turale, prin figurine sau protome cu aceeaşi funcţie tectonică şi decorativă 1•
Redarea decorului zoomorf in relief, avind o funcţie strict decorativă,
este cunoscută numai prin protomele de pe ceramica Cucuteni C din perioadele
AB şi B şi printr-o singură protomă pe craterul pictat de la Podei din faza
Cucuteni B22• Din contra, decorul antropomorf in relief, modelat naturalist
sau prin simple nervuri, este caracteristic ceramicii poroase din perioada
Cucuteni A, constituind o tradiţie a vaselor de provizii (pithoi) ale ceramicii
Starcevo-Criş transmisă culturilor ulterioare 3•
Din aşezarea Cucuteni A de la Mitoc ( "Pîriul lui Istrate"), de tip Tru
şeşti, provine un fragment de umăr de vas decorat in relief cu o protomă de
cerb (fig. 1/1) 4• Pasta este fină şi moale, r.u puţine impurităţi şi arsă cărămiziu
deschis, caracteristică în genere ceramicii pictate. Fragmentul este netezit
pe ambele feţe. Făţuiala exterioară este corodată, dar păstrează urme vizi
bile de culoare albă, care acoperea intreaga suprafaţă a vasului, incluliliv pro
toma in relief, şi care nu poate fi considerată ca efect de calcinare. Acest fond
de culoare albă constituie un procedeu pictural frecvent pe categoriile secun
dare ale ceramicii Cucuteni A, atit pe ceramica cu decor adincit, cit şi pe eera
mica poroasă cu barbotină, şi apare pe ceramica acestor categorii deopotrivă
la Mitoc şi la Truşeşti.
Arcuirea profilului, rupt şi la limita superioară spre gît şi la limita inferi
oară imediat sub curbura umărului, nu precizează forma ceramică, dar indică
un vas cu partea superioară a umărului înaltă şi cu proeminenţe simple pe
curbură. Profilul şi procedeul decorului plastic şi pictural indică mai curind
o formă de pithos amforoid, cu partea superioară a umărului inălţată spre gîtul
îngustat, cu proeminenţe multiple pe curbura umărului şi repetate in partea
inferioară a umărului sau pe corpul vasului, cu suprafaţa netezită numai pe
gît sau pină la curbura umărului şi acoperită cu barbotină pe restul corpului.
Pithosul amforoid, in pastă poroasă aspră sau in pastă mai densă, poate fi
de tipul celor de la Hăbăşeşti 5 sau de tipul celor de la Truşeşti, mai globu
lare, dar mai apropiate de tipul Cucuteni Ai de la Dodeşti8• Pithosurile de la
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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Dodeşti, deşi prevăzute cu alt tip de torţi, au de asemenea partea superioară
netezită şi pasta apropiată de aceea a categoriei ceramicii cu pasta mai bună.
Apartenenţa fragmentului de la Mitoc la categoria vaselor de provizii, cu
pasta poroasă şi barbotinată sau mai densă şi netezită, explică şi desfăşurarea
decorului zoomorf în relief, după modelul vaselor de provizii cu decor antro
pomorf ale ceramicii Vinca-Turdaş şi Cucuteni A.
Protoma de cervideu este modelată pornind de la una din proeminenţele
de pe umăr, uşor alungite şi perforate transversal, pentru a constitui capul
animalului sugerat numai prin trei găuri, adîncite convenţional pe faţa ante
rioară cu un virf bont, două găuri mici pentru ochi şi o gaură mărită pentru
gură. Capătul de sus al proeminenţei se continuă cu coarnele, redate prin
nervuri puternic reliefate, modelate odată cu proeminenţa din pasta pere
telui, nu aplicate pe vas. Traseul coarnelor, desfăşurat simetric in planul
suprafeţei pe partea superioară a umărului, descrie un arabesc decorativ :
tijele arcuite se depărtează in unghi cu virful in jos, apoi se apropie in unghi
cu virful in sus, delimitind un romb interior, din unghiurile căruia se desfac
virfurile subţiri ale coarnelor răsucite în afară şi două ramificaţii puternice
şi arcuite in jos, proiectate lateral.
Astfel, protoma de cerb apare stilizată, după concepţia generală a pro
tomelor rotunde sau in relief pe ceramica cucuteniană, dar accentuează ten
dinţa spre decorativ a protomei in relief de pe vasul pictat de la Podei 7• In
fenomenologia adaptării temelor zoomorfe plastice la funcţii tectonice sau
decorative, protomele se comportă diferit, după modalităţile plastice ale repre
zentării lor. Protomele rotunde cucuteniene inlocuiesc proeminenţele obiş
nuite ale ceramicii poroase sau pictate şi de aceea protomele păstrează per
forarea orizontală sau verticală a proeminenţelor, iar schematizarea proto
melor reduce adesea capul la forma unei proeminenţe. Protomele in relief ale
ceramicii Cucuteni C decorează partea superioară, deasupra umărului sau pe
gîtul vaselor, de obicei în dreptul proeminenţelor-butoni sau a perechilor de
găurele care le inlocuiesc, menţinînd legătura tradiţională dintre protome şi
proeminenţe pe ceramica neo-eneolitică carpato-balcanică. Unele protome
în relief pe ceramica neolitică tirzie de la Hacilar VI nu sint decît completări
organice ale proeminenţelor tubulare, indicind aceeaşi corelaţie funcţională
şi morfologică între protome şi proeminenţe 8 • Protoma de cerb pe fragmentul
de la Mitoc ocupă o poziţie intermediară între protomele rotunde şi protomele
in relief ale ceramicii cucuteniene, care sînt juxtapuse sau înlocuiesc proemi
nenţele, apropiindu-se de protomele ceramicii de la H acilar VI, care dezvoltă
proeminenţele in protome.
.
. Tema figurată a cervideului va fi dezvoltată, sub formă de siluete intregi ,
în decorul zoomorf pictat pe amforele cucuteniene şi tripoliene de la Varvarovca
şi Krutoborodinţi 9• Tema in relief a cervideului redus la protomă pe frag
mentul de la Mitoc constituie o modalitate unică a reprezentării cervideului
nu numai pe ceramica cucuteniană, ci chiar pe ceramica culturilor Criş şi
Vinca-Turdaş, care reprezintă totdeauna silueta completă a animalului 1 0
.

•

•

Modalitatea picturală a decorului zoomorf caracterizează ceramica din
ultima perioadă a · culturii Cucuteni-Tripolie, determinind stilurile zoomorfe,
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liber şi metopic, ale celor două grupe ceramice, grupa e: în faza B1 şi grupa
� in faza B2 1 1 • Modalităţile stilistice ale decorului zoomorf sint determinate
de integrarea decorului zoomorf in aspectele decorative de stil liber sau meto
pic ale decorului geometric. Vasele şi fragmentele analizate, reprezentind
descoperiri recente şi chiar modalităţi stilistice noi, aparţin numai stilului
metopic al celor două grupe ceramice.
Grupa e: . In aşezarea de la Ghelăieşti (Piatra Neamţ) s-au descoperit
două pahare cu decor zoomorf în metope contigui fără tangente (fig. 2) 1 2, ca
pe paharul e: de Ia Frumuşica 13 •
Primul pahar (fig. 2/1) este decorat cu două siluete negre, orientate spre
dreapta şi dispuse la capătul sting al metopelor, în realitate in colţul superior
din stinga al fiecărei metope. Siluetele, cu capul, gîtul şi piciorul posterior
mai groase, au factura motivelor zoomorfe de pe paharele şipeniţiene
(fig. 3/2) 14, dar cu coada terminată în măciulie, ca la animalele de pe ceramica
galiţiană 15• Decorul geometric al metopelor comportă două "benzi liniare
orizontale" la limita superioară şi inferioară şi "arcul negativ" la baza metopelor,
ca pe paharele cu decor geometric de la Frumuşica sau Şipeniţi 16• Această
,modalitate a decorului zoomorf în cadrul metopelor este inedită pe paharele
cunoscute din celelalte aşezări.
Al doilea pahar (fig. 2/2) are metopele contigui suprapuse deasupra zonei
libere a umărului şi este decorat tot cu două siluete orientate spre dreapta,
dar dispuse diferit in metope, una in colţul inferior din dreapta şi cealaltă in
colţul superior din stinga al metopei respective. Una din siluete are coada
ridicată şi terminată in măciulie ca pe primul pahar, cealaltă siluetă are coada
aplecată şi prevăzută pe toată lungimea cu ţepi laterali ca la carnasierul cu
coada stufoasă de pe amfora � de la Krutoborodinţi (Podolia) 17• Decorul
geometric al metopelor prezintă cele două "benzi liniare orizontale" la limita
de sus şi de jos, dar fără "arcul negativ" la baza metopelor. In schimb, la capă
tul opus siluetelor, zona mediană a cimpului metopelor este decorată cu un
"pătrat haşurat" cu linii oblice şi orizontale. Modalitatea introducerii siluete
lor în colţurile opuse ale metopelor este cunoscută pe paharul de la Petreni
( fig. 3/1) 18, dar cele două siluete sint orientate în sens invers şi dispuse "faţii
in faţă", de o parte şi alta a limitei dintre metope. Ordinea desfăşurării meto
pelor pe paharul de la Ghelăieşti, cu siluetele apropiate de o parte şi alta a
limitei dintre metope, nu invers, cu siluetele depărtate in colţurile opuse ale
metopelor, înlesneşte înţelegerea dispoziţiei heraldice intenţionate a siluetelor
pe paharul de la Petreni, care anticipează grupul de "două carnasiere anti
tetice" introdus în cîmpul metopei pe craterele grupei � de la Valea Lupului 19•
Stilul zoomorf metopic al grupei e: este creat pe paharele cucuteniene cu
două metope contigui cu tangente de la Şipeniţi (fig. 3/2). Decorul geometric al
metopelor cu decor zoomorf este identic ca pe paharele şipeniţiene numai cu
decor geometric 2 0 • Diagonala tangentelor imparte metopele în două spaţii
triunghiulare, cel din stinga deasupra tangentei şi decorat cu "banda liniară
orizontală" la limita superioară, iar cel din dreapta sub tangentă şi decorat
cu "arcul negativ" la baza metopelor. Metopele cu decor zoomorf introduc
in colţurile inferioare grupe de "trei liniuţe oblice", care sint identice cu gruhttp://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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pele de "două liniuţe oblice" in colţurile metopelor pe paharele e cu decor
geometric de la Frumuşica 21 şi pe craterele � cu decor zoomorf de la Valea
Lupului 22• Pe unul din craterele cu decor zoomorf de la Valea Lupului, lini
uţele sint înlocuite cu o ramură înfiptă oblic in colţurile metopelor 23• De aceea
grupele de liniuţe oblice, cu capetele ascuţite şi tijele uşor curbate, pot fi
considerate ca motive vegetale. Prezenţa tangentelor împiedică repetarea
"benzii liniare orizontale" la limita inferioară a metopelor şi determină dis
punerea motivelor zoomorfe strict in colţul inferior din dreapta, sub tangentă.
Siluetele pe paharele şipeniţiene sînt constant orientate spre dreapta. Evoluţia
aspectului metopic comportă dispariţia tangentelor şi pe paharele şipeniţiene 24,
dar decorul zoomorf nu este antrenat în metopele fără tangmt ă.
Paharele din celelalte aşezări cucuteniene prezintă decoml zoomorf în
metope contigui fără tangente. Căderea tangentelor pe paharele de la Ghelăieşti
şi Petreni permite dedublarea "benzii liniare orizontale" la limita inferioară
şi ridicarea "arcului negativ" (fig. 2/1 ; 3/1 ), ceea ce determină ingustarea
cimpului metopic şi dispunerea siluetelor aparent in zona mediană a metope
lor. Insă această dispoziţie a animalelor este determinată în acelaşi timp de
necesitatea grupării lor tematice în "şir". Pe al doilea pahar de la Ghelăi�:şti
(fig. 2/2), "arcul negativ" este suprimat, ceea ce nu se întîmplă niciodată
pe paharele cucuteniene cu un singur rînd de metope, dar se întîmplă tot dea
una pe paharele cu metope contigui suprapuse, ca la Frumuşica 25• Dispariţia
arcului lasă cimpul metopelor gol, in timp ce pe primul pahar prezenţa acestui
motiv in centrul metopelor asigură simetria decorului gecmetric şi zoomorf
în cimpul metopic. De aceea, in zona mediană a metopelor, la capătul opus
siluetelor, s-au introdus "pătratele haşurate", a căror derivaţie c a motive
geometrice în cadrul decorului cucutenian nu apare clară, dar care pot avea
un echivalent in "triunghiurile cu benzi alăturate şi haşurate transversal",
dispuse in colţurile metopelor pe paharele de la Frumuşica �6, sau în "unghiu
rile formate de benzi haşurate" şi dispuse la baza metopelor pe vasele piri forme
de la Cucuteni 27, sau in "unghiurile formate din b enzi liniare cu punct la
capete" şi dispuse in centrul metopelor pe vasele piriforme de la Frumuşica 26,
sau in "benzile haşurate transversal şi prevăzute cu punct tm minal", izolate
in colţurile metopelor pe pahP.rele de la Frumuşica �9• Punctele negre apar
izolate în colţurile metopelor pe paharele de la Viişoara 3 0• Aceste elemente
formale indică clar motive geometrice proprii decorului cucutenian, dar pen
tru benzile haşurate izolate şi dispuse oblic in colţurile metopelor rămîne şi
posibilitatea unei contaminări cu grupele de liniuţe oblice interpretate ca mo
tive vegetale. Cu toate acestea, "pătratele haşurate" din metopele paharului
cu decor zoomorf de la Ghelăieşti pot avea şi o altă explicaţie, in legătură cu
decorul zoomorf. In stilul animalier metopic al diferitelor grupe de ceramică
pictată orientală, metopele cu siluete altemează cu metope haşurate in "tablă
de şah" 3 1, iar in stilul liber al ceramicii orientale, siluetele sint înconjurate
de careuri haşurate in "grătar" 32 sau sint separate prin panouri haşurate 33,
ca şi în stilul animalier al cilindrilor mesopotamieni 3 4• "Pătratele haşurate"
pe p ah1uul dP. la GhP-llii e�t.i an put.\Jt fi preluate, ca şi compoziţiile decorului
zoomorf pictat al ceramicii cucuteniene, din gliptica mesopotamiană.
Derivaţia şi evoluţia decorului geometric cu "două metope contigui"
dispuse intr-un singur etaj pe paharele şipeniţiene se inscriu in seria derivahttp://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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tivă a aspectului cu metope contigui de pe cratere, pornind de la "elipsele cu
tangente" şi generind, prin dispariţia conturului elipselor şi apoi a tangentelor,
cadrul metopelor cu sau fără tangentă 35, dar p aharele introduc in metope un
decor geometric propriu, "benzile liniare orizontale" şi "arcul negativ". Uneori,
la baza metopelor contigui ale paharelor se introduce un decor spiralic, care
înlătură motivul "arcului" şi se p oate desfăşura liber peste limitele dintre
metope 36• Acest procedeu a putut sugera, pe de o parte, divizarea metopelor
in două etaje, pentru izolarea decorului spiralic in metopele inferioare, ca pe
paharul de la Frumuşica 37, iar pe de altă parte suprapunerea metopelor supe
rioare direct deasupra unei zone libere cu decor spiralic pe umărul vasului,
ca pe paharele de la Ghelăieşti şi Cucuteni 38, crelnd astfel, prin procedee ad
hoc, cele două modalităţi ale cadrului cu "metope contigui suprapuse".
Decorul zoomorf este integrat decorului eliptic care generează cadrul
cu "două metope contigui", dar este păstrat şi in metopele superioare ale ca
drului cu "metope suprapuse deasupra zonei libere a umărului". Decorul
zoomorf este introdus pe forma iniţială a "elipselor cu tangenta" pe amforele
€ tripoliene
şi anume in interiorul elipselor 39, apoi este antrenat in seria
derivativă de aspect liber a decorului eliptic pe amforele e: cucuteniene şi
anume in spaţiul corespunzător pîlniilor dintre elipse şi tangentele dispărute '0•
Decorul zoomorf este introdus şi pe forma iniţială, de aspect liber, a "elipselor
cu tangentă serpentiformă" pe vasele piriforme şipeniţiene şi anume în
perlele pilniilor, dedesubtul sau deasupra tangentei, cu siluetele dispuse "in
şir" sau "faţă in faţă" 41• Decorul zoomorf este antrenat şi în seria derivativă
de aspect metopic a "elipselor cu tangenta", iar siluetele păstrează in meto
pele paharelor poziţia originară in "spaţiile unghiulare" ale pilniilor, inainte
şi după căderea tangentelor, adică in colţul inferior din dreapta, sub tangentă,
pe paharele şipeniţiene (fig. 3/2), sau in colţul superior din stinga, deasupra
tangentei dispărute, pe primul pahar de la Ghelăieşti (fig. 2/1), sau in colţu
rile opuse, deasupra şi dedesubtul tangentei, pe paharele de la Ghelăieşti şi
Petreni (fig. 2/2 ; 3/1). Procedeul derivaţiei explică clar aspectele metopice ale
decorului geometric şi zoomorf pe paharele e: şi ar fi confirmat deplin prin
descoperirea unui pahar cucutenian cu metope contigui cu tangente şi siluete
dispuse deasupra tangentei. Cele două modalităţi stilistice ale decorului zoo
morf metopic de pe pahare, determinate de integrarea lui in structura cadrului
cu metope contigui, se transmit craterelor şi anume aspectul "decorului
zoomorf in metope contigui" pe craterele e:
din faza B1 la Şipeniţi 42, iar
aspectul "decorului zoomorf în metope contigui suprapuse deasupra unei zone
libere" pe craterele � de la Valea Lupului, dar în cadrul cu metope separate
şi suprapuse 43• In ambele cazuri, zona liberă a umărului prezintă un decor
spiralic caracteristic celor două grupe ceramice. Pe paharul de la Ghelăieşti
(fig. 2j2) se desfăşoară un decor de stil e: cu "spirale în S libere cu buclele
secţionate " , dispuse alternativ la limita de sus şi de jos a zonei decorative,
de o parte şi alta a corpului spiralelor, avind în anexe "perle foliacee". Volutele
şi perlele sint cruţate cu culoare neagră intinsă, iar corpul spiralelor cu culoare
neagră liniară sub formă de "benzi liniare", realizînd astfel o combinare a pro
cedeelor de tratare a interspaţiilor şi chiar a aspectelor decorative caracteris
tice grupelor de stil AB şi anume decorului eliptic al grupei y, pentru alterna
rea benzilor albe şi liniare dispuse oblic ca "tangentele" u, şi decorului eliptic
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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sau spiralic al grupei 8, pentru cruţarea perlelor in piinii cu culoare neagră
întinsă 45, asociate cu grupa E la inceputul fazei B1. Spiralele cu banda liberă şi
cruţate cu culoare neagră întinsă sint însă de stil E pur. Derivaţia acestui
decor, cu spirale in S cu buclele secţionate şi interspaţiile tratate cu culoare
neagră întinsă şi liniară, poate fi stabilită strict in cadrul decorului spiralic
al grupei 8 : corpul spiralelor, acoperit totdeauna cu linii albe sau negre, este
mărginit de benzi albe 46 sau flancat de benzi liniare negre in interspaţii 47,
ceea ce explică alternarea "benzilor liniare negre" cu "benzile albe" şi dispozi
ţia lor oblică in decorul secţionat al paharului. Secţionarea spiralelor generează
motivul "elipseior cu tangente" pe ceramica cucuteniană din toate fazele şi
astfel sugerează o analogie cu decorul eliptic, care a generat aspectul metopic
al decorului geometric şi zoomorf pe gîtul paharului.
Dispariţia tangentelor lasă liber cimpul metopelor pentru gruparea
compoziţională şi tematică a animalelor. Cele două dispoziţii, naturală sau
heraldică, şi gruparea binară a celor două dispoziţii ale decorului zoomorf
în decorul eliptic de stil liber de pe vasele piriforme şipeniţiene sînt transpuse
in cadrul metopic al paharelor, dar decorul zoomorf de stil metopic al pahare
lor introduce şi gruparea ternară a dispoziţiei naturale a animalelor. Şirul
de siluete succesive şi orientate uniform spre dreapta, in dispoziţie naturală 48,
este dispersat in siluetele izolate in metopele cu tangentă pe paharele şipeni
ţiene (fig. 3/2) şi in metopele fără tangentă pe paharele de la Ghelăieşti (fig. 2).
Necesitatea grupării lor tematice in "şir" plasează siluetele la acelaşi nivel,
cu toată derivaţia lor în colţurile opuse, superioare şi inferioare, ale metopelor
(fig. 2/2). lnsă dispoziţia "în şir" este realizată direct prin derivaţia siluetelor
în colţurile superioare ale celor două metope (fig. 2/1) şi prin păstrarea şirului
de trei siluete in cimpul fiecărei metope pe paharul de la Frumuşica, determi
nînd totodată in cadrul metopei o grupare ternară 49• Şirul de patru siluete
împărţit în două grupe naturale, dar orientate în sens invers, determină p e
vasele piriforme o grupare binară şi totodată i n dispoziţie antitetică 50, care este
reconstituită in cadrul metopic, prin orientarea inversă a celor două siluete
izolate in colţurile opuse ale metopelor, pe paharul de la Petreni (fig. 3/1).
Decorul zoomorf este pictat cu culoare neagră, ca şi decorul geometric.
Pe paharul de la Frumuşica, decorul geometric şi zoomorf este pictat cu cu
loare neagră-brună de nuanţa şocolatei, ca modalitate generală a culorii
decorului geometric pe ceramica grupei E.
Grupa �- Din săpăturile de la Valea Lupului ( laşi) şi săpăturile recente
de la Cucuteni provin două fragmente de cratere cu decor zoomorf, de tipul
craterelor cu decor zoomorf în două metope separate şi suprapuse de la Valea
Lupului (fig. 3/3) 51•
Fragmentul de la Cucuteni (fig. 4/1 ) 52, unicul cu decor zoomorf, prezintă
o porţiune a zonei intermediare a metopelor şi capătul din stînga al uneia din
cele două metope, decorat cu una din cele două siluete ale fiecărei metope
(fig. 3/3). Silueta roşie cu contur negru are factura decorului zoomorf carac
teristic grupei � a ceramicii cucuteniene şi redă carnasierul frecvent pe cra
terele de la Valea Lupului, dar cu unele detalii inedite : urechile alungite ca
nişte corniţe, iar coada ridicată, liniară şi prevăzută cu ţepi ca la· carnasierele
de pe ceramica E galiţiană 53• De'corul geometric al metopelor separate constă
in "două linii orizontale" la limita superioară, rămase din banda liniară orihttp://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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zontală" a metopelor de pe celelalte cratere cu decor zoomorf in metope duble
de la Valea Lupului 51•
Fragmentul inedit de la Valea Lup ului (fig. 4 /2) 55, cu metopa ruptă
la ambele capete, prezintă de asemenea "silueta roşie cu contur negru" a unuia
din cele două carnasiere, din dreapta sau din stinga metopei, dar cu coada in
formă de bandă aplecată, ca Ia carnasierele cu coada ridicată şi izolate pe
craterele cu metope triple de la Valea Lupului 56• Banda piciorului posterior
are la capăt conturul îngroşat spre interior şi prelungit cu două sau trei ieşi
turi la exterior, pentru a reda ghearele. Decorul geometric al metopelor pre
zintă cele "două linii orizontale" la limita superioară, dar in cimpul liber, de o
parte şi alta a siluetei, se văd urme şterse de linii negre, care pot fi resturi ale
unor "motive de umplutură", ca şi grupele de liniuţe paralele şi trasate cu
negru in cimpul metopelor cu siluete izolate de la Valea Lupului.
Pe craterul similar cu decor zoomorf în metope separate suprapuse
( fig. 3/3), decorul zoomorf ocupă metopele superioare din zona lată a gitului,
iar metopele inferioare de pe umărul îngust şi zonele intermediare dintre
metopele suprapuse au numai decorul spiralic cu motive serpentiforme şi
semilunare al grupei �- Metopele superioare nu mai păstrează "liniile ori
zontale" de la limita superioară, ci prezintă fiecare numai cele două siluete.
Pe alte cratere cu metope duble de la Valea Lupului, metopele superioare cu
siluete păstrează numai o singură "linie orizontală" la limita de sus sau pre
zintă "benzi liniare orizontale" la ambele limite 57, ca in metopele suprapuse
pe paharul e de la Ghelăieşti (fig. 2/2). Deci, pe craterele � cu decor zoomorf
în metope duble, decorul geometric de stil e al metopelor este înlăturat
treptat, pentru a lăsa un decor zoomorf pur.
Craterele cu decor zoomorf in metope separate, triple sau duble, ale
grupei � prezintă cele două modalităţi ale grupării tematice a animalelor
de pe paharele cu metope contigui ale grupei e, dar introduc modalităţi
compoziţionale din decorul zoomorf de stil liber al amforelor e şi �- Şirul
de siluete orientate in acelaşi sens, in dispoziţie naturală, pe amfora � de la
Truşeşti 58 este dispersat in siluete izolate pe craterele cu metope triple 511 ,
la fel ca in metopele separate pe paharul e de la Văleni ( Piatra Neamţ) 60
sau pe paharul � de la Frumuşica 6 1 , şi realizează o grupare binară pe craterele
cu metope duble ( fig. 3/3 ; 4), ca pe amfora � de la Krutoborodinţi 62• Dispo
ziţia antitetică a siluetelor izolate in cele două metope pe paharul de la Petreni
( fig. 3/1) sau afrontate pe gitul amforei e de la Petreni 83 este introdusă in
interiorul fiecărei metope pe craterele cu metope duble 6' şi realizează de ase
menea o grupare ternară pe unul din craterele cu metope duble de la Valea
Lupului 65, ca pe am fora e de la Varvarovca 1!8. " Gruparea binară", realizată
in funcţie de reprezentarea "şirului" de animale, lipseşte in cadrul metopic
al paharelor e şi apare în cadrul metopic al craterelor �. dar in "dispoziţia
naturală" a şirului binar de pe amforele �. nu in "dispoziţia antitetică" a
şirului binar de pe vasele piriforme şipeniţiene. " Gruparea ternară" in funcţie
de reprezentarea "şirului" de animale in "dispoziţie naturală" apare numai
in cadrul metopic al paharului e de la Frumuşica. In cadrul metopic al crate
relor � "gruparea ternară" este realizată in funcţie de reprezentarea "grupu
l u i 'antitetic", ca pe amforele e.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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Pe fragmentul de la Valea Lupului, decorul geometric şi conturul silue
tei sînt pictate cu culoare neagră-brună pe fond crem, iar interiorul siluetei
este acoperit cu culoare brună-roşie. Culoarea neagră-brună înlocuieşte normal
numai culoarea neagră a decorului geometric şi a conturului siluetelor roşii
ale grupei �. Pe fragmentul de la Cucuteni, culoarea decorului geometric
şi a decorului zoomorf, inclusiv in interiorul siluetei, este uniformă şi de nuanţă
şocolatie. Culoarea siluetei are o funcţie dublă, suplinind deopotrivă culoarea
neagră a conturului şi culoarea roşie a siluetelor de stil �. Diferenţierea culorii
se face prin trasarea compactă a conturului şi pensularea mai diluată a siluetei .
Modalităţile tematice ale decorului zoomorf p e ceramica celor două
grupe cucuteniene reproduc modalităţile compoziţionale ale stilurilor liber
sau heraldic ale decorului animalier din gliptica mesopotamiană. Insă gruparea
naturală sau antitetică a animalelor este integrată in modalităţile stilistice
ale decorului geometric şi zoomorf de aspect liber sau metopic pe ceramica
E Şi �.
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c:e RAMIQUE CUCUT:eNIENNE Ă D:eCOR ZOOMORPHE PLASTIQUE OU PICTURAL

RESUME
Des vases ou fragments a decor zoomorphe decouverts dans les fouilles recentes
presentent des modalites nouvelles ou completent les modalites connues du decor zoomorphe
plastique et pictural de la ceramique cucutenienne.
Un fragment de pithos de Ia phase Cucuteni A de Mitoc (Botoşani) est decore d'une
protome de cer( en relief, dont la tele est constituee par une proeminence completee par
l'arabesque decorative des ramures (fig. 1 ) .
L e decor pictural appartient au style metopique des gobelets d u groupe e d e l a phase
Cucuteni Bl ou des crateres du groupe 1: de la phase B2.
Deux gobelets de Ghelăieşti (Piatra Neamţ) a metopes contigues sans tangente, disposees
en une seule rangee (fig. 2/1) ou superposees a la zone libre de l'epaule (fig. 2/2), presentent
les "silhouettes noires" isolees dans le coin gauche superieur des deux metopes, c'est-a-dire
dessus la tangente disparue (fig. 2/1 ), ou alternativement dans le coin gauche superieur
ou le coin droit inferieur de la metope (fig. 2/2), comme sur le gobelet de Petreni (fig. 3/1 ).
Sur le.> gobelet de Şipeniţi, les silhouettes s e trouvent toujours au coin inferieur de droite
dans des metopes a tangente (fig. 3/2) . On peut deduire aisement le procede de l'introduction
du decor zoomorphe dans le cadre a metopes contigues avant et apres la chute des tangentes
et ainsi expliquer la position des silhouettes aux coins opposes des metopes sur les gobelets.
Deux fragments de crateres, l'un de Cucuteni meme (fig. 4/1 ) et l'autre de Valea
Lupului (Iaşi) (fig. 4/2), appartiennent au type des crateres a deux metopes separees et
superposees, chacune decoree d'un groupe de deux silhouettes "rouges a contour noir" en
disposition naturelle (fig. 3/3). Les metopes a silhouettes des deux fragments gardent encore
a la limite superieure Ies "lignes horizontales", qui derivent de Ia "bande horizontale" des
metopes des gobelets (fig. 2), mais qui disparaissent ensuite pour laisser un decor zoo
morphe pur (fig. 3/3).
Les modalites thematiques du decor zoomorphe dans les metopes des gobelets et
des crateres comportent la "disposition naturelle" (fig. 2-3/2-3) ou "antithetique"
(fig. 3/1) du decor animalier de style libre ou Mraldique de la glyptique mesopotamienne.
LEGENDE DES FIGURES
Fig. 1. Protome de cert en relief sur Ia cl!ramique Cucu te ni A de Mitoc (Botoşani) .
Fig. 2. Gobelets a decor zoomorphe metopique du groupe c de la phase Cucuteni B1 de
Ghelăieşti (Piatra Neamţ).
Fig. 3. Gobelets du style s: de la phase, B1 ( 1-2) et cratere 1: de la phase B2 (3) a
decor zoomorphe metopi ue: 1 , Petreni ; 2, Şipeniţi ; 3, Valea Lupului (Iaşi).
Fig. 4 Crateres â. decor ::oomorphe metopique du groupe 1: : 1 , Cucuteni ; 2, Valea Lupului.
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ELEMENTE DE CARACTER ILIRIC IN MEDIUL TRACIC
DIN E STUL ROMÂNIEI *
de MIRCEA PE TRESCU-DIMBOVI ŢA

Problema celor mai vechi descoperiri ilirice de pe teritoriul României
a fost discutată în repetate rînduri, după ce a fost pusă de către V. P ârvan,
cu aproape 50 ani in urmă, pe baza descoperirilor de la Gruia din SV Olteniei I ,
care, pe baza celor stabilite de VI. Dumitrescu şi C. S. Nicolaescu-Plopşor,
provin din tumuli mici 2•
Accentul s-a pus, cum este şi firesc, pe descoperirile de morminte tumu
lare din SV Olteniei, de la Basarabi, Balta Verde şi Gogoşu, intrucit, prin
ritul funerar (morminte de inhumaţie in tumuli mici) şi inventar (ceramică
şi piese de metal), acestea se apropie cel mai mult de descoperirile din prima
epocă a fierului din nordul Bosniei, cind se consideră, pe drept cuvint, că in
Balcani începe cu adevărat epoca ilirică 3•
După cum este bine cunoscut, cu prilejul rapoartelor de săpături şi a
studiilor de sinteză relativ Ia aceste descoperiri, s-au exprimat puncte de vedere
deosebite in ceea ce priveşte apartenenţa etnică a purtătorilor culturii respec
tive. Astfel, VI. Dumirescu, ţinînd seama de ritul funerar şi de ansamblul
inventarului, susţine, ca şi V. Pârvan, prezenţa in SV Olteniei a unei enclave
ilirice, pe care o datează însă deosebit, între 650 şi 550 î.e.n. şi nu in sec. IV
î.e.n . , ca V. Pârvan 4• După acelaşi autor, această enclavă ilirică de scurtă
durată a ocupat o regiune restrînsă, mai sus de Porţile de Fier şi pînă la Calafat,
după care, în măsura in care grupul respectiv nu a venit la sud de Dunăre,
s-a contopit in masa populaţiei locale 5• Pe de altă parte D. Berciu , pe baza
datelor obţinute prin săpăturile din necropolele tumulare de la Balta Verde
şi Gogoşu, admite pentru această zonă de interferenţă cu ilirii o populaţie
tracică cu influenţe ilirice 8• La rindul său, Al. Vulpe, care s-a ocupat de această
problemă, deosebeşte alături de traci, cărora le aparţin, după decorul eera
micii, necropola de la Basarabi, şi pe iliri, in legătură cu care pune necro
polele tumulare de la Balta Verde şi Gogoşu, cu analogii apropiate, după
autor, în descoperirile de morminte de la Glasinac din Bosnia, precum şi de l a
Razane şi Kriva Reka din Serbia 7•
Fără a intra aici in alte detalii, rezultă destul de clar că în stadiul actual
al cercetărilor arheologice din România, nu s-a ajuns încă la un consens general
cu privire la apartenenţa etnică a populaţiei hallstattiene din SV Olteniei,
căreia îi aparţin necropolele tu mulare cu morminte de inhumaţie de la Basarabi,
Balta Verde şi Gogoşu.
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Din pu�ct de vedere metodologie, ritul funerar (inhumaţie în tumuli
mici), intr-o regiune restrînsă, cum este aceea din SV Olteniei, in care a fost
precedat şi urmat de acela al incineraţiei, poate constitui un criteriu pentru
determinări etnice 8•
In schimb, după cum s-a remarcat, un tip de obiect, oricit de caracteris
tic ar fi el, nu prezintă valoare pentru asemenea determinări, neputîndu-se
trage pe baza răspindirii lui concluzii relativ la un anume etnic, precum şi
la frontierele etnice 9• Pentru acestea din urmă sint necesare serii intregi de
tipuri contemporane de obiecte de metal şi de ceramică 10•
In ceea ce priveşte insă restul teritoriului României, in afară de
M. Rusu 1 1 , nu s-a susţinut de nimeni prezenţa ilirilor in prima epocă a fierului,
ci numai a unor obiecte de caracter iliric in mediul tracic respectiv.
In această categorie de obiecte din estul României se includ două fibule
de bronz cu "scut beotic" (fig. 1, 1 -2), descoperite in 1966 intr-un mormint
de inhumaţie din necropola hallstattiană din cuprinsul aşezării neolitice de
tip Criş de la Trestiana-Birlad 12•
La acestea, pentru acelaşi teritoriu, s-ar mai putea adăuga piciorul
triunghiular al unei fibule de fier (fig. 2, 5), considerată de tip Glasinac, din
tr-un mormint din necropola plană de inhumaţie de la Stoicani-Galaţi 13•
In ceea ce priveşte fibula de fier fragmentară (fig. 2, 1) dintr-un alt mormînt
din aceeaşi necropolă, considerată şi ea mai de mult de tip Glasinac 1 4, se pot
face astăzi unele rezerve, avîndu-se in vedere starea proastă de conservare a
acestei fibule 15.
In schimb, după cum este bine cunoscut, tipul acesta de fibulă Glasinac,
cu placa triunghiulară şi cu două resorturi, este atestat in mod sigur la est
de Prut printr-un exemplar de fier dintr-un mormint de incineraţie din necro
pola de la Şoldăneşti din R. S. S. Moldovenească (fig. 3, 1) 10•
După ce vom expune condiţiile in care au fost descoperite aceste fibule,
ne vom referi la tipurile respective de fibule, ca şi la mediul arheologic din care
provin, din punct de vedere cultural, cronologic şi etnic, precum şi la felul
cum s-ar putea explica cea mai nord-estică răspîndire a acestor fibule de carac
ter iliri c.
Astfel, cele două fibule fragmentare de bronz cu "scut beotic" de la
Trestiana-Bîrlad provin dintr-un mormint de inhumaţie cu scheletul de
matur în poziţie întinsă, descoperit în 1966 intr-un sector al aşezării neolitice
de tip Criş, unde au mai fost găsite mai multe morminte cu schelete chir
cite 17• Din inventarul mormîntului respectiv (nr. 8) mai făceau parte un vas
cu două torţi suprainălţate rupte din vechime (fig. 1 , 3), aflat in apropiere de
.c ap şi o fusaiolă rotundă de lut ars (fig. 1 , 4), decorată cu caneluri oblice 18 •
Una din fibule, ceva mai mare, căreia ii lipseşte doar acul, se afla în
partea dreaptă a pieptului, iar cealaltă, mai mică, cu acul şi resortul din drep
tul lui lipsă, zăcea între braţul şi antebraţul miinii stingi 19•
Ambele piese se caracterizează prin corpul in formă de arc cu bara de
.secţiune rotundă, la exemplarul mai mare, şi ovală, la cel mai mic, două verigi
eu umflătură mediană către extremităţile arcului, două resorturi şi port
agrafa in formă de scut beotic. La exemplarul mai mare, extremitatea corpului
-dinspre portagrafă este decorată cu motivul in formă de căpriori, iar aceasta,
la rîndul ei, cu trei nervuri mediane şi zece cercuri mici.
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Din punct de vedere tipologie, cele două fibule cu "scut beotic" de la
Trestiana-Birlad pot fi puse In legătură cu varianta A şi subvarianta Ba ale
acestui tip de fibulă, din clasificarea lui Al. Vulpe 2 0, şi nu cu subvarianta
B3, cum s-a susţinut de către descoperitorul acestor fibule 2 1 •
Astfel, exemplarul mai mic, cu piciorul inalt de formă uşor trapezoidală
şi nedecorat, corespunde variantei A, iar cel mai mare, cu placa piciorului
lată şi decorată "au repousse", variantei B, respectiv subvariantei Ba·
După cum s-a arătat de Al. Vulpe, varianta A a acestui tip de fibulă,
cu arcul simplu, se intilneşte la nord de Dunăre, pe teritoriul Olteniei, la Gura
a
Padinei şi probabil şi la Ferigile 2 .
In ceea ce priveşte subvarianta Ba, aceasta, după acelaşi autor, este
răspîndită Indeosebi in aria tracică din vestul şi nord-vestul Bulgariei şi Olte
nia, decorul "au repousse" de pe placa piciorului fiind rar la iliri 23•
In ceea ce priveşte cronologia acestor variante ale fibulelor "cu scut
beotic" de la Trestiana-Birlad, varianta A a fost datată în secolele VI I -V I
l.e.n. 24, iar varianta B 2 i n sec. VI i.e.n. 25•
Avindu-se in vedere această datare a variantei A şi subvariantei B2
a fibulelor cu picior in formă de "scut beotic", se poate deduce că şi mormintul
respectiv de la Trestiana-Birlad, din care provin, datează din aceeaşi vreme,
adică din sec. V I I -VI i.e.n.
Din punct de vedere cultural, mormintul de la Trestiana-Birlad aparţine
unui grup hallstattian local, caracterizat prin morminte de inhumaţie In
cimitire plane. Relativ la inventarul acestui grup, cum deja s-a menţionat,
în afară de două fibule şi o fusaiolă, mai făcea parte o ceaşcă cu două torţi
supraînălţate sparte din vechime cu analogii în nivelul de locuire mai nou din
aşezarea de la Stoicani 26, ca şi în necropola contemporană cu acest nivel din
aceeaşi localitate. Din cauza micului număr de elemente de inventar, nu se mai
insistă aici asupra acestui grup cultural hallstattian.
In ceea ce priveşte cele două fibule de fier din necropola de la Stoicani,
unde pînă în prezent, cu prilejul săpăturilor din 1946, 1 949 şi 1971, s-au desco
perit 60 de morminte cu schelete mai mult sau mai puţin chircite, ele provin
din două morminte de copii (nr. 1 şi 55) 27•
Astfel, portagrafa fibulei de tip Glasinac (mormintul nr. 55), In formă
de triunghi şi uşor curbată, în care s-a păstrat vîrful acului (fig. 2/5), era pla
sată sub bărbie 28• In acelaşi mormînt s-au mai găsit trei vase mici, dintre care
două cu caneluri oblice pe corp (fig. 2, 1 1 - 1 3), aşezate in apropiere de cap, .
patru verigi de bronz cu capetele suprapuse (fig. 2, 7- 1 0), cite două la fiecare
picior şi o mărgea ( ?) de lut ars (fig. 2/6) Ungă cap 29•
Fibula fragmentară găsită sub mandibulă are corpul puţin arcuit, .
terminat cu un resort la o extremitate, care este continuat cu un ac mai curind
decît prin o placă triunghiulară (fig. 2,1 ), cum s-a susţinut, incluzindu-se
acest exemplar în seria fibulelor de tip Glasinac cu portagrafă triunghiulară 30•
Ea era însoţită în mormint de un dinte de animal perforat la capete (fig. 2,4),
în regiunea omoplatului drept, două perle tubulare de bronz (fig. 2,2), din
care una in regiunea pieptului şi alta lingă femurul sting, o verigă mic ă de
bronz cu capetele deschise, ruptă in două din vechime (fig. 2,3), şi un fragment
mic dintr-un obiect de fier nedeterminat, ambele în regiunea pieptului, pre
cum şi de o piatră de rîşniţă simplă, lîngă cap, provenind probabil din aşezarea .
·
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neolitică de pe Cetăţuia din apropierea necropolei hallstattiene de la Stoi
c ani 31•
ln ceea ce priveşte fibula din acest mormint, păstrindu-se parţial, este
dificil să se atribuie cu certitudine tipului Glasinac.
ln schimb, fibula de fier de la Şoldăneşti cu portagrafa triunghiulară
(fig. 3,1 ) , provenind dintr-un mormint de incineraţie din necropola din această
localitate (nr. 5) 32, aparţine, cu siguranţă, tipului Glasinac. Din inventarul
acestui mormint mai făcea parte şi un cuţit de fier (fig. 3,2) 33•
Din punct de vedere tipologie, fibulele de caracter iliric din necropolele
de inhumaţie de la Stoicani şi de incineraţie de la Şoldăneşti, prin particulari
tăţile lor, aparţin tipului cu placă triunghiulară la picior şi cu două resorturi
la extremităţile arcului semicircular, care tip se consideră că derivă direct
din fibulele de acest fel , insă cu un singur resort 34•
Tipul acesta de fibulă, frecvent in aria civilizaţiei Glasinac se întîlneşte
şi spre est de această arie, atit la sud de Dunăre pe teritoriul Bulgariei şi Dobro
gei, cit şi la nord de fluviu, pe teritoriul României şi al R. S. S. Moldoveneşti 35•
ln ceea ce priveşte zona nord-dunăreană, in afară de piesele menţionate
de la Stoicani şi Şoldăneşti, sint cunoscute exemplarele din necropolele tumu
lare de la Gogoşu, Gura Padinei şi Ferigile din Oltenia, dintr-o descoperire
din o localitate necunoscută din Banat, dintr-un mormint de incineraţie de la
Zimnicea, precum şi dintr-un nivel de locuire neprecizat din aşezarea de la
Popeşti şi dintr-un bordei de la Alexandria din Muntenia 36•
Relativ la cronologia acestui tip de fibulă, unii I-au datat in sec. IX şi
V I I I i.e.n . , iar cei mai mulţi mai tirziu, din sec. VII şi pînă in sec. IV i.e.n. 37,
cel puţin pentru teritoriul de răspîndire secundară al acestui tip de fibulă,
tn care se includ şi descoperirile de la Stoicani şi Şoldăneşti. Pentru data
finală prezintă interes faptul că la Tariverdi fibula de acest tip este asociată
cu ceramică arhaică tirzie şi atică veche 38, precum şi prezenţa acestui tip de
fibulă la Gogoşu, Ferigile şi Alexandria, ca şi in etapa mai nouă de la Dobrina
şi Ravna 39• De altfel, după cum s-a arătat, şi in Iugoslavia s-a coborit data
finală a acestui tip de fibulă, prin incadrarea lui in Hallstatt D 40•
Această cronologie a tipului respectiv de fibulă Glasinac prezintă interes
şi pentru datarea necropolei plane de inhumaţie de la Stoicani, întrucît pe
baza ei s-a incadrat această necropolă in sec. V I I -V i.e.n. 41• Mai mult incă,
prin asocierile directe şi indirecte al inventarului mormintelor, s-a presupus
că este posibil ca fibula de tip Glasinac din necropola de la Stoicani să apar
ţină fazei mai vechi a acestei necropole, din sec. VII i.e.n., urmată de o alta
datată aproximativ in sec. VI i.e.n. 42
Pornindu-se de la incadrarea cronologică a necropolei hallstattiene de la
Stoicani, s-a considerat că şi aşezarea hallstattiană din imediata apropiere,
de pe Cetăţuie, este contemporană cu această necropolă, deosebindu-se şi
in evoluţia ei două faze 43•
Relativ la această problemăt cercetările mai noi cu privire la cultura
Babadag 44 ne obligă însă ca să deosebim in cuprinsul aşezării de la Stoicani
şi o etapă de locuire mai veche, din Hallstattul timpuriu, căreia ii aparţin
indeosebi vasele decorate cu impresiuni de "torques" 45, in realitate obţinute
cu un instrument de lut dinţat, cum s-a dovedit recent prin săpăturile de la
Cozia - Iaşi 46.
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ln felul acesta, se impune ca prin cercetările viitoare din această zonă
sudică a Moldovei pe de o parte să se identifice mormintele contemporane cu
această fază a Hallstattului timpuriu, iar pe de alta să se fixeze mai bine legă
turile culturale şi cronologice dintre locuirea hallstattiană de pe Cetăţuie şi
mormintele din aceeaşi epocă din imediata ei apropiere.
Aici ne interesează, aşa cum s-a menţionat mai sus, doar mediul arheo
logic în care s-au găsit fibulele de tip Glasinac în necropolele de la Stoicani
şi Şoldăneşti, din punct de vedere cultural, cronologic şi etnic, precum · şi
explicaţia care se poate da celei mai nord-estice răspîndiri a acestor fibule d e
caracter iliric.
Astfel, piesa de tip Glasinac din necropola de la Stoicani aparţine unui
grup hallstattian local, caracterizat atit prin ritul funerar, morminte de inhu
maţie în cimitire plane, cit şi prin inventarul său ceramic şi din obiecte de bronz
şi fier. Acesta din urmă, in ciuda deosebirilor evidente faţă de acela al mormin
t elor tumulare de inhumaţie din sud-vestul Olteniei, prezintă totuşi unele
asemănări. In această privinţă se ştie că părerile autorilor, care s-au ocupat
mai mult tangenţial de această problemă, sint diferite. Astfel , in timp ce unii
consideră că In Stoicani avem de-a face cu o cultură asemănătoare cu aceea din
sud-vestul Olteniei, cu vase de lut similare (străchini cu buza arcuită spre
interior şi căni cu torţi suprainălţate), cuţite şi fibule de fier şi verigi de bronz
pentru picioare '7, alţii sint de părere că grupul Stoicani este total diferit
de acela din sud-vestul Olteniei, susţinînd că cele două forme de vase de lut
ars, strachina cu margina îndoită spre interior şi cănile cu toarta suprainăl
ţ.ată, nu sînt bune pentru determinări culturale şi etnice, intrucit se intilnesc
şi mai înainte în nord-vestul Balcanilor şi în centrul Europei 48•
In legătură cu această problemă, considerăm că sint deosebiri esenţiale
între inventarul mormintelor din sud-vestul Olteniei şi descoperirile din nivelul
de locuire a.l aspectului Stoicani-Bradu din aşezarea de la Stoicani, intrucit
aceste două categorii de descoperiri aparţin la două gru}luri diferite din punct
de vedere cultural şi cronologic. In schimb, aspectul cultural din necropola de la
Stoicani se apropie ca timp şi, într-o măsură, şi ca inventar de acela al unor
morminte tumulare din sud-vestul Olteniei.
ln ceea ce priveşte legăturile grupului . căruia îi aparţine necropola de la
Stoicani cu cultura Basarabi, in necropola de la. Stoicani, dealtfel ca in parte
şi în aşezarea din apropiere, se constată doar unele elemente, fără ca să poată
fi vorba, în stadiul actual al cercetărilor de la Stoicani, de prezenţa aici a
unor trăsături tipice ale culturii Basarabi. Acest lucru nu este exclus cu totul,
Intrucit forme de vase şi motive decorative tipice ale culturii Basarabi au fost
semnalate In apropiere, atit in zona jud. Galaţi, în aşezarea de la Suceveni
Ştoborăni 49, şi necropola de la Lunea 50, respectiv la 30 km nord şi nord-est
de Stoicani cît şi mai departe, spre nord-vest, în aşezarea de la Poiana-Te
cuci 51• De asemenea, ele au fost identificate şi mai departe spre est, dincolo
de Prut, în aşezarea şi necropola de la Şoldăneşti şi necropola de la Selişte·
din R. S. S. Moldovenească, precum şi in aşezarea de la Orlovka, reg. Odesa,
de pe malul stîng al Dunării �2•
Descoperirile acestea din urmă, de la est de Prut, sint înglobate de către
A. 1. Meliukova, în aspectul Şoldăneşti 53, căruia ii aparţine şi fihula de fierhttp://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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-de tip Glasinac dintr-unul din mormintele de inhumaţie din necropola de la
Şoldăneşti.
Din punct de vedere cronologic, necropola hallstattiană de la Stoicani,
-din inventarul căreia lipsesc pînă in prezent elemente tipice ale ceramicei
culturii Basarabi, se încadrează in timp inainte de faza reprezentativă a acestei
culturi, probabil intr-o vreme corespunzătoal'e fazei Babadag I I I 54, care
urmează după aspectul Stoicani-Bradu, sincronizat cu faza Babadag I l .
Faza respectivă, s-ar data în sec. V I I I i.e.n. , corespunzind eventual î n parte
·CU inceputul perioadei Basarabi I din clasificarea lui Al. Vulpe, datată de
.autor intre mijlocul sec. V I I I şi sfîrşitul sec. VI I î.e.n. , pe baza fibulei "mit
:seitlichem Vorsprung" de la Poiana şi a fibulei cu două resorturi şi picior tri
unghiular de la Popeşti 55• ln acest fel, prin ridicarea in timp a datei de inceput
a necropolei de la Stoicani, faţă de datarea propusă anterior, se scurtează
intervalul de timp dintre sfirşitul aspectului Stoicani-Bradu şi începutul
,grupului cultural căruia ii aparţine necropola de la Stoicani, neputindu-se
incă umple in intregime acest interval de timp.
In schimb, grupul cultural căruia li aparţine mormintul de la Tres
tiana-Birlad, din care fac parte cele două fibule de bronz cu "scut beotic",
·se datează, pe baza acestor fibule, ceva mai tirziu, in sec. VI I -VI i.e.n.,
fiind contemporan cu faza Basarabi II din clasificarea lui Al. Vulpe 56• Aproxi
mativ din aceeaşi etapă datează şi necropola de la Balta Verde, care iniţial
.a fost încadrată de D. Berciu, între 650 şi 500 i.e.n. şi ulterior intre 650 şi
:550 t.e.n., ceea ce este mai just, după părerea lui VI. Dumitrescu, care, ca şi
Al. Vulpe, consideră că cele două necropole tumulare din sud-vestul Olteniei,
.de la Balta Verde şi Basarabi, datează din sec. VI I -VI i.e.n. 57•
Din aceeaşi vreme cu perioada Basarabi I I se consideră recent de A. 1 .
Meliukova c ă datează ş i aspectul Şoldăneşti, p e care autoarea anterior l-a
incadrat in a doua jumătate a secolului V I I I şi inceputul sec. VI I i.e.n., pe
baza unei jumătăţi de zăbală de bronz de tip Koban şi a fibulei de fier de tip
Glasinac din necropola de la Şoldăneşti 56• Astfel, autoarea, ţinînd cont de
-două obiecte de fier din necropola de la Selişte din R. S. S. Moldovenească
(un virf de lance de fier cu analogii în necropolele de la Basarabi şi Ferigile
'Şi o zăbală de fier cu corespondente în lumea sudică), datează aspectul Şoldă
neşti in sec. VI I -V i.e.n., considerind că urmează după grupul de aşezări
şi morminte Saharna-Solonceni, datat de autoare in sec. VIII -VI I t.e.n. ,
.după noi mai curind in sec. IX-VI I I i.e.n., şi socotit de ea contemporan cu
faza a doua a culturii Cernoles de pe malul drept al Niprului Mijlociu 511•
Deci, in general, în stadiul actual al cercetărilor, cronologia acestei
.descoperiri hallstattiene din R. S. S. Moldovenească, stabilită de arheologii
,sovietici, coincide cu aceea a arheologilor români. In această privinţă, de un
real folos au fost rezultatele cercetărilor arheologilor români cu privire la
.culturile Babadag şi Basarabi, intrucit, prin comparaţie, s-a ajuns la unele
concluzii de ordin nu numai cultural, ci şi cronologic cu privire la culturile
.din Hallstattul timpuriu şi mijlociu din regiunile de la est de Prut.
Din punct de vedere etnic, aspectele culturale ilustrate prin necropola
:şi nivelul mai nou de locuire din aşezarea de la Stoicani, precum şi prin mor
mintul de la Trestiana-Birlad, aparţin unor grupe tracice locale.
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ln ceea ce priveşte grupul căruia ii aparţin aşezarea şi necropola de la
Şoldăneşti, s-a considerat că este posibil ca apa,riţia lui in silvostepa din
R. S. S. Moldovenească să corespundă cu venirea aici a unei populaţii, căruia
i-a fost proprie cultura Basarabi, explicindu-se prin aceasta incetarea aşeză
rilor de tip Saharna-Solonceni 60• Grupul acesta, din inventarul căruia fac parte
elemente tipice ale culturii Basarabi, este tot tracic. De altfel, in ceea ce pri
veşte această cultură, s-a pus in discuţie, după cum se ştie, numai caracterul
iliric al necropolei de la Basarabi şi, cu excepţia lui M. Rusu 61, nu şi al culturii
Basarabi in ansamblu, in care sint incluse şi teritoriile răsăritene din aria ei
mare de răspîndire.
In legătură cu răspîndirea spre nord-est a culturii Basarabi, credem că
se poate explica şi prezenţa fibulelor de tip Glasinac din necropolele de la
S�oicani şi Şoldăneşti, precum şi a celor de tipul cu piciorul in formă de "scut
beotic" din mormintul de la Trestiana-Birlad. In această privinţă, prezenţa
unor fibule de caracter iliric in mediul tracic nu se explică prin legăturile
directe ale triburilor locale tracice cu cele ilirice din regiunile nord-vest
balcanice, cum s-a presupus mai de mult pentru necropola de la Stoicani 62,
ci probabil prin intermediul legăturilor cu triburile culturii Basarabi, ates�
tate prin elemente tipice ale acestei culturi din aria nord-estică a răspindirii
ei 63•
Acestea sint unele din problemele care se pun, in stadiul actual al cerce
tărilor, in legătură cu prezenţa unor fibule de caracter iliric in mediul tracic
local din nord-estul ariei de răspîndire a culturii Basarabi.
Cu toate că sint incă puţine asemenea elemente de caracter iliric in
acest teritoriu, totuşi prezenţa lor este importantă atit pentru cronologia
complexelor arheologice din care fac parte, cît şi pentru semnificaţia lor in
mediul tracic local.
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�L�MENTS

ll.LYRmNS DANS LE MILmU THRACE
DE L'EST DE LA ROUMANIE

RESUME
Au debut de son article, apres avoir expose le probleme des plus anciennes decou
vertes illyriennes sur le territoire de la Roumanie, l'auteur constate qu'au stade actuel des
recherches archeoloqiques dans ce pays on n'est pas encore parvenu a un accord general
concernant l'appartenance ethnique de la population hallstattienne du Sud-Ouest de
l'Oltenie, a laquelle sont attribuees les necropoles tumulaires a tombes d'inhumation de
Basarabi, Balta Verde et Gogoşu.
Il souligne que, pour le reste du territoire de la Roumanie, personne, a l'exception
de M. Rusu, n'a soutenu Ia presence des I llyres durant le premier âge du fer. On a admis
seulement l'existence de quelques objets de caractere illyrien dans le milieu thrace respectif.
Dans cette categorie d'objets de !'Est de Ia Roumanie, son t inclues par l'auteur :
deux fibules en bronze du type a porte-agrafe en forme de "bouclier beotien" decouvertes
dans une tombe d'inhumation de la necropole hallstat tienne de Trestiana-Birlad (fig. 1 , 1--2) ;
le pied en forme de triangle d'une fibule en fer consideree comme etant de type Glasinac
d'un tombeau de la necropole plane d'inhumation de Stoicani- Galaţi (fig. 2,1 ) ; ainsi qu'une
fibule du meme type d'une tombe d'incineration de la necropole de Choldanechty de la
Republique Moldave de !'URSS (fig. 3,1) .
Apres avoir expose les conditions dans lesquelles ont ele decouvertes ces fibules,
l'auteur examine les types respectifs de fibules, ainsi que le milieu archeologique d'oii
proviennent ces pieces, au point de vue culturel, chronologique et ethnique. A cette occasion
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il soutien t que les Cibules avec le pied en forme de "bouclier beotien" de Trestiana-Birlad.
ainsi que les Cibules du type Glasinac de Stoicani et Choldanechty appartiennent a des
groupes hallstattiens locaux.
En discutant la position culturelle et chronologique qu'il avait attribuee auparavant
a l'etablissernent et a la necropole hallstattiens de Stoicani, l'auteur rappelle Ia recente
position a laquelle il est parvenu a la suite de nouvelles recherches. Ainsi, au point de vue
culturel, seulement dans l'etablissement de Stoicani ont ele etahlis des elernents de la civili
sation Babadag superposes probablernent par d'autres plus recents, contemporains de la
necropole de Sloicani. Au contraire, dans l'etablissernent ainsi que dans la necropole de
cette localite on n'a pas trouve jusqu'a present des eMrnents typiques de la ceramique du
type Basarabi. Se fondant sur ces donnees, la conclusion de l'auteur est que la necropole
hallstattienne de Stoicani date d'avant la phase represenlative de celle civilisalion, pro
bablement d'une phase correspondant a la phase Babadag I I I, laquelle suit l'aspect Stoi
cani-Bradu, synchrone a la phase Babadag I l . Cette phase, selon l'oppinion de l'auteur.
pourrait etre datee du V I I le siecle a.n .ll., correspondant eventuellernent en partie aux de
buts de l'etape Basarabi 1 de la classificalion d'Al. Vulpe, datee par cel auleur entre le
milieu du V II le si/lele et Ia fin du VIe siecle a.n.e.
Le groupe culturel dont fait partie Ia lombe de Trestiana-Birlad pourrait elre date.
sur Ia base de Ia chronologie de ces fibules, un peu plus tard, aux VIle -VIe siecles a.n.e.
etant contemporain de I'etape Basarabi II de la classification d'Al. Vulpe. Approximative
rnent de la meme epoque datent Ies necropoles tumulaires de Balta Verde et Basarabi.
De cette periode daterait aussi selon l'opinion recente de A. 1. Meliukova, )'aspect Chol
danechty, que l'auteur avait place anterieurernent a une epoque cornprise entre Ia deuxillme
rnoitie du V I I le siecle a.n.e. et le debut du V I le siecle a.n.e.
Au point de vue ethnique, Ies aspects culturels illustres par Ia necropole et le niveau
d'habitation plus recent de Stoicani, ainsi que par la tornbe de Trestiana-Birlad, appartien
nent a des groupes Iocaux de Thraces.
Quant au groupe auquel ont ele attribues l'etablissement et Ia necropole de Chol
danechty, on a considere cornrne probable que son apparition dans la sylvo-steppe de Ia
Republique Moldave de l'URSS, correspond a l'arrivee dans cette region d'une population
thrace a laquelle a ele propre la civilisation de Basarabi, ce qui explique la fin des etablis
sements de type Sakharna-Solontcheny.
Par l'extension vers le Nord-Est de la civilisation de Basarabi, selon l'opinion de
l'auteur, on pourrait expliquer aussi Ia presence des fibules avec pied triangulaire et deux
ressorts des necropoles de Stoicani et Choldanechty, ainsi que celle du lype a pied en forme
de "bouclier Motien" de Ia tornbe de Trestiana-Birlad.

LEGENDE DES FIGURES
Fig. 1. Objets du tombeau de Trestiana-Birlad (1/1) .
Fig. 2 . Objets des tornbeaux 1 {1-{t) et 5 5 (6-13) d e I a necropole hallstattiene de Stoicani.
lf2 {1-10) et 1 /3 {11-13) de la dimension naturelle.
Fig. 3. Objets du tombeau no. 5 de Choldanechl y {1/1 ) .
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DESPRE CERAMICA DAC O - GETICl LUCRATI
ROATA D E LA BÎTCA D OAMNEI, PIATRA NEAMŢ
de A UREL B UZILĂ

In cetatea dacică de la B îtca Doamnei din oraşul Piatra Neamţ, cu
prilejul săpăturilor efectuate, intre anii 1957 - 1 969, de către Muzeul arheo
logic din localitate, in colaborare cu Academia R. S. România - Filiala Iaşi,
s-a descoperit o importantă cantitate de ceramică daci că ; analizată din
punct de vedere al tehnicii de confecţionare, ea a fost clasificată in două cate
gorii : ceramica lucrată cu mina 1 şi ceramica lucrată cu roata olarului.
Ceramica lucrată c u roata, luată cantitativ, reprezintă aproximativ
30-35% din toată ceramica autohtonă de la Bttca Doamnei. Iar după culoare
şi aspect ea poate fi divizată in mai multe grupe ceramice, după cum urmează :
1 . ceramică de culoare cenuşie ; 2. ceramică de culoare cărămizie ; 3. ceramică
de culoare neagră ; 4. ceramică pictată uniform pe intreaga suprafaţă a vasului
cu o vopsea brun-roşietică şi 5. ceramică pictată cu motive geometrice.
Dintre toate aceste grupe ceramice enumerate, predomină cea de culoare
cenuşie, comună aşezărilor daco-getice, care reprezintă circa 60%, urmează
apoi ceramica cărămizie de circa 30%, iar celelalte grupe amintite sint
în proporţie de numai 10%.
Intreaga ceramică d escoperi tă la Bîtca Doamnei este foarte fragmentară,
încît pentru un 1l e forme de vase, tipice culturii dacilor, nu avem piese intrrgi,
deoarece acestea au fost sparte din vechime, probabil cu prilejul unor terasări
şi reamenajări ale cetăţii, sau din perioadele care au urmat pînă în feudalism.
1.

Ceramica de culoare cenuşie

C'lramica cenuşie este lucrată dintr-o pastă fină, bine arsă, incit la lovire
vasul dă un sunet metalic. Pereţii vaselor au, în general, la exterior, un lustru
din linii orizontale unite, executat la roată. Acest lustru se află citeodată şi
ininteriorul unor vase cu gura-· largă-de-tipul -străchinilor sau fructierelor.
Alte vase prezintă la exterior un aspect mat, din care iese in evidenţă numai
decorul format din linii lustruite (fig. 16/4, 6 ; 22/8 ; etc.).
ln privinţa culorii, ceramica cenuşie cuprinde vasele care au culoare
de fond cenuşie cu nuanţe închise sau deschise ; dar unele vase din această
categorie prezintă pete de culoare roşietică (fig. 20 ; 24/ 1 ) sau negricioasă
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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(fig. 31 /1 ) , căpătate în timpul unei arderi neuniforme, sau cu prilejul unei
arderi secundare, probabil de la incendiul locuinţei.
Ceramica cenuşie cuprinde o întreagă gamă de vase, care, luate după
tipuri şi forme, pot fi grupate în : chiu puri (sau vase mari de provizii), vase
cu două torţi, căni, ulcioare, ceşti, străchini, vase cu piciorul înalt de tipul
fructierei, vase în formă de bol, cupe, vase cu tub de turnat, vase-strecurători
şi capace pentru vase.
a) Chiupul. Această formă de vas are profilul ovoidal, gura relativ
strîmtă, buza lată şi evazată orizontal (fig. 1/3-4 ; 16/2 - 3 ; 17 /2). Chiupurile
sînt prevăzute la partea inferioară cu un fund inelat destul de reliefat (fig. 1 /5 ;
16/1 ). Unele vase din această categorie sînt lucrate dintr-o pastă foarte fină
de culoare gri-deschisă (fig. 15/1-3). Altele însă, sînt lucrate dintr-o pastă
mai puţin fină, de culoare gri-gălbuie (fig. 1 /3-4 ; 1 6/2-3). Acestea din
urmă au în pastă, ca degresant, nisip cu grăuntele puţin mai mare, incit sînt
aspre.
Chiupurile sînt decorate cu grupe de linii incizate, drepte sau ondulate,
aşezate pe umăr (fig. 1/3-4 ; 15/2, 4, 6-8 ; 16/2-3), sau pe buza vasului
(fig. 15/5) ; sau cu linii lustruite, drepte, ce se intretaie oblic formînd romburi
(fig. 16/4) sau cu linii lustruite, verticale şi paralele sau ondulate (fig. 16/6),
dispuse pe umărul vasului. Alte chiupuri au sub bază sau pe umăr caneluri
orizontale (fig. 1 /1 ; 15/1 ; 16/5 ), sau nervuri în relief (fig. 17 /2). Un alt decor
intilnit pe chiupuri este rozeta imprimată în pasta crudă a vasului (fig. 15/2-3).
Rozetele de pe fragmentele de chiupuri de la Bîtca Doamnei sînt în formă d�
cruce incisă (fig. 15/3) sau în forma literei X excisă (fig. 15/2). Avînd numai
patru raze, rozeta e mai simplă decît cele de pe vasele de la Zimnicea 2 , Rudele 3
sau Cozia-Veche 4•
Chiupurile de la Bîtca Doamnei au fost vase de dimensiuni mari ;
deducem aceasta din grosimea fragmentelor. De exemplu, un fragment (fig.1 5/2)
are grosimea de 0,020 m. Nu avem nici un chiup intreg de culoare cenuşie,
deoarece acestea au fost sparte din vechime. Sînt şi chiupuri de dimensiuni
mici, confecţionate dintr-o pastă cenuşie-deschisă cu diametru! gurii de 0,158 m
şi care pot avea o formă ovală (fig. 1 /1 ; 16/5).
Chiupul (fig. 1 /3 şi 1 6/2), reconstituit de noi in desen, este confecţionat
dintr-o pastă de culoare gri-gălbuie aspră la pipăit. EI are gîtul cilindric, cane
lat, cu gura relativ strîmtă şi buza lată, evazată orizontal. Pe umărul vasului
se află un decor compus din cîte trei grupe de linii drepte, paralele, incise,
intre care se află alte două grupe de linii ondulate, toate dispuse orizontal.
Diametru] exterior al gurii vasului este de 0,340 m, al fundului de 0,164 m,
iar înălţimea de circa 1 , 100- 1 ,200 m. Un al doilea chiup (fig. 1/4 şi 16/3),
reconstituit în desen, similar ca pastă, formă şi decor cu cel precedent, are
diametru} exterior al gurii de 0,340 m, diametru} maxim de 0,550 m, iar înăl
ţ imea de circa un metru.
Chiupurile de la Bitca Doamnei sint analoge ca formă şi tehnică cu cele
descoperite la Poiana 5, la Popeşti 6, sau cu cele din cetăţile dacice din Munţii
Orăştiei 7, datate in secolele 1 i.e.n.
1 e.n.
-
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h) Vasul cu două torţi. Vasele cu două torţi sint confecţionate dintr-o
pastă fină de culoare gri (fig. 1 8 ; 19/1 -4, 6-7) sau gri-tnchisă (fig. 2/4 ;
19/5). Ele au corpul bitronconic, fundul inelat, gura evazată oblic şi buza uşor
îngroşată. Cele două torţi verticale ale vasului sint late, supraînălţate şi pre
văzute la exterior cu caneluri longitudinale.
Aceste vase au ca decor linii lustruite, paralele, dispuse vertical pe gîtul
vasului (fig. 19/1 ,7). Uneori decorul este format din cite o linie sau două, incise,
aşezate orizontal la limita dintre gitul şi umărul vasului (fig. 19/5-6).
Vasul (fig. 18), descoperit în cetatea dacică de la Bîtca Doamnei 8 este
lucrat dintr-o pastă fină de culoare gri-deschisă. EI are două torţi late, verticale,
uşor suprainălţate, prevăzute fiecare cu cîte două caneluri longitudinale şi
paralele. Se sprijină pe un fund inelat şi prezintă la exterior un aspect mat,
iar pe gît mai păstrează urmele slabe ale unui decor format din linii lustruite
paralele şi verticale (inălţimea : 0,153 m ; diametru} maxim : 0,146 m ; diame
tru} exterior al gurii : 0,1 17 m ; diametru} fundului : 0,062 m).
Vasul (fig. 2/4), lucrat dintr-o pastă fină de culoare gri-închisă prezintă
la exterior un lustru fin, executat pe corp din linii orizontale unite, iar pe gît
din linii verticale unite. Vasul are la bază un fund inelat, dezvoltat ca un pie
destal. Cele două torţi late ale vasului prezintă in zona mediană cîte o cane
lură largă longitudinală (inălţimea : 0,169 m ; diametru} exterior al gurii :
0,125 m ; diametru} maxim : 0,145 m ; diametru} fundului : 0,068 m).
Tipologie, vasele cu două torţi de la Bltca Doamnei găsesc analogii
apropiate cu cele intilnite in aşezările dacice de la Tilişca 9, Poiana 10, Sfintu
Gheorghe 1 1 , Piscul Crăsani 12, sau de la Pecica, Sighişoara şi Moigrad 13,
datate în secolul 1 î.e.n.

c) Cana. Fragmentele ceramice ce au aparţinut vaselor de tipul cănilor
de diferite dimensiuni sînt intr-un număr mare (fig. 22/2-4, 6-9 ; 23/2-3, 5).
Am reuşit să reconstituim numai două căni lucrate din pastă fină de culoare
gri-roşietică (fig. 2/1 şi 20) sau gri-deschisă (fig. 2/3).
Cana (fig. 2/1 şi 20) are o formă elegantă, piriformă, gitul strîmt şi
gura evazată, cu toarta verticală, lată, canelată şi uşor suprainălţată. Jumăta
tea inferioară a vasului este semisferică şi se sprijină pe un fund inelat şi evazat
cu diametru} de 0,079 m. lnălţimea este de 0,275 m, diametru} gurii de
0,112 m, iar diametru} maxim este de 0,177 m ; a fost ingrijit lucrată, fiind
lustruită la exterior. Ea prezintă pete de culoare roşietică sau negricioasă,
datorită probabil unei arderi secundare. Este similar ca formă cu cel de la
Măgura 14•
La Bitca Doamnei au apărut şi căni de dimensiuni mici. Cana (fig. 2/3),
reconstituită de noi in desen, are o culoare gri-deschisă şi e arsă omogen. La
exterior se mai păstrează urmele unui lustru orizontal. Are corpul bitronconic
ce face un unghi ascuţit in dreptul diametrului maxim, cu gitul cilindric, cu
gura evazată şi buza uşor lngroşată şi curbura in afară, cu fundul inelat. De
sub gură este prinsă o toartă lată şi canelată, uşor tnălţată, dar nu depăşeşte
nivelul gurii. Vasul are o înălţime de 0,114 m, diametru] gurii de 0,061 m, dia
metrul maxim de 0,082 m şi diametru} fundului de 0,038 m.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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Pe un fragment din gîtul cilindric al unei căni de culoare gri-închisă
intilnim un semn de olar 15, zgiriat, in formă de dreptunghi, haşurat cu cinoi
linii paralele, verticale (fig. 22/6).
Printre fragmentele ceramice ce provin de la căni cenuşii sînt şi torţli
de formă lată, lucrate artistic cu două caneluri laterale, iar la mijloc o · dungă
in relief crestată oblic, conturată de două şanţuri verticale (fig. 22/2). Torţile
sînt prevăzute în partea de sus, la locul unde sint prinse de buza vasului, cu
cite un buton cilindric in relief. Ele sint asemănătoare cu cele descoperite la
Poiana 16• Sint şi torţi late care provin de la căni mari cenuşii, ce prezintă pe
faţă cîte trei caneluri longitudinale şi paralele (fig. 22/1). Alte fragmente de
torţi din pastă cenuşie se prezintă sub forma unor vergele cilindrice : din una
(fig. 24/4 ; 22/7), din două (fig. 22/3) sau din trei vergele lipite (fig. 22/9).
Torţi similare s-au descoperit la Poaiana, la Costeşti, la Sighişoara 17 etc.
d) Ulciorul. Am grupat in această categorie vasele cu gitul scurt şi
strîmt, cu corpul sferic ce se sprijină pe un fund inelat (fig. 3/3, 5 ; 24/2).
Aceste vase sint lucrate îngrijit dintr-o pastă gri cu nuanţe coloristice ce merg
in degradeuri pînă la brun-inchis, pe unele porţiuni ale vasului, culori căpătate
probabil în urma unei arderi secundare, neuniforme (fig. 24/2).
Primul ulcior (fig. 3/5 şi 24/2) prezintă la exterior un lustru orizontal
dispus pe zona inferioară a vasului şi lustru vertical pe cea superioară. In afară
de aceasta, se mai observă pete de culoare roşietică şi negricioasă. Vasul are
o formă aproape sferică, cu gitul strimt şi gura largă in formă de pilnie, cu
toarta lată simplă şi scurtă, prinsă de gîtul şi umărul său ; este de dimensiuni.
mijlocii, avind înălţimea de 0,134 m, diametru! gurii de 0,041 m, diametru)
maxim de 0,179 m şi diametru! fundului de 0,055 m .
A l doilea ulcior (fig. 3/3), reconstituit î n desen, similar c a formă ş i pastă
cu cel anterior, are fundul inelat, gîtul scurt, strimt şi prevăzut cu două inele
în relief, cu gura mai largă, în formă de pilnie ; are o toartă lată, verticală,
cu două caneluri laterale şi longitudinale. La exterior prezintă părţi de culoare
roşietică şi negricioasă, datorită unei arderi neuniforme, precum şi un lustru
orizontal pe umăr. Pe partea inferioară se află o zonă decorativă for m at ă
din şase linii lustruite, ondulate sau î n zigzag, care s e întret aie, c e inc cnjoară
vasul (înălţimea : 0,190 m ; diametru! gurii : 0,055 m ; diametml maxi m :
0,070 m).
Ulcioarele descoperite la Bîtca Doamnei i mită, după cît se pare, for me
romane 18, deoarece din ,cercetarea atentă a pastei reiese că ea are aceeaşi
compoziţie şi tehnică ca cea din vasele specifice geto-dacilor.
e) Ceaşca. Am inclus in .această formă vasele mici din pastă fină, cmuşie
(fig. 4/3-5 ; 25/3), cu corpul cilindric ce se strimtează bru�c la bază, spre
fund. Unele ceşti au fundul irielat (fig. 4/3-4), iar altele se sprijină pe un picior
scurt ce se termină la bază cu o talpă uşor concavă (fig. 26/11 ) sau alveolată
la mijloc (fig. 26/10).
Ceştile sint decorate cu benzi de linii lustru ite, dispuse vertical pe corpul
vasului (fig. 4/3,5) sau ·din linii oblice ce se intret aie din direcţii opuse pe gitul
vasului (fig. 26/6). Ele au cite două torţi verticale, late şi 11şor canelate
(fig. 26/4-5, 9, 12);
·
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Una din ceşti (fig_ 4/4 şi 25/3) este lucrată dintr-o pastă fină de culoare
gri, are corpul cilindric şi se sprijină pe un fund inelat, subţire, uşor evazat.
Torţile late şi subţiri ale ceştii pleacă de sub buză, se curbează in sus, formînd
o buclă, se apleacă apoi in jos, lipindu-se de partea inferioară a vasului (înăl
ţimea : 0,075 m ; diametru} gurii : 0,078 m ; diametru} fundului : 0,041 m).
Altă ceaşcă (fig. 4/3), lucrată din pastă cenuşie-închisă, are corpul
cilindric, două torţi verticale, late, subţiri şi canelate, cu gura uşor evazată,
cu fundul inelat. La exterior prezintă un decor format din grupe de linii
lustruite, verticale şi paralele, executate pe un fond mat (înălţimea : 0,085 m ;
diametru} gurii : 0,094 m ; diametru} fundului : 0,045 m).
Aceste vase au , in general, torţi late şi c anelate, dar sint şi fragmente
de ceşti cu torţi formate dintr-o vergea cilindrică in form ă de inel ce are deasu
pra o punte prismatică (fig. 26/8), imitînd pe cele de import. Un fragment
dintr-o ceaşcă cenuşie (fig. 26/7) are o toartă lată, similară cu o ceaşcă cărămi
zie (fig. 4/1). Alt fragment de ceaşcă are o toartă lată ce prezintă la exterior
patru linii verticale şi paralele, incise (fig. 26/2). Ceştile cenuşii de la Bitca
Doamnei au analogii mai apropiate in aşezările dacice de la Calu 18, Răcă
tău 20, Poiana 21 etc.
f) Strachina. La Bitca Doamnei numărul străchinilor lucrate cu roata
din pastă de culoare cenuşie, ce au putut fi intregite sau reconstituite de noi
în desen, este mai mare decit al altor vase. Tipologie am putea grupa aceste
vase in trei tipuri :
1. Străchini de tipul farfuriei, cu corpul puţin adînc, cu gura largă,
evazată oblic, ce se termină printr-o margine îngroşată şi şănţuită (fig. 5/4- 5).
2. Străchini cu corpul aproape plat, ce se sprijină pe un fund inelat,
cu gura înălţată şi uşor evazată ce se termină printr-o margine îngroşată,
rotunjită (fig. 5/1 şi 27/1 ) sau teşită la exterior (fig. 5/2-3).
Una din strachini (fig. 5/1 şi 27/1 ) este lucrată dintr-o pastă de culoare
gri-închisă, prezentînd la exterior şi in interior un lustru executat orizontal.
Ea are înălţimea de 0,044 m, diametru} gurii de 0,162 m şi diametru} fundului
de 0,042 m. Alta (fig. 5/3), similară ca pastă şi culoare cu cea precedentă,
are fundul inelat, dezvoltat ca un piedestal. La exterior şi in interior are un
lustru fin executat la roată (înălţimea : 0,056 m ; diametru} gurii : O, 196 m ;
diametru! fundului : 0,052 m).
3. Străchini cu corpul mai adînc, de formă sEmiovală, cu fundul inelat,
cu umărul scurt, cu gîtul cilindric, cu marginea simplă, uşor evazată (fig. 7/4
şi 27 /2) sau teşită (fig. 7 /3) sau lată, orizontală (fig. 7 j2, 5) sau îngroşată în
afară (fig. 7/1 ).
In general, străchinile păstrează, atit în interior cît şi la exterior, un
lustru executat orizontal. In afară de acesta, unele străchini prezintă ca decor,
in interior, grupe de linii lustruite ce se întretaie în centrul vasului, formind
mai multe raze (fi g. 33/3), sau la exterior, pe gît, o linie ondulată, lustruită,
dispusă orizontal, ce înconjoară vasul (fig. 7 /2).
O strachină (fig. 7/1) confecţionată dintr-o pastă de eul oai e griccărămizie,
are corpul tronconic-aplatizat, umărul scurt, gîtul cilindric, gura verticală şi
marginea îngroşată. Vasul se sprijină pe un fund inelat, proeminent şi evazat
oblic. Piesa prezintă pe ambele părţi urmele unui lustru executat la roată
·

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

98

A. BUZILĂ

(înălţimea : O, 106 m ; dia metrul gurii : 0,216 m ; diametru] maxim : 0,217 m ;
diametru] fundului : 0,078 m). O a doua strachină (fig. 7/4 şi 27/2) lucrată
dintr-o pastă cenuşie, are înălţimea de 0,060 m, diametru] gurii de 0,135 m ,
diametru] maxim d e 0,140 m şi diametru] fundului : 0,046 m .
Altă strachină (fig. 7/5), reconstituită î n desen, are două torţi late, uşor
supraînălţate, prinse de marginea şi umărul vasului. Este confecţionată dintr-o
pastă fină de culoare gri-deschisă, fiind similară ca formă cu vase descoperite
la Poiana 22 sau la Calu 23, datate în secolele 1 î.e.n. - 1. e.n.
Pentru străchinile de la Bîtca Doamnei avem analogii la Sf. Gheorghe 2•,
Tinosul 25, Piatra Roşie 28, Poiana 27, Jigodin 28, Răcătău 29 etc.
g) Vasul cu picior înalt de tip fructieră. Din punct de vedere al formei,
am grupat fructierele din pastă cenuşie, descoperite la Bitca Doamnei, in
mai multe tipuri :
1 . Fructiere mari cu buza lată, răsfrîntă orizontal în afară şi curbată
in jos, cu corpul semioval şi puţin adînc (fig. 31/1) ce se sprijină pe un picior
înalt (în medie de 0,270 m), mai gros la mijloc şi gol în interior (fig. 31/3-4, 6),
terminat la bază printr-o talpă în formă de pilnie cu gura in jos. Aceste vase
sînt lucrate ingrijit �i prezintă, atit la exterior cit şi în interior, un lustru execu
tat la roată din linii orizontale unite şi, unele dintre ele, pete de culoare
roşietică sau negricioasă (fig. 31/1 ).
2. Fructiere de dimensiuni mijlocii cu buza lată, orizontală şi curbată
în jos, cu corpul semioval, puţin adinc (fig. 8/4 şi 28/2 ; 9/1 şi 32/2), cu piciorul
inalt , cilindric, gol în interior, ce se lărgeşte în partea de jos, formind o talpă
(fig. 32/1). Aceste vase au in interior şi la exterior un lustru uniform executat
orizontal. Iar pe zone rezervate cu fond mat, prezintă un decor din linii lustruite
drepte, paralele, dispuse orizontal pe corp (fig. 32/5), sau în forma cifrei 9 pe
buză (fig. 32/6).
O fructieră (fig. 8/4 şi 28/2) lucrată din pastă fină de culoare cenuşie,
a fost spartă ln vechime, deoarece fragmentele ceramice ce au recompus-o
sînt colorate diferit, unele avind o culoare roşietică, altele negricioasă, probabil
din cauza poziţiei lor faţă de focul care a distrus locuinţa, suferind astfel o
ardere secundară neuniformă (înălţimea vasului împreună cu piciorul : 0,155 m ;
înălţimea piciorului : 0,098 m ; diametru] exterior al gurii : 0,205 m ; diametru}
bazei piciorului : O, 105 m).
3. Fructiera de dimensiuni mijlocii, cu buza lată orizontală, cu corpul
adinc, conic (fig. 9/2, 4 ; 32/3 -4), cu piciorul cilindric, subţire, gol in interior
a cărui talpă porneşte mai de jos, formind un adevărat piedestal (fig. 9/4).
O piesă de acest tip (fig. 9/4 şi 32/4), reconstituită de noi in desen, este bogat
ornamentată in interior cu linii lustruite drepte, in zigzag, in formă de cercuri
concentrice sau în formă de raze. Acest decor este aplicat pe spaţii mate, iar
spaţiile dintre ele prezintă un lustru uniform, orizontal. La exterior vasul are
un decor din linii drepte, orizontale şi paralele, dispuse pe toată suprafaţa
mată a vasului (înălţimea totală : 0,220 m ; înălţimea piciorului : 0,113 m ;
diametru] exterior al gurii : 0,290 m ; diametru] bazei piciorului : 0,110 m).
4. Fructiere de dimensiuni mici (fig. 11/1 -8), cu piciorul gol in interior
şi evazat mult la bazăhttp://www.muzeu-neamt.ro
(fig. 31 /2).
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După cum se ştie, materialul ceramic de la Bîtca Doamnei este foarte
fragmentar. ln acesta găsim numeroase fragmente din fructiere cu buza
faţetată (fig. 1 1 /9 - 1 1 ).
Vasele de tipul fructierei, descoperite la Bitca Doamnei, cu excepţia
primului tip descris de noi, găsesc analogii în toate aşezările dacice. Se pare
totuşi că aici acestea păstrează o notă mai aparte.
h) Vasul în formă de bol. Din mulţimea de fragmente ceramice care, mai
mult ca sigur, au aparţinut unor vase de tipul bolului, am reuşit să reconsti
tuim numai un singur vas (fig. 3/4 şi 24/1). Acesta este lucrat dintr-o pastă
fină de culoare gri-roşietică, avînd o formă aproape sferică, cu gura curbată
puternic spre interior şi buza uşor reliefată şi teşită orizontal. Vasul se sprijină
pe un fund inelat, dezvoltat în formă de talpă. Din cauza unei arderi neuniforme,
prezintă nuanţe coloristice de gri, gri-roşietic pînă la brun-inchis. La exterior
mai păstrează urmele unui lustru orizontal (înălţimea : 0,166 m ; dia metrul
gurii : 0,120 m ; diametru) maxim : 0,210 m ; diametru) fundului : 0,091 m). Un
vas apropiat ca formă înttlnim la Poiana 30•
i) Cupa. O altă formă de vas este cupa. De la Bitca Doamnei provin
multe fragmente care, după profilul lor, pot să fi aparţinut unor vase de tipul
cupelor. Am reconstituit în desen o cupă cu picior de dimensiuni mici (fig. 3/1),
lucrată din pastă de culoare gri-închisă, lustruită la exterior. Ea are corpul
semisferic şi se sprijină pe un picior scurt, gol în interior, care se termină la
bază printr-o talpă evazată. Această piesă imită cupele cu picior lucrate cu
mîna, descoperite la Popeşti 31, sau la Sighişoara 3 2, din secolul II î.e.n.

j ) Vasul cu tub de turnat. Prezentăm două fragmente care au aparţinut
unor vase cu tub de turnat, lucrate dintr-o pastă cenuşie închisă (fig. 33/1),
sau cenuşie-deschisă (fig. 33/2). Aceste vase pot fi similare cu cele descoperite
la Cozla-Piatra Neamţ 33 , la Tiseşti-Tg. Ocna 34, la Poiana 35, la Feţele Albe 36,
la Răcătău 37 etc.

l) Vasul strecurătoare. Vasele-strecurători de culoare cenuşie au, în gene
ral, o formă conică cu vîrful in jos, cu gura evazată oblic in formă de pîlnie
(fig. 12/1, 3 ; 33/5) sau cu gîtul cilindric (fig. 12/2). Ele sint prevăzute cu cite
o toartă lată, canelată, uşor supraînălţată, dispusă vertical (fig. 33/4). Partea
inferioară a vasului prezintă o mulţime de perforaţii executate în pasta crudă
(fig. 33/6). La Bîtca Doamnei nu s-a găsit nici un vas-strecurătoare întreg.
Am reconstituit in desen trei exemplare pe baza fragmentelor găsite in săpă
tură (fig. 12/1 -3). Strecurătorile de la Bîtca Doamnei au analogii cu cele des
coperite la Piscul Crăsani 38, Cozla 311 , Arpaşul de Sus 40, Poiana 41, Popeşti 42
etc.
m) Capacul pentru vase.
ln ceramica cenuşie de la Bitca Doamnei se
găsesc numeroase fragmente ce provin de la capace pentru vase. Unele dintre
ele provin de la capace de dimensiuni mari, care au avut diametru} pînă la
0,400 m (fig. 34/6), dar fiind extrem de fragmentare nu au mai putut fi recon
stituite.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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Analizind formele capacelor pentru vase, intregi, ne putem da seama
că avem două tipuri : unele cu o formă mai mult sau mai puţin aplatizată
(fig. 34/2), iar altele conice (fig. 13/3) : Mînerele capacelor sînt scurte şi rotunde
In formă de buton sau disc (fig. 34/5). Capacele sînt prevăzute pe partea infe
rioară cu cite un inel în relief, ce se îmbucă in gura vasului.
Avem un capac (fig. 13/5 şi 34/1) confecţionat din pastă gri-deschisă,
vopsit la exterior cu o angobă de culoare gri-închisă, peste care s-a aplicat un
lustru orizontal, executat la roată. Capacului îi lipseşte marginea şi butonul.
Se mai păstrează numai inelul ce se îmbuca in gura vasului. Pe partea supe
rioară a capacului se află un decor format din patru cercuri concentrice in
relief, ce-i dau o notă de eleganţă, deşi piesa este masivă. Diametru} actual al
piesei este de 0,100 m , iar înălţimea de 0,035 m.
In general, capace similare cu cele de la Bitca Doamnei au fost descope
ritP. la Poiana 43, Piatra Roşie 44, Rudele, Meleia şi Guşteriţa-Sibiu 45•
2.

Ceramica de culoare

cărămizie

Din punct de vedere al compoziţiei pastei şi tehnicii de confecţionare,
ceramica cărămizie nu diferă de cea de culoare cenuşie. Singura diferenţă
intre cele două grupe ceramice este numai in tehnica arderii. La vasele mari
cărămizii, se pare că pasta este mai aspră la pipăit ca cea din vasele similare
cenuşii. Insă la vasele mici de culoare cărămizie, pasta are aceeaşi compoziţie
ca cea din vasele cenuşii. O diferenţă intre ceramica cărămizie şi cea cenuşie
poate fi in legătură cu formele vaselor, deoarece vasele dacice de culoare
cărămizie par să imite mai fidel pe cele romane.
Luată cantitativ, ceramica cărămizie de la Bitca Doamnei reprezintă
aproximativ 30% din toată ceramica autohtonă lucrată cu roata. Din aceasta
am identificat mai multe tipuri şi forme de vase după cum urmează : chiupul,
cana, ulciorul, ceaşca, strachina, vasul cu picior înalt de tipul fructierei, vasul
strecurătoare şi capacul pentru vas.
a) Chiupul. Chiupurile de culoare cărămizie sînt vase de dimensiuni
mari şi au, in general, o formă sferoidală. Deducem aceasta din grosimea şi
curbura fragmentelor ceramice (fig. 17/1, 4-6), Ele prezintă ca decor caneluri
orizontale sub buza vasului (fig. 17/1 ), linii inci se drepte, paralele, ondulate,
dispuse orizontal pc umărul vasului (fig. 17/3, 6), sau grupe de linii paralele,
drepte sau ondulate, incise cu un instrument special (fig. 17/4-5).
De la Bîtca Doamnei avem numai un singur chiup întreg (fig. 1/2 şi 14),
de formă sferică ce se sprijină pe un fund inelat, cu gura strîmtă, cu buza lată
şi evazată orizontal, cu două torţi late, masive, scurte şi canelate, prinse verti
cal pe umărul vasului. Cb.iupul este confecţionat dintr-o pastă cărămizie, arsă
neuniform, avînd culori nuanţate pînă la brun-închis. La acest vas nu am găsit
analogii apropiate cu alte aşezări dacice şi presupunem că meşterul local a
imitat o formă de vas roman (înălţimea : 0,490 m ; diametrul exterior al gurii :
0,200 m ; diametru} interior al gurii : 0,120 m ; diametru} maxim al vasului :
0,424 m ; diametru} fundului : 0,155 m).
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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b) Cana. Din acest tip de vas prezentăm mai intii o cană din pastă
cărămizie, de formă bitronconică, ce se sprijină pe un fund inelat, cu gura
relativ strîmtă şi evazată (fig. 2/2 şi 21/1). De buză este prinsă o toartă lată,
simplă, ce coboară la mijlocul vasului. Cana are pe fund un semn de olar, zgî
riat în formă de X culcat (fig. 23/7). Vasul are înălţimea de 0,140 m, diametru!
gurii de 0,070, diametru! maxim de 0,128 m şi diametru! fundului de 0,054 m.
Două căni de dimensiuni mici (fig. 21/2-3) au un profil ovoidal, cu gîtul
strîmt şi gura mai largă, in formă de pilnie. Partea inferioară a celor două
căni este tronconică, iar fundul este plat şi uşor reliefat (fig. 2/5). Vasele au la
exterior urmele unui lustru ce se mai păstrează intact pe unele porţiuni. Una
din căni (fig. 21 /2) are lipsă gura şi toarta împreună cu părţile de care a fost
prinsă. O cană (fig. 2/5 şi 21/3) mai păstrează partea inferioară a unei torţi
late şi subţiri. Ea are următoarele dimensiuni : înălţimea : 0,1 1 6 m, diametru!
gurii 0,052 m, diametru] maxim 0,083 m şi diametru] fundului 0,050 m .
Printre numeroasele fragmente ceramice c e a u aparţinut unei căni din
pastă cărămizie amintim partea de jos a torţii late formată din patru vergele
cilindrice, segmentate longitudinal şi unite la spate in linie dreaptă (fig. 22/5).
Această toartă a aparţinut unei căni de dimensiuni mai mari care nu s-a păstrat
întreagă.
c) Ulciorul. Nu avem nici un ulcior intreg din pastă cărămizie. Din
reconstituirile ipotetice ce le-am făcut, deducem că aceste vase aveau corpul
sferoidal ( fig. 24/5-6) şi gîtul strimt, cilindric, mai scurt sau mai lung (fig.
24/4). Ele aveau torţi late confecţionate din vergele cilindrice alăturate. Mai
multe fragmente din gitul şi corpul unui ulcior păstrează un decor format din
benzi orizontale pictate cu o culoare albă, mată, peste care s-au trasat cite trei
linii incise, orizontale şi paralele (fig. 24/4) sau grupe de linii incise, ondulate,
executate cu un instrument special (fig. 24/6).
d) Ceaşca. La Bîtca Doamnei s-au descoperit numeroase fragmente
de ceşti din pastă cărămizie. Acestea au , in general, torţi Jate simple sau cane
late sau torţi rotunde în secţiune in formă de vergea cilindrică. Ele mai păs
trează la Exterior un lustru deteriorat în mare pa1te.
Cea�ca (fig. 4/1 ) intregită de noi in desen are o toartă lată, simplă, prinsă
de zona mijlocie a vasului. Piesa are corpul cilindric, gura largă şi uşor evazată,
buza subţire şi fundul inelat. La exterior vasul are un lustru fin executat ori
zontal (înălţimea : 0,085 m ; diametru] gurii : 0,130 m ; diametru! fundului :
0,052 m).
O altă ceaşcă (fig. 4/2 şi 25/2) prezintă o formă mai deosebită, avind
corpul bitronconic, gitul larg uşor evazat, cu gura largă. Ceaşca se sprijină pe
un fund plat, u şor reliefat şi are două torţi verticale, rotunde în secţiune. Vasul
este lucrat dintr-o pastă fină de culoare cărămizie-gălbuie, iar la exterior are
un lustru fin. Ea are un profil asemănător cu ceaşca pictată in stil geometric
de la Sighişoara 66 (înălţimea : 0,088 m ; diametru! gurii : 0,094 m ; diametru!
fundului : 0,040 m).
La Bttca Doamnei a apărut o ceaşcă dacică de tipul "căţuiei" (fig. 4/6
şi 25/1), lucrată la roată din pastă cărămizie, aspră la pipăit. O pastă similară
am intilnit la vasele de forma chiupurilor. Căţuia are forma unui trunchi de
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con cu baza in sus, cu buza subţ.ire evazată şi lăţită oblic în jos, cu fundul
ingust, plat şi reliefat. O toartă verticală, cilindrică, cu uşoare caneluri la exte
rior, este prinsă sub buză şi in apropierea fundului. Căţuia este afumată in
interior la fund şi la marginea de sus, ceea ce denotă că a fost folosită ca opaiţ.
Meşterul olar a transpus la roată o căţuie dacică tipică lucrată cu mîna. O
căţuie similară ca formă, însă de dimensiuni mici (înălţimea de 0,040 m) şi de
culoare gri-închisă se păstrează la muzeul din Tecuci , provenită din săpăturile
de la Poiana.
e) Strachina. Străchinile cărămizii de la Bîtca Doamnei au , în general,
corpul semioval, umărul şi gura curbate spre interior (fig. 6/1 -3) şi se spri
jină pc un fund inelat. Aceste vase sînt lucrate îngrijit şi prezintă pe ambele
părţi un lustru executat orizontal.
O strachină (fig. 6/1 ) are buza uşor îngroşată şi teşită orizontal, înălţimea
de 0,105 m, diametru] gurii de 0,214 m, diametru! maxim de 0,238 m şi dia
metrul fundului de 0,095 m.
O a doua strachină (fig. 6/2) are înălţimea de 0,116 m, diametru! gurii
de 0,198 m, diametru] maxim de 0,206 m, iar diametru! fundului de 0,072 m.
O a treia strachină (fig. 6/3) are înălţimea de 0,116 m, diametru! gurii de
0,304 m, diametru] maxim de 0,319 m şi diametru] fundului de 0,100 m.
O a patra strachină (fig. 5/6) are gura verticală şi buza îngroşată, sub
care se află o nervură in relief. Ea este lucrată dintr-o pastă fină, cărămizie,
lustruită orizontal pe ambele părţi. Vasului îi lipseşte fundul, întregit de noi
in desen (înălţimea actuală : 0,120 m ; diametru! gurii : 0,360 m).
O altă strachină (fig. 27/3), similară ca formă cu cea din figura 6/1 ,
este lucrată dintr-o pastă fină de culoare alb-gălbuie ca a caolinului. Are o
formă semiovală, cu umărul şi gura curbată spre interior, cu buza teşită ori
zontal şi delimitată de corpul vasului printr-o canelură. Se sprijină pe un
fund plat uşor reliefat, iar la exterior prezintă un lustru fin şi unele pete vine
ţii (înălţimea : 0,153 m ; diametrul gurii : 0,230 m ; diametru] maxim : 0,247 m ;
diametru! fundului : 0,075 m).
f) Vasul cu picior înalt de tip fructieră. Fructierele din pastă de culoare
cărămizie păstrează, în general , aceleaşi forme ca cele din pastă cenuşie. Avem
şi aici fragmente din fructiere mari , cu piciorul înalt de circa 0,270 m, gol in
interior (fig. 31/5) similar ca la cele cenuşii.
O fructieră (fig. 8/3 şi 29) cu corpul puţin adinc, cu buza lată şi evazată
orizontal, se sprijină pe un picior elegant, mai subţire în zona de îmbinare cu
corpul vasului şi lărgit mult spre bază unde formează un piedestal. Vasul are
un lustru fin atit la exterior cît şi in interior (înălţimea totală a vasului :
0,206 m ; înălţimea piciorului : O, 132 m ; diametru! exterior al gurii : 0,280 m ;
diametru! bazei piciorului : 0,127 m).
Sînt fructiere care păstrează aceeaşi formă şi tehnică ca cea precedentă,
cu o singură excepţie : nu au buza lată, ci îngustă şi îngroşată .la exterior in
formă de arc de cerc (fig. 8/1 - 2). O fructieră (fig. 8/1 şi 28/1), confecţionată
dintr-o pastă cărămizie, fină, are corpul semioval, gura cilindrică, uşor aple
cată spre interior, buza îngroşată in afară, piciorul înalt, subţire, gol in inte
rior şi evazat puternic spre bază ; are pe ambele părţi un lustru fin executat la
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roată (înălţimea totală a vasului : 0,163 m ; înălţimea piciorului : 0,090 m ;
diametru] exterior al gurii : 0,21 1 m ; diametru] bazei piciorului : 0,098 m).
Acestea sînt asemănătoare oarecum cu un vas de la Piatra Craivii 47, denumit
"cupă dacică".
g) Vasul-strecurătoare. La Bîtca Doamnei s-a descoperit un fragment
dintr-o strecurătoare cărămizie (fig. 33/7) ; avea corpul semisferic, umărul
oval şi gura largă, curbată oblic in afară. Pe gură, fragmentul are patru
perforaţii executate ulterior lîngă spărtură, prin care se trecea sfoara pentru
a se lega părţile sparte ale vasului. Acest lucru dovedeşte că strecurătoarea
a fost spartă în antichitate. Piesa este lucrată îngrijit şi prezintă la exterior
şi în interiorul gurii un lustru executat orizontal , iar ca decor are o canelură
orizontală pe marginea din interior a gurii şi două linii incise, paralele, dispuse
orizontal pe umărul vasului.
h) Capacul pentru vase. S-au putut reconstitui trei capace pentru vase,
confecţionate din pastă fină de culoare cărămizie (fig. 13/1 - 2,4 ; 34/4). Aces
tea sînt asemănătoare cu cele din pastă cenuşie. Un capac (fig. 13/4 şi 34/4)
a fost spart din antichitate, deoarece unele fragmente ce-l recompun sint colo
rate diferit, avînd porţiuni negre, datorită probabil poziţiei lor faţă de focul
care a distrus locuinţa ; are o formă conică iar la partea superioară este prevăzut
cu un mîner in formă de buton discoidal pentru apucat. La exterior vasul are
un lustru orizontal (înălţimea : 0,090 m ; diametru] maxim : 0,158 m ; diametru!
butonului : 0,024 m).
Alt capac (fig. 13/1 ) are o formă aplatizată cu marginea lată de 0,040 m.
Este lucrat dintr-o pastă cărămizie-închisă, iar la exterior este lustruit (înăl
ţimea : 0,048 m ; dia metrul maxim : 0,202 m ; diametru] inelului ce se îmbucă
in gura vasului : 0,103 m). In fine, alt capac (fig. 13/2), reconstituit in desen,
lucrat din pastă cărămizie-deschisă, este uşor aplatizat, are un mîner in formă
de disc şi un inel aşezat la partea inferioară, ce se îmbuca in gura vasului.
La exterior prezintă un lustru realizat din linii orizontale unite (înălţimea :
0,085 m ; diametru] maxim : 0,154 m ; diametru] inelului de la partea inferioară �
0,1 24 m).
3.

Ceram ica de culoare neagră

In săpăturile de la Bitca Doamnei a ieşit la iveală o specie ceramică de
tuloare neagră. Aceasta este confecţionată la roată dintr-o pastă de culoare
gri-deschisă sau gri-roşietică peste care s-a aplicat o vopsea sau feţuială de
culoare neagră, mată sau lustruită.
Unele vase sint lucrate dintr-o pastă care prezintă în secţiune o culoare
gri-deschisă spre alb. La acestea, feţuiala de culoare neagră formează o poj
ghiţă care se desprinde uşor de pastă (fi g. 35/6 ; 36/3).
Nu s-a păstrat nici un vas întreg din ceramica de culoare neagră. Printre
fragmentele descoperite cu prilejul săpăturilor am identificat mai multe forme
de vase :
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1 . Căni cu o toartă şi cu fundul inelat, lustruite la exterior (fig. 35/2)
sau cu aspect mat (fig. 35/5) ; 2. ceşti cu torţi late, verticale, lustruite la exte
rior (fig. 35/1), similare ca formă cu cele din pastă cenuşie (fig. 26/7) ; 3. stră
chini cu buza ingroşată in afară, lustruite pe ambele părţi (fig. 36/5) sau cu
aspect mat in interior şi la exterior şi cu fundul inelat (fig. 35/3 ; 36/6) ;
4. fructiere mici cu piciorul inalt, gol in interior şi subţire la mijloc (fig. 35/4),
cu buza lată evazată orizontal, cu lustru pe ambele părţi (fig. 35/6) ; fructiere
de mărime mijlocie, puternic lustruite pe ambele părţi (fig. 35/7 -8) ; fructiere
mari, mate la exterior şi decorate cu linii lustruite, orizontale şi paralele
(fig. 36/4) sau lustruite pe ambele părţi (fig. 36/1 , 3), cu buza lată evazată
orizontal şi uşor curbată in jos, cu piciorul inalt, gros, gol in interior (fig. 36/2).
Menţionăm că toate aceste vase au forme identice cu cele confecţionate din
pastă cenuşie sau cărămizie.
4.

Ceramica pictată cu o culoare brun-roşietică

O altă specie ceramică ieşită la iveală din săpăturile de la Bîtca Doamnei
este cea acoperită pe toată suprafaţa vasului cu o vopsea brun-roşietică. Această
culoare a fost aplicată mai cu seamă pe părţile vizibile ale vasului ; de exemplu,
străchinile sint pictate in interior şi pe părţile laterale, iar capacele pe partea
superioară.
Din această specie ceramică nu avem nici un vas intreg, s-au păstrat
doar fragmente. Dintre acestea am identificat fragmente de căni (fig. 37/2),
străchini (fig. 37/1 ), fructiere (fig. 37/3) şi capace pentru vase (fig. 37/4).
Aceste vase au fost lucrate dintr-o pastă fină de culoare cărămizie sau roşie
gălbuie (fig. 37/1 ), peste care s-a pictat cu o vopsea de culoare brun-roşietică,
care in mare parte este ştearsă, fie din cauza întrebuinţării vasului, fie dato
rită agenţilor corozivi din sol.
Un fragment (fig. 37/2) face parte din zona inferioară a unui vas, proba
bil dintr-o cană pictată la exterior cu o culoare de fond brun-roşietică, lustruită,
peste care sint trase patru linii orizontale şi paralele cu o culoare alb-gălbuie,
mată.
Alt fragment (fig. 37/3) provine dintr-un vas de tipul fructierei, confec
ţionată dintr-o pastă cărămizie, vopsită pe ambele părţi cu o culoare brun
roşietică, lustruită orizontal, peste care s-au pictat, in interior şi pe buză,
linii orizontale de culoare alb-gălbuie cu aspect mat.
5.

Ceramica pictată in stil geometric

La Bttca Doamnei s-a descoperit o ceramică lucrată cu roata din pastă
fină de culoare alb-gălbuie, cărămizie sau gri-deschisă, acoperită pe intreaga
suprafaţă cu un lustru fin, roziu-albicios, executat la roată. Peste acesta s-au
pictat apoi linii subţiri in motive geometrice cu o culoare roşie-brună sau brun
închisă (fig. 17/7). Această ceramică este arsă omogen, avind aceeaşj culoare
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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in secţiune şi la suprafaţă. Unele vase au suportat şi arderi secundare ce au
produs pastei culori roşietice sau negricioase.
Ptnă tn prezent la Bttca Doamnei nu s-a descoperit nici un vas intreg
din această specie ceramică, toate fiind fragmentare. Din fragmentele respec
tive am reuşit să reconstituim o fructieră mare cu picior (fig_ 30) şi o strachină
(fig. 6/4). Vasele care au aparţinut acestei grupe ceramice, identificate pe
baza fragmentelor, sint destul de variate, existînd formele ceramice tipice şi
specifice dacilor : chiupul, cana, ulciorul, ceaşca, strachina, vasul cu picior
înalt de tip fructieră, cupa şi capacul pentru vase.
a) Chiupul. Dispunem de mai multe fragmente din zona inferioară a
unui vas de dimensiuni mari (fig. 17/7), probabil chiup, lucrat l a roată din pastă
fină cărămizie, pictat la exterior cu linii roşii-brune, dispuse paralel şi orizon
tal pe corpul vasului. Chiupul se sprijinea pe un fund inelat cu diametru] de
O, 182 m.
b) Cana. Nu s-a descoperit încă nici o cană întreagă pictată, toate fiind
fragmentare. Avem fragmente ceramice pictate cu linii paralele şi orizontale
cu o culoare brun-roşietică, ce au făcut parte din corpul oval al unor căni
(fig. 23/1, 4, 6) ; aveau torţi late simple, ovale in secţiune (fig. 23/1 ) şi se spriji
neau pe un fund inelat (fig. 23/6).
c) Ulciorul. lnfăţişăm un fragment din partea superioară a unui ulcior
de formă sferică, similar cu cel din fig. 4/3, cu gitul strimt, pictat cu linii ori
zontale de culoare brun-roşietică (fig. 24/3).
d) Ceaşca. O ceaşcă dacică pictată ( fig. 4/7 şi 26/3), reconstituită de noi
în desen, similară ca formă cu ceaşca cenuşie (fig. 25/3), este lucrată dintr-o
pastă fină cărămizie, puternic arsă, avind la exterior o culoare de fond gri
gălbuie. Decorul constă din grupe de cîte trei linii pictate, paralele, dispuse
în zigzag intre gura şi zona diametrului maxim al vasului. O ceaşcă similară
a fost descoperită la C'llu 48•
Un fragment din partea inferioară şi fundul inelat al unei ceşti (fig. 26/13)
este pictat cu linii brun-roşietice. Un alt fragment din gura şi toarta unei ceşti
lucrată din pastă cărămizie (fig_ 26/1), prezintă ca decor urme de vopsea brun
roşietică pe marginea din afară şi din interiorul gurii, precum şi două linii
zgîriate ce se întretaie în formă de X pe partea superioară a punţii de deasu
pra torţii. Toarta avea formă de inel, fiind dispusă vertical. Această piesă
poate fi o imitaţie după un vas roman de import.
e) Strachina. A fost intregită o strachină (fig. 6/4) similară ca formă cu
cea din fig. 6/1 ; are la exterior un lustru fin, peste care au fost pictate cu o
culoare brun-roşietică, şase linii orizontale şi paralele, care înconjoară corpul
vasului , iar pe faţeta buzei se mai păstrează urma unei alte linii pictate.
Este lucrată dintr-o pastă fină de culoare cărămizie (înălţimea : 0,120 m ;
diametru] gurii : 0,222 m ; diametru} maxim : 0,247 m ; diametru! fundului :
0, 082 m).
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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f) Vasul cu picior înalt de tip fructieră. Dispunem de multe fragmente
ceramice pictate ce au aparţinut unor vase de tipul fructierei (fig. 32/7 -8) şi
pe baza lor am reconstituit în desen o fructieră de dimensiuni mai mici
(fig. 9/3), asemănătoare cu cea descoperită la Calu 49• Acestea aveau piciorul
inalt, subţire şi gol în interior (fig. 32/8).
La Bîtca Doamnei a fost descoperită o fructieră mare (fig. 10 şi 30)
lucrată din pastă fină de culoare cărămizie-gălbuie, cu corpul semioval şi
puţin adînc, cu buza lată, evazată orizontal şi curbată în jos, cu piciorul înalt,
mai gr«?s la mijloc şi gol în interior, care se termină jos printr-o bază conică.
Este acoperită la exterior şi în interior cu un lustru fin de culoare alb-rozie,
nuanţată diferit pînă la gri-roşietică, peste care sînt pictate 16 linii orizontale
şi paralele de culoare brun-roşietică - la exterior şi pe buză - iar în interior
două linii orizontale.
Această fructieră este deocamdată unică şi constituie o veritabilă piesă
de artă dacică 50 (înălţimea totală a vasului : 0,405 m ; diametru! exterior al
gurii : 0,423 m ; înălţimea piciorului : 0,293 m ; diametru) bazei piciorului :
0,188 m).
g) Cupa. Prezentăm un fragment dintr--o cupă din pastă cărămizie
(fig. 3/2) cu corpul oval şi gura arcuită spre interior ; ii lipseşte piciorul, car(',
prin analogie, ar putea fi similar cu piciorul unui vas din grupa ceramicii cenu
şii (fig. 3/1 ). Fragmentul nostru are ca decor două linii orizontale pictate cu o
culoare brun-roşietică.
h) Capacul pentru vase. Tot in grupa ..ceramicii pictate în stil geometric
includem un capac confecţionat dintr-o pastă fină de culoare roşie-gălbuie,
care mai păstrează pe o margine urme slabe de pictură brun-roşietică (fig. 34/3).
Deşi este păstrat intreg, la suprafaţă este corodat, pierzind astfel lustrui şi
pictura (înălţimea : 0,031 m ; dia metrul maxim : 0,091 ; diametru] inelului ce se
îmbuca în gura vasului : 0,069 m).
Un fragment din marginea unui capac confecţionat din pastă cărămizie
(fig. 34/7) păstrează la exterior un lustru şi două linii orizontale pictate cu o
culoare brun-roşietică. După forma fragmentului, putem deduce că piesa
avea o formă conică, asemnătoare cu capacul din fig. 34/4. Calculînd după
curbura fragmentului, capacul avea un diametru maxim de 0,264 m.
*

Ceramica lucrată cu roata, provenită din cercetările efectuate in cetatea
dacică de la Bîtca Doamnei, constituie un material bogat şi variat ca formă,
tehnică şi ornamentaţie. Ea se încadrează sub toate aspectele in rîndul desco
peririlor similare din toate celelalte regiuni ale ţării noastre.
Din cantitatea şi calitatea ceramicii descoperite la Bîtca Doamnei,
reiese că dacii erau buni meşteşugari in făurirea vaselor la roată, concluzie
confi:mati de existenţa a numeroase piese originale. Constatarea că olarii
daci stăpîneau tehnica lucrului la roată, se remarcă nu numai printr-un bogat
repertoriu de vase, compus dintr-o mulţime de tipuri şi forme originale, ci
şi din imitaţiile după ceramica venită din lumea greacă sau romană. De asehttp://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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menea, aceste constatări ne duc la concluzia că meşteşugul olăritului la daci
se afla pe o treaptă sperioară.
In materialul pe care-I prezentăm avem tipuri de vase făurite la roată,
care denotă fineţe şi eleganţă în forme, lucrate cu multă artă, ce pot rivaliza
cu cele străine, de i mport. Ca exemplu dăm o cană din pastă cenuşie, de o
formă elegantă (fig. 20), precum şi o fructieră din pastă cărămizie, la fel de
elegantă (fig. 29) sau o fructieră cenuşie frumos decorată cu linii lustruite
(fig. 9/4). De asemenea, o menţiune specială merită să acordăm unei fructiere
pictată în stil geometric (fig. 30), nu atît pentru motivul că este o piesă
unică, ci mai cu seamă pentru că ea constituie o autentică piesă de artă dacică.
Marea bogăţie de tipuri şi forme de vase descoperite la Bîtca Doamnei
ne îndreptăţeşte să afirmăm că aici se afla un centru de producţie a ceramicii
dacice. La această concluzie ne conduce şi faptul că aici s-a descoperit un cup
tor de olar 51 • Descoperirea acestuia dovedeşte că acum poate fi vorba de olari
calificaţi care, la adăpostul zidurilor puteau lucra şi pentru celelalte aşezări
din jur. 52
·
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SUR LA CER.UIIQUE DACO·GETIQUE TRAVAILLEE
AU TOUR DE DITCA DOAMNEI, PIATRA NEAMT

RESUME
Dans la cit� dacique de Bitca Doamnei de Piatra Neamţ, a I'occasion dfS fouillfS
effectuees pendant les annees 1 !!57- 1 96 9 , par le Musce arch€ologique de Pi::tra Netmţ,
en r.ol l:�hor:�t.ion :�ver. l 'A r:� d eiPiP. de la R . R R ou m a ni e . filiale de Ja�i. o n a dllcOll n r t une
importante quantite de ceramique dacique, qui - analysee de point de vue ttchnique, a
ete classifiee en deux categories : �;eramique travaillee a Ia main et ceramique travai!Jee
au tour.
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La ceramique travaillt!e au tour, prise quantitativement, represente approximath·
vement 30 -35% de toute la ceramique autochtone de Bltca Doamnei. D'apres la couleur
et !'aspect, elle peu t etre divisee en plusieurs groupes, comme suit : 1 . ceramique de couleur
grise ; 2. ceramique de couleur brique ; 3. ceramique a enduit noir ; 4. ceramique couverte
d'une couleur brune-rougeâtre et 5. ceramique de style geometrique.
Parmi tous ces groupes ceramiques, c'eat celui a couleur grise qui predomina, com
mun aux cite;; daco- ge tiqu es et qui represente environ 60% ; vient ensuite la ceramique de
couleur briqu e (environ 30%) e t les autres groupes mentionnes, chacun seulement environ
10%.

1. ceramlque de couleur grlse

La ceramique grise est travaillt!e dans une p âte Cine, bien cuite. Les parois des
vases ont, en general, a l 'exterieu r un lustre compose de l ignes horizontales unies, executees
pendant le travail au tour.Ce l ustre se t ro uve aussi quelquefois a l'interieur de certains
vases a l arga embouchure, type terrines ou co mpotiers. D'autres vases presentent a l'ex
terieur un aspect mat, duquel seul le decor forme de l ignes l ustrees (C ig. 1 6/4, 6) sort en
evidence.
::: ;;. ce qui co ncerne la couleur, cette categorie comprend les vases a nuances roncees
ou cl a i res ; m1is certains vases de cette meme categorie presentent des taches de couleur
rougeâtre (fi g. 20 ; 24/1 ) ou noirâtre (Cig. 31/1 ) , dues a certaines calcinations non-uniCormes,
ou pendant des combustions secondaires, probablement par !'incendia de l'habitations.
Toute la ceramique decouverte a Bitca Doamnei est tres fragmentaire, de sorte que
pour certaines formes de vases ty piq ues on n'a pas trouve de vases entiers ; ceux-ci ont et e
d eteriores probablement a l 'occasion de certains terrassements et reamenagements de la
cite, ou dans les periodes suivantes.
La ceramique grise comprend une gamme entiere de formes : 1 . Jarres au profil
ovoidal , a l'embouchure relativement etroite, au rebord

( fig.

1 /3 - 4 ; 1 6/2 - 3 ; 1 7/2 ) , au

fond annulaire (fig.

1 /5

et

large,

1 6/1 ) ,

ou sur le rebord du vase (Cig.

1 5/5) ;

des

(fig.

l ignes lustrees

horizontales sous l'embouchure ou sur l'epaule ( Cig.

a

evase

horizontalement

decor forme de groupes

1 /3 - 4 ; 1 5/2, 4, 6 - 8 ;
1 6/4,6) ; des cannelures
1 /1 ; 1 5/1 ; 1 6/5) ; des nervures en relief

de lignes i n cisees, droites ou ondulees, places sur l'epaule

1 6/2 - 3)

et

(Cig.

1 7 /2) ; ou des rosettes estampillees dans la p â te crue du vase, en forme de croix i n c isee
1 5/3) , ou en forme d'un X excise (Cig. 1 5/2) . 2 . Vases a deux anses confectionnes d'une
p âte de couleur grise (fig. 1 8 ; 1 9/1 - 4 , 6 - 7) , ou grise-foncee (fi g . 2/4 ; 1 9/5), decoree de
lignes Iustrees, paralleles, verticales sur le col de vase (Cig. 1 9/1 , 7), ou de l ignes incisees
horizont1lem �nt a la l i mite d'entre le col et l'epaule de vase ( Ci g . 1 9/5 - 6) . 3. Brocs ( fi g. 2/1 ,
3 ; 20) decores de lignes lus trees (fig. 22/8 ) , avec Ia marque du p o tier (Cig. 22/6), au x anses
t arges decorees d'en tailles et de boutons cylindriques en relief ( fig. 22/2 ) , ou d'anses formees
da b 1guettes cyl i ndriques, collees (fi g . 22/3 - 4, 7,9). 4. Cruches (Cig. 3/3 ; 3/5 et 24/2) qui
(fig.

(fig.

presentent comme decor des l ignes lustrees, ondulees,
-cyl indriques (fi g .

la

en zig-zag, qui s'entrecoupent,

3/3 ) . 5. Tasses aux corps
4/3 - 5 ; 25/3 ; 26/2, 4 - 1 2) , decorees par des groupes de lignes lustrees,
verticales (Cig. 4/3,5) ou obliques qui s'entrecoupent sur le col du vase (Cig. 26/6). 6. Terrines
de type assiette a l arge ouverture evasee (Cig. 5/4 - 5) ; terri nes aux corps plat ( fig . 5/1
et 2 7/1 ; 5/2 - 3 ; 33/3) ; terrines profondes ( Cig. 7/4 et 27/2 ; 7/1 - 3,5). 7. Compotiers grands
:�ux rebords et corps semi-oval (Cig. 31/1 ) , il pied hau t, bombe au m i l eu , vide a l'interieur
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(fig. 3 1 /3 - 4,6) ; compotiers moyens au corps semi-oval (fig. 8/4 et 28/2 ; 9/1 et 32/2), a
haut pied, elance (fig. 32/1 ,5) ; compotiers moyens au corps conique (fig. 9/2, 4 ; 32/3 - 4) ;
compotiers au bord a facette (fig. 1 1 /9 - 1 1 ) ; petits compotiers (fig. 1 1 /1 - 8) a pied evase
a la base (fig. 31/2). Ces vases ont sur leurs deux cotes un lustre uniforme et ils presentent
sur les zones reservees du fond mat un decor de lignes lustrees, droites, paralleles, en zig-zag,
cercles concentriques, rayons (fig. 9/4 et 32/4 ) , ou en forme de numero 9 (fig. 32/6)
8. Vases en forme de bol (fig. 3/4 et 24/1 ) . 9. Coupes a pied (fig. 3/1 ) . 1 0. Vases a tuyau pour
verser (fig. 33/1 - 2 ) . 1 1 . Vases passoires (fig. 1 2/1 - 3 ; 33/4 - 6) . 1 2 . Couvercles pour vases
(fig. 1 3/3 - 5 ; 34/1 - 2, 5 - 6).
2.

ceramique de couleur brlque

Du point de vue technique, la ceramique en p âte brique ne differe pas de la ceramique
grise. Chez les grands vases, il semble que la p âte contient comme degraissant du sabie au
grain plus gros que la p âte des vases gris. Chez les pelils vases de couleur brique, la pâte
a la meme composition que les vases gris. La difference entre la ceramique de couleur
brique et celle grise, semble liee a la forme des vases, etant donne que les vases daces en
p âte brique paraissent imiter plus fidelement les vases romains.
La ceramique de coulcur brique de Bltca Doamnei represente approximativement
30% de toute la ceramique au tochtone travaillee au tour. Parmi celle-ci nous avons identifie
plusieurs types et formes de vases qui peuvent e tre groupes en : 1 . Jarres de grandes dimen
sions, sphero'idales (fig. 1 /2 et 1 4 ) , qui ont comme decor des cannelures horizontales sous
l'embouchure du vase (fig. 1 7/1 ) , des lignes incisees droites, paralleles, ondulees, disposees
horizontalement sur l 'epaule du vase (fig. 1 7 /3,6), ou des groupes de lignes paralleles droites
ou ondulees, executees a l'aide d'un instrument special (fig. 1 7 /4 - 5) . 2. Brocs (fig. 2/2
et 2 1 /1 ; 2/5 et 2 1 /3 ; 2 1 /2 ) et fragments d'anses (fig. 22/1 ,5). 3. Cruches au corps sphero'idale
(fig. 2 4/5 - 6) et au col cylindrique (fig. 24/4), ornees de bandes horizontales peintes d'une
couleur blanche, ma te, sur laquelle on a trace un groupe de lignes incisees, ondulees (fig. 24/6)
4. Tasses (fig. 4/1 ; 4/2 et 25/2 ) . Dans cette meme categorie nous incluons une tasse dacique
de type "cassolette", utilisee comme veilleuse (fig. 4/6 et 25/1 ). 5. Terrines a l'embouchure
recourbee vers l'interieur (fig. 6/1 - 3 ; 27 /3) , ou a l'embouchure verticale (fig. 5/6). 6.
Compotiers grands a haut pied (fig. 31 /5), ou compotiers moyens au rebord large (fig. 8/3
et 29), ou au bord etroit (fig. 8/1 - 2 ; 28/1 ) . 7. Vases-passoires (fig. 33/7 ) et 8. Couvercles
pour vases (fig. 1 3/1 - 2 , 4 ; 34/4 ) .
S.

CerBJDique

8.

eodult oolr

Dans les fouilles de Bitca Doamnei on a trouve une categorie de ceramique de couleur
noire, confectionnee au tour dans une p âte de couleur grise claire, ou grise-rougeâtre,
sur laquelle on a applique une couche de couleur noire, mate ou lustree. Aucun vase de cette
categorie ne s'est conserve intact. Parmi les fragments decouverts a l'occasion des fouilles,
nous avons identifie plusieurs formes de vases : 1 . Brocs avec une anse et le fond annulaire,
Iustres a l'exterieur (fig. 35/2), ou a )'aspect mat (fig. 35/5). 2. Tasses aux anses larges,
verticales, lustrees a l'exterieur (fig. 35/1 ), similaires comme forme a celles en pâte grises
(fig. 26/7) . 3. Terrines aux rebord epaisi des deux cotes (fig. 36/5), ou avec )'aspect terne a
l'interieur et a l'exterieur et le fond annulaire (fig. 35/3 ; 36/6). 4. Compotiers petits a haut
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pied, vide a l'interieur, mince au milieu (fig. 35/ft), a u rebord large, evase horizontalement,
sur Ies deux faces (fig. 35/6) ; compotiers de grandeur moyenne, fortement lustres
sur les deux cdtes (fig. 35/7 - 8) ; compotiers grands, mates a l'exterieur et decores de lignes
1 ustrees, horizontales et paralleles (fig. 36/ft) ou lustres sur les deux faces (fig. 36/1 ,3), au
bord Iarge evase horizontalement et legerement courbe en bas, a baut pied, gros, vide a
1 'interieur (fig. 36/2 ). Nous mentionnons que tou ts ceux-ci ont des formes identiques aux
ceux confectionnees en p âte grise.
1 ustres

4.

ceramlque pelnte d'une eouleur brune-rougeAtre

Une au tre espece de ceramique est celle couverte sur toute la surface du vase d'une
peinture de couleur brun-rougeâtre. Dans cette categorie il n'y a aucun vase entier, a
peine quelques fragments. Parmi ceux-ci, on a identifie des fragments de brocs (fig. 37 /2) ,
terrines (fig. 37/1 ) , compotiers (fig. 37/3) et couvercles pour vases (fig. 37/ft). Ces vases sont
travailles d'une p âte de couleur brique ou rouge-jaunâtre (fig. 37/1 ), sur laquelle on a
applique une peinture de couleur brune-rougeâtre, qui, en grande partie s'est effacee, soit
il cause de l'usage du vase, soit par suite des agents corrosifs du sol .
Un fragment de broc (fig. 37/2) et u n fragment d'un compotier (fig. 37/3) presentent
com!1B decor des lignes horizontales et paralleles peintes avec une couleur blanche-jaun�tre,
mate, appliquee sur le fond brun-rougeâtre, lustre, du vase.
5.

Ctliramlque pelnte en style gtliomtlitrlque

A Bllca Doamnei on a decouvert u ne ceramique peinte, travaillee au tour, de pâte
fine de couleur blanche-jaunâtre, ou grise-claire, couverte sur toute la surface d'un fin
polisSlge rose·blanchâtre, executee au tour. Ensuite ont ete peintes des lignes minces,
r.ialisant des motifs geometriques, d'une couleur rouge-brune ou brune-foncee (fig. 1 7 /7 ) .
Jusqu'a present o n n'a decouvert aucun vase entier de cette categorie, tous etant fragmen
taires. Parmi les fragments ceramiques decouverts on a identifie plusieurs formes
de vases : 1 . Jarres de grandes dimensions travail!ees au tour, en pâte brique, peintes a
l'ex:terieur de lignes rouges-brunes, disposees parallelement et horizontalement sur le corps
du vase (fig. 1 7 /7). 2. Brocs au corps o vale et large anse, peints en style geometrique avec
des lignes paralleles et horizontales de couleur brune-rougeâtre (fig. 23/1 ,ft) et le fond annu
laire (fig. 23/6). 3. Cruches (fig. 2-1/3). It. Tasses au corps cylindrique decorees de groupes
de trois l ignes peintes en zig-zag (fig. ft/7 et 26/3), au fond annulaire (fig. 26/1 3 ) et aux
anses annulaires ayant au-dessus un pont prismatique au decor peint ou gratte en forme
de X (fig. 26/1 ) . 5. Terrines peintes a l'exterieur de l ignes brunes-rougeâtres, horizontales
et paralleles (fig. 6/lt ) . 6. Vases a haut pied de type compotier (fig. 9/3 et 32/7 - 8) parmi lesquels
on remarque en particulier un grand compotier travaille avec beaucoup d'art (fig. 10 et 30).
7 . Coupes (fig. 3/2) . 8. Couvercles pour vases (fig. aft/3), corrodes, qui gardent encore de
faibles traces de polissage et de peinture.
L'l ceramique travail!ee au tour decouverte pendant les fouilles effectuees dans Ia
·cite dacique de Bitca Doamnei, constitue un riche materiei , varie comme forme, technique
.et ornementation. Elle s'encadre sous touts les aspects dans les categories decouvertes dans
�es autres regions de notre
pays.
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La qualite et la quantite de la ceramique decouverte a Bitca Doamnei prouvent que
les Daces etaient de bons artisans dans le domaine de la confection des vases au tour, con
clusion confirmee par l'existence de nombreuses pi�ces originales. Cette constatation s'im
pose non seulement a cause du riche repertoir de vases, compose d'une multitude de types
et de formes originales, mais aussi par les imitation d'apres la ceramique importee du monde
grec ou romain.
Parmi les materiaux que nous presentons, il y a des types de vases travailles au tour,
qui, par la finesse et l'elegance des formes, peuvent rivaliser avec les vases d'importation.
Comme exemple nous donnons un broc en p âte grise, de forme elegante (fig. 20) ;ainsi qu'un
compotier en p âte brique, tont aussi elegant (fig. "29), ou un compotier gris jolirnent decore
de lignes lustrees (lig. 9/ft). On doit accorder une . mention speciale a un compotier peint
en style geometrique (fig. 30), non seulement a cause du fait que c'est une pi�ce unique,
mais par ce qu'elle constitue une vraie piece d'art dacique.
La grande richesse de types et des formes de vases decouverts a Bltca Doamnei nous
permet d'aflirmer que dans ce site se trouvait un centre de production de ceramique dace,
conclusion conrirmee aussi par la decouverte d'un four de poitier. Cette decouverte prouve
qu'on peut parler de poitiers qualifies qui, a l 'abri des murs de la citadelle, pouvaient tra
vailler aussi pour les autres etablissements des environs.
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Jarres grises (1,3-5) et briques (2).
Ceramique grise (1 ,3-ft) et brique (2,5).
Ceramique grise (1, 3-5) et peinte (2) .
Ceramique brique (1-2, 6), grise (3-5) et peinte (7).
Terrines grises (1-5) et briques (6).
Terrines brique (1-3) et peintes (It).
7 Terrines grises (1-5).
8 Conipotlers brique (1-3) et grises (4).
9 Compotiers gris (1-2, 4) et peinte (3).
1 0 Compotier peint.
11 Profils de petites compotiers (1-8) et compotiers a rebords facette (9-1 1).
12 Passoires grises (1-3).
1 3 Couvercles brique (1-2, It) et grises (3,5).
H Jarre brique.
15 Ceramique grise (1-8).
16 Ceramique grise (1-6).
1 7 Ceramique brique (1, 3-6), grise (2) et peinte (7).
18 Vase a deux anses, grise.
1 9 Ceramique grise.
20 Broc gris.
21 Brocs brique.
22 Ceramique brique (5) et grise (1-lt, 6-9).
23 Ceramique peinte ( 1 , It, 6); grise (2-3, 5-6) et brique (7).
2ft Ceramique grise (1-2), peinte (3) et brique (ft-6).
25 Tasses : 1-2, hrique
et 3, grise.
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Ceramique peinte (1, 3, 13) et grise (2, 4-12).
Terrines : 1-2, grises ; 3, brique.
Compotiers ; 1 , brique ; 2, grise.
Compotier brique.
Compotier peint.
Ceramique grise (1-4, 6) et brique (5).
Ceramique grise (1-6) et peinte (7-8).
Ceramique grise (1-6) et brique (7).
Ceramique grise (1-2, 5-6), peinte (3,7) et brique (4).
Ceramique noire : 1 , tasse ; 2, 5, brocs ; 3, terrine et 4, 6-8, compotiers_
Ceramique noire : 1-�. compotiers et 5-6, terrines.
Ceramique peinte : 1, terrine ; 2, tasse ; 3, compotier et 4, couvercle.
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DATE N OI CU PRIVIRE LA CARPI ŞI PROBLEMA
CONTINUITĂŢII GET O -DACE ÎN BAZINUL BISTRIŢEI*
de CONSTANTIN SCORPAN

Cercetări de suprafaţă şi săpături mai vechi efectuate de Muzeul arheo
logic din Piatra Neamţ au determinat stringerea unor bogate şi deosebit de·
semnificative materiale şi date aparţinînd culturii carpo-dacice din regiunea
Văii Bistriţei.
In vara anului 1963 s-au efectuat săpături de salvare in satul Slobozia
Roznov (jud. Neamţ) pe dealul Cantemir unde, cu ocazia scoaterii lutului de
către săteni, au ieşit la iveală numeroase materiale arheologice. Cercetările
noastre au confirmat că in acel punct se află o aşezare din secolul al I I I-lea
e.n. , situată pe terasa mijlocie de la est de Bistriţa, la sud de şoseaua dintre
Roznov şi Doina 1•
Stratigrafia aşezării se prezintă astfel : pămînt vegetal de circa 10 cm,
sub care urmează un strat de pămînt negru-cenuşiu a cărui grosime variază
între 0,20- 0,55 m, care suprapune un strat galben-brun gros de 0,65 - 1 ,20 m.
La baza stratului de loess se află un strat amestecat din pietriş şi lentile de
nisip. Primele două straturi posedă material arheologic, fără a putea surprinde
un strat despărţitor steril. Aşezarea are un singur strat de cultură cu două
nivele de locuire, corespunzînd unui strat de pămînt negru-cenuşiu (nivelul
mai nou I l ) şi galben-murdar (nivelul mai vechi 1). Nivelul mai vechi, repre
zentat de un strat galben-brun, deşi mai gros (0,65 - 1 ,20) este mai sărac in
urme arheologice, ceea ce ar indica o locuire mai puţin intensă. Stratul mai
nou, negru-cenuşiu, este mai subţire (0,20-0,55) dar mult mai bogat şi mar
dens în urme de viaţă, ceea ce indică o locuire mai intensă.
Indiciile de nivele sînt reprezentate in general de bolovani de chirpic,.
de culoare cărămizie-roşcată sau gălbuie, cu urme de pleavă, nuiele şi birne,
pămînt ars la roşu, cărbuni, cenuşă, ceramică, oase de animale şi pietre de
rîu cu diametru de 10-12 cm. Rămăşiţele vetrelor de foc au fost puse şi ele·
in legătură cu locuinţele, însă nu s-au găsit în aglomerările de chirpic depus
pe suprafaţă mare, aglomerări care provin de la locuinţe de suprafaţă. Aceste
vetre de foc sînt numeroase ; bucăţile de vatră sînt arse la cărămiziu, cu aspect
nisipos, fără urme de păioase. Am izbutit să reconstituim forma şi modul
de construire al vetrelor 2•
Locuinţele de suprafaţă au fost construite din vălătuci şi nuiele şi aveau
foarte probabil forma patrulateră. Bordeiele au formă relativ patrulateră, .
cu colţurile rotunjite. Avind in vedere adincimea mică a gropilor (intre
0,40 m -0,65 m) şi faptul că in interiorul lor am găsit şi bucăţi de chirpic,.
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bănuim că avem de-a face cu semibordeie care au avut la suprafaţa solului
pereţi din nuiele şi vălătuci. In stratul galben-brun, nivelul 1 , am descoperit
urmele unei locuinţe de suprafaţă, un bordei şi patru vetre de foc, iar in stratul
negru-cenuşiu nivelul I I , patru locuinţe de suprafaţă, patru vetre şi două
bordeie.
Ceramica de la Slobozia se poate tmpărţi tn două mari categorii : 1)
.Ceramică din pastă poroasă lucrată cu mina ; pasta este impură, cu nisip,
pietricele, cioburi, pleavă, cu pereţii groşi, aspri la pipăit şi friabili. Pereţii nu
sint arşi uniform şi se prezintă in spărtură cu mijlocul negru ti feţele cără
mizii. 2). Ceramică lucrată la roată, reprezentată de trei grupe : a). Ceramică
�enuşie de calitate superioară, lucrată la roată din pastă pură, netedă la
pipăit, densă şi sonoră. Cîteva fragmente cu suprafaţa neagră lucioasă. b) .
.Ceramică de tehnică superioară, de culoare roşie. Pasta este cărămizie sau
gălbuie, suprafaţa fiind acoperită cu firnis sau culoare roşie. Ceramica cenuşie
şi-a păstrat mai bine culoarea şi lustrui. c) Ceramică de import, romană.
Dintre categoriile ceramice de la Slobozia, ceramica cenuşie are pon
derea cea mai ridicată. Interesant este tnsă faptul că pină in prezent nu am
găsit nici un singur fragment lucrat la roată din pastă impură, cu ingrediente
mari şi cu aspect zgrunţuros, cimentos, situaţie deosebită faţă de celelalte
aşezări carpo-dacice.
Ceramica cenuşie şi cea roşie imbracă forme şi tipuri caracteristice
culturii Poieneşti : căni cu toartă, căniţe cu toartă (ceşti) de tip aşa-numit
carpo-sarmatic, fructiere cu picior scurt, castroane cu umăr carenat, străchini,
borcane fără toartă, chiupuri mari, capace special confecţionate şi altele.
Buzele vaselor sint sau răsfrinte în afară plat-orizontal sau ingroşate şi uneori
răsfrinte in interior sau simple. Unele vase au gura cu o margine inaltă cu
bordură special confecţionată pentru a se imbina cu capacele. Fundurile sint
totdeauna inelare.
Decorul este reprezentat de dungi orizontale in relief dispuse pe gît
sau umăr, linii fin incizate, orizontale şi paralele, benzi de haşuri incizate,
caneluri orizontale, motive variate obţinute prin netezirea pastei umede cu
beţişorul, in zone rezervate nelustruite 3• Lustruirea perfectă, ca şi angoba
roşie, reprezintă mijloace generale 4•
Formele ceramicii poroase lucrate cu mina sînt simpl e : oale fără torţi,
cu pereţi aproape drepţi sau cu umerii uşor proeminenţi, vase tronconice,
ceşti (căţui), vase miniaturi. Decorul acestor vase este reprezentat de brîuri
în relief orizontale sau oblice, care pot fi simple, in muchie ascuţită, rotun
jite, împletite, întrerupte de impresiuni sau al'Veole, triunghiuri şi cercu
leţe în relief, butoni mici cilindrici, incizii in benzi, valuri şi crenguţe de brad.
Ceramica de import este prezentă prin două fragmente de castroane,
-de culoare cărămizie, net superioare ceramicii indigene de cea mai bună cali
tate. Unul este acoperit cu angobă roşie pe ambele feţe, celălalt numai în
interior şi pe faţă - în partea superioară. De asemenea s-a găsit un număr
mare de fragmente de amfore, din pastă zgrunţuros-zaharoasă aspră la pipăit,
de culoare gălbuie-roz sau b ej , cu git ingust şi inalt, buza îngroşată inelar
la exterior, avind două toarte, pintecele b ombat şi decorat cu caneluri largi,
-orizontale şi paralele şi fundul terminat intr-un cilindru de buton 5• Pe gîtul
unei amfore se află un semn în formă de X, pictat cu roşu.
.
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Ceramica de la Slobozia îşi găseşte analogii în aşezările din secolul al
II I-lea e.n. de la Dărmăneşti, Lutărie, Petricica (Piatra Neamţ), Văleni
Roman, Dealul Cărămidăriei - Botoşani ca şi in necropolele de la Poieneşti,
Pădureni, Gabăra, Dochia - P. Neamţ, Butnăreşti- Roman 6•
Pe ltngă ceramică amintim citeva din obiectele mai semnificative. Patru
rişniţe rotative (părţile lor superioare - catillus) cu feţele puternic lustruite
datorită lungii intrebuinţări, sint confecţionate din rocă locală 7• S-au mai
descoperit un brăzdar de plug din fier, de tip dacic, din care lipseşte virful
ovoidal, două fusaiole de lut, una bitronconică şi una cilindrică plată, deco
rate cu două şiruri paralele de găurele pe ambele feţe, trei perle de sticlă şi
două de calcedonie sferoidale, un cercei de bronz dintr-un fir simplu îndoit
la un capăt şi infăşurat, iar la celălalt terminîndu-se într-un cirlig. Aceste
obiecte işi găsesc analogii in aria culturii Poieneşti.
De asemenea 2 fibule : una fragmentară, din bronz, cu arc se mi circular,
cu piciorul terminat intr-un buton, cu plăcuţă de oprire şi un nod la punctul
de intilnire al arcului cu piciorul. Fibula noastră îşi găseşte analogii la Pădu
reni, Gabăra, Poieneşti şi Dărmăneşti şi se datează în secolul al I I I-lea 8•
La - 1,20 m a apărut a doua fibulă de bronz, cu arc semicircular, resort
bilateral, şi piciorul întors pe dedesubt şi cu înfăşurare în punctul de intilnire
al arcului cu piciorul. Se datează în a doua jumătate a secolului al I I I -lea
e.n. (prelungindu-se şi in secolul al IV-lea e.n.) 9•
Stratul de cultură foarte gros, abundenţa inventarului şi a urmelor de
viaţă atestă o locuire intensă, continuă şi de lungă durată. In urma analizei
materialului descoperit, datăm aşezarea de la Slobozia in secolul al I I I -lea
e.n. 1 0• Dacă acredităm ipoteza că in această regiune descoperirile de tip
Sîntana de Mureş aparţin celei de-a doua jumătăţi a sec. IV e.n., putem pre
supune că aşezarea carpo-dacică de la Slobozia a dăinuit şi la începutul seco
lului al IV-lea e.n.
Observaţiile făcute pînă în prezent ne indică viaţa paşnică a locuitorilor
acestei aşezări deschise, lipsită de orice urmă de şanţ sau val de apărare. In
momentul alegerii locului de aşezare oamenii acelei epoci nici măcar nu şi-au
pus probleme legate de apărare, interesîndu-i numai condiţiile geografice şi
economice, intrucit aşezarea este uşor accesibilă pe orice latură n . Ocupaţia
principală era agricultura (înţelegînd prin aceasta şi creşterea vitelor) docu
mentată la Slobozia prin cele patru rişniţe rotative, fierul de plug, secera.
şi păioasele din chirpic ca şi de numărul foarte mare al oaselor descoperite.
Cercetările noastre de suprafaţă au identificat în ultimii doi ani un
număr însemnat de aşezări carpice din sec. I I I e.n., in regiunea Văii Bistriţeir
cu ceramică analogă celei de la Slobozia-Roznov. Astfel de descoperiri au fost
făcute la Mastacăn, Duşeşti, Mănioaia, Bîrleşti, Ghigoeşti, Girov, Bălăneştir
Borleşti. La Gîrcina am găsit pe Ungă ceramica caracteristică şi două rîşniţe
rotative din piatră. ln muzeul din Piatra Neamţ se află o amforă, întreagă,
descoperită la Cîndeşti (jud. Neamţ), identică celor de la Slobozia, Gabăra
şi Poieneşti.
La Dochia (jud. Neamţ,) în punctul numit "La perdele" a fost cercetată·
printr-un mic sondaj de salvare o necropolă de incineraţie 1 2• Au fost desco
perite trei morminte cu resturile incinerate depuse în urne şi un mormint
cu oasele calcinate şi cenuşa depuse direct pe pămînt. Pe Ungă oasele calcinate·
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şi cenuşă au fost găsite mărgele poliedrice de sticlă roşie şi albă, mărgele
de chihlimbar, sferoidale de calcedonie şi o fibulă de bronz, cu piciorul in
formă de teacă. Am datat necropola de la Dochia in secolul al I I I -lea e.n.
La Dochia, pe aceleaşi locuri a fost descoperită întîmplător şi o monedă de
bronz din vremea lui Gordian al II I-lea (bătută la Nicaea între 238-244 e.n.).
ln satul Mastacăn, cumuna Dragomireşti a fost descoperit un depozit
de unelte agricole dacice format din două brăzdare de plug, două coase şi trei
-seceri 13• Au mai fost descoperite două fragmente ceramice (scoase din aceeaşi
săpătură : un picior al unei fructiere cu picior scund, de tehnică superioară,
culoare cenuşie şi o tortiţă dintr-o căniţă roşie de tip carpo-sarmatic). Ambele
aparţin culturii Poieneşti din Moldova secolului al 1 II-lea e.n. ln apropierea
locului depozitului cercetările noastre de suprafaţă au descoperit o bogată
şi întinsă aşezare, datată pe baza ceramicii in secolul al I I I -lea e.n.
Brăzdarele de plug au dimensiuni variate. Unul are o lungime de 14 cm,
celălalt de 23 cm, iar lăţimea tăişului variază de la 5,8 cm la 4,3 cm. Această
unealtă este formată dintr-o bară aplatizată din fier care are la una din extre
mităţi un cîrlig pentru fixare, iar la cealaltă ia forma unei linguri ovoidale.
Deşi mîncate de rugină starea lor de comervare este bună. Vîrfurile sînt însă
puternic tocite.
Coasele au dimensiuni de la 50 cm, la 52 cm lungime şi de la 3,5 la 3,8 cm
lăţime. Sînt relativ bine păstrate cu toată acţiunea puternică a ruginei. Lama
-din fier, aproape dreaptă, se îngustează treptat spre vîrf, curbindu-se uşor
la cele două extremităţi. Baza se termină într-un cui (cîrlig) de fixare perpen·
.dicular pe lamă.
Secerile au lungimi de 15,5 cm, 26 cm, 28 cm, iar lăţimea maximă de
2,3 cm, 2,2 cm şi 3 cm. Confecţionate din fier, puternic deteriorate de rugină,
au la extremitatea groasă cite un cirlig de fixare identic cu al coaselor. Aproape
.de mîner lama are o curbură ceva mai accentuată. Una din seceri are cîr
ligul de fixare pe mijlocul lamei, la 2 cm de capăt. Altă seceră are şi un inel
.de fier pentru a întări fixarea toporiştei 1 4•
Tipul de brăzdar de fier dacic este bine cunoscut din numeroasele des
{)Operiri recente de pe teritoriul României. Dintre acestea unele aparţin aşezări
lor, altele depozitelor, cele mai multe descoperiri fiind transilvănene. In orice
caz, pentru Moldova descoperirile similare sînt foarte rare, din literatura
.de specialitate fiindu-ne cunoscut numai fierul de la Poiana 1 5• La lista des
coperirilor de pînă acum 10 adăugăm depozitul in discuţie de la Mastacăn,
-singurul depozit de unelte agricole dacice din Moldova. Analogii însă se mai
pot face cu încă citeva descoperiri inedite din Moldova şi anume : în cetatea
de piatră de la Bitca Doamnei s-au descoperit două brăzdare identice (unul
fragmentar), la Slobozia un brăzdar fragmentar, iar la Văleni- Roman un brăz
dar intreg. Asemenea fiare de plug au fost folosite o perioadă lungă din secolul
al I I-lea î.e.n. pînă în secolul al I I I -lea e.n., fiind considerate astăzi în unani
mitate drept specifice geto-dacilor.
S-a incercat stabilirea a trei tipuri evoluti·re. 17 Decoperirile din Mol
dova nu confirmă însă o asemenea evoluţie. Formele din secolul al I l -lea
şi al I I I -lea e.n. nu sînt mai evoluate decit cele din secolele precedente. Exem
plarul de la Bîtca Doamnei are capătul triunghiular, bine dezvoltat, la fel
.cu cele din Transilvania, iar cele de la Mastacăn din sec. I I I e.n. au capătul
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mai ingust decit cel de la Poiana sau de la Bitca Doamnei din sec. 1 î.e.n. sec. 1 e.n. Mai probabil este faptul că în Moldova s-a folosit acelaşi tip de·
brăzdar de plug o vreme foarte îndelungată. Brăzdarele de plug de la Mastacăn
sînt identice cu cele de la Poiana sau Bîtca Doamnei, dar au vîrful foarte
tocit datorită lungii întrebuinţări. Nici în Transilvania nu pare plauzibilă
evoluţia amintită, întrucît fiarele de plug de la Grădiştea Muncelului (sec.
1 î.e.n. - sec. 1 e.n.) nu sînt mai puţin dezvoltate decît cele de la Lechinţa
de Mureş (sec. 1 1 - 1 1 1 e.n.). C<3ea ce s-ar putea afirma este, că brăzdarele din
Transilvania au capătul triunghiular mai lat decit c ele din Moldova şi Munte
nia. ln ceea ce priveşte brăzdarul de lîngă Mangalia, datat în sec. 1 1 - 1 1 1 e.n.,
credem că el nu atestă o fază evoluată a fierului de plug dacic, ci este dovada
influenţei romane grefate pe puternica tradiţie autohtonă. Aceasta arată
că, chiar în sec. 1 1- 1 1 1 e.n. şi chiar în Dobrogea, populaţia locală nu renunţase
la fierul tipic dacic, cu toate că-i aplică unele modificări după modelul roman.
ln legătură cu originea fierului de plug dacic s-a spus că, probabil, ar
trebui căutată în civilizaţia sudică, elenistică 18• Părerea noastră este că,.
de fapt, numai ideea i novatoare a folosirii fierului la rariţa de lemn, în vederea
uşurării muncii şi sporirii randamentului, a putut veni din sud, luind în con
sideraţie aria de răspîndire şi epoca folosirii . Sintem înclinaţi să credem că
brăzdarul de fier cu capăt în formă de lingură şi cu cîrlig de fixare perpendi
cular ar putea fi considerat o creaţie traco-dacică dacă nu chiar dacică, la
care s-a ajuns în urma acumulării unei îndelungi experienţe în practica agricul
turii. Dacă influenţa din afară ar fi fost mai puternică, dacii ar fi adoptat de
la început forma mai evoluată şi mai productivă a fierului lat şi puternic 19
Descoperirile de coase din ţara noastră sînt foarte reduse şi se rezumă
la cîteva din Transilvania, din perioada sec. II î.e.n. - sec. 1 e.n. Pentru
Moldova, literatura de specialitate nu ne prezintă nici un exemplar. ln mu
zeul din Piatra Neamţ am identificat recent o coasă de fier de tipul cu cirlig.
de fixare (avind lungimea de 41 cm şi lăţimea de 5,5 cm), identică celei des
coperite la Grădiştea Muncelului şi Strîmbu, dar deosebită de cele de la Mas
tacăn prin lăţimea şi curbura accentuată. Ea provine dintr-o descoperire
întîmplătoare de la C1lu (unde se află şi cunoscuta aşezare dacică). Coasele
de la Mastacăn sînt singurele din România care dovedesc persistenţa şi con
tinuitatea acestei unelte agricole în secolele I I - I I I e.n. Acest tip de coasă,,
cu lama relativ subţire, foarte uşor curbată, aproape dreaptă, se deosebeşte
de exemplarele din Transilvania, constituind un tip aparte. ln urma desco
peririlor de pînă acum de pe teritoriul patriei noastre îndrăznim să stabilim
următoarele tipuri de coase : 1 a) coasa cu cîrlig de fixare perpendicular pe
lamă, cu lama puternic curbată şi lată (Grădiştea Muncelului, Strimbu,.
Piatra Craivii , CgJu) 2 0, 1 b) coase cu cîrlig perpendicular pe lamă, cu lama
îngustă şi aproape dreaptă, cu foarte uşoare curburi la extremităţi (Masta
căn), 2) coase cu limbă de fixare sau gaură de înmănuşare 21•
Descoperirile de seceri sînt numeroase în Transilvania, iar în Moldova
găsim analogii la Poiana. De asemeni, la Văleni- Roman au fost decoperite
două seceri, la Bîtca Doamnei o seceră w cîl'ligul pe :mijlocul lamei şi la Slobo
zia- Roznov un fragment de seceră de acelaşi tip. Şi în privinţa secerilor putem
deosebi trei tipuri : 1 a) seceri cu cîrlig şi curbură accentuată, 1 b) seceri cu
cîrlig şi curbură puţin accentuată şi 2) seceri cu limbă sau peduncul. Nu
r
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putem însă, în stadiul actual al cercetărilor, preciza evoluţia secerilor, întru
-cit primele două tipuri le intilnim lmpreună şi in sec. I I-I i.e.n. dar şi in sec.
I I - I I I e.n. Secera cu limba la miner ar putea fi considerată drept forma cea
mai evoluată ; cu toate acestea nu putem afirma că ea ar deriva din tipul 1
.a sau 1 b , intrucit la Poieneşti (sec. I I I e.n.) s·a găsit o seceră cu peduncul,
·dar şi la Bitca Doamnei (sec. I l.e.n. - sec. I e.n.) a fost descoperită o seceră
asemănătoare (cu lungimea de 32 cm şi lăţimea de 4 cm). Mai probabilă ni
Be pare ipoteza că cele două tipuri, cel cu cirlig şi cel cu limbă la miner, atit
la seceri cit şi la coase, s-au născut independent in spaţii diferite. ln acest
sens considerăm tipul cu cirlig de fixare fiind mai legat de cultura dacică,
iar cel cu limbă la mîner indicind şi o influenţă din afară.
Dacă considerăm că brăzdarul cu vîrf triunghiular este dacic şi observînd
.că pentru fixarea 'oporiştei la seceri şi la coase s-a ajuns la aceeaşi rezolvare
(cui perpendicular pe lamă), putem considera că toate cele trei categorii de unelte
.agricole reprezentate în depozitul de la Mastacăn au o origine comună, dacică 22•
ln incheiere, depozitul de unelte agricole de la Mastacăn ne permite
următoarele concluzii : a) este singurul depozit de unelte dacice din Moldova ;
b) coasele de Ia Mastacăn reprezintă un tip deosebit, necunoscut pînă astăzi
pe teritoriul ţării noastre ; c) depozitul conţine in exclusivitate unelte agricole
.de bază, iar tezaurizarea lor subliniază rolul pe care il jucau in viaţa dacilor
liberi, d) demonstrează că agricultura in Moldova era dezvoltată şi că se efec
tua cu aceleaşi unelte ; e) este încă o dovadă a unităţii culturii materiale şi spi
rituale a dacilor de pe ambii versanţi ai Carpaţilor in sec. I I I e.n., cu deose
birile existente însă, determinate de condiţiile istorice deosebite, dovadă care
se adaugă celor apărute odată cu descoperirea cetăţii de piatră de la Bitca
Doamnei ; f) in stadiul actual al cercetărilor arheologice care, prin cetatea
<lacică de Ia Bîtca Doamnei indică faptul că Moldova nu a rămas in afara
nu numai a influenţei, dar şi a expansiunii armate romane, depozitul de unelte
.agricole de Ia Mastacăn confirmă teza persistenţei şi continuităţii geto-dacice
in Moldova in prima jumătate a mileniului I e.n.
Descoperirile monetare din ultimii ani aduc şi ele o contribuţie la
problema in discutie.
La Rediu (j u'd. Neamţ), lucrările agricole au scos la suprafaţă un mic
"Vas care conţinea monede de argint (denari) din vremea imperiului roman.
Vasul nu a putut fi recuperat, ci numai un număr de 87 piese repartizate
pe împăraţi după cum urmează : Vitellius - 4, Vespasian - 13, Domitian - 4,
Nerva - 3, Traian - 17, Hadrian - 1 1 , Antonin Piui - 1 1 , Faustina 1 - 7,
Mare Aureliu
7, Faustina I I - 5, Lucilla - 1 , Crispina
2. Nu ştim
însă cu siguranţă care a fost ultima monedă a tezaurului de la Rediu şi deci
nu putem preciza data îngropării in pămînt.
.
ln satul Puriceni, corn. Borleşti, jud. Neamţ cu ocazia săpării unei grop1
.a fost descoperit la 0,65 m un vas de lut plin cu 1 1 52 monede de argint imperi
ale romane. Acest tezaur împreună cu vasul său a putut fi recuperat în intre·
,gime. Vasul este o cană de tehnică superioară, culoare cenuşie, toarta fiindu-i
ruptă din antichitate. 23 Cele 1 152 de monede au fost emise in vremea urmă
torilor împăraţi : Nero - 1 1 , Galba - 3, Otho - 6, Vitellius - 15, Ves
pasian
1 73, Domitian
55, Nerva - 21, Traian - 201 , Hadrian - 185,
Sabina - 23, Autonin Piui - 150, Faustina 1 - 74, Mare Aureliu - 104,
-

-

-

-
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Faustina II - 59, Lucius Verus - 21, Lucilla - 15, Crispina - 9, Septimiu
Sever - 2. lngroparea in pămînt a acestui tezaur trebuie pusă in legătură
cu evenimentele petrecute la sirşitul secolului al I I-lea e.n., intre anii 193 - 21 1 ,
pe teritoriul Moldovei d e atunci. Epoca Severilor este considerată i n general
drept o epocă de inflorire şi de restabilire a autorităţii imperiului roman in
provincii, însă tezaurizările in discuţie atestă o perioadă de nelinişti şi fră
mîntări la graniţa de răsărit a Daciei 24• Vasul in care au fost ascunse monedele
dovedeşte că proprietarul lor era de origine autohtonă. Aceste tezaurizări
documentează şi diferenţierile sociale existente la sftrşitul secolului I I e.n.
şi începutul celui de al I I I-lea. Tezaurul de la Puriceni a aparţiunt unui pro
prietar deosebit de bogat, dacă ne gîndim că in Moldova nu s-a mai desco
perit un tezaut de monede imperiale de o asemenea mărime. Tezaurele aduc
o contribuţie şi la problemele continuităţii dacice în Moldova, intrucit tezauri
zarea a durat incepind de la mijlocul sec. 1. e.n. pînă la sfîrşitul sec. II e.n.,
efectuată in sinul unei familii autohtone.
Descoperirile prezentate mai sus ridică importante probleme referitoare
la populaţia Moldovei in prima jumătate a mileniului I e.n., adăugînd noi
fapte tezei unităţii şi continuităţii culturii geto-dace.
La Bitca Doamnei a fost descoperită şi cercetată o cetate dacică cu
ziduri de piatră, datată in perioada sec. I i.e.n. - sec. I e.n. 25, identificată,
foarte probabil, cu antica Petrodava 26• Ea constituie o dovadă de cea mai
mare valoare in demonstrarea unităţii statului dac pe ambii versanţi ai
Carpaţilor.
Sfirşitul cetăţii a fost pus in relaţie directă cu ocuparea romană a Mol
dovei. După căderea Petrodavei, viaţa geto-dacilor in bazinul Bistriţei a con
tinuat, fenomen reflectat atît de numeroasele aşezări şi necropole de tip
Poieneşti, descoperite în această regiune, cît şi de tezaurele monetare sau
depozitele de unelte (aşa cum am v(tzut mai sus).
La Doina - Girov, a fost descoperită o necropolă de inhumaţie, de
tip Sintana - C'}rneahov, datînd din sec . IV e.n. ( materialele, inedite, în
muzeul din Piatra Neamţ). Revelator ni se pare faptul că dintr-un total de
17 vase, un număr de cinci, lucrate la roată, din pastă cenuşie, au cu certi
tudine o origine locală gcto-dacă (carpică), aflîndu-şi analogii în lumea carpică
din sec. I I I e.n. Necropola de la Doina conţine, aşa dar, în ceramică, noi
dovezi ale continuităţii geto-dacice.
C'}le de mai sus încearcă să completeze, prin descoperirile din zona
subcarpatică a Moldovei (o regiune bine cunoscută prin monumente dacice
din perioada sec. I î.e.n. - sec. I e.n.) imaginea arheologică a continuităţii
populaţiei autohtone din Moldova, din sec. I pînă in sec. IV e.n. 27 •

NOTE
•
1

Prezenta lucrare a fost întocmită in anul 1965 şi predată pen tru publicare in anul 1 973.
Aşezarea a fost distrusă In mare parte de către săteni care au scos timp de mai mulţi
ani lut. Ea se In tinde pe o suprafaţă de circa 4-5 ha. S-au efectuat trei secţiuni
In zona afectată de lutărie şi s-au taluzat malurile adinci, fapt care ne-a permis
unele observaţii stratigrafice importante.
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Pe suprafaţa netezită a pămlntului se întindea un strat de lut gros de circa 2-3 cm In
care sau direct pe pămînt, se puneau una lîngă alta pietre plate de riu (de dimen·
siuni intre 0,04.-0,20 m) acoperite de un alt strat de lut simplu, gros de 4.-10 cm.
Crusta vetrei era netedă, arsă pînă la pietrificare şi de culoare cenuşie. S·au observat
feţuieli succesive ale suprafeţelor vetrelor. Forma era obişnuit patrulateră (după U ll
fragment de vatră de la un colţ) iar marginile drepte şi simple, fără gardină.
3 Linii sau benzi late, lucioase, care pot fi drepte, orizontale, verticale, oblice, în tretăia te sau
nu, in valuri, zigzaguri, haşuri. Deseori intilnim crenguţa de brad. Intr-un caz, dea·
supra umărului carenat se vede un şir de triunghi uri ma te, rezervate in pasta lustruită.
• Ceramica cărămizie este decorată uneori cu dungi orizontale, paralele, de culoare roşie.
Î ntr-un caz am lnUinit şi dungi pictate pe pereţii interiori. I n dreptul torţilor nu
are firnis sau angobă, după cum cea cenuşie nu are lustru.
� Aparţin tipului de amforă răspîndit în sec. I I I e.n., găsind u-şi analogii la Poieneşti, Gabă
ra, Dochia, Clndeşti. Numărul foarte mare al amforelor din aşezările şi chiar din necro
polele carpo-dacice, tehnica relativ neglijentă pe care o denotă mai ales torţile vase
lor, la care adăugăm informaţia descoperirii in Moldova a unui cuptor pentru ars
ceramica care conţinea şi o astfel de amforă de tip roman, ne face să bănuim o
producţie locală, de imitaţie. Faptul nu ni se pare izolat dacă ne gindim că dacii
au imitat şi monede macedonene sau greceşti, cupe de tehnică deliană şi chiar amfore
greceşti stampilate (cf. şi V. Canarache, Importul amforelor stampilate la Istria,
1957, p. 387-389 şi D. V. Rosetti, Un depozit de unelte, citeva ştampile anepigra(ice
şi o monedă din a doua epocă a fierului, în SCIV, I l, 1 960, p. 395-399) . Cu toate câ
sondajul nostru nu a intilnit dovezi sigure ale practicării olăritului in aşezarea de la
Slobozia, după spusele localnicilor reiese că, cu ocazia săpării lutului, ar fi fost
distrus un cuptor de ars ceramică, cu multe vase in tregi.
e Radu Vulpe, Săpăturile arheologice de la Poieneşti din 1949, in Materiale, 1, 1953, p . 213
şi urm., Gh. Bichir, Unele observaţii cu privire la necropolele de tip Poieneşti din
Moldova şi relaţiile acestor necropole cu lumea sarmată, în SCIV, X I I , 2, 1 961, p. 253. ?
A. Niţu, Sondajele de la Piatra Neamţ, în Materiale, V I , 1 959, p . 366-370 ; C. Mătasă,
Săpăturile de la Piatra Neamţ, în Materiale , VI I , 1 96 1 , p. 344.-34.6 ; N. Zaharia,
Sondajul de la Botoşani "Dealul Cărămidăriei", în Materiale, V I I , 1 961 , p. 4.61 şi
urm. ; 1. An tonescu, Săpăturile de la Gabăra- Porceşti, în Materiale, V I , 1 959, p. 4. 73 şi
urm. ; Sebastian Morintz şi Gh. Bichir, Săpăturile de la Pădureni, în Materiale, VI,
1 959, p . 4.89 ; ibidem, în Materiale, V I I , 1 961, p . 4.50 ; C. Scorpan, Necropola carpică
de la Dochia, in Arheologia Moldovei, V, p. 331, materialele de la Butnăreşli,
inedite, In muzeul din Piatra. Săpăturile de la Văleni şi Brad, încă inl'dile.
7 Una dintre ele este confecţionată dintr-o rocă identică cu stinca sarmaţiană de la Şerbeşli,
judeţul Neamţ.
8 Vezi rapoartele de săpături de la nota 6. Fibula noastră are o plăcuţă foarte mică rapor·
tată, de exemplu, la cea de la Dărmăneşti sau Pădureni. Mulţumesc şi pe această
cale tov. Gh. Bichir pentru ajutorul acordat în interpretarea materialului de la
Slobozia.
• Îşi găseşte analogii în aria culturii Poieneşli. O fibulă asemănătoare Ia Gabăra (vezi
1. Antonescu, op. cit., p. 4.54., fig. 6/1 ) .
10 U n fapt Insemnat după părerea noastră
este că deocamdată nu au fost identificate
straturi separate, aşezări sau necropole datate strict in secolul al I I -lea e.n., care să
reprezinte etape de legătură între sec. 1 e.n . cu secolul al I I I -lea e.n. Aşa se explică
greutatea stabilirii caracteristicilor şi formelor specifice secolului al I I-lea e.n.,
unii cercetători fiind înclinaţi a coborî limita inferioară a complexelor de sec. 1 I l
e.n. pină în sec. I I e.n. (de exemplu la Dărmăneşti şi Lutărie-Piatra Neamţ).
Este necesar să coroborăm aici şi să lncercl'i.m să stabilim relaţii între datele arheologice
şi cele istorice ale epocii. Vremelnica cucerire romană a teritoriului dacic din Moldova,
soldată cu distrugerea fortificaţiilor, mai ales a celor de pe inălţimi, poate fi con
siderat evenimentul care a întrerupt la Inceputul secolului al I I -lea e.n. dezvoltarea
firească a vechilor aşezări (Bîtca Doamnei, Cozla) care sînt părăsite. Un nou avint
se constată in cursul secolului al I I I -lea, perioadă căreia ii aparţin numeroase aşe·
zări şi necropole, apărute insă in alte puncte decit cele vechi. Din punct de vedere
etnic, populaţia din nordul Moldovei in sec. I I e.n. era cea a costobocilor. După
celebra lor invazie impotriva imperiului roman , vor fi atacaţi, după anul 1 70, de

1
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hasdingi şi lacringi, iar de la această dată nu se va mai pomeni nimic despre cos
toboci. ln secolul al I I I-lea e.n. populaţia Moldovei de nord era carpică. Desigur,
nu credem In dispariţia totală a tribului costobocic de pe teritoriul Moldovei, dar
In acelaşi timp nu putem acredita ideea că aceleaşi aşezări ale culturii Poieneşti
din secolul al I II-lea e.n. care aparţin deci carpilor, pu teau fi locuite In secolul al
I I-lea e.n. de către costoboci care, de fapt, la sfîrşitul acestui secol işi părăsesc majori
tatea aşezărilor. ln plus, cultura materială a costobocilor a fost identificată uneori cu
cultura Lipicka, cultură similară cu ultima fază Latime de la noi, deosebită de cul
tura Poieneşti din sec. I I I e.n. (vezi M. Smiszko, T. Sulimirski şi K . Myczkowski,
Materiaux de l'epoque romaine au sud-est de Pologne, după recenzia lui R. Vulpe, in
Re11ista istorică română, IV, 1 954, p. 320. De asemeni N. Gostar, Ramura nordică
.a dacilor - costobocii, In Buletinul Uni11ersităţilor "V. Babeş" şi "Bolyai", C l uj ,
1 , 1956, 1 -2, p . 1 83, şi urm . , şi D. Tudor, Răscoale şi atacuri "barbare" în Dacia
romană, Editura ştiinţifică, 1957). Un moment de intrerupere este indicat şi de
ingropările de tezaure monetare de pe teritoriul Moldovei din anii 1 80-1 90 şi 1 96 e.n.,
in vreme ce In timpul invaziei costobocice din 170 nu cunoaştem nici un tezaur
{cf. B. Mi trea, Contribuţii numismatice la istoria triburilor geto-dacice din Moldo11a
din a doua jumătate a secolului al II-lea e.n., In SCJ V, VII, 1-2, 1 956, p. 159 şi
urm.). S-ar putea ca aşez!lrile care vor fi descoperite şi datate sigur In sec. II e.n.
să prezinte o cultură materială mai apropiată de ultima fază Latime, completind
o verigă necesară documentării u nei continuităţi depline, Intre sec. 1 şi 1 II e.n.
(vezi R. Vulpe şi Ee. Vu l p e, Les fouilles de Poiana, campagne de 1927, în Dacia,
I I I-I V, 1 927-1 932, p. 253-351 ) .
11 Aşezări deschise sînt şi cele de l a Dărmăneşti şi Lutărie (Piatra Neamţ), Dealul Cărămi
dăriei (Botoşani), unde nu s-a descoperit nici o urmă de fortificaţie.
1Z O prezen tare mai detaliati!. la C. Scorpan, op. cit.
13 Unellele au fos t descoperit.e In punctul "La Mijloace", depuse direct pe pămlnt la adîn
cimea de 0,60 m Intr-un strat negru-cenuşiu.
14 Probabil că minerul se fixa, atit la seceri cit şi la coase in acelaşi mod ş i anume prin
introducerea cuiului de fier In lemnul mlnerului, fixare ce putea fi in tărită printr-un
inel de fier. Î n acest fel toporiştea era de fapt un miner In prelungirea lamei, coasele
nefiind altceva decit nişte seceri mai mari, cu altă destinaţie, fiind uşor de folosit
cu o singură mină. Dacă coasele dacice ar fi avut cozile asemănătoare cu cele de azi,
cuiul ar fi trebuit să aibă o altă poziţie, oblică şi nicidecum perpendiculară pe lamă.
15 Radu Vulpe, La ci11ilisation dace et ses problemes a la lumiere des dernieres fouilles de
PoiaM en Basse-Molda11ie, in Dacia, NS, I, 1957, p. 1 4 7 , fig. 3 .
'6 Lista descoperirilor la 1 . H. Crişan, U n depozit de unelte descoperit la Lechinţa de Mureş,
In SCIV, XI, 2, 1 960, p. 292-294 şi la 1 . Berciu şi Al. Popa, Depozitul de unelte
dacice de pe muntele Strlmbu de lingă Grădiştea Muncelului, In SCIV, XIV, 1 963, 1 ,
p . 1 55-1 58. O descoperire recentă este cea de la Dedrad, raionul Reghi n, unde In
cuprinsul unei aşezări din epoca romană s-au găsit 5 brăzdare de tip dacic şi unul
de tip roman (cf. D. Protase, Descoperiri arheologice, în Tribuna, Cluj, anul VI II,
nr. 51 , p . 8 ) .
17 Primul, avind capătul triunghiular mai îngust ş i mai modest (şi aici a r in tra exemplarele
din Moldova şi Muntenia), al doilea cu vîrful mai dezvoltat şi mai lat (ar intra exem
plarele de la Grădiştea Muncelului) şi al treilea tip care are capul ca o suprafaţă
plană, asemănător cu a unei cazmale (exemplarul de Ungă Mangalia datat î n
sec. II-I II e.n.) (cf., D. V. Rosetti, op. cit., p. 393-394).
u 1 . H. Crişan, op. cit., p . 298.
.

Tracii sud-dunăreni au cunoscut şi ei un brăzdar de fier, oarecum deosebit de cel tipic
dacic, cu corp foarte lung şi sub ţire şi cu virf mic, dar nici un exemplar nu poate
fi dalat anterior secolului al I I-lea l.e.n. Faptul că dacii ajung lncă In sec. I I l.e. n .
( Popeşti) la un brăzdar superior celui folosit In epoca romană de tracii sud-dună
reni (sec. II e.n.) lntărcşte bănuiala noastră.
20 C. Daicoviciu şi colab., Şantierul Grădiştea Muncelului, în SCIV, I I I , 1 952, p. 300-301 ,
fig. 19 şi în SCJV , IV, 1 953, p. 1 69 ; Istoria României, voi . 1, Bucureşti, 1 960, fig. 59 ;
1 . Berciu şi Al. Popa, op. cit., p. 1 54 şi 1 58.
2 1 V. P ârvan, Getica, Bucureşti, 1 926, p. 337.
22 Nu lipsit de semnificaţie este faptul că aceste cîrlige de fixare perpendiculare pe lamă
se In tilnesc şi in epoca feudală timpu rie . O asemenea supravieţuire se constată la
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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coasele descoperite in complexul feudal timpuriu de la Bftca Doamnei - Piatra
Neamţ (sec. XII) (cf., Constantin Scorpan, Le complexe archiowgique fiodal de Bttca
Doamnei, in Dacia, N S, I X , 1965, p. �51, fig. 7/3.
Are o inălţime de 1�,9 cm, diametru! maxim de 1 3,� cm, buza uşor îngroşată şi răsfrlntll
in afară, pîntecele bombat şi fundul inelar. Pe umăr are o muchie in relief iar toarla
este uşor suprainălţată. Suprafaţa vasului este corodată şi nisipoasă.
Încă din timpul domniei lui Commodus (1 80-192) se produce o puternică mişcare a
triburilor care veneau din nord-estul Europei şi care determină puternice frămîntări
in aceste regiuni. Astfel se pot explica numeroasele tezaure îngropate In vremea
lmpăratului Commodus : 3 llngă Moscova, 2 in Bielorusia, 6 In Ucraina, 6 In Po
lonia, 7 In Moldova ca şi lngroparea a 6 tezaure monetare In vremea lui Septimiu
Sever (anul 196) (Cf. , B. Mitrea, op. cit., p. 1 65, şi N. Gostar, op. cit., p. 196).
N. Gostar, in Om C, Bucureşti, 1 965, p. 81-86 ; Idem, Les citadelles daces en Molda 11 ie.
In Actes du V1• Congres 1nternational des Sciences Prehistoriques el Protohi�to
riques, Prague, 1966, 2, Praga, 1971, p. 912-913.
Primul care a intuit aceasta, a fost Gh. Asachi, idee reafirmală apoi de VI. Georgiev,
C. Mătasă, ş.a. Al. Vulpe, In Ptolemy and the A ncient Geography of Molda11ia, in
StCl, VI, 1 96�, p. 233, conturează in mod ştiinţific harta Moldovei antice, fixind
Petrodava Ia Piatra Neamţ.
Vezi şi C. Scorpan, Problemes de la continuiti des gito-daces en Molda11ie şi Idem, Quelque11
donnees concernant la continuite des geto-daces dans le bassin de Bistriţa, in Acte11
du VIl-e Congres International des Sciences Prehistoriques et Protohistoriques, Prague.
1966, 2, Praga, 1971 , pp. 1 04.8 şi 11 27-1128.

lNOUVELLES DONN�ES CONCERNANT LES CARPES ET LE
PROBLi:ME DE LA CONTINUIT� G�TO-DACE DANS LE BASSIN
DE BISTRITZA

RESUME
Pendant I'annee 1963 ont ete eflectucs des fouilles archeologiques dans l'elablisse
ment carpique de Slobozia-Roznov. On a trouves 5 habitations de surface, 3 huttes el
8 âtres. La ceramique est de plusieurs sortes : 1 . Ceramique travaillee a la main d'une
p âte grossi�re. 2. Ceramique travaillee au tour (grisâtre, rouge et romaine). Ont ete decou
vertes aussi des perles en verre et en calcedoine, un _boucle d'oreille en bronze, d{;UX fibules.
� moulins a bras en pierre (catillus), un fer de charrue etc. L'etablissemen t a ete date pen
dant le I lie s. de n.�.
A la decouverte ci-dessus mentionnee s'additionnent quelques autres : Dochia, Mas
tacăn, Glrcina, Cindeşti etc. Tr�s importante est Ia decouverte de Mastacăn - Dragomi
reşti ou on a trouve un dep6t d'outils agricoles en fer (2 socs de charrue, 3 faucilles et 2 faux).
Apr�s l'analyse des decouvertes mentionnt!es, I'auteur soutient la continuite de la
population autochtone dans le bassin de Bistritza, du Ier s. de n.�. jusqu'au IVe s. de n.�.

LEGENDE DES FIGURES
Fig. 1. 1, 3, �. Dochia ; 2, Puriceni ; 5, Slobozia.
Fig. 2. 1 , Doina ; 2-�. des outils de MastacA.n.
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'TEZAURUL DE DENARI ROMANI UIPERIALI
LA PURICENI ( C OM. B ORLE ŞTI, .JUD. NE AMŢ)*
de

VIRGIL MIH.4ILESCU-BIRLIBA

ln ultimele decenii, numărul antichităţilor descoperite in Moldova
s-a tnmulţit considerabil, date noi şi preţioase venind să se adauge la ceea ce
se ştia despre istoria veche a acestei zone.
Printre aceste antichităţi, tezaurele de monede romane imperiale, al
eăror număr de descoperiri este in continuă creştere, furnizează informaţii
de prima mină pentru lămurirea aspectelor mai obscure ale vieţii economice
:şi chiar politice, a triburilor autohtone din răsăritul ţării noastre in veacurile
I - 1 1 1 ale erei noastre.
Aşa incit socotim că datele noi aduse in discuţie prin publicarea cu rin
<lurile de faţă a tezaurului de la Puriceni se alătură acelei categorii de infor
maţii despre care aminteam şi fără de care orice lucrare de sinteză privitoare
ia Moldova antică nu ar fi completă.
*

Tezaurul de la Puriccni, ca şi alte numeroase tezaure antice, a fost
găsit cu totul întîmplător, achiziţionarea lui de către Muzeul arheologic din
Piatra Neamţ avînd loc la o dată ulter·ioară descoperirii sale. In urma cerce
tărilor efectuate de către Aurel Buzilă, delegatul muzeului din Piatra Neamţ t ,
s-a stabilit că tezaurul a fost descoperit în anul 1961 , în punctul Şipote (satul
Puriceni) aflat pe malul drept al pîrîului Nechit, la VSV de satul Borleşti
{fig. 1 ) .
Descoperitorul, săteanul Dumitru T . Diaconiţa, a predat muzeulu i
pietrean fragmentele vasului tn care fusese ascuns tezaurul, precum şi 1 160
-de monede de argint contra sumei de 1 300 lei, specificînd că, iniţial, ar fi fost
'1 170 de monede 2•
Inainte de a prezenta datele numismatice ale tezaurului de la Puriceni ,
vom încerca în citeva cuvinte să înfăţişăm contextul geografic şi arheologic,
în care a avut loc această importantă descoperire.
Comuna Borleşti face parte din depresiunea Roznov (formă reliefată
-de tranziţie între Cupaţi şi podişul sarmatic al Moldovei), înălţimea cea
mai ridicată ajungind la 382 m (dealul Căţin), între satele Puriceni şi Giurcani
{Poloboc). Teritoriul comunei Borleşti este străbătut de la vest spre est de
plriul Nechit (şi afluenţii), precum şi de citeva alte mici pîraie, toate vărsin
du-se in Bistriţa 3•
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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lnălţimile domoale ale văii Nechitului, acoperite in vechime cu păduri,
au constituit locuri prielnice pentru aşezările omeneşti. Cercetările făcute cu
mulţi ani in urmă de către regretatul C. Matasă au dus la depistarea a nume
roase locuiri preistorice, mai ales neolitice şi dacice. 4 La acestea, in ultimele
decenii, s-au adăugat sistematicele investigaţii arheologice efectuate de

/1astacan

•

Fig.

1.

Harta cu locul descoperirii tezaurului de la Puriceni ( X ) .

institutele specializate ale Academiei R.S.R., ca şi cele ale Muzeului arheologic
din Piatra Neamţ.
Cercetările noastre din anii 1966- 1967 au avut ca rezultat descoperirea
unor aşezări de tip Poieneşti, situate pe terasa dreaptă a Nechitului şi pe care
socotim util să le pomenim. Aceste vechi staţiuni le-am descoperit la marginea
vestică a satului Ruseni şi pe dealul Puricenilor, în dreptul satului Borleşti.
Socotim necesară sublinierea faptului că aşezarea Poieneşti de pe dealul
Puricenilor se află la circa 1 - 1,5 km de locul unde s-a găsit tezaurul care
constituie obiectul articolului de faţă.
Vasul tezaurului de la Puriceni ( lnv. Nr. P 705 MAPN) a fost recuperat
fragmentar, dar a putut fi reconstituit în întregime (fig. 2/1 ,2). Este o cană
de mărime mijlocie, lucrată la roată dintr-o pastă fină, bine aleasă, de culoare
cenuşie. In pastă se poate observa şi nisip. Corpul este sferoidal pînă la pîn
tece (semisferic), gîtul are forma unui trunchi de con, iar gura are buza evazată
in exterior şi puţin îngroşată. Deasupra pîntecelui, in locul unde incepe gitul,.
se află un brîu fin, subţire, în relief. Pe pîntece sint cîteva faţete orizontale
paralele. Fundul este aşezat pe un inel şi are partea centrală puţin bombată
(umbo ). Toarta - ruptă din antichitate, lipseşte ; ea pornea direct de la buză
şi se prindea pe pîntece sub nervura mediană. Vasul are următoarele dimen
siuni : înălţimea - 152 mm ; diam. maxim - 1 25 mm ; diam. gurii - 96 mm ;
diam. fundului - 59 mm ; înălţimea gîtului
67 mm.
-
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Prin formă, tehnică şi pastă, acest vas are analogii în ceramica carpică,
cea mai apropiată fiind cana găsită în aşezarea de la Văleni, datată in secolele
11-1 1 1 e.n. s
Inainte de a discuta numismatic tezaurul de la Puriceni, credem că
este de datoria noastră să clarificăm că, deşi au fost date cifre totale diferite
pentru monedele tezaurului 6 acest depozit monetar a avut 1 170 monede,
.JjfD 1'J,JO gf'.
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Diagrama nr. 2 : greutatea medie a monedelor riecărui împărat reprezenta l in tezaurul de la
Puriceni (1 - Nero ; 2 - Galba ; 3 - Vitellius ; 4 - Otho ; 5 - Vespasian ; 6 - Ti tus ;
7 - Domiţian ; 8 - Nerva ; 9 - Traian ; 10 - Hadrian ; 1 1 - Antoninus Pius şi familia ;
1 2 - M. Aurelius şi famili a ; 1 3 - Commodus ; 14 - Septimius Severus.

din care au fost predate muzeului din Piatra Neamţ 1 160 exemplare ; noi
am constatat existenţa a 1 1 59 monede (Nr. Inv. P 706-1865 MAPN), dar
asupra a 8 piese monetare ne păstrăm indoiala că ar face parte din tezaurul
de la Puriceni 7•

Consideraţii numismatice
Structura tezaurului. C�talogul-inventar al monedelor tezaurului de la
Puriceni începe cu monede de la Nero (63-68 e.n.) şi continuă cu exemplare
ale domniilor tuturor împăraţilor, fără excepţie, pînă la Septimius Severus
(194- 195 e.n.). C9le 1 159 de monede ale tezaurului sînt repartizate neuni
form pe domniile diferiţilor împăraţi din această perioadă. Din tab. 1 reiese
că masa principală a monedelor tezaurului se plasează în perioada Traian M. Aurelius (72,83%), domniile cel mai bine reprezentate fiind a lui Traian
(17,17%}, a lui Hadrian (17,86%), Antoninus Pius (23,12%) şi M. Aurelius
(13,98%). Dar, calculind numărul de monede pentru fiecare an de domnie
al diverşilor împăraţi, situaţia se va prezenta oarecum altfel. Astfel, cel mai
ridicat număr de monede pe an/domnie, il găsim la Vitellius (16) şi Vespasian
(14,9}, după care vor urma în ordine Antoninus Pius ( 1 1 ,17}, Nerva (10),
Traian (9,48), H adrian (9,36}, M. Aurelius (8,1 ) şi Titus (8). Aşa incit, chiar
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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dacă masa principală de monede este din perioada Traian -·M. Aurelius,
intensitatea maximă de emitere sau de pătrundere a monedei romane in această
zonă urmează ordinea Vitellius - Vespasianus - Antoninus Pius - Nerva
- Traian - Hadrian - M. Aurelius ş.a.m.d. (tab. 1 ). ln orice caz, monedele
ultimei perioade a tezaurului de la Puriceni sint intr-un număr destul de scăzut,
reprezentind un procentaj sensibil redus (Commodus - 3,1 2 %, cu 2,69 mone
de an/domnie ; Septimius Severus - 0,17%, cu 0,66 monede an/domnie).
Dacă luăm in consideraţie situaţiile publicate pentru tezaurele de la
Oboroceni 8 şi Racova - Chetriş 9, sînt diferenţe vizibile între procentajele
repartiţiei monetare pe împăraţi a monedelor acestor tezaure şi procentajele
tezaurului de la Puriceni, deşi se poate uşor constata că perioadele care au
cantitatea cea mai mare de monede, coincid. Pentru perioada Traian - M. Au
telius, la Oboroceni avem 79, 45 % din totalul monedelor, la Racova - Chetriş,
83,26%, iar in tezaurul nostru, 72,83 %.
Extinzînd aria cercetării noastre, chiar fiind vorba de informaţii mai vechi,
se poate observa o situaţie similară pentru aceeaşi epocă şi în ţinuturile dună
rene şi balcanice ale imperiului (83%) 1 0, precum şi in vestul Europei (62,7 %)
şi Marea Britanie ( 77 , 4 %) 1 1 •
Sintetizind datele de mai sus putem susţine, cu bun temei, că numărul
mare de monede din perioada Traian - M. Aurelius, existent în tezaurul
nostru, nu reflectă o situaţie specială pentru acest tezaur sau pentru această
zonă, fiind un fenomen caracteristic pentru toate tezaurele cu o compoziţie
asemănătoare de la Oc. Atlantic pînă in sudul Uniunii Sovietice de azi. De
aceea, înclinăm să credem că acest fenomen este economic şi trebuie explicat
prin inflorirea economică (deci şi monetară) a imperiului în această vreme 12Metalul. Toate monedele tezaurului de la Puriceni sint de argint, excep
tînd o monedă fourree, dar care trebuie considerată ca fiind tot de argint
(nr. 905). Prin aceasta se confirmă o regulă generală, de mult timp sesizată 13,
potrivit căreia în sec. 1 - II şi începutul sec. 1 I I e.n., argintul este metalul unic
pentru monedele găsite in tezaurele din Moldova.
In proporţie covîrşitoare, aceste monede au fost bătute in atelierele
Romei, fiind denari. O monedă de la Traian, emisă în Caesarea Cappadociei
(nr. 300) este drahmă. După cum este cunoscut, Caesarea Cappadociei a fost
una din cele 3 mari monetării din estul imperiului--; ea a emis imense cantităţi
de monedă 14• Ca nominal, drahma din această vreme este menţinută echiva
lentă cu denarul după un tarif special ll>.
Monedele coloniale se pare că au fost răspîndite in tot imperiul de către
negustorii orientali sau de către legiunile venite din Orient. S-a presupus că,
in tezaurele din sec. 1 - II descoperite in Moldova, aceste mon�de au fost
introduse in urma jefuirilor carpo-gotice din imperiu 16• ln orice caz, existenţa
lor in aceste tezaure oglindeşte o specificitate a circulaţiei monetare romane de
acum, spaţiul dacic fiind situat la zona de interferare a sferelor economice
greacă şi italică ale imperiului 17•
Şi în alte tezaure din această vreme, descoperite în Moldova, s-au mai.
găsit asemenea monede, toate provenind din Orient. ( 1 2 ex.). Majoritatea
sint emise în Caesarea Cappadociei şi aparţin domniei lui Traian 18•
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O altă monedă, asupra căreia vom stărui, este cea de la nr. 905, care,
după cum am arătat, este fourree. Aparţine domniei lui Antoninus Pius (Diva
Faustina 1) şi i- s-a păstrat numai sîmburele de aramă 19•
Monedele fourrees sînt des întîlnite printre monedele Romei antice, aşa
incit cea mai justificată ipoteză privind originea şi scopul fabricării lor ar fi
că erau produse ale monetăriilor romane semioficiale destinate plăţilor şi
comerţului cu Barbaricum 2 0•
Titlul metalului monedelor din tezaurul de la Puriceni nu sîntem în
măsură să-I precizăm din lipsa analizelor respective, dar putem menţiona
că monedele din ultima perioadă (în special de la Commodus) au o culoare
mai închisă, proprie unui argint impur. In momnntul de faţă, de altfel, este
aproape unanim acceptat faptul că şi denarii din vremea lui Commodus �u
suferit o degradare compoziţională 21 • In acest sens, alte două monede dm
tezaurul de la Puriceni ne trezesc in mod deosebit interesul, fiind in mod
evident făcute dintr-un metal de o calitate îndoielnică. Sint două piese mone
tare, una de la Domiţian (nr. 264) şi alta de la Commodus (nr. 1142), ultima
avind numai la suprafaţă un strat subţire de argint, miezul ei fiind, se pare,
de cositor.
A xul. O altă dată tehnică existentă în catalogul-inventar al tezauru
lui de la Puriceni este aceea a axului. După cum se poate lesne vedea, axul
unei monede poate fi îndreptat in sus sau in jos, avind şi abateri spre dreapta
sau spre stinga 22 • Aceste abateri provin de la procesul de fabricare a monede
lor, existind totuşi un diametru tehnologic anumit 23• In acelaşi timp, încerca
rea noastră de a vedea o relaţie ax - greutate - diametru, a eşuat sau poate
acest lucru este observabil numai pe seriile mari de piese monetare ale aceluiaşi
tip 1
Ponderea. Din punct de vedere ponderal, monedele tezaurului nostru
cîntăresc 3.635,08 g, media greutăţii monetare fiind de 3,136 g (diagrama nr. 1 ) .
Această medie aritmetică a greutăţii monetare n u reflectă situaţia internă
reală a tezaurului (şi, deci, a greutăţii monedei romane de argint din această
perioadă), căci, prin calcularea greutăţii medii a monedelor fiecărei domnii,
apar unele diferenţe care necesită explicaţii. Cele mai coborite medii ale greu
tăţilor aparţin monedelor din domniile lui Vespasian (3,02 g), Vitellius (3,05 g),
Nero şi Commodus (3,08 g), pe cînd cele mai ridicate medii sint ale monedelor
domniilor lui Domiţian (3,17 g), Nerva (3,15 g), Traian (3,15 g), Hadrian
(3,17 g), Antoninus Pius (3,16 g) şi M. Aurelius (3,19 g) (tab. I l ) . Monedele
lui Septimius Severus nu pot fi luate in discuţie, cu toate că deţin cea mai
ridicată medie a greutăţii monedelor (3,29 g), deoarece sint numai 2 exemplare,
iar greutatea lor mare se explică şi prin reforma monetară a acestui împărat
(diagrama nr. 2) 24.
Dacă media scăzută a greutăţilor monedelor de la Vespasian, Vitellius
şi Nero se explică prin tocirea puternică în urma circulaţiei intense a acestor
monede, coborîrea mediei greutăţilor monedelor lui Commodus are o cu
totul altă explicaţie şi care trebuie căutată tot în politica financiară a acestui
lmpărat 25• De altfel, din examinarea tab. I I , se poate vedea că moneda. cu
cea mai scăzută pondere (2,20 g) aparţine tocmai emisiunilor lui Commodus.
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Monede care mai au greutăţi anormal de scăzute, sint cele ale domniilor lui
Vitellius (2,21 g) şi Domiţian, cauza fiind una singură : uzura prin circulare.
Totodată, observăm că, drept urmare a scăderii continui a ponderii
denarului roman, dar mai ales a greşelilor de cîntărire a monetăriei antice,
avem greutăţi destul de coborîte şi la monedele emisiunilor de la sfirşitul
tezaurului de la Puriceni : 2,43 g (Antoninus Pius), 2,50 g (M. Aurelius) şi
2,20 g (Commodus).
Dar socotim de datoria noastră ca din nou să atragem atenţia asupra
fenomenului de coroziune internă, in urma căruia cuprul din aliaj se elimină
prin difuziune la suprafaţa monedei ; în interior, vor apărea goluri (structură
spongioasă), iar în exterior, oxidul atît de des întîlnit la tezaurele îngropate 20•
In urma acestei stări de fapt, ne punem întrebarea : în ce măsură datele pon
derale ale tezaurelor publicate pînă acum mai pot fi socotite reale ?
Julien Guey arăta că diferenţa dintre titlul global obţinut prin analize
chimice a unor monede antice şi cel original 27
este apreciabilă, - titlul
original fiind superior celui actual ! In urma curăţirii monedelor, oxidul - o
dată înlăturat - ne va face să luăm in consideraţie o altă pondere decit cea
originală, pentru monedele curăţate. Numai la monedele lui Commodus 28,
diferenţa dintre titlul original şi cel actual este de la 854°/co la 8050 fo0 • Aceasta
inseamnă că la greutatea medie a monedelor lui C'lmmodus din tezaurul de la
Puriceni (3,08 g), pierderea prin coroziune şi difuziune s-ar putea cifra la
0,151 g ! Deci, probabil, greutatea medie originală a acestor monede ar trebui
să fie socotită cea de 3,231 g l
De aceea, pentru a înlătura cît de cît subiectivismul nostru, ar trebui
să facem observaţii ponderale asupra monedelor păstrate cel mai bine (fleur
de coin) 29, care se află, de obicei, în mijlocul vasului - în care se depozi
tează 3 0 • Piesele monetare, fleurs de coin, ale tezaurului pe care-I publicăm,
au greutăţi care variază destul de interesant. Moneda (fleur de coin) de la
Hadrian, cu greutatea cea mai scăzută, are 3,02 g (nr. 630) ; de la Antoninus
Pius avem 2 exemplare fleurs de coin, de 2,90 g (nr. 751 şi nr. 823), precum şi o
monedă de 2,88 g (nr. 833) ; printre emisiunile lui M. Aurelius - avem fleur
de coin cu greutatea de 2,63 g (nr. 960), iar dintre monedele lui Commodus putem enumera 2 exemplare fleurs de coin, cu greutăţi de 2,95 g (nr. 1 1 20)
şi 2,88 g (nr. 1123). Aceste piese monetare fleurs de coin cu greutăţi atît de
scăzute reflectă, în mod sigur, nu numai erorile antice de cîntărire in procesul
de fabricare a monedei, ci şi decăderea ponderală a denarului roman din
secolul al I I -lea.
-

Diametru[. O altă dată tehnică, asupra căreia credem că este necesară
o scurtă discuţie, este aceea a diametrului. Pentru diametru! monedelor,
in mod obişnuit, se dă o singură dimensiune, ceea ce după părerea noastră
nu reflectă realitatea. Este cunoscut că, datorită tehnicii antice de batere
a monedelor, acestea se abat mai mult sau mai puţin de la o formă perfect
rotundă. Toate acestea ne-au indemnat ca, in catalogul-inventar al tezaurului
de la Puriceni, să înfăţişăm, atunci cînd a fost cazul, ambele diametre (maxim
şi mini :n), precizind tn acelaşi timp şi forma modulului. In acest mod - am
putut sesiza o variaţie a diferitelor diametre, de la 15 mm pînă la 21 ,5-22 mm.
Aceste mari diferenţe ale diametrelor trebuie subliniat că nu aparţin flanului,
ci modulului monedelor.
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Originea acestor diametre diferite trebuie căutată în tehnica de batere
a monedei antice : nu totdeauna pastila monetară era formată, fixată şi lovită
cu grijă. De aceea, am alăturat, cind a fost posibil, şi diametrele cercurilor
perlate ale flanurilor monetare, care au arătat că ştanţele aversurilor şi rever
selor nu au avut totdeauna aceleaşi diametre, între ele putînd fi unele diferenţe
(adevărat, infime !). Acest lucru este destul de interesant pentru a fi semnalat,
dar - deloc surprinzător pentru tehnica monetarilor lumii antice.
Pornind de la o analiză statistică a diametrelor monedelor, am putut
constata că majoritatea diametrelor este intre 1 7 - 19 mm (B) ; de aceea,
monedele cu acest diametru le-am socotit ca fiind normale, corespunzind unui
anumit standard al formei denarului roman imperial. Piesele monetare cu
diametrele variind intre 1 5 - 1 7 mm (A) le-am considerat ca aparţinînd unui
tip de denar cu modul mic, pe cind cele cu diametrele între 19-21/22 mm
(C) le-am încadrat in seria tipului cu modulul mare.
Am incercat existenţa unei relaţii între dimensiunile modulului şi greu
tatea monedei, dar datele obţinute sînt contradictorii. Menţionăm posibili
tatea apariţiei unei asemenea relaţii, dar opinia noastră este că aceste diferenţe
la dimensiunile diametrelor monetare se explică numai prin tehnica de batere.
Mai putem adăuga totodată şi observaţia că, probabil avînd aceleaşi
cauze, forma monedelor nu este intotdeauna rotundă, destul de des inttl
nindu-se şi forma, căreia noi i-am zis elipsoidală.
Identificarea monedelor. Am folosit pentru identificarea acestui mare
tezaur mai ales catalogul RIC, dar se poate uşor întări observaţia mai veche
că aceste cataloage de identificări numismatice au anumite limite şi că ar fi
necesare unele suplimente la aceste cataloage.
Pentru a exemplifica cele de mai sus, este de ajuns să ne referim la
problema aLit de importantă a datării ultimei piese monetare din tezaurul
nostru . Conform datărilor propuse de RIC, aceste monede de la Septimius
Severus ar fi fost emise în anii 193- 195, dar iată că recente cercetări 31 au
arătat că Septimius Severus a primit titlul de Imperator în anii 194 şi 198,
aşa că monedele datate intre 193- 195, care au legenda pe avers cu IMP,
cel mai probabil aparţin unor emisiuni ale anului 194. Aşa că putem socoti
cea mai corectă dată pe care o putem adopta pentru ultima monedă a tezau
rului de la Puriceni, anul 194 !
Primele variante apar la monedele domniei lui Traian : nr. 353-355,
nr. 359-369 (in RIC, nr. 1 1 8, dar aur !), nr. 395-396 (in RIC, nr. 147" are
la baza trofeului de pe revers o sabie, dar pe variantele noastre apar 2 săbii),
nr. 473 (în RIC, nr. 357, Providentia se sprijină pe o coloană, care lipseşte
în varianta noastră). Printre monedele lui Hadrian înUlnim variantele de la
nr. 514 (in RIC, nr. 69 (a), in variantă - Minerva ţine numai o suliţă),
nr. 547 (in RIC, nr. 122, varianta avind aversul de tip (c), nr. 593- 594
(in RIC, nr. 228, varianta noastră avînd aversul de tip (a), nr. 595 (tn RIC,
nr. 229 (g), varianta fiind (a), nr. 623 (în RIC, nr. 257 a, d , g, varianta fiind
(c), nr. 655 (in RIC, nr. 327 (a), dar aur !), nr. 656 (in RIC, nr. 327 (d), dar
aur !), nr. 677 (in RIC, nr. 398 (a), varianta fiind (b). De la Antoninus Pius
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avem varianta de la nr. 699 (în RIC, nr. 40 (b), varianta fiind (a). M. Aurelius
are ca variante monedele de la nr. 1058 (in RIC, nr. 548, aversul variantei
noastre fiind nr. 547, dar aur 1) şi de la nr. 1073 (în RIC, nr. 683 ; varianta are
Fortuna cu nuia).
Mai trebuie să pomenim două monede care au contramărci. Aceste
exemplare aparţin primei perioade a tezaurului, fiind de la Galba (nr. 13,
contramarca Z pe revers) şi de la Vespasian (nr. 189, contramarca C pe
a vers) ; ambele sînt din veacul intii al erei noastre.
Ar mai fi de remarcat şi moneda nr. 916 emisă de Antoninus Pius (Faus
tina I l), care are legenda reversului cu o eroare : AUGSTI (sic) Pll FIL.
Moneda fiind bine executată, nu credem că este un fals, ci o greşeală a mone
tăriei oficiale.
Monedele nr. 1 157 - 1 1 58 (fig. 3/1,2), aşezate de noi la sfîrşitul catalo
gului-inventar, sint exemplare-hibride, asupra cărora vom insista mai mult.
Astfel, nr. 1157 are aversul din monetăria lui Hadrian (RIC, nr. 224- 239,
anii 134- 138) şi reversul de la M. Aurelius ( RIC, nr. 132-133, anii 164
(decembrie) - 165 (august). Moneda de la nr. 1158 are aversul din monetăria
lui Antoninus Pius (RIC, p. 47 -48, anii 148-149), iar reversul de la M. Aure
l ius ( RIC, nr. 164, an 166 (vară - decembrie). Ambele monede sînt destul de
bine executate. Doar cercul periat al piesei monetare nr. 1 1 58 este redat cu o
oarecare stîngăcie. Aceste 2 exemplare aparţin, după data cea mai tîrzie,
domniei lui M. Aurelius. Prin combinarea ştanţelor atît de îndepărtate în
timp (la nr. 1 157, între anii 134/138-164/165) şi tehnica rudimentară de
redare a cercului periat (la al doilea exemplar), trebuie să atribuim ambele
monede unor ateliere monetare neoficiale, ori din interiorul imperiului, ori
din afara lui 32• c�ea ce este iarăşi important de subliniat : că majoritatea mo
nedelor-imitaţii sint făcute după monede emise in secolul I I �.
In sfîrşit, o altă monedă din tezaurul de la Puriceni, care ne-a reţinut
atenţia, este cea de la nr. 37 (Vitellius) care a fost perforată din antichitate.
Astăzi, este aproape unanim acceptată părerea că asemenea monede perforat e
au fost amulete cu rol religios sau chiar jucării pentru copii 3�.
Una din monedele tezaurului nostru nu am putut-o identifica (nr. 1159) ,
presupunerea noastră, în urma examinării cu atenţie a aversului şi reversului
ei, fiindcă această piesă monetară ar putea aparţine monet.ăriei lui Vespasian.
Conservarea. Inainte de a începe discuţia privind stadiul de conservare
a monedelor tezaurului de la Puriceni, considerăm necesară o scurtă precizare
a poziţiei noastre asupra acestui domeniu tehnic al numismaticei antice.
In primul rînd, aprecierile unui numismat asupra uzurii unor monede
sînt mai mult sau mai puţin subiective. Aceste aprecieri depind de mai mulţi
factori. Ceea ce pentru un cercetător poate fi o bună conservare a unei monede,
pentru un altul este o monedă foarte bine conservată sau , pentru un al treilea,
care se situează la polul opus, ea este slab conservată.
In al doilea rind, starea de conservare a unei monede se raportează
la intregul complex monetar din care face parte. Dacă - într-un tezaur toate monedele sînt excepţional de bine păstrate (fleurs de coin ), atunci sin
gura monedă puţin tociţ ă este apreciată ca fiind "slab conservată" . lnsă, aceeaşi
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monedă, aflată într-un complex monetar cu monede foarte uzate, poate fi
socotită ca fiind chiar fleur de coin.
De aceea, pînă cînd starea de conservare a monedelor va putea fi preci
zată pe baza unor parametri ştiinţific fixaţi, printr-un procedeu tehnic cit
mai îndepărtat de natura subiectivă a omului , vom adăuga la cele 5 categorii
folosite de noi in aprecierea asupra stării de conservare (fleur de coin, foarte
bine, bine, slab, foarte slab) şi o serie de alte caracteristici, care, chiar dacă nu
aparţin conservării, pot contribui la înfăţişarea cit mai apropiată de realitate
a unei piese monetare publicate (tocirea, fragmentele lipsă, centrarea, uzura
ştanţelor, forma monedei ş.a.m.d.).
Majoritatea monedelor tezaurului de la Puriceni, cînd au fost descoperite,
aveau o crustă de oxid de o grosime variabilă şi cu o culoare verde-albăstruie.
După ce au fost curăţite prin procedee mecanice şi chimice, majoritatea mone
delor au recăpătat culoarea alb-argintie, specifică metalului care a stat la
baza aliajului din care au fost făcute. Unele exemplare, chiar după curăţire,
nu au devenit bine lizibile, lucru datorat uzurii. Tocirea provocată de indelun
gata menţinere în circulaţie a monedelor - este vizibilă şi din statistica mone
delor fleurs de coin existente în tezaurul nostru. Astfel, pînă la Domiţian
(inclusiv), nu putem semnala asemenea monede în tezaurul de la Puriceni.
Primele exemplare fleurs de coin apar la emisiunile lui Traian (4 ex.) şi continuă
cu cele ale lui Hadrian (8 ex.), Antoninus Pius (14 ex.), M. Aurelius (18 ex.)
şi Commodus (3 ex.). Faptul că majoritatea monedelor fleurs de coin (32 exem
plare dintr-un total de 47) aparţin ultimelor domnii reprezentate in tezau
rul nostru (Antoninus Pius - Commodus), ar putea constitui un indiciu
serios asupra perioadei, în care a avut loc acumularea monedelor tezaurului
de la Puriceni 35•
O altă observaţie surprinzătoare in cazul tezaurului nostru (probabil,
existentă şi la altele), este aceea referitoare la lipsa unor fragmente din corpul
monedei. Aceste fragmente lipsă sint de la bucăţi minuscule pină la porţiuni
intregi şi de la un fragment plnă la 8-9. Observaţia făcută de noi, in urma
unui examen atent cu ochiul liber, dar şi cu microscopul, a dat la iveală l ipsa
unor porţiuni din monede, în special in zonele unde modulul a fost crăpat
prin batere. Uneori, desprinderea acestor fragmente - făcută cu un instru
ment tăios - este foarte vizibilă. Lisa unor asemenea fragmente se observă
Ia monedele aparţinînd tuturor domniilor, de la Otho pină la Commodus.
Reprezintă această constatare o dovadă că - la un moment dat - se obţinea
pe această cale o cantitate suplimentară de metal preţios ? Sau, poate, - dena
rii mai vechi - rămaşi în circulaţie 38 - sint astfel aduşi la o greutate-stan
dard, nouă, sub nivelul celei anterioare ? Dacă da, cind a avut loc acest proces
şi cine a făcut aceasta ? Emitentul sau tezaurizatorii de diferite categorii ?
Sint cîteva întrebări care ne-au dat de gindit şi la care vom incerca să oferim
unele soluţii, fără a pretinde că acestea sint definitive şi că noi analize temei
nice ale materialului numismatic mai vechi sau mai nou nu ar putea infirma
ideile avansate de noi.
Din recentele analize tehnice şi numismatice întreprinse asupra mone
delor de bronz romane - s-a ajuns la concluzia că, de-a lungul unei anumite
perioade, s-a făcut o operaţie de scădere a greutăţii, tocmai prin asemenea
tăieri ale unor bucăţi metalice din corpul monedelor, căci o reducere bruscă
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a modulului ar fi şocat 37• In acest caz este greu de admis că împăratul sau
împăraţii care au procedat la o asemenea operaţie - in ceea ce priveşte mone
dele de bronz, nu ar fi intreprins ceva asemănător şi la denari. De aceea, cre
dem că explicaţia lipsei unor fragmente din denarii romani rezidă in acţiunea
de reducere ponderală a denarului făcută chiar de unul sau mai mulţi dintre
împăraţii romani. Ne gîndim la împăraţii Romei de la sfîrşitul secolului al
I I-lea şi începutul celui de-al I I I-lea (Commodus - Septimius Severus).
Inainte de a încheia discuţia noastră asupra conservării monedelor
tezaurului de la Puriceni, considerăm că este cazul să atragem atenţia asupra
uzajului ştanţelor şi a tehnicii de batere. Neglijarea acestor două date tehnice
ne-ar duce spre aprecieri greşite asupra stării de conservare a monedelor 38 •
De aceea, le-am subliniat de cîte ori a fost cazul.

Consideraţii istorice
Din punct de vedere istoric, ne-am pus întrebările fireşti privitoare la
data îngropării tezaurului de la Puriceni, ce a cauzat acest lucru şi cine a
fost posesorul acestui depozit monetar. Pentru a răspunde, este necesar să
zăbovim ceva mai mult asupra începutului şi sfîrşitului procesului de acumu
lare a tezaurului nostru , precum şi asupra provenienţei monedelor care-I
alcătuiesc.
In numeroase studii - s-a susţinut că tezaurele de pe teritoriul Daciei din
veacurile I - I I e.n. , au un nucleu de denari pre-Traian, la care s-au adăugat
- in tot cursul secolului al doilea - numeroase alte exemplare 39 • In ceea
ce priveşte tezaurul de la Puriceni, trebuie să ne schimbăm părerea, căci pe baza studierii conservării monedelor, primele exemplare fleur de coin apar
abia de la Traian. Problema începutului acumulării în acest tezaur este strîns
legată de aceea a provenienţei acestor monede.
De la primele studii asupra unor tezaure similare - s-a propus ca,
prin comerţul purtat de negustorii romani cu triburile autohtone din acest
spaţiu, să se explice pătrunderea monedei romane imperiale în Moldova '0 •
In sprijinul acestei ipoteze - există cîteva surse istorice, printre care este
cunoscutul pasaj din Dio C lssius (LXV I I I , 15), în care se arată că Traian
prin anii 106- 107 ar fi retras toate monedele vechi tocite, din circulaţie ;
deci, exemplarele din sec. 1 . e.n., care au ajuns în tezaurele din Moldova - au
venit aici prin comerţ, înaintea retragerii efectuate de Traian. Şi unele ştiri
păstrate de la Dion C f-trysostomus (Discursuri, X I I , 7) confirmă existenţa
unui comerţ intens al negustorilor romani cu lumea dacică, nu cu mult timp
înainte de cucerirea romană 41 •
lnsă, este necesar să amintim şi alte opinii despre modul cum a ajuns
moneda romană imperială la răsărit de C ·npaţi in sec. I - I I e.n. Acestea, in
general, susţin venirea monedei romane imperiale in această zonă şi prin
stipendii (Herodian, I, 6 ; I I , 2), mercenariat, j afuri şi răscumpărări de captivi
deoarece numai schimbul comercial nu poate explica prezenţa unei aşa de
mari cantităţi de monedă romană în acest spaţiu 42•
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Luînd în consideraţie cele de mai sus, putem susţine cu destul temei că
monedele tezaurului de la Puriceni au inceput a fi acumulate în anii de domnie
ai lui Traian. Această tezaurizare a continuat şi in timpul împăraţilor urmă·
tori. Că aceste monede au venit prin comerţ sau nu, ori poate pe ambele căi,
este o problemă care necesită însă, socotim noi, şi alte studii.
Certă pentru noi este data la care se încheie tezaurul de la Puriceni.
Anul 194 nu reprezintă totuşi data sigură a îngropării acestui depozit monetar43•
Pentru aceasta, însă, ar trebui să cunoaştem cauzele care au provocat
ascunderea tezaurului de la Puriceni. In Moldova - asemenea tezaure care
să aibă moneda cu data cea mai recentă din timpul domniei lui Septimius
Severus, s-au mai găsit la Făurei, Ghindăoani, Mastacăn (jud. Neamţ), Obo
roceni (jud. Iaşi), Avrămeşti, Racova- Chetriş, Ciolpani, Bacău (jud. Bacău),
Curseşti, Hîrsova (jud. Vaslui) şi Moldova 44• Aceste tezaure ocupă o arie
destul de largă din Moldova centrală şi de sud, unde sînt - de altfel - atestate
şi majoritatea staţiunilor carpice.
.
Vasul, cert de factură carpică, compoziţia tezaurului, ca şi analogiile
cu celelalte descoperiri asemănătoare, ne indică in mod precis că tezaurul de
la Puriceni a aparţinut unui carp sau, in general, carpilor. Atunci, îngroparea
tezaurului se datorează vreunui pericol ? In acest caz, tezaurul nostru ar trebui
să fie un depozit de circulaţie. Ori, este vorba de un depozit de tezaurizare •s,
apărut intr-o perioadă de inflaţie şi inovaţii monetare, cind numerarul de bază
este scos din circulaţie ? Probabil, un anumit răspuns la aceste întrebări il vom
avea numai in urma coroborării datelor numismatice cu cele arheologice.
Dacă aceste tezaure au fost îngropate in urma presiunii cauzate de inva
zia gotică 48, ar trebui să găsim confirmat acest fapt prin distrugeri masive
de aşezări carpice, aproximativ in aceeaşi perioadă '7• Dar acest lucru nu 11e
confirmă arheologic intru totul. Dimpotrivă, se pare că, aşa cum arată
şi izvoarele antice, alianţe carpo-gotice sînt destul de des intilni te in sec. 1 1 1 e.n.
Aşa incit nu ne rămîne să admitem dectt că aceste tezaure reprezintă
depozite de tezaurizare, formate intr-o perioadă de devalorizare şi care au
fost ingropate la mult timp după constituire. De aceea, cauzele care au dus
la ingroparea lor nu mai pot fi reflectate numismatic de către aceste tezaure.
Deci, probabil - şi tezaurul de la Puriceni a fost incheiat in anii reformei
monetare a lui Septimius Severus, aceasta fiind cauza principală a formării
sale 48•
Nu putem incheia, fără a sublinia că tezaurul de la Puriceni - cel mai
mare tezaur de monede romane imperiale din Moldova, descoperit şi publicat
pină acum - reflectă aproape intreaga problematică numismatică şi
i storică a tuturor acestor tezaure, in toată complexitatea şi diversitatea ei.

Catalogul monedelor tezaurului de la
Nero
1 . AR . .j. . Greut. 3,09 g. diam. 17,5 mm.
RIC, 1, p. 148, nr. 47, anii 63-68.
C : slabă. Puternic tocită, aproape rotundă.
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2. AR. -!,. . Greut. 3,11 g. diam. 19 X 16 mm.
RIC, 1 , p. 148, nr. 52, anii 63 -68.
C : slabă. Puternic tocită ; ovală.
3. AR. .j.. Graut. 3,03 g. diam. 18,5 x 17 mm.
RIC, 1 , p. 148, nr. 52, anii 63- 68.
C : slabă. Puternic tocită.
4. AR. ti" . Greut. 3,26 g. diam. 19,4 x 17 mm.
RIC, 1 , p. 148, nr. 52, anii 63-68.
C : slabă. Puternic tocită ; modul mare.
5. AR . .j.. Greut. 3,26 g. diam. 18 X 17 mm.
RIC, 1, p.148, nr. 45, anii 63 -68.
C : slabă. Tocită, aproape rotundă.
6. AR. � . Greut. 3,14 g. diam. 17 x 16 mm.
RIC, 1, p. 148, nr. 54, anii 63-68.
C : slabă. Puternic tocită.
7. AR . .J.. . Greut. 3,01 g. diam. 18 mm.
RIC, 1, p. 148, nr. 54, anii 63-68.
C : slabă. Puternic tocită ; aproape tocită.
8. AR . .j.. . Greut. 3,15 g. diam. 1 7,5 x 15,5 mm.
RIC, 1 , p. 149, nr. 55, anii 63-68.
C : foarte slabă. Puternic tocită ; rău centrată.
9. AR. t . Greut. 3,18 g. diam. 18,5 x 17 mm.
RIC, 1 , p. 149, nr. 56, anii 63-68.
C : foarte slabă. Puternic tocită ; rău centrată.
10. AR. .j.. Greut. 3,27 g. diam. 19 x 17 mm.
RIC, 1, p. 149, nr. 56, anii 63-68.
C : slabă. Tocită.
1 1 . AR. t . Greut. 2,85 g. diam. 17 X 16 mm.
R IC, 1, p. 149, nr. 58, anii 63-68.
C : foarte slabă. Puternic tocită ; aproape rotundă.
12. AR. -!,. . Greut. 2,65 g. diam. 21 X 19 mm.
RIC , 1, p. 149, nr. 58, anii 63-68.
C : slabă. Puternic tocită ; modul mare.
•

•

•

Galba
13. AR. t . Greut. 2,89 g. diam. 19 X 18 mm.
RIC, 1, p. 201, nr. 20 (4), anii 68-69.
C: slabă. Tocită, mai ales pe av. ; aproape rotundă. Pe revers,
contramarca Z.
14. AR. .j.. . Greut. 3,22 g. diam. t9 X 18 mm.
RIC, 1, p. 201, nr. 20 (4), anii 68-69.
C : slabă. Tocită, mai ales pe av. ; aproape rotundă.
1 5. AR. .J.. Greut. 3,22 g. diam. 19 X 17 mm.
RIC, 1, p. 201, nr. 20 (4), anii 68-69.
C : slabă. Tocită.
•
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16. AR. -l- . Greut. 3,07 g. diam. 17 X 1 5 mm.
RIC. 1, p . 219, nr. 6 (3), an 69.
C : foarte slabă. Foarte tocită ; rău centrată ; modul mic.
1 7. AR. .J.. . Greut. 3,16 g. diam. 19 X 1 7 mm.
RIC, 1, p. 219, nr. 12, an 69.
C : foarte slabă. Puternic tocită ; rău centrată ; ovală ; lipsă două
fragmente marginale.
18. AR. .j. Greut. 3,13 g. diurn. 19 x 17 mm.
RIC, 1, p. 219, nr. 1 2 (1), an 69.
C : foarte slabă. Puternic tocită, mai ales pe rv. ; ovală.
19. AR. .j. . Greut. 3,16 g. diam. 18 X 17 mm.
RIC, 1, p. 219, nr. 1 2 (1), an 69.
C : slabă. Tocită ; aproape rotundă.
20. AR. t .Greut. 3,15 g. diam. 18 x 17 mm.
RIC, 1, p. 219, nr. 12 (1), an 69.
C : foarte slabă. Tocită ; aproape rotundă ; crăpată, lipsă un fragment.
21. AR. � . Greut. 3,12 g. diam. 19 X 18 mm.
RIC, 1, p . 219, nr. 12 (3), an 69.
C : foarte slabă. Puternic tocită ; aproape rotundă.
•

Vitellius
22. AR. � . Greut. 3,13 g. diam. 19 X 18 mm.
RIC, 1, p . 224, nr. 2, an 69.
C : bună. Uşor tocită.
23. AR. � .Greut. 3,00 g. diam. 18 X 16,5 mm.
RIC, 1, p. 224, nr. 2, an 69.
C : slabă. Tocită, mai ales pe rv. ; rău centrată.
24. AR. .j. . Greut. 3,13 g. diam. 18 X 17 mm.
RIC, 1, p. 224, nr. 2, an 69.
C : slabă. Tocită, mai ales pe rv.
25. AR. .j. . Greut. 2,95 g. diam. 18 X 17 mm.
RIC, 1, p. 224, nr. 2, an 69.
C : slabă. Parţial tocită.
26. AR. .J.. Greut. 3,07 g. diam. 19 X 17 mm.
RIC, 1, p. 224, nr. 2, an 69.
C : slabă. Parţial tocită.
27. AR. .J.. . Greut. 3,20 g. diam. 19 X 18 mm.
RIC, 1, p. 225, nr. 18, an 69.
C : slabă. Puternic tocită, mai ales pe rv. ; aproape rotundă ; lipsă un
fragment.
28. AR. .j. Greut. 3,24 g. diam. 18 mm.
RIC, 1, p. 225, nr. 18, an 69.
C : bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
•

•
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29. AR. \& . Greut. 3,11 g. diam. 18 X 17 mm.
RIC, 1, p. 225, nr. 18, an 69.
€ : bună. Tocită parţial ; pe revers, sub pileus, un cerc ( contramarcă ?).
30. AR. + . Greut. 3,14 g. diam. 18 mm.
RIC, 1, p. 225, nr. 20, an 69.
C : bună. Uşor tocită, mai ales pe revers ; aproape rotundă.
31. AR. + . Greut. 3,16 g. diam. 19 X 18 mm.
RIC, 1, p. 225, nr. 20, an 69.
C : foarte bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
32. AR. + . Greut. 3,18 g. diam. 19 x 18 mm.
RIC, 1, p. 225, nr. 20, an 69.
C : bună. Uşor tocită ; rău centrată ; aproape rotundă.
33. AR. t/ . Greut. 3,27 g. diam. 19 X 17 mm.
RIC, 1, p. 225, nr. 22, an 69.
C : slabă. Parţial tocită ; rău centrată.
34. AR. t . Greut. 3,12 g. diam. 18,5 X 17 mm.
RIC, 1, p. 225, nr. 23, an 69.
C : slabă. Tocită ; rău centrată.
35. AR. t . Greut. 2,89 g. diam. 20,5 X 17,5 mm.
RIC, 1, p . 225, nr. 24, an 69·.
C : slabă. Tocită, mai ales pe rv. ; rău centrată.
36. AR. + . Greut. 2,99 g. diam. 19,5 x 17 mm.
RIC, 1 , p . 225, nr. 24, an 69.
C : slabă. Tocită, mai ales pe rv. ; rău centrată.
37. AR. ?. Greut. 2,21 g. diam. 18 X 17 mm•.
RIC, 1 , p. 224, nr. ? an 69.
C : foarte slabă. Foarte tocită ; desprinsă deasupra pojghiţa ; pe rv.
perforată din antichitate.
Vespasianus
38. AR. + . Greut. 3,00 g. diam. 18

X 16 mm.
R IC, I I , p. 1 5, nr. 4, anii 69-71.
C: foarte slabă. Foarte tocită, mai ales pe rv.
39. AR. t . Greut. 2,96 g. diam. 18 mm.
RIC, I I , p. 15, nr. 4, anii 69- 71.
C : slabă. Tocită ; aproape rotundă.
40. AR. t Greut. 2,83 g. diam. 18 mm.
R IC, I I , p. 15, nr. 5, anii 69-71.
C: foarte slabă. Foarte tocită, mai ales pe revers.
41 . AR. + . Greut. 3,06 g. diam. 18 mm.
RIC, I l , p. 16, nr. 7, anii 69- 71.
C: bună. Uşor tocită, mai ales pe revers.
42. AR. ti . Greut. 3,00 g. diam. 18,5 x 17 mm.
RIC, I l , p. 16, nr. 7, anii 69-71.
C: slabă. Puternic tocită ; rău centrată.
.
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43. AR. .j.. Greut. 2, 78 g. diam. 18,5 X 17 mm.
R IC, I I , p. 16, nr. 9, anii 69-71.
C: slabă. Tocită parţial, mai ales pe revers.
44. AR. � . Greut. 2,85 g. diam. 19 X 17,5 mm.
RIC, I l , p. 16, nr. 10, anii 69-71.
C : slabă. Foarte tocită ; rău centrată.
45. AR. .,/ .Greut. 3,21 g. diam. 18 mm.
RIC, I I , p. 16, nr. 10 anii 69-71.
C: bună. Uşor tocită ; rău centrată ; aproape rotundă.
46. AR. .,/ . Greut. 2,91 g. diam. 17,5 rom.
RIC, I I , p. 16, nr. 10, anii 69- 71.
C: slabă. Foarte tocită, mai ales pe revers.
47. AR. .j.. . Greut. 3,1 1 g. diam. 18,5 X 17 rom.
RIC, I I , p. 16, nr. 10, anii 69-71.
C : slabă. Parţial tocită, mai ales pe revers ; rău centrată.
48. AR. .j.. Greut. 2,90 g. diam. 19 X 16,5 rom.
RIC, I I , p. 16, nr. 10, anii 69-71.
C: slabă. Parţial tocită ; rău centrată ; ovală.
49. AR. {.. . Greut. 2,89 g. diam. 18 X 17 mm.
RIC, I l , p. 16, nr. 10, anii 69-71.
C: slabă. Foarte tocită ; aproape rotundă.
50. AR. .,/ . Greut. 2,93 g. diam. 18,5 X 16 mm.
RIC, I I , p. 16, nr. 10, anii 69-71.
C: slabă. Tocită mai ales pe revers.
51. AR, � . Greut. 2,92 g. diam. 18 X 16 mm.
RIC, I I , p. 16, nr. 10, anii 69-71.
C: slabă. Tocită ; rău centrală.
52. AR. .,/ . Greut. 3,10 g. diam. 18 X 16,5 mm.
RIC, I l , p. 16, nr. 10, anii 69-71.
C: bună. Uşor tocită.
53. AR. '\( . Greut. 2,92 g. diam. 19 mm.
RIC, I I , p. 16, nr. 10, anii 69- 7 1 .
C : slabă. Tocită i rău centrată ; aproape rotundă.
54. AR. .j. Greut. 2,95 g. diam. 17,5 X 16 mm.
RIC, I I , p. 16, nr. 10, anii 69-71.
C: foarte slabă. Foarte tocită.
55. AR. .,/ . Greut. 3,31 g. diam. 18 X 16,5 mm.
RIC, I I , p. 16, nr. 10, anii 69-71.
C: bună. Tocită uşor ; rău centrată.
56. AR. .,/ . Greut. 3,10 g. diam. 1 7,5 X 16,5 mm.
R IC, I I , p. 16, nr. 15, anii 69-71.
C : bună. Tocită parţial.
57. AR. t . Greut. 3,04 g. diam. 18,5 X 17 mm.
RIC, I I , p. 16, nr. 15, anii 69-71 .
C : slabă. Tocită parţial ; rău centrată.
58. AR. .j.. Greut. 2,98 g. diam. 19 X 17 mm.
RIC, I I, p. 16, nr. 15, anii 69-71.
C: slabă. Uşor tocită ; rău centrată.
•

•

•

•
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59. AR. .j. . Greut. 2,96 g. diam. 17,5 x 16 mm .
R IC, I I, p . 16, nr. 15, anii 69- 71.
C: slabă. Tocită ; rău centrată.
60. AR. � . Greut. 2,90 g. diam. 19 X 17 mm.
R IC, I I, p. 17, nr. 23, anii 69-71.
C: bună. Uşor tocită ; rău centrată.
61 . AR. '\t . Greut. 2,97 g. diam. 18 X 16,5 mm.
RIC, I I , p. 18, nr. 30, anii 70- 72.
C : slabă. Parţial tocit ă ; rău centrată.
62. A R . .j. Greut. 3,03 g. diam. 1 7 X 16 mm.
R IC, II, p. 18, nr. 30, anii 70-72.
C : slabă. Puternic tocită ; aproape rotundă.
63. AR. � . Greut. 3,05 g. diam. 18 x 17 mm.
R IC, I I , p. 18, nr. 30, anii 70- 72.
C : slabă. Foarte tocită ; aproape rotundă.
64. AR. � . Greut. 2,90 g. diam. 18 X 17 mm.
R IC, I I , p. 18, nr. 30, anii 70- 72.
C : bună. Parţial tocită ; aproape rotundă.
65. AR. .J. Greut. 3,16 g. diam. 18 x 16 mm.
R IC, I I, p . 18, nr. 30, anii 70-72.
C: slabă. Tocită ; rău centrată ; ştanţele uzate.
66. AR. .J. Greut. 3,00 g. diam. 18 x 17 mm.
RIC, I I , p. 19, nr. 37, anii 70-72.
C: bună. Tocită, mai ales pe revers ; aproape rotundă.
67. AR. � . Greut. 3,09 g. diam. 19 x 18 mm.
RIC, I I , p. 1 9, nr. 39, anii 70- 72.
C : bună. Uşor tocită pe revers ; aproape rotundă.
68. AR. � . Greut. 2,99 g. diam. 17,5 x 16 mm.
RIC, I I, p. 19, nr. 39, anii 70-72.
C : foarte slabă. Foarte tocită ; rău centrată.
69. AR. � . Greut. 2,91 g. diam. 18 X 17 mm.
RIC, I I , p. 18, nr. 30 sau p. 19, nr. 42 ; anii 70-72 sau 72, 73.
C : slabă. Tocită parţial ; aproape rotundă.
70. AR. � . Greut. 2,90 g. diam. 18 X 16,5 mm.
RIC, I I , p. 19, nr. 42, anii 72, 73.
C : foarte slabă. Foarte tocită.
7 1 . AR. -t . Greut. 3,11 g. diam. 17,5 x 16,5 mm.
R IC, I I, p. 20, nr. 43, anii 72, 73.
C : slabă. Puternic tocită.
72. AR. tf' . Greut. 3,03 g. diam. 18 X 17 mm.
R IC, I I , p. 20, nr. 43, anii 72, 73.
C : bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
73. AR. .J. Greut. 2,97 g. diam. 17,5 X 16,5 mm.
RIC, I I , p . 20, nr. 43, anii 72, 73.
C : slabă. Parţial tocită ; rău centrată ; aproape rotundă.
74. AR. .J. . Greut. 2,99 g. diam. 18 X 17 mm.
R IC, II, p. 20, nr. 43, anii 72, 73.
C : slabă. Tocită ; rău centrată ; aproape rotundă.
•
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75. AR. t . Greut. 2,81 g. diam. 18 x 17 mm.
RIC, I I, p. 20, nr. 50, anii 72, 73.
C : foarte slabă. Foarte tocită, pe revers complet ; aproape rotundă.
76. AR. � . Greut. 3,10 g. diam. 19 X 17 mm.
RIC, I I, p. 20, nr. 50, anii 72, 73.
C : slabă. Foarte tocită ; rău centrată.
77. AR. � . Greut. 2,91 g. diam. 18 X 16,5 mm.
RIC, I I , p. 20, nr. 50, anii 72, 73.
C : slabă. Parţial tocită ; rău centrată.
78. AR. � . Greut. 3,13 g. diam. 18,5 X 17 mm.
RIC, I I , p. 20, nr. 52, anii 72, 73.
C : slabă. Tocită pe ambele părţi.
79. AR. � . Greut. 3,01 g. diam. 17,5 X 16 mm.
RIC, I I , p. 20, nr. 52, anii 72, 73.
C : slabă. Tocită ; ştanţa uzată.
80. AR. + . Greut. 3,07 g. diam. 18 X 17 mm.
RIC, I I , p. 20, nr. 50, anii 72, 73.
C : slabă. Tocită, pe revers, complet ; aproape rotundă.
81. AR. ./ . Greut. 3,03 g. diam. 18 X 17 mm.
RIC, I I , p . 20, nr. 52, anii 72, 73.
C: slabă. Puternic tocită ; rău centrată ; aproape rotundă.
82. AR. ./ . Greut. 2,75 g. diam. 19 X 17 mm.
RIC, I I , p . 20, nr. 52, anii 72 , 73.
C : bună. Puţin tocită ; ştanţa de revers, foarte uzată.
83. AR. ./ . Greut. 3,23 g. diam. 17,5 X 16,5 mm.
RIC, I I , p. 20, nr. 50, anii 72, 73.
C : bună. Tocită ; aproape rotundă.
84. AR. � . Greut. 2,69 g. diam. 18, 5 mm.
RIC, I I , p. 21 , nr. 58, an 73.
C : slabă. Tocită, mai ales pe revers ; aproape rotundă.
85. AR. t . Greut. 3,17 g. diam. 20 X 18,5 mm.
RIC, I I , p. 21 , nr. 65, an 73 (ultima parte a anului).
C: foarte bună. Uşor tocită ; modul mare.
86. AR. t . Greut. 2,82 g. diam. 21 x 18,5 mm.
RIC, I I, p. 21, nr. 65, an 73 (ultima parte a anului).
C: slabă. Puternic tocită ; modul mare.
87. AR. t . Greut. 2,97 g. diam. 19 X 17 mm.
RIC, I I , p. 21, nr. 65, an 73 (ultima parte a anului).
C : slabă. Puternic tocită.
88. AR. t . Greut. 2,82 g. diam. 19 mm.
RIC, I I, p. 21 , nr. 65, an 73 (ultima parte a anului).
C : slabă. Foarte tocită, mai ales pe revers ; aproape rotundă.
89. AR. '\. . Greut. 3,13 g. diam. 20 X 17,5 mm.
RIC, I I, p. 21, nr. 65, an 73 (ultima parte a anului).
C : slabă. Puternic tocită ; rău centrată ; modul mare.
90. AR. t . Greut. 3,15 g. diam. 20 X 17 mm.
RIC, I I , p. 21, nr. 65, an 73 (ultima parte a anului).
C : bună. Uşor tocită pe avers ; modul mare.
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91. AR. t . Greut. 3,16 g. diam. 19 X 18 mm.
RIC, I I , p . 21, nr. 65, an 73 (ultima parte a anului).
C : foarte bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
92. AR. " · Greut. 3,05 g. diam. 19 x 17,5 mm.
RIC, I I , p. 21, nr. 65, an 73 (ultima parte a anului).
C : slabă. Tocită, mai ales pe revers ; rău centrată.
93. AR. " . Greut. 2,89 g. diam. 20 X 16 mm.
RIC, I I , p. 21, nr. 65, an 73 (ultima parte a anului ).
C : slabă. Parţial tocită ; rău centrată ; ovală ; modul mare.
94. AR. "' . Greut. 2,93 g. diam. 20 X 18 mm.
RIC, I I, p . 21, nr. 65, an 73 (ultima parte a anului).
C: slabă. Uşor tocită ; rău centrată ; modul mare.
95. AR. " Greut. 3,00 g. diam. 19 X 18 mm.
RIC, I I , p. 21, nr. 65, an 73 (ultima parte a anului).
C : slabă. Parţial tocită ; aproape rotundă.
96. AR. ,1' . Greut. 3,13 g. diam. 18 X 17 mm.
RIC, I I , p. 21, nr. 65, an 73 (ultima parte a anului).
C: slabă. Tocită ; rău centrată ; aproape rotundă.
97. AR. " Greut. 3,11 g. diam. 19,5 X 18 mm.
RIC, I I , p . 21, nr. 65, an 73 (ultima parte a anului).
C : bună. Parţial tocită ; modul mare.
98. AR. " Greut. 2,94 g. diam. 19,5 X 17,5 mm.
RIC, I I , p . 21, nr. 65, an 73 (ultima parte a anului).
C: slabă. Foarte tocită, mai ales pe revers ; rău centrată.
99. AR. " · Greut. 2,75 g. diam. 19 X 18 mm.
RIC, I l , p . 22, nr. 66 a, an 73 (ultima parte a anului).
C: slabă. Tocită, mai ales pe revers ; rău centrată ; aproape rotundă.
100. AR. t . Greut. 3,03 g. diam. 19 X 18 mm.
RIC, I l , p . 22, nr. 66 b, an 73 (ultima parte a anului).
C : bună. Tocită ; aproape rotundă.
101. AR. t . Greut. 2,87 g. diam. 18 mm.
RIC, I l , p. 22, nr. 66 b, an 73 (ultima parte a anului).
C : slabă. Foarte tocită, mai ales pe revers ; aproape rotundă.
102. AR. � . Greut. 2,95 g. diam. 20 X 19 mm.
RIC, I I , p. 22, nr. 67, an 73 (ultima parte a anului).
C : slabă. Tocită puternic , mai ales pe revers ; aproape rotundă ;
modul mare.
103. AR. � . Greut. 3,1 1 g. diam. 20 X 19 mm.
RIC, I I , p . 22, nr. 72, an 74.
C : slabă. Tocită pe ambele părţi, parţial ; aproape rotundă ; modul
mare.
104. AR. � . Greut. 3,1 1 g. diam. 19 X 17 mm.
RIC, I I , p. 23, nr. 75, an 74.
C : slabă. Tocită parţial ; rău centrată.
105. AR. t . Greut. 2,82 g. diam. 20 X 18 mm.
RIC, I I , p . 23, nr. 75, an 74.
C : slabă. Tocită ; rău centrată ; modul mare.
·

·

·
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106. AR. t . Greut. 3,17 g. diam. 20 mm.
RIC, I I, p. 23, nr. 75, an 74.
C: foarte bună. Uşor tocită ; aproape rotundă ; modul mare.
1 07. AR. t/ . Greut. 3,16 g. diam. 19 X 17 mm.
RIC, I I , p. 23, nr. 75, an 74.
C : slabă. Tocită, în special pe revers ; rău centrată.
108. AR. t/ . Greut. 3,05 g. diam. 18 X 17 mm.
RIC, I l , p. 23, nr. 75, an 74.
C : slabă. Tocită, mai ales pe revers ; rău centrată ; aproape rotundă.
109. AR. .,/ . Greut. 2,89 g. diam. 20 X 17,5 mm.
RIC, I I , p. 23, nr. 75, an 74.
C : slabă. Tocită parţial ; rău centrată ; modul mare.
1 10. AR. ':.t . Greut. 2,95 g. diam. 18,5 X 17,5 mm.
RIC, I I , p. 23, nr. 75, an 74.
C : slabă. Tocită ; aproape rotundă.
1 1 1 . AR. ':.t . Greut. 3,11 g. diam. 19 mm.
RIC, I l , p . 23, nr. 76, an 74.
C : slabă. Tocită, mai ales pe revers ; aproape rotundă.
11 2. AR. t . Greut. 3,15 g. diam. 19,5 X 17 mm.
RIC, I l , p. 23, nr. 76, an 74.
C : slabă. Uşor tocită ; rău centrată ; ovală.
1 13. AR. ':.t . Greut. 2,93 g. diam. 20 X 17,5 mm.
RIC, I I , p. 23, nr. 77, an 74.
C : slabă. Puternic tocită ; rău centrată ; modul mare.
1 14. AR. t/ . Greut. 3,12 g. diam. 18,5 X 17 mm.
RIC, I I , p. 23, nr. 77, an 74.
C : slabă. Tocită parţial ; rău centrată.
1 15. AR. ':.t . Greut. 3,00 g. diam. 19 X 17,5 mm.
RIC, I I , p . 23, nr. 77, an 74.
C : slabă. Foarte tocită ; rău centrată.
1 16. AR. t . Greut. 3,07 g. diam. 19 X 18 mm.
RIC, I I , p. 23, nr. 77, an 74.
C : slabă. Parţial tocită ; rău centrată ; aproape rotundă.
117. AR. ti . Greut. 3,09 g. diam. 18 mm.
RIC, I I , p. 23, nr. 77, an 74.
C : slabă. Tocită parţial, mai ales pe avers ; rău centrată ; aproape
rotundă.
1 1 8. AR. '\& . Greut. 2,99 g. diam. 19 X 17 mm.
RIC, I I , p. 23, nr. 77, an 74 sau p. 25, nr. 94, an 75.
C : slabă. Tocită ; rău centrată ; ştanţa reversului uzată.
1 19. AR. t/ . Greut. 2,98 g. diam. 19 X 17,5 mm.
R IC, I I, p. 23, nr. 75, an 74 sau p. 26, nr. 102, an 76.
C : slabă. Tocită parţial, pe revers, complet.
120. AR. t . Greut. 2,99 g. diam. 18,5 X 17 mm.
RIC, I l , p. 24, nr. 86, an 75.
C : slabă. Tocită, mai ales pe revers ; rău centrată.
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121. AR. .J. . Greut. 3,13 g. diam. 19,5 X 17 mm.
RIC, I I , p. 24, nr. 89, an 75.
C: slabă. Tocită ; modul mare.
1 22. AR. .,/ . Greut. 2, 78 g. diam. 18,5 X 17 mm.
RIC, I I , p. 24, nr. 90, an 75.
C : slabă. Tocită, mai ales pe revers.
123. AR. .l, . Greut. 2,99 g. diam. 21 X 20 mm.
RIC, I l , p. 24, nr. 90, an 75.
C: slabă. Puternic tocită ; bătută inegal ; aproape rotundă ; modul
mare. Crăpată, lipsă 2 fragmente.
124. AR. .,/ . Greut. 2,96 g. diam. 19 x 18 mm.
RIC, I I , p. 24, nr. 90, an 75.
C: bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
125. AI:\ . .,/ . Greut. 3,08 g. diam. 19 X 17 mm.
RIC, I I , p. 24, nr. 90, an 75.
C: slabă. Tocită ; ovală.
1 26. AR. .J. . Greut. 3,26 g. diam. 20 X 19 mm.
RIC, I I , p. 24, nr. 90, an 75.
C : bună. Tocită ; aproape rotundă ; modul mare.
127. AR . .,/ . Greut. 2,75 g. diam. 18,5 X 17 mm.
RIC, I I , p. 24, nr. 90, an 75.
C : slabă. Tocită parţial.
128. AR. .J. . Greut. 2,71 g. diam. 18 X 17 mm.
RIC, I I , p. 24, nr. 90, an 75.
C : slabă. Uşor tocită ; aproape rotundă.
129. AR. .J. Greut. 2,95 g. diam. 18 mm.
RIC, I l , p. 24, nr. 90, an 75.
C : bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
130. AR. � . Greut. 2,85 g. diam. 18 mm.
RIC, I l, p. 24, nr. 90, an 75.
C : bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
131. AR. t . Greut. 3,00 g. diam. 19 X 17,5 mm.
RIC, I I , p. 24, nr. 90, an 75.
C : bună. Uşor tocită.
132 . AR. � - Greut. 3,12 g. diam. 19 mm.
RIC, I I , p. 24, nr. 90, an 75.
C : slabă. Tocită parţial ; aproape rotundă.
133. AR. � . Greut. 3,23 g. diam. 18 X 16,5 mm.
RIC, I I , p. 24, nr. 90, an 75.
C: slabă. Tocită parţial ; rău centrată.
134. AR. � . Greut. 3,00 g. diam. 19 X 18 mm.
RIC, I I , p. 24, nr- 92, an 75.
C: slabă. Tocită parţial, pe revers, complet ; aproape rotundă.
135. AR. .J. Greut. 3,02 g. diam. 18 mm.
RIC, I I , p. 25, nr. 93, an 75.
C : slabă. Tocită parţial ; rău centrată ; aproape rotundă.
•

•
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136. AR. -). . Greut. 2,86 g. diam. 19 X 17 mm.
RIC, I I , p. 25, nr. 93, an 75.
C: slabă. Tocită parţial.
137. AR. -). . Greut. 3,39 g. diam. 18 X 17 mm.
RIC, I I, p. 24, nr. 89, an 75 sau p. 25, nr. 99 a, an 76.
C : slabă. Tocită ; aproape rotundă.
138. AR. -). . Greut. 3,03 g. diam. 19,5 X 17 mm.
RIC, I I , p. 24, nr. 89, an 75 sau p. 25, nr. 99 a, an 76.
C : slabă. Tocită puternic ; rău centrată ; modul mare.
139. AR. -). . Greut. 3,18 g. diam. 19 x 16,5 mm.
R IC, I I , p. 24, nr. 89, an 75 sau p. 25, nr. 99 b, an 76.
C : slabă. Puternic tocită, mai ales pe revers ; rău centrată.
140. AR. t . Greut. 3,15 g. diam. 19 X 18 mm.
RIC, I I , p. 24, nr. 90, an 75 sau p. 26, nr. 101 , an 76.
C: slabă. Puternic tocită, mai ales pe revers ; rău centrată ; aproape
rotundă.
141 . AR. -). . Greut. 2,95 g. diam. 18,5 X 17,5 mm.
RIC, I I , p. 24, nr. 90, an 75 sau p. 26, nr. 101, an 76.
C : slabă. Tocită parţial ; rău centrată ; aproape rotundă.
142. AR. t . Greut. 2,99 g. diam. 19,5 X 18 mm.
RIC, I I , p. 25, nr. 96, an 76.
C : slabă. Tocită puternic ; modul mare.
143. AR. t . Greut. 2,89 g. diam. 18 X 16,5 mm.
RIC, I I, p. 25, nr. 98 a, an 76.
C : foarte slabă. Foarte tocită pe ambele părţi.
144. AR. -). . Greut. 3,13 g. diam. 19 X 16 mm.
RIC, I I , p. 25, nr. 98 a, an 76.
C : slabă. Tocită, mai ales pe revers ; rău centrată ; ovală.
145. AR. � . Greut. 2,92 g. diam. 19 x 17 mm.
RIC, I I , p. 25, nr. 99 a, an 76.
C : slabă. Tocită puternic ; rău centrată.
146. AR . .,/ . Greut. 3,11 g. diam. 19 x 18 mm.
RIC, I I , p. 25, nr. 99 a, an 76.
C: bună. Uşor tocită ; rău centrată ; crăpată, lipsă un fragment ;
aproape rotundă.
147. AR. � . Greut. 3,12 g. diam. 21 x 18 mm.
R IC, I I , p. 25, nr. 99 a, an 76.
C: bună. Uşor tocită ; modul mare ; crăpată, lipsă un fragment.
148. AR. -). . Greut. 2,98 g. diam. 19 X 17,5 mm.
RIC, I l , p. 25, nr. 99 b, an 76.
C : slabă. Tocită parţial.
149. AR. -). . Greut. 3,06 g. diam. 19 X 18 mm.
RIC, I I , p. 26, nr. 101 , an 76.
C : slabă. Tocită parţial, mai ales pe avers ; aproape rotundă.
150. AR. .,/ . Greut. 3,20 g. diam. 18 mm.
RIC, I I , p . 26, nr. 101, an 76.
C : slabă. Tocită parţial ; rău centrată ; aproape rotundă.
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151. AR. t . Greut. 3,15 g. diam. 19 X 16,5 mm.
RIC, I I , p. 26, nr. 103, anii 77, 78.
C : slabă. Tocită ; rău centrată ; deformată.
1 52. AR. � . Greut. 2,97 g. diam. 19 X 17 mm.
RIC, I I , p. 26, nr. 103, anii 77, 78.
C : foarte slabă. Tocită aproape complet.
1 53. AR. � . Greut. 2,87 g. diam. 19 X 17, 5 mm.
R IC, II, p. 26, nr. 103, anii 77, 78.
C : slabă. Tocită, mai ales pe revers.
154. AR. ">1 - Greut. 3,08 g. diam. 18 x 17 mm.
RIC, I I , p. 26, nr. 103, anii 77, 78.
C : foarte slabă. Tocită puternic, mai ales pe revers ; aproape rotundă.
155. AR. � . Greut. 3,06 g. diam. 18 X 17 m m .
RIC, I l , p. 26, nr. 107, anii 77, 78.
C : bună. Tocită, mai ales pe revers ; aproape rotundă.
156. AR. � . Greut. 2,97 g. diam. 19 x 18 mm.
RIC, I I , p. 26, nr. 107, anii 77, 78.
C : slabă. Tocită puternic ; rău centrată ; aproape rotundă.
1 57. AR. t . Greut. 3,01 g. diam. 19 X 18 mm.
RIC, I I , p. 27, nr. 109, anii 77, 78.
C : bună. Tocită parţial ; aproape rotundă.
158. AR. '\& . Greut. 3,10 g. diam. 19 X 18 mm.
RIC, I I , p. 27, nr. 109, anii 77, 78.
C : bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
159. AR. t . Greut. 3,12 g. diam. 18 mm.
RIC, I I , p. 27, nr. 1 10, anii 77, 78.
C : slabă. Tocită, mai ales pe revers ; aproape rotundă.
160. AR. � . Greut. 3,09 g. diam. 18 mm.
RIC, I I , p. 27, nr. 1 10, anii 77, 78.
C : bună. Tocită parţial ; aproape rotundă.
1 61 . AR. � . Greut. 3,08 g. diam. 18 X 17 mm.
RIC, I I , p. 28, nr. 1 19, an 79.
C : slabă. Tocită parţial ; rău centrată ; aproape rotundă.
162. AR. t . Greut. 3,06 g. diam. 19 X 17 mm.
RIC, I I , p. 28, nr. 124 a, anii 75-79 (nedatate).
C : slabă. Tocită puternic.
1 63. AR. � . Greut. 2,87 g. diam. 20 X 17,5 mm.
RIC, I I , p. 28, nr. 124 a, anii 75-79 (nedatate).
C : slabă. Tocită, mai ales pe revers ; modul mare.
1 64. AR. � . Greut. 2,97 g. diam. 19 x 18 mm.
R IC, I I , p. 28, nr. 1 24 a, anii 75-79 (nedatate).
C : slabă. Tocită puternic ; aproape rotundă.
165. AR. t . Greut. 3,20 g. diam. 19,5 X 17 mm.
RIC, I I , p. 28, nr. 124 a, anii 75-79 (nedatate).
C : slabă. Tocită parţial ; modul mare.
166. AR. t . Greut. 2,80 g. diam. 19 mm.
RIC, I l , p. 28, nr. 124 a, anii 75-79 (nedatate).
C: slabă. Foarte tocită, mai ales pe revers ; aproape rotundă.
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167. AR. t . Greut. 2,98 g. diam. 20 X 17 mm.
RIC, I I , p. 28, nr. 124 a, anii 75-79 (nedatate).
C : slabă. Puternic tocită ; modul mare ; elipsoidală.
168. AR. t . Greut. 3,10 g. diam. 18 x 16 mm.
RIC, Il, p. 28, nr. 124 b, anii 75-79 (nedatate}.
C : slabă. Tocită parţial ; rău centrată.
169. AR. t . Greut. 3,02 g. diam. 18 mm.
RIC, I I , p. 29, nr. 131 a, anii 78, 79 (nedatate).
C : slabă. Tocită ; aproape rotundă ; lipsă un fragment.
170. AR. t . Greut. 3,15 g. diam. 19 mm.
RIC, I I , p. 29, nr. 131 a, anii 78, 79 (nedatate}.
C : slabă. Tocită puternic ; aproape rotundă.
171. AR. .,/ . Greut. 2,96 g. diam. 18 x 17 mm.
RIC, II, p. 29, nr. 131 a, anii 78, 79 (nedatate}.
C : slabă. Uşor tocită ; aproape rotundă.
172. AR. t . Greut. 3,06 g. diam. 18,5 mm.
RIC, I I , p. 29, nr. 131 a, anii 78, 79 (nedatate).
C : slabă. Uşor tocită ; rău centrată ; aproape rotundă.
173. AR. � . Greut. 3,27 g. diam. 18 mm.
RIC, I l , p. 29, nr. 131 b, anii 78, 79 (nedatate).
C: bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
Vespasianus : Titus
174. AR. t . Greut. 2,88 g. diam. 19 X 18 mm .
RIC, I l , p. 36, nr. 185, an 75.
C: slabă. Tocită puternic ; aproape rotundă.
175. AR. t . Greut. 3,24 g. diam. 19 X 17,5 mm.
RIC, I I , p. 36, nr. 185, an 75.
C: bună. Tocită parţial.
176. AR . .,/ . Greut. 2,85 g. diam. 19 x 18 mm.
RIC, I I , p. 36, nr. 176, an 74 (nedatate ?} sau p. 39, nr. 211 , anii
75-79 (nedatate).
C: bună. Tocită, mai ales pe revers ; aproape rotundă.
177. AR. t . Greut. 3,20 g. diam. 19 X 17 mm.
RIC, I I , p. 37, nr. 191 a, an 76.
C : slabă. Tocită parţial ; rău centrată.
178. AR. .,/ . Greut. 3,22 g. diam. 19 X 17 mm.
RIC, I I , p. 37, nr. 195, anii 77, 78.
C : slabă. Tocită pe ambele părţi.
179. AR . .,/ . Greut. 3,27 g. diam. 19,5 X 17,5 mm.
RIC, I I , p. 37, Q.-r. 195, anii 77, 78.
C : slabă. Tocită parţial ; rău centrată.
180. AR. � . Greut. 2,80 g. diam. 21 X 1 9 mm.
RIC , I I , p. 37, nr. 196, anii 77, 78.
C : slabă. Foarte tocită, pe revers, complet. Crăpată, lipsă 2 frag
mente.
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181. AR. � . Greut. 3,09 g. diam. 20,5 X 18,5 mm.
RIC, I I , p. 38, nr. 198, anii 77, 78.
C: slabă. Tocită ; modul mare ; lipsă un fragment ; ovală.
182. AR. � . Greut. 3,10 g. diam. 17 x 16 mm.
RIC, I I , p. 38, nr. 205, an 79.
C : slabă. Tocită parţial ; aproape rotundă.
183. AR. t . Greut. 2,98 g. diam. 20 X 19 mm.
RIC, I I, p. 39, nr. 218, anii 78, 79 (nedatate).
C: slabă. Tocită parţial ; modul mare ; aproape rotundă.
184. AR. � . Greut. 2,91 g. diam. 19 x 18 mm.
RIC, I I , p. 39, nr. 218, anii 78, 79 (nedatate).
C: foarte slabă. Tocită puternic, mai ales pe revers ; aproape rotundă.
1 85. AR. It' . Greut. 3, 13, g. diam. 18,5 X 17,5 m.
RIC, I I , p. 39, nr. 218, anii 78, 79 (nedatate).
C: slabă. Foarte tocită ; rău centrată ; aproape rotundă.
Vespasianus Domit ianus

1 86. AR. � . Greut. 3,13 g. diam. 19,5 x 18,5 mm.
RIC, I l , p. 42, nr. 238, an 76.
C : slabă. Tocită parţial ; rău centrată ; aproape rotundă.
1 87. AR. � . Greut. 3,14 g. diam. 20 x 18 mm.
R IC, I I , p. 42, nr. 238, an 76.
C : slabă. Tocită ; rău centrată ; ştanţele uzate ; modul mare.
188. AR. It' . Greut. 3,07 g. diam. 20 X 18 mm.
RIC, I I , p. 42, nr. 238, an 76.
C : bună. Tocită parţial ; rău centrată ; modul mare.
1 89. AR. '\4 . Greut. 2,97 g. diam. 20 X 17,5 mm.
RIC, I I , p. 42, nr. 238, an 76.
C : slabă. Tocită, mai ales pe revers ; ştanţa reversului uzată.
Pe avers, un semn in formă de C (contramarcă ?). Modul mare.
190. AR. � . Greut. 2,96 g. diam. 18 mm.
RIC, I I , p. 43, nr. 241 , anii 77-78.
C : slabă. Tocită parţial ; aproape rotundă.
191. AR. '\4 . Greut. 3,17 g. diam. 19 X 17 mm.
RIC, I I , p. 43, nr. 241 , anii 77 - 78.
C : foarte bună. Uşor tocită.
192. AR. � . Greut. 3,00 g. diam. 18 mm.
RIC, I I , p. 43, nr. 241, anii 77-78.
C : bună. Tocită parţial ; rău centrată ; aproape rotundă.
1 93. AR. It' . Greut. 3,13 g. diam. 18 mm.
RIC, I I , p. 43, nr. 241 , anii 77-78.
C : slabă. Tocită ; rău centrată ; aproape rotundă.
1 94. AR. � . Greut. 2,98 g. diam. 19,5 X 18 mm.
RIC, I I , p. 43, nr. 241 , anii 77 - 78.
C : bună. Uşor tocită ; rău centrată ; modul mare.
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195. AR. t . Greut. 3,14 g. diam. 18 x 17 mm.
RIC, I l , p. 43, nr. 241 , anii 77- 78.
C : slabă. Tocită puternic ; aproape rotundă.
1 96. AR. + . Greut. 2,88 g. diam. 18,5 X 17,5 mm.
RIC, I l , p. 43, nr. 241 , anii 77- 78.
C : slabă. Tocită puternic ; aproape rotundă.
1 97. AR. tt' . Greut. 2,91 g. diam . 17,5 x 16 mm.
RIC, I I , p. 43, nr. 244, an 79.
C : foarte slabă. Foarte tocită.
198. A R. � . Greut. 3,25 g. diam. 20 x 17,5 mm.
RIC, I l , p. 43, nr. 244, an 79.
C : bună. U�or tocită ; rău centrată ; modul mare.
199. AR. + . Greut. 3,08 g. diam. 18,5 X 17 mm.
RIC, I l , p. 43, nr. 246, an 79.
C : slabă. Tocită puternic.
200. AR. '-.. . Greut. 3,42 g. diam. 18 x 17 mm.
RIC, I l , p. 43, nr. 246, an 79.
C : foarte bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
201 . AR. + . Greut. 3,17 g. diam. 19 X 17,5 mm.
RlC, I I , p. 43, nr. 248, an 79 (nedatate).
C : bună. Uşor tocită, mai ales pe revers.
Titus
202. AR. tt' . Greut. 3,13 g. diam. 18 mm.
RIC, I I , p. 1 17, nr. 4, an 79 (după 1 iulie).
C : slabă. Tocită parţial ; rău centrată ; aproape rotundă�
203. AR. + . Greut. 3,25 g. diam. 19 X 18 mm.
RIC, I l , p . 1 17, nr. 8, an 79 (după 1 iulie).
C : bună. Tocită parţial ; aproape rotundă.
204. AR. + . Greut. 3,13 g. diam. 18 mm.
RIC, I I , p. 1 18, nr. 14 a, an 79 (după 1 iulie).
C : bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
205. AR. � . Greut. 3,11 g. diam. 18,5 X 17 mm.
RIC, I I , p. 1 1 8, nr. 17 a, an 79 (după 1 iulie).
C : slabă. Tocită parţial ; elipsoidală.
206. AR. tf' . Greut. 3,03 g. diam. 18 x 17 mm.
RIC, I I , p. 1 19, nr. 22a, an 80 (1 ianuarie - 1 iulie)�
C : bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
207. AR. � - Greut. 3,07 g. diam. 20,5 x 18 mm.
RIC, I I , p. 1 19, nr. 22 a, an 80 (1 ianuarie - 1 iulie).
C : foarte bună. Uşor tocită ; modul mare.
208. AR. + . Greut. 3,12 g. diam. 18 mm.
RIC, I I , p. 1 19, nr. 23 a, an 80 (1 ianuarie - 1 iulie)�
C : fnar1 P- bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
209. AR. t . Greut. 3,07 g. diam. 18 X 16,5 mm.
RIC, I I , p. 1 19, nr. 23 a, an 80 (1 ianuarie - 1 iulie)
C : slabă. Tocită parţial ; rău centrată.
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210. AR. .j..

Greut. 2,89 g. diam. 18 X 17 mm.
R IC, I I , p. 1 19, nr. 23 a, an 80 ( 1 ianuarie
1 iulie).
•

-

C : slabă. Uşor tocită, mai ales pe revers ; rău centrată ; aproape
rotundă.
2 1 1 AR. � . Greut. 2,99 g. diam. 18,5 X 17,5 mm.
R IC, I I , p. 1 19, nr. 24 a, an 80 (1 ianuarie
1 iulie).
C : bună. Uşor tocită ; rău centrată ; aproape rotundă.
212. AR. t . Greut. 3,12 g. diam. 18 x 17 mm.
R IC, I I , p. 1 19, nr. 24 a, an 80 (1 ianuarie
1 iulie).
C : bună. Uşor tocită ; rău centrată ; aproape rotundă.
213. AR. .,/ . Greut. 3,15 g. diam. 18,5 X 17,5 mm.
R IC, I I , p. 1 19, nr. 25 a, an 80 ( 1 ianuarie
1 iulie).
C : bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
214. AR. .j.. Greut. 3,35 g. diam. 18 X 17 mm.
R IC, I l , p. 1 19, nr. 25 b, an 80 (1 ianuarie
1 iulie).
C : bună. Uşor tocită ; rău centrată ; aproape rotundă.
-

-

-

•

-

Titus : Domitianus
215. AR. + . Greut. 3,13 g. diam. 19 x 17,5 mm.
RIC, I I , p. 122, nr. 50, an 80 (sfirşit).
C : bună. Tocită, mai ales pe revers.·
216. AR. t . Greut. 3,08 g. diam. 18 mm.
RIC, I I , p . 122, nr. 51 , an 80 (sfîrşit).
C : bună. Tocită parţial pe avers ; aproape rotundă.
Titus : Divus Vespasianus
217. AR. + . Greut. 3,00 g. diam. 19 mm.
R IC, I I , p. 123, nr. 59 a, anii 80-81.
C: bună. Tocită, mai ales pe revers ; aproape rotundă.
218. AR. .,/ . Greut. 3,14 g. diam. 20 X 18 mm.
RIC, I I , p. 123, nr. 59 a, anii 80-81 .
C : slabă. Tocită parţial ; modul mare.
219. AR. .j.. Greut. 3,11 g. diam. 21 X 19 mm.
RIC, I l , p. 123, nr. 59 a, anii 80 -81.
C : bună. Uşor tocită ; modul mare.
220. AR . .,/ . Greut. 2,98 g. diam. 20 X 19 mm.
R IC, I I , p. 123, nr. 60, anii 80-81.
C : foarte bună. Uşor tocită ; rău centrată ; modul mare ; aproape
rotundă.
221. AR. + . Greut. 3,11 g. diam. 19 X 18 mm.
R IC, I I , p. 123, nr. 60, anii 80-81 .
C : bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
222. AR . .J. . Greut. 3,17 g. diam. 18 X 17 mm ..
R IC, I I , p. 123, nr. 63, anii 80-81 .
C : bună. Tocită, mai ales pe revers ; aproape rotundă.
•
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223. AR. � . Greut. 3,11 g. diam. 17,5 X 1 6 mm.
R IC, I I , p. 1 23, nr. 63, anii 80-81.
C : slabă. Tocită parţial ; rău centrată.
224. A R. t . Greut. 3,15 g. diam. 18 X 17 mm.
R IC, I l , p. 123, nr. 63, anii 80-81.
C : bună. Tocită, mai ales pe revers ; aproape rotundă.
225. A R. t . Greut. 2,94 g. diam. 17 X 16 mm.
RIC, I I , p . 123, nr. 63, anii 80-81.
C : foarte slabă. Foarte tocită ; aproape rotundă.
Domit ianus

226. AR. � . Greut. 3,03 g. diam. 19 x 17,5 mm.
RIC, I I , p. 154, nr. 4, an 81 (prima emisiune).
C : slabă. Tocită parţial.
227. AR. '\& . Greut. 3,15 g. diam. 18 mm.
R I C , I l , p. 156, nr. 18, an 81 (a treia emisiune).
C : bună. Tocită parţial ; aproape rotundă.
228. AR. '\& . Greut. 3,10 g. diam. 18,5 X 17 mm.
RIC, I I , p. 156, nr. 19, an 81 (a treia emisiune).
C : slabă. Tocită, mai ales pe revers ; rău centrată.
229. AR. t Greut. 3,12 g. diam. 19 X 17,5 mm.
R I C, I I , p. 156, nr. 20, an 81 (a treia emisiune).
C : bună. Uşor tocită pe avers ; rău centrată.
230. AR. '\& . Greut. 3,17 g. diam. 20 x 18,5 mm.
RIC, I I , p. 1 61 , nr. 62, an 85 (a doua emisiune).
C : slabă. Tocită ; rău centrată ; modul mare.
231. A R. t . Greut. 3,12 g. diam. 19,5 mm.
RIC, I I , p. 165, nr. 91, an 86 (prima emisiune).
C : bună. Uşor tocită ; rău centrată ; aproape rotundă i modul mare.
232. AR. '\& . Greut. 3,31 g. diam. 19 x 17 mm.
RIC, II, p. 166, nr. 101 , an 87 (a doua emisiune) sau p . 166, nr. 109,
an 88 (prima emisiune).
C : slabă. Tocită parţial i rău centrată.
233. AR. t . Greut. 3,20 g. diam. 19,5 X 18 mm.
RIC, I I , p. 166, nr. 108 a, an 88 (prima emisiune).
C : bună. Uşor tocită i modul mare.
234. AR. t . Greut. 3,15 g. diam. 19 x 1 7,5 mm.
R I C , I I , p. 166, nr. 108 a, an 88 (prima emisiune).
c� foarte bună. Uşor tocită.
235. AR. .j. . Greut. 3,16 g. diam. 19 x 17,5 mm.
R IC, I I , p. 167, nr. 1 10, an 88 (prima emisiune).
C : bună. Uşor toeită.
236. AR. .j. Greut. 3,29 g. diam. 18,5 X 17,5 mm.
RIC, I I , p. 170, nr. 138, anii 88-89 (a patra emisiune).
C : slabă. Tocită ; rău centrată ; aproape rotundă.
·
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237. AR . .j. . Greut. 3,01 g. diam. 19 X 17 mm.
RIC, I I , p . 170, nr. 138, anii 88-89 (a patra emisiune).
C : bună. Uşor tocită ; rău centrată.
238. AR. � . Greut. 3,19 g. diam. 18 X 17 rom.
RIC, I I , p . 170, nr. 140, anii 88-89 (a aptra emisiune).
C : bună. Uşor tocită ; rău centrată ; aproape rotundă.
239. AR. .j. Greut. 3,09 g. diam. 18 rom.
RIC, I I , p. 170, nr. 140, anii 88-89 (a patra emisiune).
C : slabă. Tocită parţial ; rău centrată ; aproape rotundă.
240. AR. .j. . Greut. 3,18 g. diam. 19 X 18 rom.
RIC, II, p . 171, nr. 147, an 90.
C : bună. Tocită parţial ; aproape rotundă.
241 . AR. � Greut. 3,55 g. diam. 18 rom.
RIC, I I , p. 172, nr. 1 52, anii 90-91.
C : foarte bună. Tocită uşor ; aproape rotundă.
242. AR. .j. . Greut. 3,35 g. diam. 17,5 X 16 rom.
RIC, I I , p. 172, nr. 152, anii 90-91.
C: slabă. Tocită ; rău centrată.
243. AR. .j. . Greut. 3,00 g. diam. 19,5 X 18 rom.
RIC, I I , p. 172, nr. 158, an 91.
C: bună. Tocită parţial ; rău centrată ; modul mare.
244. AR. � . Greut. 3,20 g. diam. 18 x 17 rom.
RIC, I I , p. 173, nr. 166, an 92.
C : slabă. Tocită parţial ; aproape rotundă.
245. AR. � . Greut. 3,40 g. diam. 19 X 78 rom.
RIC, II, p. 173, nr. 166, an 92.
C : bună. Uşor tocită ; rău centrată ; aproape rotundă.
246. AR. � . Greut. 3,18 g. diam. 19 rom.
R IC, I I , p . 173, nr. 167, an 92.
C : bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
247. AR. t . Greut. 3,09 g. diam. 19 X 18 rom.
RIC, I I , p. 173, nr. 168, an 92.
C : bună. Tocită parţial ; aproape rotundă.
248. AR. � . Greut. 3,07 g. diam. 18 rom.
RIC, I I , p. 174, nr. 171, anii 92-93.
C : bună. Tocită, mai ales pe revers ; aproape rotundă.
249. AR . .j. . Greut. 3,01 g. diam. 19 X 17,5 rom.
RIC, I I , p. 174, nr. 173, anii 92-93.
C : slabă. Tocită parţial.
250. AR. .j, . Greut. 3,17 g. diam. 19 X 17 rom.
RIC, I I , p. 174, nr. 173, anii 92- 93.
C : slabă. Uşor tocită ; rău centrată.
251 . AR. .j, Greut. 3,10 g. diam. 19 X 18 rom.
RIC, I I , p. 174, nr. 173, anii 92-93.
C: bună. Uşor tocită ; rău centrată ; aproape rotundă.
252. AR. .j. Greut. 3,12 g. diam. 18 rom.
RIC, I I , p. 174, nr. 174, anii 92-93.
C : bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
•

•
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253. AR. � . Greut. 3,39 g. diam. 1 9 x 1 7 mm.
RIC, I l, p. 1 74, nr. 174, anii 92-93.
C: bună. Uşor tocită ; rău centrată.
254. AR. t . Greut. 3,49 g. diam. 17,5 mm.
RIC, I I , p. 174, nr. 1 74, anii 92-93.
C : bună. Tocită parţial ; rău centrată ; aproape rotundă.
255. AR. 11' . Greut. 3,10 g. diam. 19 x 18 mm.
RIC, I l , p. 174, nr. 1 75, anii 93-94.
C : bună. Tocită parţial ; rău centrată ; aproape rotundă.
256. AR. .(. . Greut. 3,22 g. diam. 19 X 17 mm.
RIC, I I , p. 174, nr. 178, anii 93 -94.
C : foarte bună. Uşor tocită.
257. AR. � . Greut. 3,10 g. diam. 18,5 mm.
RIC, I I , p. 175, nr. 187, an 95.
C : bună. Tocită parţial, mai ales pe revers ; rău centrată ; aproape
rotundă.
258. AR. t . Greut. 3,33 g. diam. 19 X 18 mm.
RIC, II, p. 176, nr. 190, anii 95-96.
C : foarte bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
259. AR. .(. . Greut. 3,15 g. diam. 19 mm.
RIC, I I , p. 176, nr. 191, anii 95-96.
C : foarte bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
260. AR. � . Greut. 3,1 1 g. diam. 20 X 18 mm.
RIC, I I , p. 1 76, nr. 192, anii 95-96.
C : bună. Uşor tocită ; rău centrată ; modul mare.
261. AR. � . Greut. 3,54 g. diam. 18,5 X 17 mm.
RIC, I I , p. 176, nr. 193, anii 95- 96.
C : bună. Uşor tocită ; rău centrată.
262. AR. � . Greut. 3,19 g. diam. 19 X 18 mm.
RIC, I I , p. 176, nr. 193, anii 95-96.
C : foarte bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
263. AR. ./ . Greut. 3,42 g. diam. 17,5 mm.
RIC, II, p. 176, nr. 193, anii 95-96.
C : bună. Tocită parţial, mai ales pe revers ; rău centrată ; aproape
rotundă.
264. AR. 11' . Greut. 2,30 g. diam. 19,5 mm .
RIC, I I , p. 176, nr. 192, anii 95- 96.
C : foarte bună. Aproape rotundă ; modul mare. Nu este argint de
bună calitate 1 Este făcută dintr-un aliaj cu un titlu foarte scăzut
de argint. Culoarea este brun-gălbuie.
Nerva

265. AR. ,(. . Greut. 3,27 g. diam. 18 mm.
.
RIC, Il, p. 223, nr. 5, an 96.
C : bună. Tocită parţial ; rău centrată ; aproape rotundă.
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266. AR. � . Greut. 3,31 g. diam. 18 x 17 mm.
RIC, I I , p. 223, nr. 7, an 96.
C : slabă. Tocită parţial ; aproape rotundă.
267. AR. � . Greut. 3,12 g. diam. 18 X 17 mm.
RIC, I l , p. 224, nr. 14, an 97.
C : foarte bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
268. AR. � . Greut. 3,27 g. diam. 18 mm.
RIC, I I , p. 224, nr. 14, an 97.
C : foarte bună. Uşor tocită ; aprope rotundă.
269. AR. � . Greut. 3,00 g. diam. 18 x 17 mm.
RIC, I I , p. 224, nr. 15, an 97.
C: bună. Tocită parţial ; aproape rotundă.
270. AR. t . Greut. 3,15 g. diam. 18 X 17 mm.
RIC, I I , p. 224, nr. 16, an 97.
C : bună. Uşor tocită ; rău centrată ; aproape rotundă.
271 . AR. � . Greut. 3,10 g. diam. 18 X 17 mm.
RIC, I l , p. 224, nr. 16, an 97.
C : bună. Uşor tocită ; rău centrată ; aproape rotundă. Lipsă un mic
fragment.
272. AR. t . Greut. 3,33 g. diam. 18 x 17 mm.
RIC, I I , p. 224, nr. 16, an 97.
C : bună. Tocită parţial ; rău centrată ; aproape rotundă.
273. AR. � . Greut. 3,29 g. diam. 18 mm.
RIC, I I , p. 224, nr. 16, an 97.
C : foarte bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
274. AR. .t . Greut. 3,41 g. diam. 17,5 mm.
RIC, I l , p. 224, nr. 17, an 97.
C : bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
275. AR. .t . Greut. 3,05 g. diam. 18 X 17 mm.
RIC, I I , p. 224, nr. 17, an 97.
C: bună. Tocită parţial ; aproape rotundă.
276. AR. t . Greut. 2,96 g. diam. 18 X 16,5 mm.
RIC, I I , p. 224, nr. 18, an 97.
C : bună. Uşor tocită ; rău centrată ; ovală.
277. AR. t . Greut. 3,45 g. diam. 18,5 X 17 mm.
RIC, I I , p. 224, nr. 19, an 97.
C : bună. Tocită ; rău centrată.
278. AR. � . Greut. 3,22 g. diam. 17,5 X 17 mm.
RIC, I I , p. 224, nr. 19, an 97.
C: bună. Tocită parţial ; rău centrată ; aproape rotundă.
279. AR. ,/ . Greut. 2,74 g. diam. 18 x 16,5 mm.
RIC, I I , p. 224, nr. 19, an 97.
C : bună. Tocită parţial ; rău centrată.
280. AR. -.1- . Greut. 3,04 g. diam. 17 mm.
RIC, I I , p. 224, nr. 24, an 97.
C : bună. Tocită parţial ; rău centrată ; aproape rotundă.
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281. AR. � . Greut. 2,90 g. diam. 18 X 17 mm.
RIC, I I, p. 224, nr. 24, an 97.
C : bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
282. AR. � . Gneut. 3,08 g. diam. 18 X 17 mm.
RIC, I I , p. 224, nr. 24, an 97.
C : bună. Tocită parţial ; aproape rotundă.
283. AR. .j. Greut. 2,96 g. diam. 18 X 17 mm.
RIC, I I , p. 225, nr. 25, an 97.
C : bună. Tocită ; rău centrată ; aproape rotundă.
284. AR. � . Greut. 3,26 g. diam. 18 X 17 mm.
RIC, I I , p. 225, nr- 26, an 97.
C : bună. Uşor tocită ; rău centrată ; aproape rotundă.
•

Traianus

285. AR. t . Greut. 3,24 g. diam. 18,5 mm.
R IC, I I , p. 245, nr. 2, anii 98-99.
C : fleur de coin. Perfect rotundă şi centrată.
286. AR. .j. Greut. 3,36 g. diam. 19 X 17 mm.
RIC, I I , p. 245, nr. 2, anii 98-99.
C : foarte bună. Uşor tocită, mai mult pe revers.
287. AR . .j. . Greut. 2,93 g. diam. 18 mm.
RIC, I I , p. 245, nr. 2, anii 98-99.
C : foarte bună. Uşor tocită. Perfect rotundă şi centrată.
288. AR. .j. Greut. 3,37 g. diam. 20 X 18,5 mm.
RIC, I I , p. 245, nr. 6, anii 98-99.
C : foarte bună. Uşor tocită ; aproape rotundă ; modul mare.
289. AR. .j. Greut. 3,22 g. diam. 19 mm.
RIC, I I, p. 245, nr. 6, anii 98-99.
C : foarte bună. Uşor tocită. Perfect rotundă şi centrată.
290. AR . .j. . Greut. 3,44 g. diam. 19 x 18 m m .
R I C , I I , p. 245, nr. 6 , anii 98-99.
C : foarte bună. Uşor tocită. Perfect centrată ; aproape rotundă.
291 . AR. � . Greut. 3,55 g. diam. 19 X 18 mm.
RIC, I I , p. 245, nr. 8, anii 98-99.
C : bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
292. AR. .j. . Greut. 3,25 g. diam. 19 mm.
RIC, I I , p. 245, nr. 9, anii 98-99.
C : bună. Tocită, mai ales pe revers : inegal bătută pe re�ers ; aproape
rotundă.
293. AR. .j. Greut. 3,52 g. diam. 19 X 18 mm.
RIC, I I , p. 245, nr . . 9, anii 98-99.
C : foarte bună. Uşor tocită. Perfect centrată ; aproape rotundă.
294. AR. � . Greut. 3,30 g. diam. 19 x 18 mm.
R IC, I I , p. 245, nr. 1 1 , anii 98-99.
.
C : foarte bună. Uşor tocită ; inegal bătută pe revers. Bine centrată
şi aproape rotundă.
•

•

•
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295. AR. + . Greut. 3,10 g. diam. 19,5 X 1 7,5 mm.
RIC, I I , p. 245, nr. 12, anii 98-99.
C : slabă. Foarte tocită, mai ales pe avers ; aproape rotundl.
296. AR. t . Greut. 3,30 g. diam. 18 X 17 mm ..
RIC, II, p . 245, nr. 12, anii 98-99.
C : foarte bună. Uşor tocită. Bine centrată ; aproape rotundă.
297. AR. + . Greut. 3,23 g. diam. 1 9 X 17,5 mm.
RIC, I I , p. 246, nr. 17, anii 98- 99.
C: foarte bună. Uşor tocită ; bine centrată.
298. AR. -!- . Greut. 3,11 g. diam. 19 mm.
RIC, I I, p. 246, nr. 21, anii 98-99.
C : foarte bună. Uşor tocitA. ; aproape rotundă.
299. AR. � . Greut. 3,28 g. diam. 18,5 X 16,5 mm.
RIC, I I, p. 246, nr. 21, anii 98-99.
C : foarte bună. Uşor tocită.
300. AR. + . Greut. 3,29 g. diam. 19 X 17,5 mm.
C. Moisil, p. 24, anii 98-99 ? Emisă la Caesarea C!i.ppadociei.
C : slabă. Tocită parţial ; rău centrată.
301. AR. ti' . Greut. 3,21 g. diam. 19 X 18 mm.
RIC, I I, p. 247, nr. 41, an 100.
C : bună. Tocită, mai ales pe revers ; aproape rotundă.
302. AR. -!- . Greut. 3,33 g. diam. 20 X 19 mm.
R IC, I I , p. 247, nr. 41, an. 100.
C : foarte bună. Uşor tocită ; bine centrată ; modul mare. Aproape
rotundă.
303. AR. � . Greut. 3,23 g. diam. 20 X 18 mm.
RIC, I I , p. 247, nr. 41, an 100.
C : fleur de coin. Perfect centrată ; modul mare.
304. AR. + . Greut. 2,89 g. diam. 19 X 18 mm.
RIC, I I , p. 248, nr. 48, anii 101 - 102.
C : foarte bună. Uşor tocită ; perfect centrată ; aproape rotundă.
305. AR. � . Greut. 3,21 g. diam. 19 X 18 mm.
RIC, I I , p. 247, nr. 49, anii 101 - 102.
C : bună. Tocită parţial pe revers. Aproape rotundă.
306. AR. + . Greut. 3,26 g. diam. 19,5 X 18 mm.
RIC, I I, p. 247, nr. 49, anii 101 - 102.
C : foarte bună. Uşor tocită ; modul mare.
307. AR. � . Greut. 3,24 g. diam. 18 X 17 mm.
RIC, I I , p. 248, nr. 50, anii 101 - 102.
C : foarte bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
308. AR. � . Greut. 3,14 g. diam. 18 mm.
RIC, I I , p. 248, nr. 50, anii 101 - 102.
C : bună. Uşor tocită ; perfect centrată ; aproape rotundă.
309. AR. -!- . Greut. 3,10 g. diam. 19 X 17 mm.
RIC, I l, p. 248, nr. 50, anii 101 - 102.
C : bună. Tocită.
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310. AR. t . Greut. 3,31 g. diam. 19 X 17,5 mm.
RIC, I I , p. 248, nr. 52, anii 101 - 102.
C : bună. Tocită ; bine centrată.
311. AR. t . Greut. 3,35 g. diam. 18 mm.
RIC, I I , p. 248, nr. 52, anii 101 - 102.
C : bună. Tocită ; bine centrată ; aproape rotundă.
312. AR. t . Greut. 2,97 g. diam. 20 X 18,5 mm.
RIC, I I, p. 248, nr. 54, anii 101 - 102.
C : foarte bună. Uşor tocită ; bine centrată ; modul marP.
313. AR. t . Greut. 3,10 g. diam. 19 X 18 mm.
RIC, I I , p. 248, nr. 57, anii 101 - 102.
C : foarte bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
314. AR. t . Greut. 3,17 g. diam. 19 X 18 mm.
RIC, I I , p. 248, nr. 58, anii 101 - 102.
C : bună. Uşor tocită ; inegal bătută pe revers ; aproape rotundă.
315. AR. t . Greut. 3,16 g. diam. 19 X 17,5 mm.
RIC, I I , p. 248, nr. 58, anii 101 - 102.
C : fieur de coin. Perfect centrată ; aproape rotundă.
316. AR. t . Greut. 3,20 g. diam. 19 X 18 mm.
RIC, I I , p. 248, nr. 59, anii 101 - 102.
C : foarte bună. Uşor tocită ; bine centrată ; aproape rotundă.
317. AR. .t . Greut. 3,13 g. diam. 18 x 17 mm.
RIC, I I , p. 248, nr. 59, anii 101 - 102.
C : slabă. Tocită parţial ; rău centrată ; aproape rotundă.
318. AR. ,/ . Greut. 3,15 g. diam. 18 X 17 mm.
RIC, I I , p. 248, nr. 60, anii 101 - 102.
C : bună. Tocită, mai ales pe revers ; aproape rotundă.
319. AR. {. . Greut. 3,16 g. diam. 18,5 X 17 mm.
RIC, I I , p. 248, nr. 60, anii 101 - 102.
C : foarte bună. Uşor tocită.
320. AR. -!- . Greul. 3,14 g. diam. 19 X 17 m m .
RIC, I l , p. 248, nr. 60, anii 101 - 102.
C : bună. Tocită.
321 . AR. ,/ . Greut. 3,18 g. diam. 18 m m .
RIC, I I , p . 248, nr. 60, anii 101 - 102.
C : bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
322. AR. ,/ . Greut. 3,14 g. diam. 18,5 X 17,5 mm.
RIC, I I , p . 248, nr. 60, anii 101 - 102.
C : bună. Tocită parţial ; inegal bătută. Aproape rotundă.
323. AR. t . Greut. 3,00 g. diam. 19 X 17,5 mm.
RIC, I I , p . 248, nr. 60, anii 101- 102.
C : bună. Tocită parţial ; rău centrată.
324. AR. {. . Greut. 2,88 g. diam. 20 X 18 mm.
RIC, I I , p. 248, nr. 60, anii 101 - 102.
C : slabă. Tocită parţial ; inegal bătută ; modul mare.
325. AR. t . Greut. 2,72 g. diam. 19 X 18 mm.
RIC, I I , p. 248, nr. 60, anii 101 - 102.
C : bună. Tocită. Bine centrată şi aproape rotundă.
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326. AR . .,/ . Greut. 3,43 g. diam. 21,5 X 19 mm.
R IC, I I , p. 248, nr. 60, anii 101 - 102.
C : foarte bună. Uşor tocită ; aproape rotundă. Diam. cercului perla\
este de 18 mm ; modul mare.
327. AR. t . Greut. 3,20 g. diam. 19 X 17 mm.
R IC, I I , p. 248, nr. 61, anii 101 - 102.
C : bună. Tocită .
328. AR. + . Greut. 3,03 g. diam. 19 X 18 mm.
RIC, I I , p. 248, nr. 65, anii 101 - 102.
C : foarte bună. Uşor tocită, mai ales pe revers. Perfect centrată ;
aproape rotundă.
329. AR. � . Greut. 3,02 g. diam. 19 x 18 mm.
RIC, I I , p. 248, nr. 67, anii 101 - 102.
C: bună. Uşor tocită ; inegal bătută ; aproape rotundă.
330. AR. + . Greut. 3,22 g. diam. 18 X 17 mm.
RIC, I I , p . 250, nr. 85, anii 104-105.
C: bună. Tocită parţial pe av. ; inegal bătută. Bine centraU. ; aproape
rotundă.
331 . AR. + . Greut. 3,25 g. diam. 19 X 17 mm.
RIC, I I , p. 250, nr. 89, anii 104- 105.
C : slabă. Tocită parţial ; bătută inegal ; rău centrată.
332. AR. .,/ . Greut. 3,15 g. diam. 19 x 18 mm.
R IC, I I , p. 253, nr. 128, anii 106- 1 1 1 .
C : slabă. Tocită, parţial p e av. ; inegal bătută. Aproape rotundă
333. AR . .,/ . Greut. 2,78 g. diam. 19 X 17 mm•.
R IC, I I , p. 253, nr. 128, anii 106- 1 1 1 .
C : foarte slabă. Tocită.
334. AR . .,/ . Greut. 3,02 g. diam. 18,5 X 1 7,5 mm.
RIC, I I , p. 250, nr. 91 , anii 106- 1 1 1 .
C : bună. Tocită parţial ; aproape rotundă.
335. AR . .,/ . Greut. 3,00 g. diam. 18,5 X 1 7,5 mm.
RIC, I I , p. 251 , nr. 98, anii 106- 1 1 1 .
C : bună. Tocită parţial ; aproape rotundă.
336. AR. t . Greut. 3,28 g. diam. 17 mm.
RIC, I I , p. 251 , nr. 98, anii 106- 1 1 1 .
C : slabă. Tocită parţial ; rău centrată ; aproape rotundă.
337. AR. + . Greut. 2,94 g. diam. 19 X 18 mm.
R IC, I I , p. 251, nr. 99, anii 106- 1 1 1 .
C : slabă. Tocită parţial ; inegal bătută ; rău centrată ; aproape rotundă
338. AR. � . Greut. 2,95 g. d� �m. 18,5 mm.
R IC, I l , p. 251 , nr. 99, ann 106- 1 1 1 .
C : slabă. Tocită parţial ; inegal bătută ş i rău centrată ; aproape
rotundă.
339. AR. -t- Greut. 3,21 g. diam. 17 X 16 mm.
RIC, I I , p. 251 , nr. 99, anii 106- 1 1 1 .
C : slabă. Tocită puternic ; modulul mai m i c decît ştanţa 1 Aproape
rotundă.
..
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340. AR. + . Greut. 2,89 g. diam. 20

X 17,5 mm.
RIC, I I , p. 251, nr. 99, anii 106- 1 1 1 .
C : bună. Tocită parţial ; inegal bătută ; modul mare.
341 . AR. t . Greut. 3,04 g. diam. 18,5 mm.
RIC, I I , p. 251 , nr. 102, anii 106- 1 1 1 .
C : bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
342. AR. i/ . Greut. 2,95, g. diam. 18,5 x 17 mm.
RIC, II, p. 251, nr. 104, anii 106- 1 1 1 .
C : foarte slabă. Tocită puternic ; rău centrată .
.343. AR. t . Greut. 3,20 g. diam. 18 mm.
RIC, I I , p. 251 , nr. 108, anii 106-11 1 .
C : slabă. Puternic tocită, mai ales pe o parte a aversului ; rău cen
trată ; aproape rotundă.
.344. AR. i/ . Greut. 3,20 g. diam. 18,5 x 1 7 mm.
RIC, I I , p. 252, nr. 1 15, anii 106- 1 1 1 .
C : foarte slabă. Tocită, mai ales pe avers ; rău centrată.
345. AR . ..(, . Greut, 3,26 g. diam. 20 X 1 7 ,5 mm.
RIC, I I, p. 252, nr. 1 15, anii 106- 1 1 1 .
C : slabă. Tocită ; rău centrată ; elipsoidală. C ·ăpată, lipsă un fragment
.346. AR. + . Greut. 2,79 g. diam. 19 X 17,5 mm.
RIC, I I , p. 252, nr. 1 15, anii 106 - 1 1 1 .
C : slabă. Tocită parţial.
347. AR. {. . Greut. 3,15 g. diam. 18 X 17 mm.
RIC, I I , p . 252, nr. 1 15, anii 106- 1 1 1 .
C : slabă. Tocită puternic ; rău centrată ; aproape rotundă.
348. AR . ..t . Greut. 3,14 g. diam. 19 X 18 mm.
RIC, II, p . 252, nr. 1 16, anii 106- 1 1 1 .
C : bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
349. AR. + Greut. 2,93 g. diam. 20 x 18 mm.
RIC, II, p. 252, nr. 1 16, anii 106- 1 1 1 .
C : bună. Uşor tocită ; bătută inegal ; modul mare. Crăpată ; lipsă
un fragment .
.350. AR . ..t Greut. 2,89 g. diam. 19 x 17 mm.
RIC, II, p. 252, nr. 1 16, anii 106- 1 1 1 .
C : slabă. Puternic tocită ; rău centrată ; inegal bătută.
351 . AR. i/ Greut. 2,96 g. diam. 19 x 17 mm.
RIC, I I , p. 252, nr. 1 16, anii 106- 1 1 1 .
C : slabă. Tocită parţial ; rău centrată ; inegal bătută. Crăpată ; lipsă
2 fragmente.
352. AR. .). . Greut. 2,68 g. diam. 19 X 17 mm.
RIC, I I , p. 252, nr. 117, anii 106- 1 1 1 .
C : bună. Parţial tocită ; rău centrată.
353. AR. t . Greut. 3,18 g. diam. 19 x 18 mm.
RIC, II, p. 252, nr. 1 18 (dar aur 1), anii 106 - 1 1 1 .
C : bună. Tocită ; bine centrată ; aproape rotundă.
354. AR. i/ . Greut. 3,09 g. diam. 19 X 17,5 mm.
RIC, II, p. 252, nr. 1 18, (dau aur 1), anii 106- 1 1 1 .
C : bună. Tocită parţial ; rău centrată.
•
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355. AR. t . Greut. 3,15 g. diam. 18 X 17 mm.
RIC, I I , p. 252, nr. 1 1 8 (dar aur i}, anii 106- 1 1 1 .
C : slabă. Tocită parţial ; rău centrată ; aproape rotundă.
356. AR. + . Greut. 3,20 g. diam. 19 X 17 mm.
RIC, I l , p. 252, nr. 1 18, anii 106- 1 1 1 .
C : bună. Tocită puternic.
357. AR. t/ . Greut. 3,10 g. diam. 18 x 17 mm.
RIC, I I , p. 252, nr. 1 18, anii 106- 1 1 1 .
C : bună. Uşor tocită ; rău centrată ; aproape rotundă.
358. AR. t . Greut. 3,35 g. diam. 19 X 18 mm.
RIC, I I , p. 252, nr. 1 18, anii 106 - 1 1 1 .
C : foarte bună. Uşor tocită ; bătută inegal pe av. ; aproape rotundă.
359. AR. t/ . Greut. 3,26 g. diam. 19,5 X 18,5 mm.
RIC, I I , p. 252, nr. 1 18 (dar aur 1}, anii 106- 1 1 1 .
C : bună. Tocită, mai ales pe av. ; inegal bătută ; aproape rotundă ;
modul mare.
360. AR. t Greut. 3,21 g. diam. 19 X 16 mm.
RIC, I l , p. 252, nr. 118 (dar aur !), anii 106- 1 1 1 .
C : foarte slabă. Foarte tocită ; rău centrată ; elipsoidală.
361 . AR. t Greut. 3,25 g. diam. 20 X 17 mm.
RIC, I I , p. 252, nr. 1 19, anii 106 - 1 1 1 .
C : bună. Uşor tocită ; rău centrată ; modul mare.
362. AR . .,/ . Greut. 3,36 g. diam. 19 x 17 mm.
R IC, I I , p. 252, nr. 11 9, anii 106- 1 1 1 .
C : bună. Uşor tocită ; crăpată ; lipsă 2 fragmente.
363. AR. + . Greut. 3,26 g. diam. 19 X 18 mm.
RIC, I I , p . 252, nr. 1 19, 106- 1 1 1 .
C : bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
364. AR. + . Greut. 3,24 g. diam. 19,5 X 17 mm.
RIC, I I , p. 252, nr. 120, anii 106- 1 1 1 .
C : slabă. Tocită parţial, mai ales p e revers ; rău centrată ; modul
mare.
365. AR. � . Greut. 3,21 g. diam. 19 X 17 mm.
RIC, I I , p. 252, nr. 121, anii 106- 1 1 1 .
C : bună. Tocită parţial ; inegal bătută.
366. AR. t . Greut. 3,21 g. diam. 18 X 16,5 mm.
RIC, I I , p. 252, nr. 121, anii 106- 1 1 1 .
C : bună. Tocită.
367. AR. + . Greut. 3,08 g. diam. 18 mm.
RIC, I I , p. 252, nr. 1 22, anii 106- 1 1 1 .
C : foarte bună. Uşor tocită. Perfect rotundă şi ' centrată ; crăpată ;
lipsă un fragment.
368. AR. t Greut . 3,39 g. diam. 19 x 18 mm.
RIC, I I , p. 252, nr. 126, anii 106- 1 1 1 .
C : bună. Tocită ; bine centrată ; aproape rotundă.
369. AR. .,/ . Greut. 3,41 g. diam. 18,5 x 17 mm.
RIC, I I, p. 252, nr. 1 26, anii 106- 1 1 1 .
C : slabă. Tocită parţial, mai ales pe avers ; rău centrată.
.
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370. AR . .j, . Greut. 3,16 g. diam. 1 9 x 1 7 mm.
RIC, I I , p. 252, nr. 126, anii 106- 1 1 1 .
C : bună. Tocită ; rău centrată ; inegal bătută ; elipsoidală.
371. AR. -!,. . Greut. 3,00 g. diam. 18,5 X 1 7 mm.
RIC, I I , p. 252, nr. 126, anii 106- 1 1 1 .
C : slabă. Tocită, mai ales p e avers ; rău centrată.
372. AR. -!,. Greut. 3,22 g. diam. 18 mm.
RIC, I l , p. 253, nr. 127, anii 106- 1 1 1 .
C : bună. Uşor tocită ; slab bătută p e avers ; aproape rotundă.
373. AR. � . Greut. 2,95 g. diam. 20 x 18,5 mm.
RIC, I I , p. 253, nr. 1 27, anii 106- 1 1 1 .
C : bună. Tocită parţial : modul mare.
374. AR . .j, . Greut. 3,20 g. diam. 19 X 17 mm.
RIC, I l , p. 253, nr. 1 27, anii 106- 1 1 1 .
C : slabă. Tocită parţial ; slab bătută pe avers.
375. AR. � . Greut, 3,35 g. diam. 19 X 18 mm.
RIC, I I , p. 253, nr. 1 27, anii 106- 1 1 1 .
C : foarte bună. Inegal bătută ; aproape rotundă ; crăpată ; lipsă
3 fragmente marginale.
376. AR. -!,. . Greut : 3,14 g. diam. 19 X 17 mm.
RIC, I I , p. 253, nr. 127, anii 106- 1 1 1 .
C : bună. Uşor tocită.
377. A R . -!,. Greut. 3,35 g. diam. 20 X 18 mm.
RIC, I l , p. 253, nr. 1 27, anii 106- 1 1 1 .
C : foarte bună. Uşor tocită pe avers ; modul mare. Crăpată ; lipsă
J fragmente.
378. AR. � . Greut. 3,30 g. diam. 19 X 17 mm.
R lC, I I, p. 253, nr. 1 28, anii 106- 1 1 1 .
C : bună. Uşor tocită ; inegal bătută. Crăpată ; lipsă 2 fragmente.
379. ,\ H . .j, . Greut. 2,83 g. diam. 19 X 17,5 mm.
R lC, I I , p. 253, nr. 128, anii 106- 1 1 1 .
C : bună. Tocită parţial ; inegal bătută.
380. A H.. t . Greut. 3,12 g. diam. 19 X 17 mm .
R IC . I I , p. 253, nr. 128, anii 106- 1 1 1 .
C : slabă. Tocită ; rău centrată.
38 l . A R. ,/ . Greut. 3,05 g. diam. 10 mm.
R I C , I I , p. 253, nr. 128, anii 106- 1 1 1 .
C ; bană. TociLă parţial. C •ăpată ; lipsă u n fragment ; aproape
rotundă.
382. AR. � . Gren t. 3,17 g. diam. 1!) X 18 mm.
RTC, I I , p. 253, nr. 128, anii 106- 1 1 1 .
C : bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
383. AR. ./ . Greut. 3,04 g. diam. 20 X 18,5 mm.
RIC, I I, p. 253, nr. 1 28, anii 106- 1 1 1 .
C : bună. Uşor tocită ; aproape rotundă ; modul mare.
384. AR . .1 . Greut. 3,41 g. diam. 19 X 17 mm.
R J C , I I , p. 253, nr. 1 28, anii 106- 1 1 1 .
C : foarte bună. Uşor tocită ; elipsoidală.
•
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385. AR. � . Greut. 3,29 g. diam. 19 X 18 mm.
R IC, I I , p . 253, nr. 129, anii 106 - 1 1 1 .
C : slabă. Tocită ; rău centrată pe avers ; aproape rotundă.
386. AR. � . Greut. 2,93 g. diam. 18 X 17 mm.
RIC, I I , p. 253, nr. 129, anii 106- 1 1 1 .
C : slabă. Tocită parţial ; elipsoidală ; lipsă u n fragment.
387. AR. � . Greut. 3,12 g. diam. 19 X 17 mm.
R IC, I I , p . 253, nr. 130, anii 106- 1 1 1 .
C : bună. Tocită parţial ; rău centrată ; slab bătută p e avers.
388. AR. � . Greut. 2,75 g. diam. 20 X 18 mm.
R IC, I I , p. 253, nr. 130, anii 106- 1 1 1 .
C : slabă. Foarte tocită ; modul mare.
389. AR. ,j. . Greut. 2,84 g. diam. 21 X 18,5 mm.
RIC, I I , p. 253, nr. 130, anii 106- 1 1 1 .
C : slabă. Tocită parţial pe avers. Crăpată ; lipsă 2 fragmente. Modul
mare.
390. AR. t . Greut. 3,23 g. diam. 19 X 18 mm.
RIC, I l , p . 253, nr. 131, anii 106- 1 1 1 .
C : foarte bună. Uşor tocită ; aproape rotundă ; bine centrată.
391 . AR. .j, . Greut. 3,16 g. diam. 19 X 18 mm.
RIC, I l , p. 253, nr. 142, anii 106- 1 1 1 .
C : slabă. Tocită parţial ; inegal bătută ; rău centrată. Crăpată ; lipsă un
fragment ; aproape rotundă.
392. AR. .j. Greut. 3,09 g. diam. 19 X 18 mm.
RIC, I l , p . 253, nr. 142, anii 106- 1 1 1 .
C : slabă. Tocită parţial ; inegal bătută ; aproape rotundă.
393. AR. � . Greut. 3,51 g. diam. 18,5 x 17 mm.
RIC, I I , p . 253, nr. 142, anii 106- 1 1 1 .
C : foarte slabă. Tocită parţial ; inegal bătută ; rău centrată.
394. AR. � . Greut. 3,60 g. diam. 19 X 17,5 mm.
RIC, I I , p. 254, nr. 147b, anii 106- 1 1 1 .
C : slabă. Tocită parţial p e avers ; rău centl'ată.
395. AR. � . Greut. 3,03 g. diam. 19 X 18 mm.
R IC, I l, p. 254, nr. 147b, anii 106- 1 1 1 , vezi nr. 396.
C : foarte bună. Uşor tocită ; inegal bătută pe avers ; aproape rotundă.
396. AR. .j. Greut. 3,06 g. diam. 18,5 mm.
RIC, I I , p . 254, nr. 1 47b, anii 106 - 1 1 1 (dar la baza trofeului de pe
revers sint două săbii, nu una singură 1 acelaşi lucru şi pentru exem
plarul precedent - nr. 395).
C: foarte bună. Tocită parţial ; aproape rotundă.
397. AR. � . Greut. 2,90 g. diam. 19 X 16,5 mm.
RIC, I l , p. 254, nr. 147b, anii 106- 1 1 1 .
C : slabă. Tocită parţial. Rău centrată ş i inegal bătută.
398. AR. t . Greut. 2,78 g. diam. 19 X 17 mm.
RIC. II, p. 254, nr. 147, anii 106 - 1 1 1 .
C : foarte bună. Uşor tocită ; elipsoidală ; un fragment lipsă.
•
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399. AR. .,/ . Greut. 3,1 6 g. diam. 19 X 18 rom.
RIC, I I , p. 255, nr. 1 54, anii 106- 1 1 1 .
C : fleur d e coin. Aproape rotundă.
400. AR. t . Greut. 3,05 g. diam. 19 X 1 7,5 rom.
R IC, I I , p. 255, nr. 1 66, anii 106- 1 1 1 .
C : slabă. Tocită ; rău centrată.
401. AR. .,/. Greut. 3,30 g. diam. 19 x 1 7 rom.
R IC, I I , p. 256, nr. 1 72, anii 106-1 1 1 .
C : bună. Uşor tocită ; rău centrată ; aproape rotundă.
402. AR. .,/ . Greut. 3,19 g. diam. 18 rom.
RIC, I I , p. 257, nr. 1 90a, anii 106-1 1 1 .
C : bună. Uşor tocită ; inegal bătută ; aproape rotundă.
403. AR. t . Greut. 3,01 g. diam. 18 rom.
RIC, I I , p. 257, nr. 190a, anii 106- 1 1 1 .
C : bună. Tocită ; rotundă.
404. AR. .,/ . Greut. 3,21 g. diam. 19 X 18 rom.
RIC, I I , p. 257, nr. 190a, anii 106- 1 1 1 .
C : foarte bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
405. AR. .j.. . Greut. 3,01 g. diam. 19 X 1 7 rom.
RIC, I I , p. 257, nr. 193, anii 106- 1 1 1 .
C : slabă. Tocită, mai ales p e revers ; inegal bătută.
406. AR. {. . Greut. 3,25 g. diam. 19 X 18 rom.
RIC, I I , p. 258, nr. 216, anii 106- 1 1 1 .
C : foarte bună. Uşor tocită ; bine centrată ; aproape rotundă.
407. AR. t . Greut. 3,06 g. diam. 1 7,5 X 16,5 rom.
RIC, I I , p. 258, nr. 212, anii 106- 1 1 1 .
C : foarte bună. Uşor tocită ; bine centrată ; aproape rotundă.
408. AR. t . Greut. 3,06 g. diam. 18 X 16,5 rom.
RIC, I I , p. 258, nr. 220, anii 106- 1 1 1 .
C : bună. Uşor tocită ; bine centrată ; aproape rotundă.
409. AR. t . Greut. 2,93 g. diam. 21 X 19 rom.
RIC, I I , p. 251 , nr. 102, anii 1 06- 1 1 1 .
C : slabă. Tocită puternic ; crăpată ; lipsă 2 fragmente ; aproape
rotundă.
4 10. AR. ..j.. Greut. 3,45 g. diam. 19,5 X 18,5 rom.
RIC, I I , p. 252, nr. 1 18, anii 106- 1 1 1 .
C : slabă. Tocită parţial ; rău centrată ; modul mare ; aproape rotundă.
C ·ăpată ; lipsă 2 mici fragmente.
4 1 1 . AR . .,/ . Greut. 3,21 g. diam. 19 X 18 rom.
R IC, I I , p. 261 , nr. 243, anii 1 1 2 - 1 14.
C : bună. Tocită, mai ales pe avers ; inegal bătută ; aproape rotundă.
Crăpată ; lipsă un fragment .
412. AR. .,/ . Greut. 2,92 g. diam. 19 rom.
RIC, I I , p. 261 , nr. 243, anii 1 12 - 1 14.
C : bună. Tocită ; bine centrată ; rotundă.
413. AR. .,/ . Greut. 3,05 g. diam. 19 x 17 rom.
RIC, I I , p. 261, nr. 243, anii 1 12- 1 14.
C : bună. Tocită parţial ; inegal bătută pe avers ; rău centrată.
•
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414. AR. � . Greut. 3,61 g. diam. 19 X 18 mm.
RIC, I I , p. 261, nr. 243, anii 112- 1 14.
C : bună. Tocită ; aproape rotundă.
415. AR. � . Greut. 2,61 g. diam. 21 x 18 mm.
R IC, I I, p. 261, nr. 243, anii 1 12 - 1 14.
C : slabă. Foarte tocită ; rău centrată ; modul mare. Crăpată ; lipsă
3 fragmente.
416. AR. � . Greut. 3,02 g. diam. 19,5 X 18 mm.
RIC, I I , p. 261, nr. 244, anii 1 12-114.
C : slabă. Uşor tocită, mai ales pe avers ; rău centrată ; modul mare.
417. AR. -.L . Greut. 3,17 g. diam. 19 X 17,5 mm.
RIC, I I , p. 261, nr. 249, anii 1 12 - 1 14.
C : slabă. Tocită parţial, mai ales pe revers ; rău centrată.
418. AR. t . Greut. 3,28 g. diam. 19 X 18 mm.
RIC, I I , p. 261 , nr. 251, anii 1 1 2 - 1 14.
C : slabă. Tocită ; rău centrată ; inegal bătută pe avers ; aproape
rotundă.
419. AR. t . Greut. 3,18 g. diam. 19,5 x 18 mm.
R IC, I I , p. 261 , nr. 252, anii 1 1 2 - 1 14.
C : bună. Uşor tocită ; modul mare.
420. AR. -.L . Greut. 3,49 g. diam. 18 X 17 mm.
RIC, I I , p. 263, nr. 260, anii 1 12 - 1 14.
C : slabă. Tocită parţial : rău centrată ; aproape rotundă.
421 . AR. -.L . Greut. 3,29 g. diam. 19 mm.
RIC, I I , p. 262, nr. 260, anii 1 1 2 - 1 14.
C : foarte bună. Uşor tocită ; rotundă.
422. AR. .J. Greut. 3,38 g. diam. 19 X 17 mm.
RIC, I I , p. 263, anii 1 12 - 1 14.
C : bună. Tocită uşor : rău centrată.
423. AR. -.L . Greut. 2,91 g. diam. 19,5 x 18 mm.
R IC, I I, p. 263, nr. 265, anii 1 1 2 - 1 14.
C : slabă. Tocită parţial, mai ales pe revers ; rău centrată ; modul
mare. Crăpată ; lipsă un fragment.
424. AR. � . Greut. 3,15 g. diam. 20 x 18,5 mm.
RIC, I I , p. 263, nr. 266, anii 1 12 - 1 14.
C : bună. Tocită ; modul mare. Crăpată ; lipsă un fragment.
425. AR. -.L . Greut. 3,40 g. diam. 19 mm.
RIC, I I , p. 263, nr. 266, anii 1 1 2 - 1 14.
C : bună. Tocită parţial ; inegal bătută ; aproape rotundă.
426. AR. + . Greut. 3,09 g. diam. 20 X 18 mm.
RIC, Il, p. 263, nr. 270, anii 1 12- 1 14.
C : bună. Uşor tocită ; inegal bătută pe a vers ; modul mare.
427. AR. t . Greut. 3,26 g. diam. 20 X 17 mm.
R IC, II, p. 263, nr. 270, anii 1 1 2 - 1 14.
C : foarte bună. Uşor tocită ; modul mare ; elipsoidală.
428. AR. -.L . Greut. 2,88 g. diam. 19,5 X 17,5 mm .
RIC, I I , p. 263, nr. 275, anii 1 1 2- 1 14.
C : bună. Uşor tocită ; rău centrată ; modul mare.
•
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429. AR. .j, . Greut. 3,07 g. diam. 21 X 17,5 mm.
RIC, I I , p. 263, nr. 275, anii 1 1 2 - 1 14.
C : bună. Uşor tocită ; inegal bătută ; modul mare. Crăpată ; lipsă un
fragment. Cercul periat are diametru! de 1 8 mm.
430. AR. -!- . Greut. 3,16 g. diam. 19 X 17 mm.
R IC, I I , p. 264, nr. 289, anii 1 1 2 - 1 14.
C : bună. Tocită parţial : rău centrată ; elipsoidală.
431 . AR. .j, Greut. 3,22 g. diam. 20 X 19 mm.
RIC, I I , p. 264, nr. 291 , anii 1 1 2 - 1 14.
C : slabă. Tocită parţial ; rău centrată ; aproape rotundă.
432. AR. IL' . Greut. 3,16 g. diam. 19,5 X 18 mm.
RIC, I I , p. 264, nr. 291 , anii 1 1 2 -1 14.
C : slabă. Tocită parţial ; rău centrată ; modul mare.
433. AR. tt' . Greut. 3,31 g. diam. 20 X 18 mm.
RIC, I I , p. 264, nr. 291 , anii 1 1 2 - 1 14.
C : bună. Uşor tocită ; modul mare. Crăpată ; lipsă 5 fragmente.
434. AR . .j, . Greut . 3,10 g. diam. 20 X 1 7 mm.
RIC, I I, p. 264, nr. 292, anii 1 1 2 - 1 14.
C : slabă. Puternic tocită ; modul mare ; elipsoidală.
435. AR. .,/ . Greut. 3,18 g. diam. 18,5 X 16 mm*.
RIC, I I , p. 264, nr. 292, anii 1 12 - 1 14.
C : foarte slabă. Puternic tocită ; elipsoidală.
436. AR . .j, . Greut. 3,23 g. diam. 19 X 18 mm.
RIC, I I, p. 264, nr. 292, anii 1 1 2 - 1 14.
C : slabă. Tocită, mai ales pe revers ; rău centrată ; inegal bătută ;
aproape rotundă.
437. AR. IL' . Greut. 2,48 g. diam. 19 X 17,5 mm.
RIC, I I , p. 264, nr. 293, anii 1 1 2 - 1 14.
C : foarte slabă. Foarte tocită ; reversul, complet.
438. AR . .j, . Greut. 3,37 g. diam. 19 X 17 mm.
RIC, I l , p. 264, nr. 293, anii 1 12 - 1 14.
C : bună. Tocită ; elipsoidală.
439. AR. .j, . Greut. 3,09 g. diam. 19,5 X 17,5 mm.
RIC, I l , p. 265, nr. 299, anii 114 (sfirşit)
1 1 5 (primăvară).
C : bună. Uşor tocită ; rău centrată ; modul mare ; elipsoidală.
440. AR. + . Greut. 3,30 g. diam. 19 X 18 mm.
RIC, I I, p. 265, nr. 302 (dar aur 1), anii 1 14 (sfirşit)
1 1 5 (primă
vară).
C: foarte slabă. Tocită, mai ales pe revers ; rău centrată ; aproape
rotundă. Crăpată ; lipsă un fragment.
441 . AR. � . Greut. 3,02 g. diam. 20 X 1 9 mm.
RIC, II, p. 266, nr. 315, anii 1 1 5 (primăvară) - 1 16 (primăvară) ..
C : bună. Tocită ; modul mare ; aproape rotundă. Crăpată ; lipsă
un fragment.
442. AR. .j, . Greut. 3,14 g. diam. 18 mm.
RIC, I l , p. 267, nr. 318, anii 1 15 (primăvară) - 1 1 6 (primăvară).
C : slabă. Tocită puternic, mai ales pe o parte aversului ; inegal
bătută ; aproape rotundă.
•

-

-
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443. AR. .J. Greut. 3,08 g. diam. 19 mm.
RIC, I I , p. 267, nr. 318, anii 1 1 5 (primăvară)
1 16 (primăvară).
C : bună. Tocită ; aproape rotundă.
444. AR. .J. Greut. 2,66 g. diam. 18 X 16 mm.
RIC, I I , p. 267, nr. 318, anii 1 1 5 (primăvară)
1 16 (primăvară).
C: foarte slabă. Parţial tocită ; rău centrată ; lipsă 2 fragmente.
-445. AR. .J. Greut. 3,36 g. diam. 20 X 18,5 mm.
RIC, I I , p. 268, nr. 332, anii 115 (primăvară)
1 16 (primăvară).
C : foarte bună. Uşor tocită ; modul mare. Crăpată ; lipsă un fragment.
446. AR. ..!,. Greut. 3,30 g. diam. 18,5 X 1 7 mm.
RIC, I I , p. 268, nr. 334, anii 115 (primăvară) - 1 16 (primăvară).
C: bună. Uşor tocită ; bine centrată ; elipsoidală.
447. AR. .J. . Greut. 3,21 g. diam. 19 X 18 mm.
RIC, I I , p. 268, nr. 334, anii 1 15 (primăvară)
1 1 6 (primăvară).
C : foarte slabă. Foarte tocită ; rău centrată ; inegal bătută ; aproape
rotundă.
448. AR. .J. Greut. 3,50 g. diam. 19 X 18 mm.
RIC, I l , p. 268, nr. 334, anii 115 (primăvară)
1 16 (primăvară).
C: foarte bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
449. AR. t . Greut. 3,13 g. diam. 20 X 18 mm.
RIC, I I , p. 268, nr. 334, anii 1 1 5 (primăvară)
1 16 (primăvară).
C : bună. Tocită ; modul mare.
450. AR . .,/ . Greut. 3,17 g. diam. 20,5 X 18 mm.
RIC, I l , p. 268, nr. 334, anii 1 1 5 (primăvară) - 1 1 6 (primăvară).
C: bună. Tocită ; deformată la ştanţare ; modul mare. Lipsă un
fragment.
451 . AR. .J. Greut. 3,32 g. diam. 19 X 17 mm.
RIC, II, p. 268, nr. 337, anii 115 (primăvară)
1 16 (primăvară).
C : slabă. Tocită parţial ; rău centrată. Crăpată ; lipsă un fragment.
452. AR. .J. . Greut. 3,04 g. diam. 19 X 17 mm.
RIC, II, p. 268, nr. 337, anii 115 (primăvară) - 1 16 (primăvară).
C: bună. Uşor tocită.
453. AR. .J. . Greut. 3,15 g. diam. 20 X 18 mm.
RIC, I l , p . 268, nr. 337, anii 115 (primăvară) - 1 16 (primăvară).
C : bună. Uşor tocită ; modul mare. Crăpată ; lipsă un fragment.
454. AR . .J. . Greut. 3,22 g. diam. 18,5 x 17,5 mm.
RIC, I I , p. 268, nr. 337, anii 1 15 (primăvară) - 1 16 (primăvară).
C: slabă. Tocită parţial ; rău centrată ; inegal bătută ; aproape
rotundă.
455. AR. .J. . Greut. 3,13 g. diam. 19 X 18 mm.
R IC, I I , p. 268, nr. 343, anii 115 (primăvară) - 1 16 (primăvară).
C: slabă. Tocită parţial ; rău centrală ; inegal bătută ; aproape
rotundă.
456. AR. .J. . Greut. 3,13 g. diam. 19 X 17,5 mm.
RIC, I I , p. 268, nr. 343, anii 1 15 (primăvară) - 1 16 (primăvară) .
C : slabă. Tocită parţial ; rău centrată. Lipsă un fragment.
•

-

•

-

•

-

•

-

.
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-
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-
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457. AR. It' . Greut. 3,39 g. diam. 18 X 17 mm.
RIC, I I , p. 268, nr. 343, anii 1 15 (primăvară)
1 16 (primăvară).
C : slabă. Tocită parţial ; rău centrată ; aproape rotundă.
458. AR. t . Greut. 3,03 g. diam. 19 mm.
RIC, I I , p. 268, nr. 343, anii 1 1 5 (primăvară)
1 16 (primăvară).
C : slabă. Tocită parţial ; aproape rotundă.
459. AR. .,/ . Greut. 3,15 g. diam. 20 X 1 7,5 mm.
RIC, I I , p. 268, nr. 343, anii 1 1 5 (primăvară)
1 16 (primăvară).
C : bună. Tocită parţial ; rău centrată ; modul mare. Crăpată ; lipsă
2 fragmente.
460. AR. It' . Greut. 3,41 g. diam. 19 X 1 7 mm.
RIC, I I , p. 268, nr. 343, anii 1 1 5 (primăvară)
1 1 6 (primăvară).
C : slabă. Tocită parţial ; rău centrată ; elipsoidală.
461 . AR. ,j. Greut. 3,42 g. diam. 19 X 17 mm.
RIC, I I , p. 268, nr. 344, anii 1 1 5 (primăvară)
1 66 (primăvară).
C : slabă. Tocită parţial ; rău centrată ; elipsoidală.
462. AR . .,/ . Greut. 3,12 g. diam. 19 X 18 mm.
RIC, I I , p. 268, nr. 347, anii 1 15 (primăvară)
1 16 (primăvară).
C : slabă. Tocită, mai ales pe avers ; inegal bătută ; aproape rotundă.
463. AR. t . Greut. 3,21 g. diam. 20 X 18 mm.
RIC, I I , p. 268, nr. 347, anii 1 1 5 (primăvară)
1 16 (primăvară).
C : slabă. Puternic tocită ; modul mare. Lipsă 3 fragmente.
464. AR. ,j. . Greut. 3,19 g. diam. 20 X 17,5 mm.
RIC, I l , p. 268, nr. 347, anii 1 1 5 (primăvară)
1 16 (primăvară).
C : bună. Tocită ; inegal bătută ; modul mare. Crăpată ; lipsă un
fragment.
465. AR. t . Greut. 3,32 g. diam. 19 X 1 7 mm.
RIC, I I , p. 268, nr. 348, anii 1 1 5 (primăvară)
1 16 (primăvară).
C : bună. Tocită, mai ales pe revers ; rău centrată. Crăpată ; lipsă
3 fragmente.
466. AR. It' . Greut. 3,09 g. diam. 20 X 18 mm.
R IC, I I , p. 268, nr. 348, anii 1 1 5 (primăvară)
1 16 (primăvară).
C : bună. Tocită parţial ; inegal bătută ; rău centrată ; modul mare ;
elipsoidală.
467. AR. .,/ . Greut. 2,50 g. diam. 19 X 18 mm.
RIC, I I , p. 269, nr. 354, anii 115 (primăvară)
1 1 6 (primăvară).
C: foarte slabă. Foarte tocită, mai ales pe revers ; aproape rotundă.
Perforată dinspre revers ; diametru! perforaţiei
2,5 mm.
468. AR. .,/ . Greut. 2,97 g. diam. 19 X 18 mm.
RIC, I I, p. 269, nr. 354, anii 1 1 5 (primăvară)
1 16 (primăvară).
C: slabă. Tocită ; aproape rotundă.
469. AR. t . Greut. 2,88 g. diam. 20,5 X 18 mm.
RIC, I I , p. 269, nr. 354, anii 1 1 5 (primăvară)
1 1 6 (primăvară).
C : bună. Tocită parţial ; modul mare ; elipsoidală.
470. AR. It' . Greut. 3,02 g. diam. 18,5 X 17,5 mm.
R IC, I I , p. 269, nr. 355, anii 1 15 (primăvară)
1 1 6 (primăvară) .
C : slabă. Tocită ; rău centrată ; aproape rotundă.
-

-

-

-
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471 . AR. .,/ . Greut. 3,20 g. diam. 20,5 x 18,5 mm.
RIC, I I , p. 269, nr. 355, anii 1 1 5 (primăvară)
1 1 6 (primăvară).
C : bună. Uşor tocită ; modul mare ; elipsoidală.
472. AR. o/ . Greut. 3,23 g. diam. 18,5 X 17 mm.
RIC, I I , p. 269, nr. 355, anii 1 15 (primăvară)
1 16 (primăvară).
C: bună. Uşor tocită ; rău centrată.
473. AR. .,/ . Greut. 2,92 g. diam. 18 X 17 mm.
RIC, I I , p. 269, nr. 357 (dar Providentia nu se sprijină pe o coloană) !),
anii 115 (primăvară) - 1 1 6 (primăvară).
C: bună. Tocită puternic ; aproape rotundă.
474. AR. .,/ . Greut. 2,98 g. diam. 19 X 17 mm.
RIC, I I , p. 269, nr. 361, anii 1 15 (primăvară)
1 16 (primăvară).
C : slabă. Tocită parţial ; rău centrată.
475. AR . .j. . Greut. 3,35 g. diam. 19 X 17,5 mm.
RIC, I I, p. 269, nr. 361, anii 115 (primăvară)
1 16 (primăvară).
C : bună. Tocită ; inegal bătută.
476. AR. .j. Greut. 3,11 g. diam. 18 mm.
RIC, I I , p. 268, nr. 345, anii 1 16 (primăvară) - 1 17 (august).
C : slabă. Tocită ; aproape rotundă. Lipsă un fragment.
4.77. AR. o/ . Greut. 2,96 g. diam. 19,5 X 17 mm •.
RIC, I I, p. 268, nr. 347, anii 115 (primăvară)
1 16 (primăvară).
C : slabă. Tocită, mai ales pe revers ; modul mare ; elipsoidală.
478. AR. .j. . Greut. 3,05 g. diam. 20 X 17,5 mm.
RIC, I l, p. 268, nr. 353, anii 116 (primăvară) - 1 1 7 (august).
C : slabă. Tocită ; rău centrată ; modul mare.
479. AR. .,/ . Greut. 3,20 g. diam. 19 X 1 7,5 mm.
RIC, II, p . 268, nr. 353, anii 116 (primăvară) - 1 17 (august).
C: slabă. Tocită puternic ; rău centrată.
480. AR. t . Greut. 2,98 g. diam. 19 X 17 mm.
RIC, I I , p . 268, nr. 353, anii 1 1 6 (primăvară) - 1 17 (august).
C: bună. Tocită, mai ales pe revers ; bătută slab.
481 . AR. t . Greut. 3,32 g. diam. 18 mm.
RIC, I I , p. 269, nr. 364, anii 1 1 6 (primăvară) - 1 17 (august).
C: foarte slabă. Puternic tocită, mai ales pe avers ; rău centrată ;
aproape rotundă.
482. AR. t . Greut. 3,22 g. diam. 20 X 17 mm.
RIC, I I , p. 269, nr. 364, anii 1 16 (primăvară) - 1 1 7 (august).
C : slabă. Tocită parţial ; rău centrată ; inegal bătută ; modul mare.
c �ăpată ; lipsă 5 fragmente.
Traianus : Marciana
483. AR. .j. . Greut. 2,95 g. diam. 1 9 X 16 mm.
RIC, I I, p. 299, nr. 745, an după 1 14.
C : slabă. Tocită ; rău centrată ; elipsoidală.
-

-

-

-

•

-

Hadrianus
484. AR. .,/ . Greut. 3,35 g. diam. 19 X 1 8

mm.

RIC, I I , p. 339, nr. 7 (c), an 117.
C: slabă. Puternic tocită ; aproape rotundă. Lipsă un fragment.
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485. AR. ..t . Greut. 2,79 g. diam. 19 X 17 mm.
RIC, I I , p. 340, nr. 11 (a), an 1 17.
C : slabă. Foarte tocită.
486. AR. .j, . Greut. 3,12 g. diam. 20 x 17,5 mm.
RIC, I I , p. 340, nr. 1 1 (c), an 117.
C : slabă. Tocită parţial, mai mult pe avers. Rău centrată ; modul
mare ; elipsoidală.
487. AR. ./ . Greut. 2,97 g. diam. 19,5 X 18 mm.
RIC, I I, p. 340, nr. 12 (a), an 117.
C: slabă. Uşor tocită ; inegal bătută ; modul mare.
488. AR. t . Greut. 3,42 g. diam. 19 X 18 mm.
RIC, I l , p. 340, nr. 13 (a), an 117.
C: bună. Uşor tocită ; aproape rotundă. Crăpată ; lipsă 2 fragmente.
489. AR. t Greut. 3,26 g. diam. 20 X 19 mm.
RIC, I I , p. 340, nr. 13 (c), an 1 17.
C: slabă. Tocită, mai ales pe avers ; inegal bătută ; modul mare.
490. AR. ..t . Greut. 3,03 g. diam. 19 X 18 mm.
RIC, I l , p. 341, nr. 18 (a), an 177.
C: bună. Tocită ; aproape rotundă. Crăpată ; lipsă un fragment.
491 . AR . ..t . Greut. 2,50 g. diam. 1 9 x 1 7 mm.
RIC, I I , p. 345, nr. 39 (a), an 1 18.
C : slabă. Tocită, mai ales pe avers ; rău centrată ; inegal bătută.
492. AR. t . Greut. 3,21 g. diam. 20,5 X 18 mm.
RIC, I l , p. 345, nr. 40 (a), an 1 18.
C : bună. Uşor tocită ; inegal bătută ; lipsă un fragment ; modul mare.
493. AR. ./ . Greut. 3,51 g. diam. 18 mm.
RIC, I l, p . 345, nr. 41 (a), an 1 18.
C : slabă. Tocită, mai ales pe revers ; rău centrată.
494. AR . ..t . Greut. 3,08 g. diam. 19 X 17 mm.
RIC, I I, p. 345, nr. 42 (a), an 1 18.
C : bună. Tocită, mai ales pe revers ; elipsoidală.
495. A R. ..t . Greut. 2,88 g. diam. 19 mm.
R IC, I I , p. 345, nr. 42 (a), an 1 18.
C : bună. Uşor tocită ; aproape rotundă. Crilpată ; lipsă un fragment ;
rău centrată.
496. AR. t . Greut. 3,21 g. diam. 18,5 X 16 mm.
RIC, I I , p. 345, nr. 42 (a), an 1 18.
C : slaM. Tocită ; rău centrată ; rombică. Crăpată ; lipsă un fragment.
497. AR. .,t . Greut. 3,17 g. diam. 1 9 X 18 mm.
RIC, I l , p. 345, nr. 42 (a), an 1 18.
C : slabă. Tocită, mai ales pe revers ; inegal bătută ; aproape rotundă.
498. AR. ..t . Greut. 2,91 g. diam. 19 X 18 mm.
RIC, I I , p. 345, nr. 44 (a), an 1 18.
C : bună. Tocită parţial ; rău centrată ; aproape rotundii.. Crăpată ;
lipsă un fragment.
499. A R. .J. . Greut. 3,12 g. diam. 19 x 1 7 mm.
R IC, I I , p. 345, nr. 44 (a), an 1 18.
C : bună. Uşor tocită ; inegal bătută.
.
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500. AR. � . Greut. 2, 78 g. diam. 20 X 1 7 mm.
RIC, I I , p. 345, nr. 44 (c), an 1 18.
C : slabă. Tocită ; modul mare. Crăpată ; lipsă un fragment.
501 . AR. � . Greut. 2,99 g. diam. 18 X 17 mm.
RIC, I I , p. 345, nr. 45 (a), an 1 18.
C : slabă. Tocită ; rău centrată ; aproape rotundă.
502. AR. � . Greut. 3,29 g. diam. 18 X 17 mm.
RIC, I I , p. 345, nr. 45 (a), an 1 18.
C : bună. Uşor tocită ; rău centrată ; aproape rotundă.
503. AR. � . Greut. 3,14 g. diam. 18 X 17 mm.
RIC, II, p. 345, nr. 45 (c), an 1 18.
C : foarte slabă. Foarte tocită ; aproape rotundă.
504. AR. � . Greut. 3,27 g. diam. 19 X 18 mm.
RIC, II, p. 345, nr. 45 (c), an 1 18.
C : bună. Uşor tocită ; rău centrată ; aproape rotundă.
505. AR. � . Greut. 3,40 g. diam. 18 X 17 mm.
RIC, I I , p. 345, nr. 47 (a), an 1 18.
C : bună. Uşor tocită ; inegal bătută ; aproape rotundă.
506. AR. � . Greut. 3,00 g. diam. 18,5 X 17 mm.
RIC, I l, p. 346, nr. 49 (a), an 1 1 8 (sftrşit).
C: slabă. Tocită parţial : inegal bătută ; rău centrată.
507. AR. � . Greut. 2,84 g. diam. 18 X 17 mm.
RIC, I I , p. 346, nr. 50 (a), an 118 (sftrşit).
C : bună. Tocită ; rău centrată ; aproape rotundă.
508. AR. � . Greut. 3,15 g. diam. 20 X 18,5 mm.
R IC, I I , p. 349, nr. 69 (a), anii 1 19- 122.
C : foarte bună. Uşor tocită ; modul mare.
509. AR. '\& . Greut. 2,75 g. diam. 19 X 1 7,5 mm.
RIC, II, p. 349, nr. 76, anii 1 19- 122.
C : bună. Uşor tocită ; 2 mici bucăţi desprinse de pe avers.
510. AR. � . Greut. 3,45 g. diam. 18 X 1 7 mm.
RIC, I I , p. 351, nr. 86 (b), anii 1 19- 122.
C: bună. Uşor tocită ; inegal bătută ; aproape rotundă. ·
5 1 1 . AR. � . Greut. 2,97 g. diam. 1 8 X 17,5 mm.
R IC, I I, p. 351, nr. 86 (b), anii 1 19- 122.
C : slabă. Tocită· parţial ; rău centrată ; inegal bătută.
512. AR. � . Greut. 3,23 g. diam. 19 X 17 mm.
RIC, I I , p. 348, nr. 67 (a), anii 1 19- 122.
C : bună. Tocită parţial ; rău centrată pe revers ; elipsoidală.
513. AR. � . Greut. 3,31 g. diam. 18,5 X 17,5 mm.
RIC, I I , p. 348, nr. 67 (b), anii 1 19- 122.
C: bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
514. AR. � . Greut. 3,36 g. diam. 20 X 18,5 mm.
RIC, I I, p. 349, nr. 69 (a), anii 1 19- 122. (dar Minerva ţine numai
suliţa nu şi lancea 1).
C: foarte bună. Uşor tocită ; modul mare.
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515. AR. -L . Greut. 3,00 g. diam. 18,5 X 17,5 mm.
R IC, I I , p. 349, nr. 77 (a), anii 1 19- 122.
C : foarte bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
516. AR. t . Greut. 3,10 g. diam. 19 X 17,5 mm.
RIC, I I , p. 349, nr. 77 (a), anii 1 19- 122.
C : bună. Uşor tocită. Crăpată ; lipsă 3 fragmente.
517. AR . .j. . Greut. 3,21 g. diam. 17,5 mm.
RIC, I I , p. 349, nr. 77 (a), anii 1 19- 122.
C : bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
518. AR. -L . Greut. 3,22 g. diam. 18 X 17 mm.
RIC, I l , p. 349, nr. 77 (b), anii 1 19- 122.
C : bună. Uşor tocită ; inegal bătută ; aproape rotundă.
519. AR. -L . Greut. 2,71 g. diam. 19 X 17 mm.
RIC, I I , p. 349, nr. 77 (c), anii 1 19- 122.
C : bună. Tocită ; rău centrată.
520. AR. {. . Greut. 2,80 g. diam. 18,5 X 17,5 mm,
RIC, I l , p. 350, nr. 80 (c), anii 1 19- 122.
C: bună. Tocită parţial pe avers ; inegal bătută ; aproape rotundă.
521 . AR. t . Greut. 2,88 g. diam. 18 mm.
RIC, I l , p. 350, nr. 81 (b), anii 1 1 9 - 1 22.
C : slabă. Tocită ; aproape rotundă.
522. AR. -L . Greut. 2,87 g. diam. 19 X 18 mm.
RIC, I I , p. 350, nr. 83 (b), anii 1 19- 122.
C : foarte slabă. Tocită puternic ; aproape rotundă. Crăpată ; lipsă
2 fragmente.
523. AR. -L . Greut. 3,05 g. diam. 19 X 18 mm.
RIC, I I , p. 350, nr. 83 (b), anii 1 19- 122.
C : slabă. Tocită ; aproape rotundă. Crăpată ; lipsă un fragment.
524. AR. t . Greut. 3,35 g. diam. 19,5 X 18 mm.
RIC, I l , p. 350, nr. 83 (b), anii 1 19- 122.
C : bună. Uşor tocită ; modul mare.
525. AR. t . Greut. 3,26 g. diam. 18 X 17 mm.
RIC, I I , p. 351, nr. 86 (a), anii 1 19-122.
C : slabă. Tocită, mai ales pe revers ; inegal bătută ; aproape rotundă.
526. AR. .j. Greut. 3,24 g. diam. 18 mm.
RIC , I l , p . 351, nr. 86 (b), anii 1 19- 122.
C : bună. Tocită ; aproape rotundă.
527. AR. t . Greut. 3,27 g. diam. 18 X 17 mm.
RIC, I I , p. 351 , nr. 90 (a), anii 1 19- 122.
C : bună. Uşor tocită ; inegal bătută ; rău centrată pe revers ; aproape
rotundă.
528. AR. .j. Greut. 3,24 g. diam. 18 X 1 7 mm *.
RIC , I I , p. 351 , nr. 90 (a), anii 1 19- 122.
C : slabă. Tocită, mai ales pe revers ; aproape rotundă.
529. AR. .j. . Greut. 2,90 g. diam. 19 X 17 mm.
RIC, I I , p. 351 , nr. 90 (a), anii 1 19- 122.
C : bună. Uşor tocită ; rău centrată ; aproape rotundă.
•

•
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530. AR. J/ . Greut. 3,20 g. diam. 17,5 X 16 mm.
R IC, I I , p. 351, nr. 94 (a), anii 119-122.
C : bună. Tocită ; ştanţele uzate ; rău centrată pe avers.
531 . AR. J/ . Greut. 2,79 g. diam. 19 X 17,5 mm.
R IC, I I , p. 351, nr. 94 (b), anii 119- 122.
C : bună. Tocită ; crăpată ; lipsă 2 fragmente.
532. AR. .j. • Greut. 3,40 g. diam. 18,5 X 17 mm.
RIC, I I , p. 351, nr. 94 (b), anii 1 19- 122.
C : bună. Uşor tocită.
533. A R. t . Greut. 3,33 g. diam. 18 mm.
RIC, I I , p. 351 , nr. 94 (b), anii 1 19-122.
C : slabă. Tocită, mai ales pe avers ; rău centrată ; aproape rotundă.
534. AR. .j. Greut. 3,10 g. diam. 19 X 18 mm.
RIC, I I , p. 351, nr. 94 (b), anii 119- 122.
C : foarte bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
535. AR. .j. Greut. 3,12 g. diam. 21 X 19 mm.
RIC, I I , p. 351 , nr. 94 (b), anii 119- 122.
C : foarte bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
536. AR. .j. Greut. 3,18 g. diam. 20 X 18,5 mm.
RIC, I I , p . 351 , nr. 95 (a), anii 1 19- 122.
C: foarte bună. Uşor tocită ; modul mare. Crăpată ; lipsă 2 mici
fragmente.
537. AR. J/ . Greut. 3,20 g. diam. 18 x 17 mm.
RIC, I I , p. 352, nr. 96 (b), anii 119-122.
C : slabă. Tocită parţial pe revers ; inegal bătută ; aproape rotundă.
538. AR. t . Greut. 3,13 g. diam. 18 mm.
R IC, I I , p. 352, nr. 100 (b), anii 1 19-122.
C: bună. Uşor tocită ; rău centrată ; aproape rotundă.
539. AR. J/ . Greut. 3,18 g. diam. 19 X 17 mm.
RIC, I I , p. 352, nr. 101 (a), anii 1 19- 122.
C : bună. Uşor tocită.
540. AR. J/ . Greut. 3,32 g. diam. 1 7,5 mm.
RIC, I I , p. 352, nr. 101 (c), anii 1 19- 122.
C: bună. Uşor tocită ; rău centrată ; aproape rotundă.
541. AR. .j. . Greut. 2,76 g. diam. 18 x 17,5 mm.
RIC, II, p . 354, nr. 115 (b), anii 1 19-122.
C : slabă. Tocită, aproape rotundă.
542. AR. J/ . Greut. 2,84 g. diam. 18,5 x 17,5 mm.
RIC, I I , p . 354, nr. 1 1 5 (b), anii 1 19 - 1 22.
C: slabă. Tocită, mai ales pe avers ; aproape rotundă.
543. .AR. .j. Greut. 3,30 g. diam. 18,5 X 17 mm.
R IC, I I , p. 354, nr. 1 1 6 (b), anii 1 19- 122.
C : bună. Tocită, mai ales pe avers ; rău centrată pe avers ; aproape
rotundă.
544. AR. .j. Greut. 3,23 g. diam. 20 X 18 mm.
RIC, I I , p. 354, nr. 1 1 7 (a), anii 1 19-122.
C: bună. Uşor tocită ; rău centrată ; modul mare ; elipsoidală.
•

•

•
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545. AR. t . Greut. 2, 75 g. diam. 18 X 17 mm.
RIC, I I , p. 354, nr. 119 (b), anii 119- 122.
C : foarte slabă. Foarte tocită ; aproape rotundă.
546. AR. � . Greut. 3,06 g. diam. 19 X 18 mm.
RIC, I I , p. 354, nr. 120 (a), anii 1 19- 122.
C : bună. Tocită parţial ; inegal bătută ; aproape rotundă.
547. AR. � - Greut. 2,92 g. diam. 18 X 17 mm.
RIC, I I , p. 355, nr. 122 (c), anii 1 19- 122. (in RIC nu este (c).
C: slabă. Tocită ; topită parţial pe avers ; aproape rotundă.
548. AR. t . Greut. 2, 78 g. diam. 18 X 17 mm.
RIC, I I , p. 355, nr. 126 (a), anii 1 19- 122.
C : slabă. Tocită, mai ales pe revers ; rău centrată ; aproape rotundă.
549. AR. + . Greut. 3,12 g. diam. 18 mm.
R IC, I l , p. 355, nr. 127 (a), anii 1 19- 122.
C : bună. Tocită, mai ales pe avers ; rotundă.
550. AR. � . Greut. 3,17 g. diam. 19 X 18 mm.
R IC, I I , p. 355, nr. 127 (a), anii 1 19- 122.
C: foarte bună. Uşor tocită ; aproape rotundă. Crăpată ; lipsă un
fragment.
551 . AR. � . Greut. 3,05 g. diam. 18 X 17 mm.
RIC, I I , p. 355, nr. 128 (c), anii 1 19- 122.
C : foarte bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
552. AR. � . Greut. 3,27 g. diam. 18 mm.
RIC, I I , p. 356, nr. 133 (a), anii 1 19-122.
C : bună. Uşor tocită ; rău centrată ; inegal bătută ; aproape rotundă.
553. AR. � . Greut. 3,25 g. diam. 18,5 X 17,5 mm.
RIC, I l , p. 356, nr. 133 (c), anii 1 19- 122.
C: foarte bună. Uşor tocită ; rău centrată ; aproape rotundă.
554. AR. IL' . Greut. 3,22 g. diam. 18,5 X 17,5 mm.
RIC, I I , p. 356, nr. 137 (b), anii 119- 122.
C: bună. Uşor tocită ; rău centrată ; aproape rotundă. Crăpată ;
lipsă un fragment.
555. AR. � . Greut. 3,17 g. diam. 19 X 17,5 mm.
RIC, I I , p. 356, nr. 137 (b), anii 119- 122.
C : slabă. Tocită parţial ; rău centrată.
556. AR. � . Greut. 3,14 g. diam. 19 X 17,5 mm.
R IC, I l , p. 356, nr. 137 (b), anii 119- 122.
C: foarte bună. Uşor tocită.
557. AR. � . Greut. 3,15 g. diam. 19 mm.
RIC, I I , p . 356, nr. 137 d, anii 1 19- 122.
C: fleur de coin. Rotundă ; cercul periat are diam. 18 mm.
558. AR. t . Greut. 2,82 g. diam. 20 x 18 mm.
RlC, I l , p. 356, nr. 139 (b), anii 1 19- 122.
C: slabă. Tocită ; rău centrată ; modul mare.
559. AR. � . Greut. 3,11 g. diam. 19 x 18 mm.
RIC, I I , p. 356, nr. 139 (c), anii 1 19- 122.
C : bună. Uşor tocită ; aproape rotundă ; lipsă o porţiune din supra
faţa aversului.
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560. AR. � . Greut. 3,15 g. diam. 20 X 18 rom.
RIC, I I , p. 357, nr. 141 (b), anii 1 19- 122.
C: bună. Uşor tocită ; modul mare.
561 . AR. � . Greut. 3,05 g. diam. 18 rom.
RIC, I I , p . 357, nr. 141 (b), anii 1 19- 1 22.
C: slabă. Tocită puternic ; aproape rotundă.
562. AR. � . Greut. 3,07 g. diam. 18 X 1 6,5 rom.
RIC, I I , p. 357, nr. 141 (b), anii 1 1 9 -1 22.
C : slabă. Tocită, mai ales pe avers ; rău centrată.
563. AR. t . Greut. 2,94 g. diam. 19 X 18 rom.
R IC, I I , p. 358, nr. 146 (c), anii 125 (sftrşit)
1 28 (început).
C: bună. Tocită parţial ; inegal bătută. Crăpată ; lipsă un fragment ;
aproape rotundă.
564. AR. � . Greut. 3,20 g. diam. 20 X 18,5 rom.
RIC, I I , p. 358, nr. 146 (c), anii 125 (sfirşit)
128 (început).
C : bună. U�or tocită ; modul mare ; cercul periat are 18 rom dia
metrul.
565. AR. � . Greut. 3,06 g. diam. 19 X 17 rom.
R IC, I I , p. 358, nr. 147 (d), anii 125 (sfirşit) - 128 (inceput).
C : slabă. Tocită, mai ales pe revers.
566. AR. � . Greut. 3,38 g. diam. 19 X 1 8 rom.
RIC, I I , p . 358, nr. 148 (d), anii 125 (sfîrşit) - 128 (inceput).
C: bună. Tocită ; crăpată ; lipsă un fragment. Aproape rotundă.
567. AR. t . Greut. 3,19 g. diam. 19 X 18 mm.
RIC, I I , p. 359, nr. 1 57 (c), anii 125 (sfîrşit)
1 28 (inceput).
C : bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
568. AR. � . Greut. 3,13 g. diam. 19 X 17 rom.
RIC, I I , p. 359, nr. 1 60 (c), anii 1 25 (sfîrşit) - 128 (început).
C : slabă. Tocită. Crăpată ; lipsă un fragment.
569. AR. '\& . Greut. 2,94 g. diam. 19 X 18 mm.
RIC, I I , p . 359, nr. 160 (d), anii 125 (sfîrşit)
1 28 (inceput).
C : bună. Uşor tocită ; aproape rotundă. Crăpată ; lipsă 2 fragmente.
570. AR. � . Greut. 3,00 g. diam. 18 X 16,5 rom.
RIC, I I , p. 359, nr. 160 (d), anii 125 (sfîrşit)
128 (început).
C: bună. Tocită parţial ; inegal bătută.
571. AR. � . Greut. 3,25 g. diam. 19 rom.
RIC, I I , p. 359, nr. 160 (d), anii 125 (sfîrşit)
128 (început).
C : bună. Uşor tocită ; aproape rotundă. Crăpată ; lipsă 2 fragmente.
572. AR. '\& . Greut. 3,26 g. diam. 18 X 17 rom.
RIC, I I, p. 359, nr. 161 (d), anii 125 (sfîrşit) - 1 28 (început).
C : slabă. Tocită parţial ; rău centrată ; aproape rotundă.
573. AR. t . Greut. 3,23 g. diam. 19 X 1 7 rom.
RIC, I I , p. 359, nr. 162 (c), anii 125 (sfîrşit)
1 28 (început).
C : bună. Uşor tocită ; crăpată ; lipsă un fragment.
574. AR. � . Greut. 3,33 g. diam. 1 9,5 x 1 7 rom.
RIC, I I , p. 360, nr. 165 (c), anii 1 25 (sfîrşit) - 1 28 (început).
C : bună. Tocită ; modul mare.
-

-

-
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575. AR. t . Greut. 2,98 g. diam. 17 mm.
RIC, I I , p. 360, nr. 165 (d), anii 125 (sfirşit) - 128 (început).
C : slabă. Foarte tocită ; aproape rotundă.
576. AR. "!!t . Greut. 3,22 g. diam. 18 mm.
RIC, II, p. 360, nr. 169 (c), anii 125 (sfirşit) - 128 (inceput).
C : bună. Uşor tocită ; rău centrată ; aproape rotundă.
577. AR. t . Greut. 3,03 g. diam. 20 X 18 mm.
R IC, I I, p. 360, nr. 171 (c), anii 125 (sftrşit) - 128 (început).
C : slabă. Tocită ; modul mare. Crăpată ; lipsă 7 fragmente.
578. AR. � . Greut. 3,02 g. diam. 19 X 18 mm.
· R IC, I I , p. 360, nr. 175 (c), anii 125 (sfîrşit) - 128 (inceput).
C: foarte bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
579. AR. t . Greut. 2,87 g. diam. 19,5 x 16 rom.
R IC, I I , p. 360, nr. 1 76 (c), anii 125 (sftrşit) - 128 (inceput).
C : bună. Tocită ; rău centrată ; modul mare ; elipsoidală.
580. A R. + . Greut. 3,14 g. diam. 18,5 X 17,5 mm.
RIC, I I, p. 361, nr. 178 (c), anii 125 (sfîrşit) - 128 (început).
C: slabă. Tocită ; rău centrată ; aproape rotundă. Crăpată ; lipsă
un fragment.
581 . AR. t Greut. 3,10 g. diam. 20 X 18 rom.
R IC, I I , p. 361 , nr. 181 (c), anii 125 (sfîrşit) - 128 (început).
C : bună. Uşor tocită ; modul mare.
582. AR. t . Greut, 3,23 g. diam. 17,5 mm.
RIC, I I , p. 361 , nr. 181 (c), anii 125 (sftrşit) - 128 (început).
C : slabă. Foarte tocită ; crăpată ; aproape rotundă.
583. AR. t . Greut. 3,15 g. diam. 18,5 X 17 mm.
R IC, I I , p. 361, nr. 182 (c), anii 125 (sflrşit) - 128 (început).
C : foarte bună. Uşor tocită ; rău centrată.
584. AR. t . Greut. 3,20 g. diam. 18,5 X 1 7 mm.
R IC, I I , p. 361 , nr. 182 (c), anii 125 (sfirşit) - 128 (început) .
C : bună. Tocită.
585. AR. � . Greut. 3,31 g. diam. 18 X 17 mm.
RIC, I I , p. 361 , nr. 182 (d), anii 125 (sfîrşit) - 128 (început).
C : bună. Uşor tocită ; ştanţa uzată ; aproape rotundă.
586. AR. t . Greut. 3,10 g. diam. 19 X 18 mm.
RIC, I I , p. 361, nr. 183 (c), anii 125 (sfîrşit) - 128 (început).
C : bună. Uşor tocită ; crăpată ; aproape rotundă.
587. AR. + . Greut. 3,15 g. diam. 20,5 X 18,5 mm.
RIC, I I , p. 361, nr. 184 (c) (în R IC este Ia (d), anii 125 (sfîrşit) - 128
(început).
C : bună. Uşor tocită ; modul mare.Crăpată ;lipsă 4 fragmente mici.
588. AR. t . Greut. 3,11 g. diam. 20 x 17,5 mm.
RIC, I I , p. 361, nr. 184 (d), anii 125 (sfîrşit) - 128 (început).
C : bună. Uşor tocită ; ştanţa uzată ; modul mare. Grăpată ; lipsă un
fragment.
589. AR. t . Greut. 3,17 g. diam. 19 mm.
RIC, I I , p. 362, nr. 202 (d), anii 125 (sfîrşit) - 128 (inceput).
C : bună. Uşor tocită ; rău centrată ; aproape rotundă.
.
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590. AR. ,/ . Greut. 3,07 g. diam. 19 X 18 mm.
RIC, I I , p. 364, nr. 206 (c), anii 132- 134.
C : bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
591 . AR. t . Greut. 3,16 g. diam. 18 X 17 mm.
RIC, I l , p. 364, nr. 215 (c), anii 132- 134.
C : foarte bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
592. AR. � . Greut. 3,32 g. diam. 18 X 16,5 mm.
RIC, I l , p. 366, nr. 225 (a), anii 134- 138.
C : foarte bună. Uşor tocită.
593. AR. '\.& . Greut. 3,48 g. diam. 18 mm.
RIC, I I, p . 367, nr. 228 (a) (in RIC nu este (a), anii 134- 138.
C : bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
594. AR. t . Greut. 3,48 g. diam. 18,5 x 17 mm.
RIC, I I , p. 367, nr. 228 (a) (in RIC nu este (a), anii 134-138.
C : slabă. Tocită parţial ; inegal bătută.
595. AR. + . Greut. 3,21 g. diam. 19 X 17 mm.
R IC, I I , p. 367, nr. 229 (a) (in RIC este (g), anii 134-138.
C : foarte bună. Uşor tocită ; crăpată ; lipsă un fragment.
596. AR. + . Greut. 3,10 g. diam. 18 X 16,5 mm.
R IC, I I , p. 367, nr. 230 (a), anii 134- 138.
C : bună. Uşor tocită.
597. AR. � . Greut. 3,57 g. diam. 18 x 16 mm.
RIC, I l , p. 367, nr. 230 (a), anii 134- 138.
C : foarte bună. Uşor tocită ; crăpată ; lipsă un fragment.
598. AR. � . Greut. 3,47 g. diam. 18 X 16,5 mm.
RIC, I I , p. 367, nr. 230 (a), anii 134- 138.
C : bună. Tocită parţial ; rău centrată. Crăpată ; lipsă 3 fragmente.
599. AR. + . Greut. 3,15 g. diam. 18 mm.
RIC, I I, p. 367, nr. 234 (d), anii 134- 138.
C : bună. Uşor tocită ; aproape rotundă ; lipsă 2 fragmente.
600. AR. � . Greut. 2,99 g. diam. 20 x 17,5 mm.
R IC, I I , p. 368, nr. 237 (d), anii 134- 138.
C : bună. Uşor tocită ; erăpată ; modul mare.
601. AR. � . Greut. 3,40 g. diam. 19 x 1 7 mm.
R IC, I I , p . 368, nr. 237 (d), anii 134-138.
C : bună. Uşor tocită ; crăpată ; lipsă 8 fragmente.
602. AR. � . Greut. 3,26 g. diam. 18 x 17 mm.
RIC, I I, p. 368, nr. 239, anii 134- 138.
C : foarte bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
603. AR. '\.& . Greut. 3,17 g. diam. 19 rnm.
RIC, I I, p. 368, nr. 240 (d), anii 134- 138.
C : bună. Uşor tocită ; aproape rotundă. Crăpată ; lipsă 4 fragmente.
c�rcul periat are diam. 17 mm .
604. AR. -;/ . Greut. 2,44 g. diam. 18 x 1 7 mm.
RIC, I I , p. 368, nr. 241 A (a), anii 134-138.
C : slabă. Foarte tocită ; aproape rotundă. Lipsă 2 fragmente.
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605. AR. .,/ . Greut. 3,44 g. diam. 18 x 1 7 mm.
R IC, I l , p. 368, nr. 241 A (a), anii 134-138.
C : foarte bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
606. AR. i- . Greut. 3,37 g. diam. 19 x 17 mm.
RIC, I I , p . 368, nr. 241 A (a), anii 134- 138.
C : foarte bună. Uşor tocită şi crăpată ; lipsă un fragment.
607. AR. t . Greut. 3,10 g. diam. 18 X 1 7 mm.
RIC, I I , p . 368, nr. 241 A (a), anii 134- 138.
C : bună. uşor tocită, mai ales pe avers ; aproape rotundă.
608. AR. o/ . Greut. 3,32 g. diam. 19,5 X 18 mm.
R IC, I I , p. 368, nr. 241 A (a), anii 134- 138.
C : foarte bună. Uşor tocită ; modul mare. Crăpată ; lipsă un fragment.
609. AR. .,/ . Greut. 3,31 g. diam. 17,5 x 16,5 mm.
RIC, II, p . 368, nr. 241 A (d), anii 134- 138.
C : foarte bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
610. AR . .,/ . Greut. 3,23 g. diam. 20 X 18,5 mm.
RIC, II, p . 368, nr. 241 A (d), anii 134- 138.
C : slabă. Tocită ; modul mare. Crăpată ; lipsă 2 fragmente.
611. AR. .j. Greut. 3,36 g. diam. 18 mm.
RIC, I I , p. 380, nr. 343 (c), anii 134- 138.
C : bună. Uşor tocită ; rotundă.
612. AR. '\t . Greut. 3,25 g. diam. 17 X 16 mm.
RIC, I I , p. 368, nr. 244 (a), anii 134-138.
C : bună. Tocită ; lipsă un fragment ; aproape rotundă.
613. AR. .j. Greut. 3,33 g. diam. 17 x 16 mm.
RIC, I I , p. 368, nr. 244 (a), anii 134- 138. .
C : bună. Uşor tocită ; rău centrată ; aproape rotundă.
614. A R. t . Greut. 3,05 g. diam. 18 X 16,5 mm.
RIC, I I , p. 368, nr. 244 (a), anii 134 - 138.
C : bună. Uşor tocită ; lipsă 3 fragmente.
615. A R. '\t . Greut. 3,09 g. diam. 17 x 16 mm.
R IC, II, p. 368, nr. 244 (d), anii 134- 138.
C : bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
616. A R. .j. . Greut.. 3,47 g. diam. 18 mm.
RIC, I I , p. 369, nr. 247 (d), anii 134- 138.
C : bună. Uşor tocită ; aproape rotundă. Crăpată ; lipsă un fragment.
C<Jrcul periat are diam. 17 mm.
617. AR . .,/ . Greut. 3,44 g. diam. 18 X 17 mm.
RIC, I l , p. 369, nr. 253 (d), anii 134-138.
C : fleur de coin. Aproape rotundă ; cercul perlat are diam. 17 mm.
618. AR. t . Greut. 2,73 g. diam. 19 X 17,5 mm.
RIC, I l , p. 369, nr. 255 (c), anii 134- 138.
C : bună. Tocită ; ştanţ.ele uzate ; aproape rotundă.
619. AR . .j. . Greut. 3,31 g. diam. 18 X 17 mm.
R IC, I I, p . 369, nr. 256 (a), anii 134- 138.
C : Lună. Uşor tocită ; aproape rotundă ; rău centrată pe av.
•
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620. AR. .j. Greut. 3,35 g. diam. 18 mm.
R IC, I I , p. 369, nr. 256 (a), anii 134- 138.
C : bună. Uşor tocită ; aproape rotundă. Crăpată ; lipsă 2 fragmente.
621. AR. .,/ . Greut. 2,98 g. diam. 18 x 16,5 mm.
RIC, I I , p . 369, nr. 256 (a), anii 134- 138.
C : slabă. Uşor tocită ; rău centrată ; lipsă un fragment.
622. AR. .j. Greut. 3,02 g. diam. 18 x 16 mm.
RIC, I l , p . 369, nr. 256 (a), anii 134-138.
C : bună. Uşor tocită ; elipsoidală.
623. AR. .,/ . Greut. 3,29 g. diam. 17 mm.
RIC, I I , p. 370, nr. 257 (c) (deşi in RIC sînt numai a, d, g), anu
134- 138.
C : foarte bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
624. AR. .,/ . Greut. 2,96 g. diam. 18,5 X 17 mm.
RIC, I I , p. 370, nr. 257 (d), anii 134- 138.
C : bună. Tocită parţial ; rău centrată ; lipsă 2 fragmente.
625. AR. � - Greut. 3,31 g. diam. 18 X 16,5 mm.
RIC, I I , p. 370, nr. 257 (d), anii 134- 138.
C : foarte bună. Uşor tocită.
626. AR. .,/ . Greut. 3,38 g. diam. 19 X 18 mm.
RIC, I I , p. 370, nr. 260 (d), anii 134- 138.
C : foarte bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
627. AR . .j. . Greut. 3,25 g. diam. 18 x 17 mm.
RIC, I I , p. 370, nr. 260 (d), anii 134- 138.
C : foarte bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
628. AR. .j. Greut. 3,30 g. diam. 19 x 18 mm.
R IC, I I , p. 370, nr. 260 (d), anii 134- 138.
C : bună. Uşor tocită ; aproape rotundă ; lipsă un fragment.
629. AR. .j. Greut. 3,11 g. diam. 19,5 X 17 mm.
R IC, I I , p . 370, nr. 262 (a), anii 134- 138.
C : bună. Uşor tocită ; modul mare. Crăpat ă ; lipsă 2 fragmente.
630. AR. .,/ . Greut. 3,02 g. diam. 19,5 X 18 mm.
R IC, II, p . 371 , nr. 266 (d), anii 134- 138.
C : fleur de coin. Lipsă un mic fragment marginal.
631. AR. .j. . Greut. 3,15 g. diam. 19 X 17,5 mm.
RIC, I I , p. 371, nr. 267 (a), anii 134- 138.
C : foarte bună. Uşor tocită pe revers ; o mică porţiune din suprafaţa
aversului este desprinsă. Lipsesc alte 2 mici fragmente marginale.
632. AR. .,/ . Greut. 3,11 g. diam. 18 X 1 7 mm.
R IC, I I , p. 371 , nr. 267 (a), anii 134- 138.
C : bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
633. AR. � . Greut. 3,29 g. diam. 18 X 17 mm.
R IC, I I, p. 371, nr. 267 (d), anii 134-138.
C : bună. Tocită parţial ; inegal bătută ; aproape rotundă.
634. AR. "..l . Greut. 3,43 g. diam. 19 X 17 mm.
R IC, I I , p. 371, nr. 267 (d), anii 134-138.
C : bună. Uşor tocită. Crăpată ; lipsă 3 fragmente.
•

•

•

•
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635. AR. .J. Greut. 3,48 g. diam. 18 X 17 mm.
RIC, I I , p. 371, nr. 267 (d), anii 134- 138.
C : fleur de coin. Aproape rotundă ; crăpată marginal.
636. AR. .J. Greut. 2, 79 g. diam. 18,5 X 1 7 mm.
RIC, I l , p. 371, nr. 268 (a), anii 134- 138.
C : bună. Uşor tocită ; crăpată ; lipsă 3 fragmente.
637. AR. .J. Greut. 3,32 g. diam 18 x 17 mm.
RIC, I I , p . 372, nr. 276 (d), anii 134-138.
C : bună. Inegal tocită, bătută şi rău centrată ; aproape rotundă.
638. AR . .J. . Greut. 3,38 g. diam. 1 7,5 mm.
R IC, I I , p. 372, nr. 282 (d), anii 134-138.
C : fleur de coin. Rotundă.
639. AR. .j. Greut. 3,17 g. diam. 19 X 17 mm.
R IC, I I , p. 372, nr. 282 (d), anii 134- 138.
C : bună. Uşor tocită. Crăpată ; lipsă 6 fragmente marginale.
640. AR. .j. . Greut. 2,89 g. diam. 17,5 X 16 mm.
RIC, I I , p. 372, nr. 282 (d), anii 134-138.
C : slabă. Tocită parţial : rău centrată ; inegal bătută. Lipsă 2 fragmente.
641. AR. tf' . Greut. 3,19 g. diam. 19 x 17 mm.
RIC, I I , p. 372, nr. 282 (d), anii 134- 138.
C : bună. Uşor tocită ; crăpată.
642. AR. tf' . Greut. 3,05 g. diam. 18 x 17 mm.
RIC, I I , p. 372, nr. 282 (d), anii 134- 138.
C : slabă. Inegal tocită şi bătută ; aproape rotundă.
643. AR. ,j. . Greut. 3,71 g. diam. 18 mm.
RIC, I I , p. 372, nr. 282 (d), anii 134- 138.
C : fleur de coin. Rotundă ; bine centrată.
644. AR. '\& . Greut. 3,31 g. diam. 18 mm.
RIC, I I , p. 373, nr. 290 (d), anii 134- 138.
C : foarte bună. Uşor tocită. Crăpată ; lipsă un fragment. Aproape
rotundă.
645 AR. ,j. Greut. 3,31 g. diam. 19 X 17 mm.
RIC, I l , p . 374, nr. 297 (d), anii 134- 138.
C : foarte bună. Uşor tocită. Crăpată ; lipsă un fragment.
646. AR. tf' . Greut. 3,33 g. diam. 18 mm.
RIC, I l , p. 374, nr. 297 (d), anii 134- 138.
C : foarte bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
647. AR. tf' . Greut. 3,20 g. diam. 19,5 X 1 7,5 mm.
RIC, I I , p. 374, nr. 300 (a), anii 134- 138.
C : foarte bună. Uşor tocită ; modul mare. Crăpată ; lipsă 3 fragmente.
648. AR. tf' . Greut. 2,98 g. diam. 19 X 18 mm.
RIC, I I , p. 374, nr. 300 (a), anii 134- 138.
C : foarte bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
649. AR. .j. Greut. 3,25 g. diam. 18 mm.
RIC, I I , p. 375, nr. 307 (a), anii 134- 138.
C : bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
•

•

•

•

•

•
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650. AR. t . Greut. 3,25 g. diam. 18 X 17 mm.
R IC, I I , p. 375, nr. 307 (a), anii 134-138.
C : foarte bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
651. AR. t . Greut. 3,54 g. diam. 18 x 17 mm.
R IC, I I , p. 375, nr. 307 (d), anii 134- 138.
C : fleur de coin. Aproape rotundă.
652. AR. o/ . Greut. 3,33 g. diam. 18 X 17 mm.
RIC, I I , p. 377, nr. 324 (a), anii 134-138.
C : foarte bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
653. AR. o/ . Greut. 3,09 g. diam. 18,5 X 17,5 mm.
RIC, I I , p. 377, nr. 324 (d), anii 134-138.
C : bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
654. AR. � - Greut. 3,24 g. diam. 19 X 17 mm.
R IC, I I , p. 377, nr. 326 (d), anii 134- 138.
C : foarte bună. Uşor tocită. Crăpată ; lipsă un fragment.
655. AR. t . Greut. 3,30 g. diam. 18 mm.
RIC, I I , p. 377, nr. 327 (a) (în RIC este de aur 1), anii 134- 138.
C : foarte bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
656. AR. t . Greut. 3,48 g. diam. 19 X 17 mm.
RIC, I I , p . 377, nr. 327 (d) (in RIC este de aur !), anii 134- 138.
C : foarte bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
657. AR. t . Greut. 2,99 g. diam. 19 X 17 mm.
RIC, I I , p. 379, nr. 332 (c), anii 134- 138.
C : slabă. Tocită ; rău centrată. Lipsă un fragment.
658. AR. t . Greut. 3,10 g. diam. 20 X 17,5 rom.
R IC, I I , p. 379, nr. 332, anii 134- 138.
C: bună. Tocită ; crăpată ; lipsă un fragment ; modul mare.
Cercul periat are diam. 16 rom.
659. AR. � . Greut. 2,95 g. diam. 18,5 x 17 rom.
R IC, I I, p. 379, nr. 338 (c), anii 134- 138.
C : foarte bună. Uşor tocită, mai ales pe revers.
660. AR. o/ . Greut. 3,21 g. diam. 20 X 18 mm.
RIC, I I , p. 380, nr. 345 (c), anii 134- 138.
C: fleur de coin. Rău centrată ; crăpată. Cercul periat are diam. 18 rom.
661. AR. o/ . Greut. 3,22 g. diam. 18 x 17 mm.
RIC, I I , p. 380, nr. 345 (c), anii 134- 138.
C : foarte bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
Hadrianus : Matidia

<662. AR. t . Greut. 3,59 g. diam. 19 X 18 rom.
R IC, I I , p. 300, nr. 755, an - după 117 (are caracter memorial).
C : foarte bună. Uşor tocită ; bine centrată ; aproape rotundă.
Hadrianus : Sabina

-663. AR. t . Greut. 3,41 g. diam. 19 x 18 rom.
RIC, I I , p. 386, nr. 390 (a), an 136.
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C : foarte bună. Uşor tocită ; ştanţa uzată ; aproape rotundă ; lipsă
5 fragmente.
664. AR. '\! . Greut. 3,20 g. diam. 17 X 16 mm.
RIC, I I , p. 386, nr. 390 (a), an 136.
C : bună. Uşor tocită ; inegal bătută ; rău centrată ; modul miC.
Lipsă un fragment.
665. AR.. '\! . Greut. 2,90 g. diam. 18,5 mm.
RIC, I I, p. 386, nr. 390 (a), an 136.
C : foarte bună. Uşor tocită ; rotundă ; lipsă un fragment.
666. AR. + . Greut. 3,37 g. diam. 18 x 17 mm.
R IC, I I , p. 386, nr. 391 (a), an 136.
C : foarte bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
667. AR. + . Greut. 3,41 g. diam. 17 mm.
R IC, I I , p. 386, nr. 391 (a), an 136.
C : bună. Uşor tocită ; aproape rotundă ; crăpată.
668. AR. + . Greut. 3,15 g. diam. 18 mm.
RIC, I I , p. 386, nr. 395 (a), an 136.
C : bună. Tocită ; aproape rotundă. Lipsă 2 fragmente.
669. AR. + . Greut. 3,11 g. diam. 18 x 17 mm.
RIC, I I , p. 386, nr. 395 (a), an 136.
C : bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
670. AR. ,/ . Greut. 3,08 g. diam. 19 X 17,5 mm.
RIC, I I , p. 387, nr. 396 (a), an 136.
C : foarte bună. Uşor tocită. Crăpată ; lipsă 3 fragmente.
67 1. AR + . Greut. 3,40 g. diam. 18 X 16 mm.
RIC, I I , p. 387, nr. 396 (a), an 136.
C : fleur de coin. Un mic fragment lipsă.
672. AR. + . Greut. 3,30 g. diam. 18,5 X 17,5 mm.
RIC, I I , p. 387, nr. 396 (a), an 136.
C : foarte bună. Uşor tocită ; aproape rotundă. Crăpată ; lipsă un
fragment.
673. AR. ,/ . Greut . 3,50 g. diam. 17 mm.
RIC, I I , p. 387, nr. 396 (a), an 136.
C : foarte bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
674. AR. ,/ . Greut. 3,04 g. diam. 19 X 17 mm.
RIC, I I , p . 387, nr. 396 (a), an 136.
C : foarte bună. Uşor tocită. Crăpată ; lipsă 2 fragmente.
675. AR. ,/ . Greut. 2,99 g. diam. 19 X 17,5 mm.
R IC, I I , p. 387, nr. 398 (a), anii 138-139.
C : slabă. Tocită parţial ; inegal bătută.
676. AR. ,/ . Greut. 2,95 g. diam. 19 x 1 7,5 mm.
R IC, I I , p. 387, nr 398 (a), anii 138- 139.
C : bună. Uşor tocită. Crăpată ; lipsă 2 fragmente.
677. AR. t . Greut. 3,06 g. diam. 18 X 16 mm.
RIC, I I , p. 387, nr. 398 (b) (in RIC este (a), anii 138 - 139.
C : slabă. Uşor tocită ; rău centrată ; ştanţa uzată.
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678. AR. .j. Greut. 3,23 g. diam. 17 mm.
RIC, I I , p. 387, nr. 399 (a), anii 138-139.
C : bună. Tocită ; aproape rotundă.
679. AR. .j. Greut. 3,40 g. diam. 18 x 16 mm.
RIC, I I , p. 387, nr. 399 (a), anii 138-139.
C : bună. Tocită ; lipsă un fragment.
680. AR. � - Greut. 3,30 g. diam. 19 X 17 mm.
RIC, I I , p. 387, nr. 399 (a), anii 138- 139.
C : bună. Tocită parţial. Crăpată ; lipsă un fragment.
681 . AR. .j. Greut. 3,56 g. diam. 17 mm.
RIC, I I , p. 387, nr. 399 (a), anii 138- 139.
C : foarte bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
682. AR. -/ . Greut. 3,51 g. diam. 19 X 16 mm.
RIC, I I , p. 388, nr. 410 (a), anii 138- 139.
C : bună. Uşor tocită ; elipsoidală. Lipsesc 2 fragmente.
683. AR . .j. . Greut. 3,17 g. diam. 17 X 15 mm.
RIC, I I , p. 388, nr. 410 (a), anii 138- 139.
C : slabă. Tocită ; modul mic ; elipsoidală.
684. AR. -/ . Greut. 3,02 g. diam. 18 X 17 mm.
RIC, I I , p. 388, nr. 410 (a), anii 138- 139.
C : slabă. Tocită parţial ; bătută inegal ; aproape rotundă.
•

•

•

Hadrianus : L. Aelius

685. AR. .j. . Greut. 3,10 g. diam. 19 x 17 mm.
RIC, I I , p. 392, nr. 436 (a), an 137.
C : bună. Uşor tocită. Crăpată ; lipsă 3 fragmente.
686. AR. .j. Greut. 3,39 g. diam. 18 X 16,5 mm.
RIC, I l , p. 392, nr. 436 (a), an 137.
C : foarte bună. Uşor tocită.
687. AR. -/ . Greut. 3,15 g. diam. 18 X 16 mm.
RIC, I I , p. 393, nr. 438 (a), an 137.
C : foarte bună. Uşor tocită.
688. AR. -/ . Greut. 3,12 g. diam. 18 X 17 mm.
RIC, I I , p. 392, nr. 436 (a), an 137.
C : foarte bună. Uşor tocită ; aproape rotundă. Crăpată ; lipsă 3
fragmente.
•

Hadrianus : Antoninus Pius

·689. AR. t . Greut. 3,22 g. diam. 19 X 18 mm.
RIC, I I , p . 394, nr. 450, an 138 (25 februarie
10 iulie) .
C : bună. Uşor tocită ; aproape rotundă ; crăpată ; lipsă 4 frag
mente.
-
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A ntoninus Pius

690. AR. .j. Greut. 2,64 g. diam. 19 X 17 mm.
RIC, I I I , p. 26, nr. 7 (a), an 138 (sfirşit).
C: slabă. Foarte tocită ; inegal bătută ; crăpată.
691 . AR. .j. Greut. 2,97 g. diam. 19 X 16,5 mm.
RIC, I I I , p. 26, nr. 9 (a), an 138 (sfîrşit).
C : slabă. Tocită ; crăpată. Lipsă 4 fragmente.
692. AR. ti' . Greut. 3,10 g. diam. 18 X 15 mm.
RIC, I I I , p . 26, nr. 9 (a), an 138 (sfirşit).
C : slabă. Tocită p arţial ; rău centrată ; elipsoidală. Crăpată ; lipsă
2 fragmente.
693. AR. .j. Greut. 3,03 g. diam. 18 X 17 mm.
RIC, I I I , p. 26, nr. 9 (c), an 138 (sfirşit).
C : bună. Uşor tocită ; crăpată ; lipsă 3 fragmente.
694. AR. .j. Greut. 3,46 g. diam. 17,5 mm.
RIC, I I I , p. 26, nr. 10 (a), an 138 (sftrşit).
C : slabă. Tocită ; rău centrată ; aproape rotundă.
695. AR. .j. Greut. 3,11 g. diam. 18 X 16,5 mm.
RIC. I I I , p. 26, nr. 11 (a), an 138 (sftrşit).
C : slabă. Tocită ; rău centrată ; inegal bătută ; crăpată.
696. AR. tf' . Greut. 2,97 g. diam. 18,5 X 17 mm.
RIC, I I I, p. 28, nr. 21, an 139 (prima emisiune).
C : slabă. Tocită ; crăpată ; lipsă un fragment.
697. AR. � - Greut. 2,44 g. diam. 19 X 16,5 mm.
RIC, I I I , p. 28, nr. 22 (a), an 139 (prima emisiune).
C: bună. Uşor tocită ; ovală. Crăpată ; lipsă un fragment.
698. AR. .j. Greut. 3,38 g. diam. 17 mm.
RIC, I I I . p. 28, nr. 23 (a), an 139 (prima emisiune).
C : bună. Tocită parţial ; rău centrată ; inegal bătută ; aproape rotundă.
699. AR. t . Greut, 4,04 g. diam. 17 X 16 mm.
R IC, I I I , p. 30, nr. 40 (a) (in RIC este numai (b), an 139 (a doua
emisiune).
C : bună. Uşor tocită ; rău centrată ; aproape rotundă.
700. AR. t . Greut. 3,34 g. diam. 19 X 17 mm.
RIC, I I I, p. 30, nr. 42, an 139 (a treia emisiune).
C : fleur de coin. Crăpată ; lipsă un fragment.
701 . AR. � . Greut. 2,82 g. diam. 18 mm.
RIC, I I I , p. 30, nr. 42, an 139 (a treia emisiune).
C : bună. Tocită ; inegal bătută ; aproape rotundă. Crăpată ; lipsă
3 fragmente.
702. AR. ti' . Greut. 3,20 g. diam. 17 rom.
RIC, I I I , p. 31, nr. 46 (a), an 139 (a treia emisiune).
C : slabă. Tocită puternic ; inegal bătută ; aproape rotundă.
703. AR. t . Greut. 3,10 g. diam. 18 X 17 mm.
R IC, I I I , p. 33, nr. 61, anii 140...,.. 1 43.
C : bună .. Uşor tocită ; aproape rotundă. Cercul perlat are diam.
17 mm pe av. şi 16 mm pe rv.
•

•

•

•

•

•

·
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704. AR. t . Greut. 3,08 g. diam. 18,5 X 17,5 mm.
RIC, I I I , p. 33, nr. 61, anii 140- 143.
C : bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
705. AR. � . Greut. 2,86 g. diam. 17,5 mm.
R IC, I I I , p. 33, nr. 62 (c), anii 140-143.
C : slabă. Tocită ; rău centrată ; aproape rotundă. Crăpată ; lipsă
4 fragmente.
706. AR. t . Greut. 3,06 g. diam. 18,5 X 17,5 mm.
R IC, I I I . p. 33, nr. 63 B (c), anii 140- 143.
C : bună. Uşor tocită ; crăpată ; lipsă 4 fragmente ; aproape rotundă.
707. AR. .J. Greut, 3,02 g. diam. 18 X 16 mm.
R IC, I I I, p. 34, nr. 69 (a), anii 140- 143.
C : bună. Tocită, mai ales pe revers ; ovală ; rău centrată.
708. AR. t . Greut. 3,09 g. diam. 19 X 18 mm.
R IC, I I I , p. 34, nr. 69 (c), anii 140-143.
C : bună. Uşor tocită ; aproape rotundă. Crăpată ; lipsă un fragment.
709. AR. .J. Greut. 2,82 g. diam. 18,5 mm.
R IC, I I I , p. 34, nr. 73, anii 140-143.
C : foarte bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
7 1 0. AR. � . Greut. 3,00 g. diam. 18 X 17 mm.
R IC, I I I , p. 35, nr. 78 (c), anii 140- 143.
C : bună. Uşor tocită ; crăpată ; aproape rotundă.
7 1 1 . AR. "'- . Greut. 3,06 g. diam. 17,5 mm.
RIC, I I I , p. 35, nr. 80 a(c), anii 140 - 143.
C : slabă. Tocită ; rău centrată ; aproape rotundă.
712. AR. .J. Greut. 3,00 g. diam. 18,5 mm.
R IC, I I I , p. 36, nr. 84 (c) anii 140-143.
C : bună. Uşor tocită ; aproape rotundă. Crăpată ; lipsă un frag
ment.
713. AR. t . Greut. 3,24 g. diam. 17,5 mm.
RIC, I I I , p. 40, nr. 1 1 1 (c), anii 143-144 ( ?).
C : slabă. Tocită parţial ; inegal bătută ; aproape rotundă.
7 14. AR. .J. Greut. 3,10 g. diam. 18 x 17 mm.
RIC, I I I , p. 40, nr. 1 1 1 (c), anii 143-144 ( ?).
C : slabă. Tocită ; aproape rotundă ; rău centrată. Crăpată ; lipsă
2 fragmente.
7 1 5. AR. � . Greut. 2,99 g. diam. 19 X 17 mm.
R IC, I I I. p. 39, nr. 1 1 1 (c), anii 143-144 ( ?).
C : bună. Uşor tocită ; crăpată ; lipsă 6 fragmente.
716. AR. � . Greut. 2,72 g. diam. 17,5 mm.
RIC, I I I , p. 40, nr. 1 12, anii 143-144 ( ?).
C: slabă. Tocit ă ; rău centrată ; inegal bătută ; aproape rotundă.
717. AR. � . Greut. 3,07 g. diam. 18 X 17 mm.
RIC, I I I, p. 41, nr. 1 18, anii 143-144 ( ?).
C: bună. Uşor tocită ; rău centrată ; aproape rotundă. Crăpată ;
lipsă 2 fragmente.
•

•

•

•
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7 18. AR. ./ . Greut. 3,51 g. diam. 19 X 18 mm.
R IC, I I I , p. 42, nr. 127 (c), anii 145- 161.
C: foarte bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
7 19. AR. '\. . Greut. 3,31 g. diam. 1 9,5 X 17,5 mm.
RIC, I I I , p. 42, nr. 129, anii 145- 161.
C : foarte bună. Uşor tocită ; modul mare.
720. A R . ./ . Greut. 3,00 g. diam. 19,5 X 18,5 mm.
RlC, I I I , p. 42, nr. 130, anii 145- 161 .
C : bună Uşor tocită ; aproape rotundă. Crăpată ; lipsă 3 fragmente.
72 1 . A R. '\& . Greut. 3,67 g. diam. 18,5 X 1 7 mm.
RIC, I I I ,p. 43, nr. 136, anii 145- 161.
C : bună. Tocită parţial. Crăpată ; lipsă 2 fragmente.
722. A R. t . Greut. 3,02 g. diam. 19,5 X 18 mm.
RIC, I I I , p. 43, nr. 136, anii 145 - 161.
C: foarte bună. Inegal bătură ; lipsă un fragment.
723. AR. -/ . Greut. 2,89 g. diam. 18 x 17 mm.
RIC, I I I, p. 43, nr. 136, anii 145- 161.
C: bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
724. AR. ./ . Greut. 3,12 g. diam. 19,5 X 17 mm.
RIC, I I I , p. 43, m. 137, anii 145- 161.
C: foarte bună. Uşor tocită ; ovală ; crăpată ; lipsă un fragment.
Modul mare.
725. AR. -/ . Greut. 3,09 g. diam. 20 X 18 mm.
RIC, I I I , p. 43, nr. 137, anii 145- 161.
C: bună. Uşor tocită ; modul mare. C�ăpată ; lipsă 2 fragmente.
726. AR. � . Greul. 3 , 1 1 , g. diam. 18,5 x 17 mm.
RIC, I I I, p. 43, nr. 137, anii 145- 161 .
C : bună. Uşor tocită ; crăpată ; lipsă 2 fragmente.
727. AR. � . Greut. 3,06 g. diam. 18,5 x 1 7 mm.
RIC, I I I, p. 43, nr. 137 (c), anii 145- 161.
C: bună. Uşor tocită ; rău centrată. Crăpată ; lipsă 2 fragmente.
728. AR. � . Greut. 3,21 g. diam. 18 X 1 7 mm.
RIC, I I I, p. 43, nr. 137 (c), anii 145- 161.
C: bună. Uşor tocită, mai ales pe revers ; aproape rotundă.
729. AR. ./ . Greut. 3,24 g. diam. 1 7,5 mm.
RIC, I I I, p. 45, nr. 155, anii 145- 161.
C: slabă. Tocită ; aproape rotundă.
730. AR. � - Greut. 2,98, g. diam. 17,5 X 16 mm.
RIC, I I I , p. 45, nr, 155, anii 145 - 161.
C: foarte slabă. Tocită ; rău centrată ; ovală. Crăpată ; lipsă 3 frag
mente.
731. AR. � . Greut. 3,02 g. diam. 18 X 17 mm.
R IC, I I I , p. 45, nr. 155 (c), anii 145 -161.
C: foarte bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
732. AR. � . Greut. 3,1 1 g. diam. 18 X 1 7 rom.
RIC, I I I, p. 45, nr. 1 55, anii 145 - 161.
C: bună. Uşor tocită ; rău centrată ; aproape rotundă.
.
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733. AR. ){' . Greut. 3,35 g. diam. 18 X 1 6 mm.
RIC, I II , p. 45, nr. 1 55, anii 145-161.
C: Uşor tocită ; rău centrată ; lipsă un fragment.
734. AR. ){' . Greut. 3,18 g. diam. 18 X 1 7 mm.
RIC, I I I , p. 45, nr. 155, anii 145-161.
C : bună. Tocită ; aproape rotundă. Crăpată ; lipsă 3 fragmente.
735. AR. ){' . Greut. 3,13 g. diam. 18 mm.
RIC, I I I, p. 45, nr. 156, anii 145- 161.
C: foarte bună. Uşor tocită ; aproape· rotundă.
736. AR. ){' . Greut. 3,20 g. diam. 17 X 16 rom.
RIC, I I I , p. 45, nr. 1 56 (c), anii 145- 161.
C : slabă. Tocită părţial ; rău cetrată ; aproape rotundă ; modul mic.
737. AR. ){' . Greut. 3,36 g. diam. 19 X 17 mm.
RIC, I II , p. 46, nr. 162, anii 147 - 148.
C : foarte bună. Uşor tocită ; crăpată ; lipsă un fragment.
738. AR. ){' . Greut. 2,98 g. diam. 18 mro.
RIC, I I I, p. 46, nr. 1 63, anii 147 - 148.
C : slabă. Tocită parţial ; rău centrată. Crăpată ; lipsă 2 fragmente ;
aproape rotundă.
739. AR. t . Greut. 3,39 g. diam. 19 mm.
RIC, I I I, p. 47, nr. 1 75, anii 148- 149.
C : fleur de coin. Aproape rotundă ; crăpată ; lipsă 3 fragmente mar
ginale. Cercul periat are diam. 17 mm pe revers şi 18 mm pe avers.
740. AR. t . Greut. 3,17 g. diam. 19 X 17,5 mm.
R IC, I I I, p. 47, nr. 1 75, anii 148-149.
C : foarte bună. Uşor tocită ; crăpată ; lipsă 2 fragmente. Cercul
periat are diam. 17 mm.
741 . AR. t . Greut. 3,24 g. diam. 19 X 1 8 mm.
RIC, I I I , p. 48, nr. 177, anii 148- 149.
C : fleur de coin. Rău centrată pe revers ; aproape rotundă.
742. AR. t . Greut. 3,10 g. diam. 19,5 X 17 rom.
RIC, I I I , p. 48, nr. 177, anii 148-149.
C : bună. Uşor tocită ; crăpată ; aproape rotundă.
743. AR. t . Greut. 3,16 g. diam. 19 X 17,5 mm.
RIC, I I I , p. 48, nr. 177 (d), anii 148- 149.
C: foarte bună. Uşor tocită pe revers.
744. AR. t . Greut. 3,40 g. diam. 18,5 X 17 rom.
RIC, I I I , p. 48, nr. 177, anii 148- 149.
C : foarte bună. Uşor tocită.
745. AR. t . Greut. 3,08 g. diam. 19 X 17 mm .
R IC, I I I, p. 48, nr. 178, anii 148- 149.
C : slabă. Tocită ; rău centrată ; crăpată.
746. AR. t . Greut. 3,37 g. diam. 19 X 18 mm.
R IC, I I I , p. 48, nr. 1 78 (a), anii 148-149.
C : bună. Uşor tocită ; aproape rotundă. Crăpată ; lipsă 3 fragmente.
747. AR. t . Greut. 3,00 g. diam. 20 X 18,5 mm.
R IC, I I I, p. 48, nr. 1 79, anii 148- 149.
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C : bună. Uşor tocită ; ştanţele uzate ; modul mare. Crăpată ; lipsă
3 fragmente.
748. AR. -/ . Greut. 3,10 g. diam. 19 X 1 8 mm.
RIC, I I I , p. 48, nr. 180, anii 148- 149.
C : bună. Tocită parţial ; lipsă 3 mici fragmente.
749. AR. t . Greut. 3,20 g. diam. 18 X 1 7 mm.
RIC, I I I , p. 48 nr. 181, anii 148- 149.
C : bună. Uşor tocită ; rău centrată ; aproape rotundă.
750. AR. � . Greut. 3,63 g. diam. 19,5 X 17 mm.
RIC, I I I , p. 48, nr. 181, anii 148- 1 49.
C : bună. Uşor tocită ; modul mare. Crăpată ; lipsă 3 fragmente.
751. AR. .).. . Greut. 2,90 g. diam. 18 mm.
RIC, I I I , p. 48, nr. 181, anii 148- 149.
C : fleur de coin. Aproape rotundă.
752. AR. .).. . Greut. 3,19 g. diam. 1 7,5 mm.
RIC, I I I , p. 48, nr. 181, anii 148-149.
C : foarte bună. Uşor tocită ; rotundă.
753. AR. o/ . Greut. 3,26 g. diam. 19 x 18 mm.
RIC, I I I , p. 48, nr. 183, anii 148- 149.
C : foarte bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
754. AR. -/ . Greut. 2,94 g. diam. 18 mm.
RIC, I I I , p. 49, nr. 189, anii 149-150.
C: bună. Uşor tocită ; aproape rotundă ; lipsă un fragment.
755. AR. -/ . Greut. 3,14 g. diam. 18 mm.
RIC, I I I , p. 49, nr. 193, anii 150-151.
C : bună. Tocită, mai ales pe revers ; aproape rotundă.
75G. AR. t . Greut. 3,23 g. diam. 19 X 17 mm *.
RIC, I I I, p. 50, nr. 196, anii 150- 1 5 1 .
C : bună. Tocită, mai ales p e revers.
757. AR. .).. . Greut. 3,23 g. diam. 20 X 18 mm.
RIC, I I I, p. 50, nr. 200 (c), anii 150- 1 5 1 .
C : foarte bună. Uşor tocită ; modul mare. Crăpată ; lipsă 2 fragmente.
758. AR. o/ . Greut. 3,30 g. diam. 18,5 X 1 7 ,5 mm.
RIC, I I I , p. 50, nr. 200 (c), anii 150- 151.
C : foarte bună. Uşor tocită ; crăpată ; lipsă un fragment.
759. AR. t . Greut. 3,10 g. diam. 18 X 1 7 mm.
RIC, I I I, p. 51, nr. 203, anii 151 - 152.
C : bună. Uşor tocită ; rău centrată ; aproape rotundă.
760. AR. .).. . Greut. 3,00 g. diam. 18,5 X 1 7 mm.
RIC, I I I , p. 51, nr. 203, anii 1 5 1 - 152.
C : bună. Uşor tocită ; ştanţele uzate ; crăpată ; lipsă 4 fragmente.
761 . AR. .).. . Greut. 4,03 g. diam. 20 X 1 7 mm.
RIC, I I I , p. 51, nr. 204, anii 151 - 152.
C: foarte bună. Uşor tocită ovală. Crăpat ă ; lipsă un fragment.
762. AR . .j. . Greut. 3,42 g. diam. 17,5 X 1 6 mm.
R IC, I II, p. 51, nr. 204, anii 151- 1 52.
C: foarte slabă. Tocită ; rău centrată pe avers.
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763. AR. tt' - Greut. 3,36 g. diam. 19 X 18 mm.
RIC, I I I , p. 51, nr. 204, anii 151 - 1 52.
C : bună. Tocită ; ştanţele uzate ; aproape rotundă. Crăpată ; lipsă
2 fragmente.
764. AR. .j. Greut. 3,31 g. diam. 19 mm.
RIC, I I I , p. 5 1 , nr. 205, anii 151- 152.
C : bună. Uşor tocită ; aproape rotundă. Crăpată ; lipsă 9 fragment.
765. AR. .j. Greut. 3,06 g. diam. 18 x 17 mm.
RIC, I I I , p. 52, nr. 210, anii 151 - 152.
C : bună. Uşor tocită ; aproape rotundă ; lipsă un fragment.
766. AR. .j. Greut. 3,12 g. diam. 18 mm.
RIC, I I I , p. 52, nr. 217, anii 151- 152.
C : slabă. Tocită ; aproape rotundă. Crăpată ; lipsă 3 fragmente.
767. AR. .j. Greut. 3,55 g. diam. 18 X 17 mm.
RIC, I I I , p. 52, nr. 217, anii 151 - 1 52.
C : foarte bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
768. AR. .j. Greut. 3,30 g. diam . 17 mm.
R IC, I I I , p. 53, nr. 219, anii 152- 153.
C : bună. Uşor tocită ; rău centrată ; aproape rotundă.
769. AR .j. . Greut. 3,13 g. diam. 18,5 x 17,5 mm.
RIC, I I I , p. 53, nr. 219, naii 152-153.
C : slabă. Tocită ; aproape rotundă. Crăpată ; lipsă 2 fragmente.
770. AR. t . Greut. 3,21 g. diam. 18,5 x 17 mm.
RIC, I I I , p. 53, nr. 219, anii 152- 153.
C : foarte bună. Uşor tocită ; ovală.
771. AR. "- · Greut. 2,95 g. diam. 17,5 mm.
RIC, I I I , p. 53, nr. 219, anii 152- 153.
C : slabă. Tocită ; crăpată ; lipsă 2 fragmente. Aproape rotundă.
772. AR. � . Greut. 2,80 g. diam. 19 x 17 mm.
RIC, I I I , O. 53, nr. 219, anii 152- 153.
C : foarte slabă. Foarte tocită ; deformată. Crăpată ;! lipsă 7 fragmente.
773. AR. "- . Greut. 2,80 g. diam. 21 X 19 mm.
RIC, I I I , p. 53, nr. 221, anii 152 - 1 53.
C : slabă. Tocită ; modul mare. Crăpată ; lipsă 8 fragmente.
774. AR. .j. . Greut. 2,76 g. diam. 19 X 17 mm.
RIC, I I , p. 53, nr. 221 , anii 152 - 1 53.
C : bună. Uşor tocită ; ştanţele uzate. Crăpată ; lipsă un fragment.
775. AR. tt' . Greut. 3,27 g. diam. 18,5 mm.
RIC, I I I , p. 53, nr. 222, anii 152 - 1 53.
C : bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
776. AR . .j. . Greut. 3,18 g. diam. 18,5 mm *.
RIC, I I I , p. 54, nr. 231 , anii 1 53 - 1 54.
C : bună. Tocită ; aproape rotundă. Crăpată ; lipsă 4 fragmente.
777. AR. � . Greut . 3,10 g. diam. 18,5 mm.
RIC, I II, p. 54, nr. 232, anii 1 53-154.
C : slabă. Tocită parţial ; rău centrată ; inegal bătută. Crăpată ;
lipsă 2 fragmente.
•

•

•

•

•

.
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778. AR . .j. Greut. 3,03 g. diam. 17,5 X 16 mm.
RIC, I I I , p. 54, nr. 232, anii 153- 154.
C : slabă. Tocită ; inegal bătută.
779. AR. IL' . Greut. 3,62 g. diam. 17,5 X 16,5 mm.
RIC, I I I, p. 55, nr. 238, anii 154- 155.
C : bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
780. AR . .j. . Greut. 2,71 g. diam. 18 X 16 mm.
RIC, I I I , p. 55, nr. 238, anii 154-155.
C : bună. Uşor tocită ; ovală ; inegal bătută.
781 . AR. .j. Greut. 2,95 g. diam. 18 X 17 mm.
RIC, I I I , p. 55, nr. 238, anii 1 54-155.
C : foarte bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
782. AR. .,/ . Greut. 2,85 g. diam. 18 X 17 mm.
RIC, I I I, p. 55, nr. 238, anii 154- 155.
C : bună. Uşor tocită ; rău centrată ; aproape rotundă
783. AR. t . Greut. 3,35 g . diam. 1 8 x 1 7 mm.
H IC, I I I , p. 56, nr. 244 (a), anii 155- 156.
C : bună. Uşor tocită ; aproape rotundă. Crăpată ; lipsă un fl'agment.
784. AR. t . Greut. 2,89 g. diam. 18,5 x 17,5 mm.
RIC, I I I , p. 56, nr. 245, anii 155- 156.
C : bună. Uşor tocită ; aproape rotundă. Crăpată ; lipsă 2 fragmente.
785. AR . .j. . Greut. 3,01 g. diam. 17,5 X 16 mm.
R IC, I I I , p. 56, nr. 246, anii 155 - 1 56.
C : slabă. Tocită ; rău centrată ; crăpată.
786. AR. .j. Greut. 3,36 g. diam. 19 X 17,5 mm.
RIC, I I I , p. 56, nr. 246, anii 155-156.
C : bună. Tocită ; inegal bătută. Crăpată ; lipsă 2 fragmente.
787. AR. � - Greut. 3,16 g. diam. 18 x 15 mm.
RIC, I I I , p. 56, nr. 248, anii 155- 156.
C : bună, Uşor tocită ; elipsoidală ; lipsă un fragment.
788. AR. � . Greut. 3,73 g. diam. 18 x 1 7 mm.
RIC, I I I , p. 56, nr. 249, anii 155 - 1 56.
C : bună. Uşor tocită ; rău centrată ; aproape rotundă. Crăpată ;
un fragment lipsă.
789. AR. t . Greut. 3,01 g. diam. 18 x 17 mm.
R IC, I I I , p. 56, nr. 249, anii 155 - 1 56.
C : bună. Uşor tocită ; rău centrată ; aproape rotundă. Crăpată ;
lipsă 4 fragmente.
790. AR. .j. . Greut. 3,14 g. diam. 18 X 16,5 mm.
RIC, I I I , p. 56, nr. 249, anii 155- 156.
C : bună. Uşor tocită : crăpată : lipsă 2 fragmente.
791 . AR. / . Greut. 3,20 g. diam. 17 mm.
RIC, I I I , p. 56, nr. 250, anii 155- 156.
C : slabă. Tocită ; rău centrată. Crăpată ; lipsă 2 fragmente ; aproape
rotundă.
792. AR. /' . Greut. 3,09 g. diam. 18 x 16 mm.
RIC, I I I , p. 56, nr. 250, anii 155- 156 sau p. 57, nr. 262, anii 156 - 157.
C: slabă. Tocită ; rău centrată. Crăpată ; lipsă 2 fragmente.
•

•

. .

•
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793. AR. It' . Greut. 2,93 g. diam. 17 mm.
RIC, I I I , p. 56, nr. 253 (a), anii 1 55- 1 56.
C : bună. Tocită parţial ; inegal bătută ştanţele uzate ;aproape rotundă.
794. AR. It' . Greut. 3,1 1 g. diam. 1 8,5 X 17 mm.
R IC, I I I, p. 56, nr. 254, anii 155- 156.
C : foarte bună. Uşor tocită ; aproape rotundă. Crăpată ; lipsă u n
fragment.
795. AR. � . Greut. 2,98 g. diam. 18 X 17 mm.
RIC, I I I , p. 57, nr. 259, anii 156-157.
C: bună. Uşor tocită ; rău centrată ; aproape rotundă.
796. AR. � . Greut. 3,42 g. diam. 17 mm.
RIC, I I I , p. 57, nr. 260, anii 156- 157.
C: bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
797. AR. t . Greut. 3,98 g. diam. 16,5 mm.
RIC, I II, p. 57, nr. 260, anii 1 56-157.
C: slabă. Tocită parţial ; rău centrată ; aproape rotundă.
798. AR. � - Greut. 3,07 g. diam. 19 X 16,5 mm.
RIC, I II, p. 57, nr. 260, anii 1 56-157.
C: slabă. Tocită ; rău centrată ; ovală. Crăpată : lipsă 5 fragmente.
799. AR. � . Greut. 3,19 g. diam. 18 x 16 mm.
RIC, I I I , p. 57, nr. 262, anii 1 56- 157.
C: bună. Uşor tocită ; crăpată ; lipsă 2 fragmente.
800. AR. t . Greut. 2,74 g. diam. 1 9,5 X 18 mm.
R IC, I I I , p. 57, nr. 262, anii 1 56-157.
C: bună. Uşor tocită ; rău centrată ; modul mare. Crăpată ; lipsă
un fragment.
801. AR. � . Greut. 3,08 g. diam. 17,5 x 16,5 mm.
RIC, I I I , p. 57, nr. 262, anii 156 - 1 57.
C: foarte slabă. Tocită puternic ; rău centrată ; aproape rotundă.
Crăpată ; lipsă 3 fragmente.
802. AR. t . Greut. 3,18 g. diam. 19,5 X 17 mm.
RIC, I I I , p. 57, nr. 262, anii 156-157.
C: slabă. Uşor tocită ; deformată ; modul mare. Crăpată ; lipsă 2
fragmente.
803. AR. It' . Greut. 3,32 g. diam. 19 X 17 mm.
RIC, I I I , p. 57, nr. 264, anii 156- 157.
C: slabă. Tocită ; rău centrată. Crăpată ; lipsă 2 fragmente.
804. AR. t . Greutate 3,29 g. diam. 17,5 X 16 mm.
R IC, I I I, p. 57, nr. 264, anii 156- 157.
C: slabă. Tocită ; rău centrată ; şanţele uzate ; ovală.
805. AR. � · Greut. 2,76 g. diam. 17,5 X 16 mm.
RIC, I I I , p. 58, nr. 265, anii 156- 157.
C :. slabă. Tocită şi rău centrată, mai ales p e avers. Crăpată ; lipsă
2 fragmente.
806. AR. t . Greut. 3,05 g. diam. 1 7 X 16 mm.
RIC, I I I , p. 59, nr. 274, anii 157- 158.
C : foarte slabă. Tocită puternic ; rău centrată ; inegal bătută. Cră
pată ; lipsă un fragment .
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807. AR. t . Greut. 2,68 g. diam. 17,5 X 16,5 rom.
RIC, I I I , p. 59, nr. 274, anii 1 57 - 1 58.
C : slabă. Tocită ; rău centrată ; aproape rotundă. Crăpată ; lipsă
2 fragmente.
808. AR. o/. Greut. 2,77 g. diam. 16,5 rom.
RIC, I II, p. 59, nr. 274, anii 157- 158.
C : slabă. Tocită ; rău centrată ; aproape rotundă.
809. AR. t . Greut. 2,94 g. diam. 18 X 16,5 rom.
RIC, I I I , p. 59, nr. 275, anii 1 57 - 158.
C : foarte slabă. Tocită puternic.
810. AR. t . Greut. 3,22 g. diam. 18 X 16 rom.
R IC, I I I , p. 59, nr. 276, anii 157 - 1 58.
C: slabă. Tocită ; crăpată ; lipsă 2 fragmente.
811. AR. t . Greut. 3,12 g. diam� 19 X 16,5 rom.
R IC, I I I, p. 59, nr. 283 a, anii 157- 158.
C : slabă. Tocită parţial : rău centrată.
812. AR. t . Greut. 3,08 g. diam. 18 rom.
RIC, I I I , p. 60, nr. 285, anii 158- 159.
C: slabă. Tocită ; aproape rotundă. Crăpată ; lipsă 2 fragmente.
813. AR. ,1' . Greut. 2, 72 g. diam. 18 X 17 rom.
RIC, I I I , p. 60, nr. 286 (a), anii 158- 159.
C : slabă. Tocită ; rău centrată ; aproape rotundă. Crăpată ; lipsă
2 fragmente.
814. AR. o/ . Greut. 3,09 g. diam. 1 7 rom.
RIC, I I I , p. 60, nr. 290 (a), anii 158- 159.
C : bună. Tocită ; aproape rotundă.
815. AR. o/ . Greut. 3,33 g. diam. 17,5 rom.
RIC, I I I , p. 60, nr. 290 (a), anii 158- 1 59.
C : bună. Uşor tocită ; inegal bătută ; aproape rotundă.
816. AR. t . Greut. 3,20 g. diam. 18 X 17 rom.
R IC, I I I , p. 62, nr. 294b (a), anii 158- 159.
C : fleur de coin. Aproape rotundă. Crăpată ; lipsă 4 fragmente.
817. AR. o/ . Greut. 3,33 g. diam. 18 X 16,5 rom.
RIC, I I I , p. 62, nr. 294b (a), anii 158- 159.
C : foarte bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
818. AR. t . Greut. 3,05 g. diam. 18 X 17 rom.
R IC, I I I , p. 62, nr. 294b (b), anii 158- 159.
C : foarte bună Uşor tocită ; inegal bătută ; aproape rotundă.
819. AR. t . Greut. 3,14 g. diam. 18,5 X 17 rom.
RIC, I I I, p. 62, nr. 297, anii 159- 160.
C: foarte bună. Uşor tocită ; aproape rotundă ; lipsă 2 fragmente.
820. AR. t . Greut. 3,13 g. diam. 17,5 rom.
RIC, I I I , p, 62, nr. 298, anii 159- 160.
C : foarte bună. Uşor tocită ; aproape rotundă. Crăpată ; lipsă u n
fragment.
821 . AR. o/ . Greut. 2,84 g. diam. 18 x 1 7 rom.
RIC, I I I . p. 62. nr. 298, anii 159- 160.
C: foarte bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
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822. AR. .j.. Greut. 3,34 g. diam. 18 mm.
RIC, I I I, p. 62, nr. 301, anii 159- 160.
C : bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
823. AR. .,/ . Greut. 2,90 g. diam. 19,5 x 18 mm.
RIC, I I I, p. 63, nr. 303, anii 159- 160.
C : fleur de coin. Uşor tocită ; modul mare ; şLanţele uzate.
824. AR . .j.. . Greut. 3,17 g. diam. 18 x 17 mm.
RIC, I I I, p. 63, nr. 304, anii 1 59-160.
C: foarte bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
825. AR. .J. Greut. 3,20 g. diam. 18,5 X 16 mm.
RIC, I I I , p. 63, nr. 305, anii 159-160.
C : bună. Uşor tocită ; ştanţele uzate ; ovală.
826. AR. t . Greut. 3,25 g. diam. 19 mm.
RIC, I I I, p. 63, nr. 305, anii 159- 160.
C : bună. Tocită ; aproape rotundă. Crăpată ; lipsă 4 fragmente.
827. AR. .j.. Greut. 3,24 g. diam. 18 mm.
RIC, I I I , p. 63, nr. 305, anii 159- 160.
C : bună. Tocită ; inegal bătută ; aproape rotundă. Lipsă un frag
ment.
828. AR. .,/ . Greut. 3,08 g. diam. 18,5 x 1 7,5 mm.
RIC, I I I , p. 63, nr. 308, anii 160-161 .
C : foarte bună. Uşor tocită ; aproape rotundă. Lipsă 2 fragmente.
829. AR . .j.. . Greut. 3,00 g. diam. 18 X 17 mm.
RIC, I I I, p. 64, nr. 313(d), anii 160-161.
C: bună. Tocită parţial ; aproape rotundă.
•

•

•

A ntoninus Pius : Divus Hadria.nus
830. AR. .J. . Greut. 3,40 g. diam. 19

x 18 m m .
RIC, III, p. 385, nr. 389B, an 139.
C : bună. Tocită ; aproape rotundă. Crăpat;':! ; lipsă un fragment.

Antoninus Pius : Faustina 1
83 1 . AR.

.J. Greut. 3,27 g. diarn. 18 X 1 7 mm.
RIC, I I I, p. 67, nr. 329, anii 138- 139.
C : bună. Uşor tocită ; aproape rotundă. Crăpată : lipsă 2 fragmente .
832. AR. .J. . Greut. 3,13 g. diam. 18,5 X 16,5 mm.
RIC, I I I , p. 68, nr. 338, anii 139-141.
C: foarte bună. Uşor tocită. Crăpată ; lipsă 2 fragmente.
833. AR. .J. Greut. 2,88 g. diam. 18 mm.
RIC, I I I, p. 68, nr. 338, anii 139- 141 .
C : fleur de coin. Aproape rotundă.
834. AR. .J. . Greut. 3,53, g. diam. 17,5 m m .
RIC, I I I, p. 68, nr. 339 (a), anii 139- 141.
C: foarte bună. Rău centrată ; inegal bătută ; aproape rotundă.
•

•
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835. AR. .J. Greut. 3,32 g. diam. 18,5 X 17 mm.
RIC, I II, p. 68, nr. 338, anii 139-141.
C: foarte bună. Uşor tocită.
•

A ntoninus Pius : Diva Faustina 1

836. AR . .J. . Greut. 3,06 g. diam. 1 8 mm.
RIC, I I I , p. 69, nr. 343, anii după 141.
C : slabă. Tocită ; crăpată ; aproape rotundă. Lipsă 4 fragmente.
837. AR. /" . Greut. 3,19 g. diam. 17,5 mm.
RIC, I I I , p. 69, nr. 344, anii după 141.
C: slabă. Tocită ; aproape rotundă. Crăpată ; lipsă 2 fragmente.
838. AR. ,/. Greut. 3,21 g. diam. 17 mm.
RIC, I I I , p. 69, nr. 344, anii după 141 .
C : slabă. Tocită ; rău centrată ; aproape rotundă. Crăpată ; lipsă
un fragment.
839. A R. ,14 . Greut. 3,41 g. diam. 18 X 17 m m .
RIC, I I I , p. 69, nr. 344 (a), anii după 141.
C: fleur de coin. Aproape rotundă ; lipsă un mic fragment.
840. AR. ,/ . Greut. 2,85 g. diam. 18,5 X 17 mm.
RIC, I I I , p, 69, nr. 344 (a), anii după 141 .
C : foarte slabă. Foarte tocită ; crăpată ; lipsă 2 fragmente.
841 . AR. .J. Greut. 3,26 g. diam. 17 mm.
RIC, I I I , p. 69, nr. 347, anii după 141.
C: fleur de coin. Aproape rotundă ; lipsă 2 mici fragmente.
842. AR. "\! . Greut. 3,32 g. diam. 17,5 mm.
RIC, I I I , p. 69, nr. 347, anii după 141.
C: slabă. Tocită ; aproape rotundă.
843. A R . .J. Greut. 2,94 g. diam. 20 X 18 mm.
RIC, I I I, p. 70, nr. 348, anii după 141.
C : bună. Uşor tocită ; modul mare.
844. AR. "\! . Greut. 3,23 g. diam. 18,5 X 17,5 mm .
RIC, I I I , p. 70, nr. 350 a, anii după 141 .
C : bună. Tocită ; aproape rotundă. Crăpată ; lipsă u n fragment.
845. AR. "\! . Greut. 3,25 g. diam. 18 X 17 mm.
R I C, I I I , p. 70, nr. 350 a (a), anii după 141 .
C : bună. lJşor tocită ; aproape rotundă.
846. AR. .J. . Greut. 2,76 g. diam. 19 x 17,5 m m .
RIC, III, p. 70, nr. 350 a (a), anii după 141.
C: bună. Tocită ; inegal bătută pe avers.
847. AR. "\! . Greut. 3,43 g. diam. 19 x 17 mm.
RIC, I I I , p. 70, nr. 350 a (a), anii după 141 .
C : slabă. Tocită ; crăpată ; lipsă G fragmente.
848. AR. "\! . Greut. 2,96 g. diam. 19 X 17 mm.
RIC, I I I , p. 70, nr. 350 a (b}, anii după 141.
C: slabă. Tocită ; erăpată ; lipsă 3 fragmente.
•

•
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849. AR. It' . Greut. 2,79 g. diam. 19 X 17,5 mm.
RIC, I I I, p. 70, nr. 351 (a), anii după 141.
C: slabă. Tocită ; rău centrată ; lipsă un fragment .
.850. AR. + Greut. 3,23 g . diam. 18 X 16,5 mm.
RIC, I I I, p. 70, nr. 351, anii după 141.
C : bună. Uşor tocită .
.851 . AR. '\i . Greut. 2,99 g. diam. 18 X 16 mm.
RIC, I I I , p. 70, nr. 351 (a), anii după 141.
C: bună. Uşor tocită ; rău centrată. Crăpată ; lipsă 2 fragment e .
.852. AR. t . Greut. 3,28 g. diam. 18 X 17 mm.
RIC, I I I, p, 70, nr. 351 (a), anii după 141 .
C : fleur de coin. Aproape rotundă ; rău centrată pe revers.
853. AR. + . Greut. 3,02 g. diam. 19 X 17 mm.
RIC, I I I , p. 70, nr. 351 (a), anii după 141.
C : slab li. Tocită ; crăpată ; lipsli 2 fragmente .
.854. AR. + . Greut. 3,21 g. diam. 18,5 x 17 mm.
RIC, I I I , p. 70, nr. 351 (a), anii după 141.
C: bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
855. AR. t . Greut. 3,19 g. diam. 18 mm.
RIC, I I I , p. 70, nr. 351 (a), anii după 141.
C: bună. Uşor tocită ; aproape rotundă. Crăpată ; lipsă 4 fragmente .
.856. AR. '\i . Greut. 3,13 g. diam. 18 X 17 mm.
RIC, I I I , p. 70, nr. 351 (a), anii după 141.
C: bună. Tocită ; aproape rotundă. Lipsli un fragment .
.857. AR. + . Greut. 3,29 g. diam. 19 X 17,5 mm.
R IC, I I I, p. 70, nr. 351 (a), anii după 141.
C : foarte bună. Uşor tocită ; crăpată ; lipsă 2 fragmente .
.858. AR. + . Greut. 3,07 g. diam. 19 X 17 mm.
RIC, I I I , p. 70, nr. 351 (a), anii după 141.
C: bună. Uşor tocită ; crăpată ; lipsă 2 fragmente .
.859. AR. + . Greut. 2,97 g. diam. 18,5 X 17 mm.
RIC, I I I , p. 70, nr. 351 (a), anii după 141.
C: bună. Uşor tocitli ; lipsă un fragment .
.860. AR. '\i . Greut. 2,93 g. diam. 19,5 X 18 mm.
RIC, I I I , p. 70, nr. 353 (b), anii după 141.
C: bună. Tocită ; crăpată ; lipsă un mic fragment .
.861 . AR. + . Greut. 2,87 g. diam. 18 X 1 6,5 mm.
RIC, I I I, p, 7 1 , nr. 358, anii după 141.
C: foarte slabă. Foarte tocitli pe revers ; lisă un fragment .
.862. AR. .,/ . Greut. 3,21 g. diam. 18,5 X 17 mm.
RIC, I I I , p. 7 1 , nr. 360 (a), anii după 141.
C: bună. Uşor tocită ; lipsă un fragment .
.863. AR. + . Greut. 3,12 g. diam. 19 X 17,5 mm.
RIC, I II, p. 71, nr. 360 (a), anii după 1 41 .
C : bună. Tocită, mai ales pe revers ; rău centrată p e revers .
.864. AR + . Greut. 3,58 g. diam 19 X 18 mm.
RIC, I I I, p. 7 1 , nr. 361 (a), anii după 141.
C: fleur de coin. Aproape rotundă ; lipsă un fragment mic.
.
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865. AR. t . Greut. 3,32 g. diam. 18,5 X 16 mm.
RIC, I I I , p. 7 1 , nr. 361 (a), anii după 141.
C: slabă. Uşor tocită ; crăpată ; lipsă 2 fragmente.
866. AR. + . Greut. 3,59 g. diam. 19 x 1 7 mm.
RIC, I I I, p. 71, nr. 361 (a), anii după 141.
C: slabă. Uşor tocită ; crăpată ; lipsă 4 fragmente.
867. AR. t . Greut. 3,37 g. diam. 18 x 17 mm.
R IC, I I I , p. 71, nr. 362, anii după 141 .
C : foarte bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
868. AR. + . Greut. 3,24 g. diam. 18,5 X 17,5 mm.
RIC, I I I, p. 71, nr. 362, anii după 141.
C: bună. Tocită ; inegal bătută ; aproape rotundă. Crăpată ; lipsă
3 fragmente.
869. AR. t/ . Greut. 3,07 g. diam. 18,5 x 17 mm.
RIC, I I I, p. 71, nr. 362, anii după 141 .
C : bună. Uşor tocită ; rău centrată ; crăpată ; lipsă un fragment ;.
elipsoidală . .
870. AR. t/ . Greut. 3,25 g. diam. 1 7 mm.
RIC, I I I, p. 71, nr. 362, anii după 141.
C: slabă. Uşor tocită ; aproape rotundă. Crăpată ; lipsă 4 fragmente .
871. AR. /' . Greut. 2,96 g. diam. 19 X 1 7 mm.
R IC, I I I , p. 71, nr. 362, anii după 141.
C: bună. Uşor tocită ; crăpată ; lipsă 4 fragmente ; aproape rotundă ..
872. AR. t . Greut. 3,30 g. diam. 18 X 17 mm.
RIC, I I I , p . 71, nr. 362, anii după 141.
C : bună. Uşor tocită ; rău centrată ; aproape rotundă. Crăpată ;
5 fragmente lipsă.
873. AR. + . Greut. 3,28 g. diam. 17,5 X 16,5 mm.
R IC, I I I , p. 7 1 , nr. 362, anii după 141.
C : bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
874. AR. t/ . Greut. 3,02 g. diam. 18 mm .
RIC, I I I , p. 71, nr. 362, anii după 141.
C : bună. Uşor tocită ; inegal bătută ; aproape rotundă.
87S. AR. t Greut. 3,37 g. diam. 18 X 17 mm.
R IC, I I I , p. 71, nr. 362, anii după 141.
C : foarte bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
876. AR. ":oi . Greut. 2,88 g. diam. 19 X 18 mm.
R IC, I I I , p. 71, nr. 363, anii după 141.
C : foarte slabă. Tocită puternic ; aproape rotundă. Crăpată ; lipsă
7 fragmente.
877. AR. t . Greut. 3,52 g. diam. 19 X 17 mm.
RIC, I I I , P: 71 , nr. 366, anii după 141.
C : bună. Tocită ; un fragment lipsă.
878. AR. t/ . Greut. 3,25 g. diam. 19 mm.
RIC, I I I , p. 71 nr. 368, anii după 141.
C: foarte bună. Uşor tocită ; crăpată ; 5 fragmente lipsă.
.

.
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879. AR. t . Greut. 3,36 g. diam. 18,5 X 16 mm.
RIC, I I I , p. 71, nr. 368, anii după 141.
C: slabă. Tocită ; rău centrată ; lipsă un fragment.
880. AR. t . Greut. 3,27 g. diam. 18,5 X 17,5 mm.
R IC, I I I, p . 72, nr. 378, anii după 141.
C : foarte bună. Uşor tocită ; aproape rotundă881 . AR. t . Greut. 3,40 g. diam. 17 X 16 mm.
R IC, I I I , p . 72, nr. 371 , anii după 141.
C: slabă. Tocită ; aproape rotundă ; lipsă un fragment.
882. AR. t . Greut. 3,39 g. diam. 17 x 16 mm.
R IC, I I I , p . 72, nr. 371, anii după 141.
C : slabă. Tocită ; rău centrată ; aproape rotundă ; modul mic.
883. AR. t . Greut. 3,17 g. diam. 17,5 X 16 mm.
RIC, I I I , p . 72, nr. 371, anii după 141.
C : foarte slabă. Tocită.
884. AR. t . Greut. 2,84 g. diam. 18,5 X 15,5 mm.
RIC, I I I, p . 72 nr. 371, anii după 141 .
C : slabă. Tocită ; elipsoidală. Crăpată ; lipsă 3 fragmente.
885. AR. '- · Greut. 3,16 g. diam. 17,5 X 16,5 mm.
RIC, I I I , p . 72, nr. 373, anii după 141.
C: slabă. Tocită ; aproape rotundă ; lipsă 2 fragmente.
886. AR. t . Greut. 3,07 g. diam. 18 X 17 mm.
RIC, III, p . 72, nr. 373, anii după 141 .
C : bună. Uşor tocită ; aproape rotundă. Crăpată ; lipsă 3 fragmente.
887. AR . .,/ . Greut. 2,98 g. diam. 19 x 16,5 mm.
RIC, I I I , p . 72, nr. 373, anii după 141.
C: slabă. Tocită ; ovală. Crăpată ; lipsă 4 fragmente.
888. AR. t . Greut. 3,21 g. diam. 18 X 17 mm.
RIC, I I I , p . 72, nr. 374, anii după 141.
C: slabă. Tocită puternic ; aproape rotundă. Crăpată ; lipsă 3 frag
mente.
889. AR. t . Greut. 2,85 g. diam. 17,5 X 16,5 mm.
RIC, I I I , p. 72, nr. 374, anii după 141.
C: slabă. Tocită ; aproape rotundă. Crăpată ; lipsă 3 fragmente.
890. AR. .J. . Greut. 3,26 g. diam. 1 7 X 16 mm.
R IC, I I I , p . 72, nr. 374, anii după 141.
C: slabă. Tocită ; aproape rotundă.
891 . AR. t . Greut. 3,35 g. diam. 18 m m .
RIC, I I I, p . 72, nr. 377, anii după 141 .
C : bună. Uşor tocită ; aproape rotundă. Crăpată ; lipsă 4 fragmente.
892. AR. t . Greut. 3,09 g. diam. 19 X 17 mm.
R IC, I I I, p. 72, nr. 378 (a), anii după 141.
C : bună. Uşor tocită ; crăpată ; lipsă 2 fragmente. Cercul periat
are diam. 17 mm pe avers şi 16 mm pe revers.
893. AR. + . Greut. 3,32 g. diam. 18 X 16,5 mm.
RIC, I I I , p . 72, nr. 378, anii după 141.
C : slabă. Tocită ; crăpată ; lipsă 4 fragmente.
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894. AR. t . Greut. 2,95 g. diam. 19 X 17 mm.
RIC, I I I, p. 72, nr. 379, anii după 141.
C : foarte bună. Uşor tocită. Cercul periat are diam. 1 6 mm.
895. AR. t . Greut. 2,87 g. diam. 18,5 X 17 mm.
RIC, I I I , p . 72, nr. 382 a, anii după 141.
C : slabă. Tocită ; crăpată ; lipsă 2 fragmente.
896. AR. t . Greut. 3,03 g. diam. 18 X 17 mm.
RIC, I I I , p. 73, nr. 382b (a), anii după 141.
C : slabă. Tocită ; aproape rotundă. Crăpată ; lipsă 2 fragmente.
897. AR. � . Greut. 3,26 g. diam. 18 mm.
RIC, I I I , p . 73, nr. 384 (a), anii după 141.
C : bună. Uşor tocită ; aproape rotundă. Crăpată ; lipsă 3 fragmente.
898. AR. ':.! . Greut. 3,24 g. diam. 18,5 X 17,5 mm.
RIC, I I I , p. 73, nr. 384 (a), anii după 141.
C: slabă. Tocită ; crăpată ; 2 fragmente lipsă. Aproape rotund!.
899. AR. t . Greut. 2,85 g. diam. 19 X 17,5 mm.
RIC, I I I , p . 74, nr. 394 a, anii după 141.
C : bună. Tocită : ştanţele uzate.
900. AR. t . Greut. 3,23 g. diam. 18 X 16 mm.
RIC, I I I , p. 74, nr. 394a, anii după 141.
C : bună. Uşor tocită.
901 . AR. t . Greut. 3,15 g. diam. 19 x 16,5 mm.
RIC, I I I , p. 74, nr. 394a, anii după 141.
C : foarte bună. Uşor tocită ; elipsoidală ; lipsă un fragment.
902. AR. '\& . Greut. 3,07 g. diam. 19,5 X 17 mm.
RIC, I I I , p. 74, nr. 394 a, anii după 141.
C : bună. Uşor tocită ; modul mare. Crăpată ; lipsă 2 fragmente.
903. AR. ti . Greut. 3,44 g. diam. 18 X 16,5 mm.
RIC, I I I , p. 74, nr. 394 a, anii după 141.
C: bună. Tocită ; crăpată ; lipsă 2 fragmente.
904. AR. ti . Greut. 3,01 g. diam. 17 X 16 mm.
RIC, I I I, p. 74, nr. 394 a, anii după 141.
C: slabă. Tocită ; rău centrată ; aproape rotundă ; modul mic.
905. AR. t . Greut. 2,43 g. diam. 18 mm "'.
R IC, I I I , p. 69- 76, anii 141 - 161 .
C : fourree ; foarte slabă. Foarte tocită ; corodtă ; pojghiţa de argint.
este distrusă. Martelată ; marginile rupte in citeva locuri.
Antoninus Pius : Faustina 11

906. AR. t . Greut. 3,04 g. diam. 18 X 1 7 mm.
RIC, I I I, p. 93, nr. 495 (a), an - 175.
C : bună. Tocită parţial ; inegal bătută ; aproape rotundă.
Crăpată : lipsă 3 fragmente.
907. AR. .j.. Greut. 3,28 g. diam. 18 X 17 mm.
RIC, I I I , p. 93, nr. 495 (a), an - 1 75.
C : slabă. Tocită parţial ; inegal bătută ; rău centrată ; aproape ro
tundă. Crăpată ; lipsă 3 fragmente.
•
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908. AR. + . Greut. 2,76 g. diam. 17,5 x 16 mm.
RIC, I I I, p. 93, nr. 495 (a), an - 175.
C : slabă. Tocită ; aproape rotundă. Crăpată ; lipsă 2 mici fragmente
909. AR. tt' . Greut. 3,19 g. diam. 1 7,5 mm.
RIC, I I I , p. 93, nr. 495 (a), an - 175.
C : slabă. Tocită ; rău centrată ; aproape rotundă. Crăpată ; lipsă un
fragment.
·910. AR. t . Greut. 3,1 1 g. diam. 16 mm.
RIC, I I I, p. 93, nr. 495 (a), anii - 175.
C : slabă. Tocită ; rău centrată ; aproape rotundă. Un mic fragment
lipsă.
·91 1 . AR. t . Greut. 3,12 g. diam. 1 6 mm.
R IC, I I I , p. 93, nr. 495 (a), anii - 175.
C =. foarte slabă. Tocită ; rău centrată ; aproape rotundă ; modul
mtc.
· 912. AR. t . Greut. 3,39 g. diam. 1 7,5 mm.
R IC, I I I , p. 93, nr. 496, an - 175.
C : slabă. Tocită parţial ; rău centrată ; aproape rotundă.
Crăpată ; lipsă 5 mici fragmente.
913. AR. ,7 . Greut. 3,05 g. diam. 19 X 18 mm.
R IC, I I I , p. 93, nr. 496, an - 175.
C : bună. Uşor tocită ; aproape rotundă. Crăpată ; lipsă 2 fragmente.
914. AR. tt' . Greut. 3,05 g. diam. 18 X 17 mm.
RIC, I I I , p. 93, nr. 497, an - 175.
C : slabă. Tocită ; aproape rotundă. Crăpată ; lipsă 2 fragmente.
915. AR. t . Greut. 3,05 g. diam. 18 X 16 mm.
RIC, I I I, p. 93, nr. 497, an - 175.
C : slabă. Tocită ; ovală. Crăpată ; lipsă 5 fragmente.
�16. AR. t . Greut. 2,86 g. diam. 17 X 16 mm.
RIC, I I I, p. 93, nr. 497, an - 175.
C : slabă. Tocită ; aproape rotundă ; crăpată.
Pe revers legenda este AUGSTI (sic) P I I FIL 1
·917. AR. t . Greut. 3,46 g. diam. 18 mm.
RIC, I I I , p. 93, nr. 500 (b), an - 175.
C : bună. Uşor tocită ; rău centrată ; inegal bătută ; aproape rotundă.
Crăpată ; lipsă 2 fragmente.
918. AR. tt' . Greut. 3,61 g. diam. 17 X 15 mm.
RIC, I I I, p. 93, nr. 502 (a), an - 175.
C : foarte slabă. Tocită ; rău centrată ; modul mic .
.919. AR. ,7 . Greut. 3,32 g. diam. 18,5 X 17 mm.
RIC, I I I , p. 93, nr. 502 (a), an - 175.
C : bună. Uşor tocită ; crăpată ; lipsă 2 mici fragmente.
"920. AR. ,7 . Greut. 3,04 g. diam. 19 X 18 mm.
R IC, I I I , p. 93, nr. 502 (a), an - 175.
.
C : bună. Uşor tocit,ă ; aproape rotundă. Crăpată ; lipsă 4 fragmente.
�21 . AR. ,? . Greut. 3,17. g. diam. 18,5 X 17 mm.
RIC, I I I, p. 93, nr. 502 (a), an - 175.
C : bună. Tocită ; erăpată ; lipsă un f�agment.
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922. AR. t . Greut. 3,26 g. diam. 17 X 16 mm.
.
RIC, I I I , p. 94, nr. 508 {a), an - 175.
C : slabă. Tocită ; rău centrată ; aproape rotundă.
923. AR. .j. Greut. 3,32 g. diam. 18 X 16 mm.
RIC, I I I , p. 94, nr. 508 {b), an - 175.
C: foarte slabă. Tocită ; rău centrată. Crăpată ; lipsă 3 fragmente
marginale.
924. AR . .j. . Greut. 3,70 g. diam. 19,5 X 17,5 mm.
RIC, I I I , p. 95, nr. 517 {c), an - 175.
C : fleur de coin. Elipsoidală.
•

Antoninus Pius : Marcus Aurelius ,

925. AR. 7' . Greut. 3,28 g. diam. 19 X 1 7,5 mm.
RIC, I I I , p. 79, nr. 422, anii 140- 144.
C : bună. Uşor tocită ; aproape rotundă. Crăpată ; lipsă 3 fragmente.
926. AR. li' . Greut. 3,17 g. diam. 17 mm.
RIC, I I I, p. 79, nr. 422, anii 140- 144.
C : bună. Tocită parţial ; inegal bătută ; aproape rotundă.
927. AR. li' . Greut. 3,37 g. diam. 17 X 16 mm.
RIC, III, p. 79, nr. 423 {a), anii 140---::- 1 44.
C : slabă. Tocită ; aproape rotundă. Crăpată ; li p să un fragment.
928. AR. li' . Greut. 3,43 g. diam. 18 X 1 7 mm.
RIC, I I I , p. 79, nr. 423 {a)., anii· 140� 144.
C : slabă. Tocită ; aproape rotundă. Crăpată ; lipsă un fragment.
929. AR. li' . Greut. 3,37 g. diam. 18 X 17 mm.
RIC, I I I, p. 79 , nr. 424 {a), anii 140- 144.
C : bună. Uşor tocită ; ştanţele uzate ; aproape rotundă. Crăpată ;
lipsă un fragment.
930. AR. 7' . Greut. 3,28 g. diam. 19 x 17,5 mm.
RIC, I I I , p. 79, nr. 424 {a), anii 140- 144.
C : slabă. Tocită puternic ; crăpată ; lipsă 6 fragmente.
931 . AR. 7' . Greut. 3,44 g. diam. 17 mm.
RIC, I I I , p. 79, nr. 424 {a), anii 140- 144.
C : slabă. Tocită ; aproape rotundă.
932. AR. 7' . Greut. 3,55 g. diam. 18 x 17 mm.
RIC, I I I, p. 79, nr. 424 (a), anii 140-144.
C : foarte bună. Uşor tocită ; inegal bătută ; .aproape rotundă.
933. AR. .j. . Greut. 3,41 g. diam. 19 x 18 mm.
RIC, I I I , p. 80, nr. 429 (a), anii 145 - (147 ?).
C : bună. Uşor tocită ; aproape rotundă. Crăpată ; lipsă 3 fragmente·
934 AR. 7' . Greut. 3,30 g. diam 18 X 17 mm
R IC, I I I , p. 80; nr. 429 (a), anii 145 - {147 ?).
C: bună. Uşor tocită ; rău centrată ; aproape rotundă.
935. AR. ,l' . Greut. 3,28 g. diam. 18,5 X 17,5 mm.
RIC, ' I I I; p. 80, nr. 429 (a), (anii 145 - (147 ?).
C : bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
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936. AR. .,/ . Greut. 3,55 g. diam. 18 X 17 mm.
RIC, I I I, p. 80, nr. 429 (a), anii 145 - (147 ?).
C : bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
937. AR .,/ . Greut. 3,34 g. diam. 19 X 17 mm.
RIC, I I I , p. 80, nr. 429 (a), anii 145 - ( 147 ?).
C : foarte bună. Uşor tocită ; inegal bătută ; lipsă un fragment.
938. AR. ? . Greut. 3,31 g. diam. 18 X 17 mm.
RIC, I I I, p. 80, nr. 429 (a), anii 145 - (147 ?).
C: bună. Uşor tocită ; aproape rotundă. Crăpată ; lipsă un frag
ment.
939. AR. .,/ . Greut. 3,80 g. diam. 17,5 X 16 mm.
RIC, I I I , p. 80, nr. 429 (a), anii 145 - (147 ?).
C : slabă. Tocită ; rău centrată pe avers. Crăpată ; lipsă un frag
ment.
940. AR. t Greut. 3,36 g. diam. 18 X 17 mm.
RIC, I I I , p. 81, nr. 433, anii 145 - (147 ?).
C : fleur de coin. Aproape rotundă ; crăpată ; lipsă un fragment
marginal.
941 . AR. .j. . Greut. 3,36 g. diam. 18,5 X 17 mm.
RIC, I I I, p. 81, nr. 437, anii 146- 147.
C : bună. Tocită ; aproape rotundă ; lipsă un fragment.
942. AR. .,/ . Greut. 3,31 g. diam. 19,5 X 17,5 mm.
R IC, I I I , p. 83, nr. 446, anii 1 48- 149.
C : foarte bună. Uşor tocită. Cercul periat are diam. 17,5 mm pe
revers şi 16,5 mm pe avers.
943. AR. .j. Greut. 3,29 g. diam. 19 X 16 mm.
RIC, I I I, p. 85, nr. 458, anii 1 52 - 1 53.
C : slabă. Tocită ; elipsoidală. Crăpată ; lipsă 4 fragmente.
944. AR. � . Greut. 2,87 g. diam. 18 X 17 mm.
RIC, I I I , p. 85, nr. 458, anii 152- 153.
C : slabă. Tocită ; aproape rotundă. Crăpată ; lipsesc 2 fragmente.
945. AR. .j. Greut. 3,03 g. diam. 17 X 16 mm.
RIC, I I I, p. 86, nr. 459 (a), anii 1 53-154.
C : slabă. Tocită ; rău centrată ; aproape rotundă. Crăpată ; lipsesc
2 fragmente.
946. AR. t . Greut. 3,13 g. diam. 20 X 19 mm.
RIC, I I I , p. 86, nr. 461 , anii 1 53- 154.
C : slabă. Tocită ; aproape rotundă ; modul mare. Crăpată ; lipsă
7 fragmente.
947. AR. t . Greut. 3,1 1 g. diam. 1 8 X 17 mm.
RIC, I I I , p. 87, nr. 466 (a), anii 155- 156.
C : bună. Uşor tocită ; lipsă un fragment. Aproape rotundă.
948. AR. .j. Greut. 3,35 g. diam. 18 X 17 mm.
RIC, I I I , p. 87, nr. 466 (a), anii 1 55-156.
C : slabă. Tocită ; rău centrată ; aproape rotundă. Crăpată ; lipsă
un fragment.
.

•

•
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949. AR. t . Greut. 3,17 g. diam. 18 mm.
RIC, I I I , p. 87, nr. 468, anii 155-156.
C : foarte bună. Uşor tocită ; aproape rotundă. Crăpată ; lipsă un.
fragment.
950. AR. '\. . Greut. 3,33 g. diam. 18 X 17 mm.
RIC, I I I , p. 87, nr. 468, anii 1 55 - 1 56.
C : foarte bună. Rău centrată ; aproape rotundă. Crăpată ; lipsă
2 fragmente.
951 . AR. t . Greut. 3,24 g. diam. 18 X 16 mm.
RIC, I I I , p. 88, nr. 470, anii 156-157 sau p. 89, nr. 475 (a), anii
1 57 - 158.
C : slabă. Tocită ; inegal bătută ; rău centrată.
952. AR. / . Greut. 3,12 g. diam. 1 7,5 X 16 mm.
RIC, I I I , p. 88, nr. 473, anii 156-157.
C: slabă. Tocită ; lipsă un fragment mare.
953. AR. / . Greut. 2,88 g. diam. 17 X 16 mm.
RIC, I I I , p. 89, nr. 475 (a), anii 157- 158.
C : foarte slabă. Tocită ; deformată ; ruptă marginal.
954. AR. t Greut. 2,97 g. diam. 18 X 16,5 mm.
RIC, I I I , p. 89, nr. 475 (b), anii 157- 158.
C : slabă. Tocită ; crăpată ; lipsă 2 fragmente şi marginea ruptă.
955. AR. t . Greut. 3,21 g. diam. 17,5 mm.
RIC, I I I, p. 91, nr. 482, anii 159- 160.
C : bună. Uşor tocită. ; aproape rotundă..
956. AR. t . Greut. 3,23 g. diam. 18 X 17 mm.
RIC, I I I, p. 91, nr. 483, anii 159- 160.
C : bună. Uşor tocită. ; aproape rotundă. Crăpată ; lipsă 3 fragmente.
957. AR. t . Greut. 3,21 g. diam. 18 x 17 mm.
RIC, I I I, p. 91, nr. 483, anii 1 59- 160.
C : slabă. Tocită ; aproape rotundă. Crăpată ; lipsă 3 fragmente.
.

Marcus A urelius
958. AR. t . Greut. 2,86 g. diam. 19 x 17,5 mm.
RIC, I I I, p. 214, nr. 3, an 161 (martie - decembrie).
C : bună. Tocită. Crăpată ; lipsă 4 fragmente.
959. AR. t Greut. 3,35 g. diam. 18 X 17 mm.
RIC, I I I , p, 214, nr. 4 (dar bustul împăratului cuirasat), an 161
(martie - decembrie).
C : foarte bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
960. AR. t . Greut. 2,63 g. diam. 18 mm.
R IC, I II, p. 216, nr. 37, anii 161 (decembrie) - 162 (decembrie).
C: fleur de coin. Rotundă.
961. AR. � . Greut. 3,31 g. diam. 18 mm.
RIC, I I I, p. 216, nr. 37, anii 161 (decembrie) - 162 (decembrie).
C: fleur de coin. Rotundă..
.
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962. AR. J. . Greut. 3,27 g. diam. 18 x 17 mm.
RIC, I I I , p. 217, nr. 48, anii 1 61 (decembrie)
162 (decembrie).
C : bună: Uşor tocită ; aproape rotundă.
963. AR. t . Greut. 3,17 g. diam. 17 mm.
R IC, I I I, p. 217, nr. 48, anii 161 (decembrie) - 162 (decembrie).
C : foarte bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
964. AR. � . Greut. 3,07 g. diam. 18 X 17 mm.
R IC, I I I , p. 217, nr. 50, anii 161 (decembrie) - 1 62 (decembrie).
C : foarte bună. Uşor tocită ; rău centrată ; aproape rotundă.
965. AR. J. . Greut. 3,10 g. diam. 17 mm.
R IC, I I I, p. 217, nr. 51, anii 161 (decembrie) - 1 62 (decembrie).
C : fleur de coin. Ştanţa reversului uzată ; rotundă.
966. AR. t . Greut. 3,39 g. diam. 19 X 17,5 mm.
RIC, I I I, p. 217, nr. 51, anii 161 (decembrie) - 1 62 (decembrie).
C : foarte bună. Uşor tocită ; aproape rotundă. Crăpată ; lipsă 3
fragmente marginale.
967. AR. t . Greut. 3,23 g. diam. 18 X 16,5 mm.
R IC, I I I, p. 217, nr. 51, anii 161 (decembrie) - 162 (decembrie).
C : bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
968. AR. t . Greut. 3,11 g. diam. 18 X 17 mm.
RIC, I I I, p. 218, nr. 58, anii 1 62 (decembrie) - 163 (decembrie).
C : fleur de coin. Aproape rotundă.
969. AR. t . Greut. 3,29 g. diam. 19 X 17,5 mm.
R IC, I I I, p. 218, nr. 64, anii 1 62 (decembrie) - 1 63 (decembrie).
C : fleur de coin.
970. AR. J. . Greut. 3,18 g. diam. 18,5 X 17,5 mm.
R IC, I I I, p. 218, nr. 67, anii 162 (decembrie) - 163 (decembrie).
C : bună. Tocită ; aproape rotundă. Crăpată ; lipsă un fragment.
971 . AR. t . Greut. 2,96 g. diam. 1 9 X 17 mm.
RIC, I I I, p. 218, nr. 68, anii 162 (decembrie)
1 63 (decembrie).
C : foarte bună. Inegal bătută ; crăpată ; lipsă 3 fragmente.
972. AR. J. . Greut. 3,34 g. diam. 18 mm.
R IC, I I I , p. 218, nr. 70, anii 162 (decembrie)
163 (decembrie).
C : fleur de coin. Ştanţa reversului uzată ; aproape rotundă.
973. AR. t Greut. 3,43 g. diam. 1 7 X 16 mm.
RIC, I I I, p. 219; nr. 81, anii 1 63 (decembrie) - 1 64 (decembrie).
C : slabă. Tocită ; aproape rotundă. Un fragment este rupt.
974. AR. � . Greut. 3,16 g. diam. 18 X 17 mm.
R IC, I I I, p. 219, nr. 81, anii 163 (decembrie) - 164 (decembrie).
'
C : bună. Tocită ; aproape rotundă ; crăpată.
975. AR. t . Greut. 3,1 1 g. diam. 18 X 16,5 mm.
RIC, I I I, p. 220, nr. 91, anii 163 (decembrie)
164 (decembrie).
C : fleur de coin.
976. AR. '\. . Greut. 3,09 g. diam. 17,5 x 16 mm.
RIC, I II , p. 220, nr. 92, anii 1 63 (decembrie) - 164 (decembrie).
•
C : bună. Tocită, mai ales pe revers.
·

-

·

-

-

.

-
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977. AR. .J. Greut. 3,26 g. diam. 18 X 1 7 mm.
RIC, I I I, p. 220, nr. 92, anii 163 (decembrie) - 164 (decembrie).
C : foarte bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
978. AR. t . Greut. 3,05 g. diam. 19 X 18 mm.
RIC, I I I , p. 221, nr. 103, anii 163 (decembrie) - 1 64 (decembrie).
C : slabă. Tocită ; aproape rotundă. Crăpată ; lipsă 3 fragmente.
979. AR. t . Greut. 3,25 g. diam. 17 mm.
RIC, I I I, p. 221, nr. 1 12, anii 163 (decembrie) - 164 (decembrie).
C : foarte bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
980. AR. .J. Greut. 3,44 g. diam. 18 X 17 mm.
RIC, I I I , p. 221 , nr. 1 13 a, anii 163 (decembrie) � 164 (decembrie).
C : foarte bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
981 . AR. t . Greut. 3,10 g. diam. 18 X 17 mm.
RIC, I I I, p. 222, nr. 1 19, anii 1 63 (decembrie) - 164 (decembrie).
C : foarte bună. Uşor tocită ; aproape rotundă. Lipsă un fragment.
982. AR. t . Greut. 3,15 g. diam. 19 X 17,5 mm.
RIC, I I I, p. 222, nr. 125, anii 164 (decembrie) - 165 (august).
C: foarte bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
983. AR. .J. . Greut. 3,09 g. diam. 19 X 17,5 mm.
RIC, I I I , p. 222, nr. 125, anii 164 (decembrie)
1 65 (august).
C: bună. Tocită puternic ; crăpată ; lipsă 2 fragmente.
984. AR. t . Greut. 3,21 g. diam. 17,5 X 16,5 mm.
RIC, I I I, p. 223, nr. 132, anii 164 (decembrie) - 165 (august).
C : bună. Tocită parţial ; rău centrată ; aproape rotundă.
985. AR. ti' . Greut. 3,31 g. diam. 18 X 17 mm.
RIC, I I I, p. 224, nr. 141, an 165 (august - decembrie).
C : foarte bună. Uşor tocită ; aproape rotundă ; lipsă un fragment.
986. AR. � . Greut. 3,10 g. diam. 19 X 1 8 mm.
RIC, I I I , p. 224, nr. 142, an 1 65 (august - decembrie).
C : bună. Uşor tocit ă ; aproape rotundă. Crăpată. Cercul periat
are diam. 16 mm.
987. AR. ti' . Greut. 3,40 g. diam. 20 X 18 mm.
RIC, I I I , p. 225, nr. 148, anii 165 (decembrie) - 1 66 (vară) .
C : fleur de coin. Crăpată ; lipsă 3 fragmente marginale.
988. AR. ti' . Greut. 3,25 g. diam. 19 X 1 7 mm.
RIC, I I I , p. 225, nr. 152, anii 165 (decembrie)
1 66 (vară) .
C : bună. Uşor tocită ; crăpată ; lipsă 4 fragmente.
989. AR. t . Greut. 3,17 g. diam. 18,5 X 17,5 mm.
RIC, I I I , p. 226 nr. 1 63, an 166 (vară - decembrie).
C : bună. Tocită ; aproape rotundă. Crăpată ; lipsă 2 fragmente.
990. AR. t . Greut. 3,22 g. diam. 19 mm.
RIC, I I I, p. 226, nr. 163, an 166 (vară - decembrie).
C: bună. Uşor tocită ; rotundă. Crăpată ; lipsă 2 fragrp.ente.
991 . AR. >/ . Greut. 3,19 g. diam. 19 X 18 mm.
RIC, I I I , p. 226, nr. 163, an 166 (vară - decembrie).
C : fQarte bună. Uşor tocită ; crăpată ; lipsă un fragment ; aproape
rotundă.
•

•

-

-
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992. AR. t . Greut. 3,04 g. diam. 19 X 18 mm.
R IC, I I I , p. 226, nr. 1 64, an 166 (vară - decembrie).
C : bună. Uşor tocită ; inegal bătută ; aproape rotundă.
993. AR. t . Greut. 3,15 g. diam. 18,5 X 17,5 mm.
RIC, I I I , p. 226, nr. 1 64, an 166 (vară - decembrie).
C : slabă. Tocită ; aproape rotundă.
994. AR. t . Greut. 3,34 g. diam. 19,5 X 18 mm.
R IC, I I I , p. 226, nr. 164, an 166 (vară - decembrie).
C : bună. Uşor tocită ; ştanţele uzate ; modul mare. Crăpată ; 3 frag
mente lipsă.
995. AR. t . Greut. 3,14 g. diam. 19 X 18 mm.
R IC, I I I , p. 227, nr. 1 7 1 , anii 166 (decembrie) - 167 (decembrie).
C : bună. Tocită ; aproape rotundă.
996. AR. t . Greut. 3,46 g. diam. 20 X 17,5 mm.
R IC, I I I , p. 227, nr. 1 76, anii 167 (decembrie) - 168 (februarie).
C : bună. Uşor tocită ; modul mare.
997. AR. t . Greut. 2,90 g. diam. 20 X 17,5 mm.
R IC, I I I, p. 227, nr. 178, anii 167 (decembrie) - 168 (februarie).
C : bună. Tocită ; modul mare.
998. A R. '\& . Greut. 3,16 g. diam. 19 X 18 rom.
R IC, I I I, p. 228, nr. 185, an 168 (februarie - decembrie).
C : bună. Uşor tocită ; aproape rotundă ; crăpată.
999. AR. t . Greut. 3,16 g. diam. 19 X 17 mm.
R IC, I I I, p. 228, nr. 185, an 1 68 (februarie - decembrie).
C : slabă. Uşor tocită ; inegal bătută ; elipsoidală. Crăpată ; lipsă
2 fragmente.
1 000. AR. t . Greut. 2,97 g. diam. 20 X 18 mm.
R IC, I I I , p. 228, nr. 1 86, an 1 68 (februarie - decembrie).
C : foarte bună. Uşor tocită ; modul mare. Crăpată ; lipsă 7 fragmente.
1 001. AR. t . Greut. 3,21 g. diam. 19 X 17 mm.
R IC, I I I , p. 228, nr. 191, an 168 (februarie - decembrie).
C : slabă. Tocită ; crăpată ; lipsă 3 fragmente.
1 002. AR. t . Greut. 3,03 g. diam. 20,5 X 1 8 mm.
R IC, I I I , p. 228, nr. 1 92, an 168 (februarie - decembrie).
C : fleur de coin. Modul mare ; crăpată ; lipsă 4 fragmente.
1 003. AR. t . Greut. 2,97 g. diam. 19,5 X 18 mm.
R IC, I I I, p. 228, nr. 192, an 168 (februarie - decembrie).
C : bună. Uşor tocită ; modul mare ; lipsă un fragment.
1 004. AR. -,1' . Greut. 3,29 g. diam. 18,5 X 1 7 mm.
R IC, I I I , p. 229, nr. 206, anii 168 (decembrie) - 169 (decembrie).
C : bună. Uşor tocită.
1 005. AR. � . Greut. 3,30 g. diam. 18 mm.
R IC, I I I , p. 229, nr. 209, anii 168 (decembrie) - 169 (decembrie) .
C : slabă. Uşor tocită ; rău centrată ; rotunăă.
1 006. A R. t . Greut. 3,14 g. diam. 18 x 17 rom.
R IC, III, p. 230, nr. 215, anii 1 69 (decembrie) - 1 70 (decembrie).
C : bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/

TEZAURUL DE D ENARI DE LA PURICENI

205

1 007. AR. + . Greut. 3,30 g. diam. 18 X 17 mm.
RIC, III, p. 230, nr. 216, anii 169 (decembrie) - 1 70 (decembrie).
C : slabă. Tocită ; rău centrată ; aproape rotundă.
1 008. AR. t . Greut. 3,29 g. diam. 18,5 X 17 mm.
RIC, I I I, p. 230, nr. 219, anii 169 (decembrie) - 1 70 (decembrie).
C : fleur de coin. Inegal bătută ; aproape rotundă.
1 009. AR. t Greut. 2,98 g. diam. 19 X 18 mm.
RIC, I I I, p. 230, nr. 222, anii 169 (decembrie) - 1 70 (decembrie).
C : slabă. Tocită ; aproape rotundă.
1 010. AR. ,/ . Greut. 3,42 g. diam. 18 X 17 mm.
R IC, I I I , p. 231 , nr. 234, anii 170 (decembrie) - 1 7 1 (decembrie).
C : foarte bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
1 011 . AR. + . Greut. 3,06 g. diam. 19 x 18 mm.
RIC, I I I , p. 233, nr. 259, anii 171 (decembrie) - 172 (decembrie).
C : slabă. Tocită ; aproape rotundă. Crăpată ; lipsă � fragmente.
1 012. AR. + . Greut. 3,39 g. diam. 19 X 18 mm.
RIC, I I I , p. 233, nr. 259, anii 171 (decembrie) - 172 (decembrie) .
. C : bună. Tocită ; aproape rotundă ; ştanţa revers ului uzată.
1 013. AR. t . Greut. 2,90 g. diam. 18 mm.
RIC, I I I , p. 233, nr. 261 , anii 171 (decembrie) - 172 (decembrie).
C : slabă. Tocită ; aproape rotundă. Crăpată ; lipsă 4 fragmente.
1 014. AR. + Greut. 3,50 g. diam. 19 X 18 mm.
RIC, I I I , p. 234, nr. 273, anii 172 (decembrie) - 1 73 (decembrie).
C : bună. Uşor tocită ; aproape rotundă. Crăpată ; lipsă 3 fragmente.
1 015. AR. t . Greut. 3,10 g. diam. 19,5 X 18 mm.
RIC, I I I , p. 234, nr. 278, anii 172 (decembrie) - 173 (decembrie).
C : slabă. Uşor tocită ; inegal bătută ; modul mare. Crăpată ; lipsă
un fragment.
1 016. AR. ;'- . Greut. 3,31 g. diam. 18,5 X 17,5 mm.
RIC, I I I , p. 235, nr. 285, anii 172 (decembrie) - 1 73 (decembrie).
C : slabă. Uşor tocită ; rău centrată ; aproape rotundă. Crăpată ;
lipsă 3 fragmente.
1 017. AR. t . Greut. 3,19 g. diam. 19 x 18 mm.
RIC, I I I , p. 235, nr. 288, anii 173 (decembrie) - 174 (iunie).
C: bună. Uşor tocită ; rău centrată ; aproape rotundă. Crăpată ;
3 fragmente. lipsă.
1 018. AR. '\.. Greut. 2,98 g. diam. 19,5 X 17 mm.
RIC, I I I , p. 236, nr. 299, an 174 (iunie - decembrie).
C : slabă. Tocită ; rău centrată ; erăpată ; lipsă 6 fragmente ; modul
mare.
1 019. AR. + . Greut. 2,94 g. diam. 18,5 X 16,5 mm.
RIC, I I I , p. 236, nr. 304, an 174 (iunie - decembrie).
C : foarte bună. Inegal bătută ; crăpată ; deformată.
1 020. AR. .j. Greut. 3,25 g. diam. 18,5 mm.
RIC, I I I , p. 237, nr. 31 1, anii 174 (decembrie) - 1 74 (toamnă).
C : fleur de coin. Rotundă.
.

.

•
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1 021 . AR. � . Greut. 2,50 g. diam. 19 X 17 mm.
R IC , I I I, p. 237, nr. 316, anii 1 74 (decembrie) - 175 (toamnă).
C : bună. Uşor tocită ; modul mare ; crăpată.
1 022. AR. t . Greut. 3,21 g. diam. 19 mm.
RIC , I I I, p. 237, nr. 316, anii 1 74 (decembrie) - 175 (toamnă).
C : foarte bună. Uşor tocită ; rotundă. Crăpată ; lipsă 4 fragmente
marginale.
1 023. AR. t . Greut. 2, 73 g. diam. 18,5 X 17 mm.
R IC, I I I, p. 238, nr. 320, anii 174 (decembrie) - 175 (toamnă).
C : bună. Tocită ; aproape rotundă. Crăpată ; lipsă 2 fragmente.
1 024. AR. t . Greut. 3,30 g. diam. 18 X 17 mm.
RIC, I I I , p. 239, nr. 333, an 175 (toamnă - decembrie).
C : foarte bună. Uşor tocită ; rău centrată ; aproape rotundă.
1 025. AR. � Greut. 3,46 g. diam. 18,5 rom.
RIC , I I I , p. 241 , nr. 359, anii 175 (decembrie) - 176 (decembrie).
C : foarte bună. Uşor tocită ; aproape rotundă ; lipsă un mic fragment.
1 026. AR. � Greut. 3,36 g. diam. 18,5 X 17 mm.
R IC, I II, p. 241 , nr. 359, anii 175 (decembrie) - 176 (de'c embrie).
C : foarte bună. Uşor tocită.
1 027. AR. t . Greut. 3,25 g. diam. 19 x 18 mm.
RIC, I I I , p. 242, nr. 369, anii 176 (decembrie) - 177 (toamnă).
C : bună. Tocită uşor ; aproape rotundă.
1 028. AR. � . Greut. 3,41 g. diam. 19 X 17,5 mm.
RIC , I I I, p. 242, nr. 377, anii 176 (decembrie) - 177 (toamnă).
C : bună. Uşor tocită ; rău centrată ; crăpată.
1 029. AR. t Greut. 3,20 g. diam. 18 mm.
RIC, I I I , p. 245, nr. 417, anii 176- 180.
C : fleur de coin. Rotundă.
.

.

.

Marcus A urelius : Divus Antoninus Pius
1 030. AR. � . Greut. 3,29 g. diam. 19 X 18 mm.
RIC, I I I , p. 247, nr. 429, an 161.
C: foarte bună. Uşor tocită ; ştanţele uzate. Crăpată ; lipsă 2 frag
mente. Aproape rotundă.
1 031. AR. .,/ . Greut. 3,27 g. diam. 19 X 18 mm.
RIC, 1 1 1 , p. 247, nr. 429, an 161 .
C : foarte bună. Uşor tocită ; ştanţele uzate ; aproape rotundă ;
rău centrată. Crăpată ; lipsă 2 mici fragmente.
1 032. AR. ')& . Greut. 3,06 g. diam. 20 X 18,5 mm.
RIC, III, p. 247, nr. 429, an 161.
C: slabă. Tocită ; ştanţa reversului uzată ; modul mare. Crăpată ;
lipsă 2 fragmente.
1 033. AR. ')& . Greut. 3,27- g. diam. 18 X 17 mm.
RIC, I I I , p. 247, nr. 431 , an 1 61 .
C : foarte bună. Uşor tocită ; aproape rotundă ; ştanţele ' uzate.
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1 034. AR. 'x . Greut. 3,03 g. diam. 19 X 1 7 mm.
RIC, I I I , p. 247, nr. 431 , an 161.
C: fleur de coin. Inegal bătută ; elipsoidală.
1 035. AR. .J, Greut. 3,16 g. diam. 19 X 18 mm.
RIC, I I I , p. 247, nr. 431, an 161.
C : foarte bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
1 036. AR. ,1' . Greut. 3,62 g. diam. 18 X 17 mm.
RIC, I I I , p. 247, nr. 431 , an 161.
C : foarte bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
1 037. AR. ti' . Greut. 3,31 g. diam. 18,5 X 17 mm.
RIC, I I I , p. 247, nr. 436, an 161.
C : bună. Uşor tocită ; crăpată ; lipsă 2 mici fragmente.
1 038. AR. � . Greut. 3,32 g. diam. 18 mm.
RIC, I I I , p. 247, nr. 438, an 161.
C : fleur de coin. Rotundă.
1 039. AR. .J, Greut. 3,03 g. diam. 18,5 x 17,5 mm.
RIC, I I I, p. 247, nr. 441 , an 161 .
C : fleur de coin. Aproape rotundă ; ştanţa revers ului uzată.
1 040. AR. .J, Greut. 3,52 g. diam. 18,5 X 17 mm.
RIC, I I I , p. 247, nr. 441, an 161.
C : foarte bună. Uşor tocită pe revers ; crăpată.
1 041 . AR. .J, Greut. 3,25 g. diam. 18 x 1 6,5 mm.
RIC, I I I, p. 247, nr. 441, an 161.
C: foarte bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
1 042. AR. t . Greut. 3,02 g. diam. 18 X 17 mm.
RIC, I I I, p. 247, nr. 441, an 161.
C : bună . . Uşor tocită ; aproape rotundă.
1 043. AR. ti' . Greut. 2,83 g. diam. 18 mm.
RIC, I I I , p. 247, nr. 441 , an 161.
C : bună. Uşor tocită ; aproape rotundă ; lipsă 2 fragmente.
•

•

•

•

Marcus A urelius : Lucius Verus
1 044. AR. t . Greut. 3,16 g. diam. 18 X 16,5 mm.
RIC, I I I , p. 251 , nr. 463, an 161 (martie - decembrie).
C : foarte bună. Uşor tocită.
1 045. AR. .J, Greut. 3,27 g. diam. 17 mm.
RIC, I I I , p. 251, nr. 463, an 1 61 (martie - decembrie).
C : bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
1 046. AR. ti' . Greut. 3,16 g. diam. 18 X 17 mm.
RIC, I I I , p. 253, nr. 482, anii 161 (decembrie)
1 62 (decembrie).
C : bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
1 047. AR . .J, . Greut. 2,98 g. diam. 19 X 17 mm.
RIC, I II , p. 253, nr. 482, anii 161 (decembrie)
162 (decembrie).
C : bună. Uşor tocită.
1 048. AR. t . Greut. 3,03 g. diam. 17 mm.
R IC, I I I , p. 253, nr. 482, anii (decembrie)
162 (decembrie).
C : slabă. Tocită ; rău centrată ; rotundă.
•

-

-

-
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1 049. AR. t . Greut. 3,05 g. diam. 19 X 17 mm.
RIC, I I I , p. 253, nr. 483, anii 161 (decembrie) - 162 (decembrie).
C : bună. Uşor tocită ; crăpată ; lipsă 2 fragmente.
1 050. AR. t . Greut. 3,29 g. diam. 18 X 17 mm.
R IC, I I I , p. 253, nr. 484, anii 161 (decembrie) - 162 (decembrie).
C : foarte bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
1 051. AR. .J. Greut. 2,90 g. diam. 18 X 17 mm.
RIC, I II , p. 253, nr. 491 , anii 162 (decembrie) - 163 (toa mnă).
C : bună. Uşor tocită ; aproape rotundă ; lipsă un fragment.
1 052. AR. .J. Greut. 3,39 g. diam. 18 X 17 mm.
RIC, I I I, p. 253, nr. 491 , anii 162 (decembrie) - 1 63 (toamnă).
C : foarte bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
1 053. AR. t . Great. 3,17 g. diam. 17 mm.
RIC, I II , p. 254, nr. 501, an 163 (toamnă -.... decembrie).
C : bună. Uşor tocită ; aproape rotundă ; lipsă un fragment.
1 054. AR. t . Greut. 3,25 g. diam. 18 X 16,5 mm.
R IC, I I I , p. 254, nr. 505, an 163 (toamnă - decembrie).
C : foarte bună. Uşor tocită.
1 055. AR. t . Greut. 3,24 g. diam. 18 mm.
RIC, I I I, p. 255, nr. 515, anii 163 (decembrie) - 164 (decembrie).
C : bună. Uşor tocită, mai ales pe revers ; rotundă.
1 056. AR. t . Greut. 3,06 g. diam. 19 X 17,5 mm.
R IC, I I I , p. 255, nr. 515, anii 163 (decembrie) - 164 (decembrie).
C : slabă. Tocită, mai ales pe revers. Cercul periat are diam. 16 mm.
1 057. AR. t . Greut. 3,25 g. diam. 18 X 16,5 mm.
RIC, I I I , p. 257, nr. 537, anii 164 (decembrie) - 165 (august).
C : bună. Uşor tocită ; erăpată ; lipsă 3 fragmente.
1 058. AR. � . Greut. 3,25 g. diam. 19,5 X 17 mm.
RIC, I I I , p. 258, nr. 548, anii 165 (decembrie) - 166 (vară) ; dar,
pe avers, bustul este drapat şi cuirasat ca la nr. 547 (AU).
C : foarte bună. Uşor tocită ; lipsă un fragment marginal ; modul
mare.
1 059. AR. t . Greut. 3,06 g. diam. 18 X 16 mm.
R IC, I I I , p . 259, nr. 561 , an 166 (vară - decembrie).
C : bună. Uşor tocită ; rău centrată pe avers ; crăpată.
1 060. AR. t . Greut. 3,32 g. diam. 18,5 X 17,5 mm.
RIC, I I I , p. 259, nr. 561, an 166 (vară - decembrie).
C : bună. Tocită ; aproape rotundă.
1 061. AR. .J. Greut, 3,19 g. diam. 18 x 17 mm.
RIC, I I I , p . 261 , nr. 595, anii 168 (decembrie)
1 69 (ianuarie).
C : slabă. Tocită ; rău centrată ; aproape rotundă. Lipsă un fragment .
•

•

•

-

.lrl. A urelius : Divzts L. Verus
1 062. AR. t . Greut. 3,03 g. diam. 19 x 18 mm.
RIC, I I I , p. 262, nr. 596 a, an 169 ?
C : bună. Uşor tocită ; aproape rotundă. Crăpată ; lipsă 2 fragmente.
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1 063. AR. ? . Greut. 3,02 g. diam. 19 X 18 mm.
R IC, I I I , p . 262, nr. 596 b, an 169 ?
C : foarte bună. Uşor tocită ; aproape rotundă. Crăpată ; lipsă un
fragment marginal.

M. A urelius : Commodus
1 064. AR. t . Greut. 3,25 g. diam. 19 X 18 mm.
RIC, I I I , p. 264, nr. 626, an 177.
C : foarte bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
1 065. AR. t . Greut. 2, 76 g. diam. 18,5 X 17 mm.
RIC, I I I , p. 268, nr. 666, an 179 (primăvara).
C : slabă. Tocită, mai ales pe revers. Crăpată ; lipsă 2 fragmente.

M. A urelius : Faustina II
1 066. AR. tf' . Greut. 3,21 g. diam. 19 x 18 mm.
RIC, I I I , p. 268, nr. 669, anii 161- 180.
·c : bună. Uşor tocită ; aproape rotundă. Crăpată ; lipsă 2 fragmente.
1 067. AR. ? . Greut. 3,49 g. diam. 19 X 18 mm.
RIC, I I I , p. 268, nr. 669, anii 161 - 180.
C: foarte bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
1 068. AR. t . Greut. 3,51 g. diam. 18 X 17 mm.
R IC, I I I , p. 268, nr. 669, anii 161 - 180.
C : fleur de coin. Aproape rotundă.
1 069. AR. tf' . Greut, 3,01 g. diam. 18 mm.
RIC. I I I , p. 268, nr. 676, anii 161 - 1 80.
C : bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
1 070. AR. t . Greut. 3,14 g. diam. 18 mm.
RIC, I I I , p. 269, nr. 677, anii 161 - 180.
C : bună. Tocită ; rotundă.
1 07 1. AR. ? . Greut. 3,35 g. diam. 19 X . 18 mm.
RlC, I I I , p. 269, nr. 677, anii 161 - 180.
C : slabă. Tocită ; ştanţele uzate ; aproape rotundă.
1 072. AR. t Greut, 3,47 g. diam. 19 mm.
RIC. I I I , p. 269, nr. 677, anii 161- 180.
C : slabă. Uşor tocită ; aproape rotundă ; lipsă un fragment.
1 073. AR. t . Greut, 3,10 g. diam. 19 mm.
RIC, I I I , p. 269, nr. 683 (Fortuna are o nuia, arătînd spre globul
de la picioarele sale ; in RIC are cirmă 1), anii 161 .,.- 180.
C : foarte bună . . Uşor tocită ; rotundă. C ·ăpată ; lipsă un fragment.
1 074. AR. t . Greut . 3,33 g. diam. 18 X 17 mm.
R IC, I I I , p. 269, nr. 688, anii 161- 180.
C : bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
1 075. AR. + Greut. 3,39 g. diam. 18 X 17 mm.
RIC, I I I , p. 269, nr. 688, anii 161 - 180.
C : bună. Tocită ; rău centrată ; aproape rotundă.
.

.
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1 076. AR. .j. Greut. 3,23 g. diam. 18 X 16 mm.
RIC, I I I , p. 270, nr. 695, anii 161 - 180.
C : bună. Tocită ; rău centrată.
1 077. AR. .j. Greut. 3,19 g. diam. 18,5 x 17 mm.
R IC, I I I , p. 270, nr. 695, anii 161 - 180.
C : bună. Tocită, mai ales pe revers.
1 078. AR. .j. Greut. 3,29 g. diam. 18,5 x 17 mm.
RlC, I I I , p. 270, nr. 695, anii 161 - 180.
C : bună. Uşor tocită pe revers.
1 079. AR. .j. Greut. 3,36 g. diam. 16,5 mm.
RIC, I I I , p. 270, nr. 696, anii 161- 180.
C : slabă. Uşor tocită ; rotundă ; modul mic .
1 080. AR. � - Greut. 3,30 g. diam. 17,5 x 16,5 mm.
RIC, I I I , p. 270, nr. 696, anii 161- 180.
C : bună. Uşor tocită ; ştanţa reversului uzată ; aproape rotu ndă.
1 081. AR. .j. Greut. 3,09 g. diam. 18 X 16,5 mm.
RIC, I I I , p. 270, nr, 696, anii 161 -180.
C : foarte bună. Uşor tocită ; lipsă un fragment marginal.
1 082. AR. .j. Greut. 3,30 g. diam. 19 x 17 mm.
RIC, I I I , p. 270, nr. 698, anii 161 - 180.
C : foarte bună. Uşor tocită.
1 083. AR. .j. Greut. 3,63 g. diam. 18 X 17 mm.
RIC, I I I , p. 270, nr. 698, anii 161 - 180.
C : foarte bună. Uşor tocită ; aproape rotundă. Crăpată ; lipsă 2
fragmente.
1 084. AR. ,j.. Greut. 2,98 g. diam. 18 X 17 mm.
RIC, I I I , p. 270, nr. 698, anii 161 - 180.
C : foarte bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
1 085. AR. .j. . Greut. 3,11 g. diam. 19 X 17 mm.
RIC, I I I . p. 270, nr. 701 , anii 161- 180.
C : bună. Tocită.
1 086. AR. � . Greut. 3,21 g. diam. 19 X 18 mm.
RIC, I I I , p. 270, nr. 701 , anii 161 - 180.
C : foarte bună. Uşor tocită ; aproape rotundă ; lipsă un fragment.
1 087. AR. � . Greut. 3,26 g. diam. 18 x 17 mm.
RIC, I I I , p. 270, nr. 701 , anii 161 - 180.
C : foarte bună. Uşor tocită ; aproape rotundă. Crăpată ; 3 frag
mente lipsă.
1 088. AR . .j. . Greut, 3,45 g. diam. 19 x 17,5 mm.
RIC, I I I, p. 270, nr. 706, anii 161 - 180.
C : slabă. Tocită ; crăpată ; lipsă 5 fragmente.
1 089. AR. t . Greut. 3,19 g. diam. 18 X 16,5 mm.
R IC, I I I , p. 271 , nr. 7 10, anii 161 - 180.
C : foarte bună. Uşor tocită.
1 090. AR. IL' . Greut. 3,21 g. diam. 17,5 X 16,5 mm.
R IC, I I I, p. 271, nr. 712, anii 161 - 180.
C : bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
•

•

•

•

•

•

•

•
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1 091 . AR. t . Greut. 3,20 g. diam. 18,5 X 1 7 mm.
RIC, I I I , p. 271 , nr. 7 12, anii 161 - 180.
C : foarte bună. Uşor tocită ; inegal bătută ; aproape rotundă ;
crăpată ; lipsă 2 fragmente.
1 092. AR. � . Greut. 3,45 g. diam. 19 X 17 mm.
RIC, I I I , p. 271 , nr. 712, anii 161 - 180.
C : foarte bună. Uşor tocită ; lipsă un fragment marginal.
1 093. AR. ,/ . Greut. 3,00 g. diam. 18 x 17 mm.
RIC, I I I , p. 27 1 , nr. 712, anii 161 - 180.
C : fleur de coin. Lipsă un mic fragment marginal.
1 094. AR. t . Greut. 3,13 g. diam. 17 mm.
RIC, I I I , p. 271 , nr. 712, anii 161 - 180.
C : fleur de coin. Inegal bătută ; rotundă.
1 095. AR. t Greut. 3,32 g. diam. 20 X 17 mm.
RIC, I I I , p. 27 1 , nr. 715, anii 161 - 180.
C : slabă. Tocită ; ovală. Crăpată ; 4 fragmente lipsă.
1 096. AR. t . Greut. 2,91 g. diam. 19 X 17 mm.
RIC, I I I , p. 27 1 , nr. 715, anii 161- 180.
C : foarte slabă. Tocită şi lovită ; rău centrată. 2 fragmente mar
ginale rupte.
1 097. AR. t . Greut. 3,11 g. diam. 18,5 X 17,5 mm.
RIC, I I I , p. 272, nr. 729, anii 161 - 180.
C : bună. Uşor tocită ; aproape rotundă. Crăpată ; 3 fragmente
lipsă.
1 098. AR. t . Greut. 3,55 g. diam. 19 x 18 mm.
RIC, I I I , p. 272, nr. 734, anii 161- 180.
C : bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
1 099. AR. t . Greut. 3,47 g. diam. 19 X 17,5 m m .
RIC, I I I, p. 272, nr. 737, anii 1 61 - 180.
C : bună. Uşor tocită.
·

.

M. A urelius : Diva Faustina 11
1 100. AR. t . Greut, 3,24 g. diam. 18 x 17 mm.
RIC, I I I, p. 273, nr. 740, anii 176- 180.
C : slabă. Tocită ; aproape rotundă. Crăpată ; lipsă 3 fragmente.
1 1 01. AR. t . Greut. 2,77 g. diam. 17,5 X 16 mm.
RIC, I I I , p. 273, nr. 744, anii 176- 180.
C : slabă. Tocită ; rău centrată ; crăpată.
1 102. AR. ,/ . Greut. 3,03 g. diam. 19,5 X 1 7 mmm .
RIC, I I I , p . 273, nr. 744, anii 176-180.
C : slabă. Tocită ; rău centrată ; ovală. Crăpată ; lipsă 2 fragmente.
1 1 03. AR. ,/ . Greut. 3,21 g. diam. 18 mm.
RIC, I I I , p. 273, nr. 744, anii 1 76-180.
C : bună. Uşor tocită ; crăpată ; rotundă.
1 104. AR. t . Greut; 2,88 g. diam. 19 X 17,5 mm.
RIC, I I I, p. 273, nr. 744, anii 176- 180.
C : bună. Uşor tocită ; ovală. Crăpată ; lipsă 2 fragmente.
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1 105. AR. t/ . Greut. 3,33 g. diam. 18 X 17 mm.
R IC, I I I , p. 273, nr. 745, anii 176- 180.
C : bună. Uşor tocită ; aproape rotundă ; crăpată ; lipsă un fragment.

M. A urelius : Lucilla
1 106. AR. t . Greut. 3,33 g. diam. 19,5 X 17 mm.
RIC, I I I, p. 274, nr. 758, an - 183.
C : foarte bună. Uşor tocită ; modul mare. Crăpată ; lipsă un fragment.
1 107. AR. t . Greut. 2,93 g. diam. 18 X 17 mm.
RIC, I I I, p. 275, nr. 769, an
183.
C : foarte bună. Uşor tocită ; aproape rotundă. Crăpată ; 2 frag
mente lipsă.
1 108. AR. � . Greut. 2,60 g. diam. 19 X 18 mm.
RIC, I I I , p. 275, nr. 769, an
183.
C : fleur de coin. Aproape rotundă ; crăpată ; lipsă 4 fragmente.
1 109. AR. t . Greut. 3,45 g. diam. 19 X 17,5 mm.
RIC, I I I , p. 275, nr. 770, an - 183.
.
C : bună. Uşor tocită ; ştanţele uzate ; ovală. Crăpată ; lipsă 2 frag
mente.
1 1 10. AR. t . Greut. 3,19 g. diam. 20 X 18 mm.
RIC, I I I , p. 275, nr. 773, an - 183.
C : bună. Uşor tocită : modul mare. Crăpată ; l ipsă un fragment.
1 1 1 1 . AR. t . Greut. 3,29 g. diam. 20 X 18,5 mm.
RIC, I I I , p. 276, nr. 780, an - 183.
C : bună. Uşor tocită ; modul ma1·e. Crăpată ; lipsă 8 fragmente.
1 1 12. AR. � . Greut. 3,05 g. diam. 17,5 mm.
RIC, I I I , p. 276, nr. 781, an - 183.
C : bună. Uşor tocit ă ; rău centrată ; rotundă.
1 1 13. AR. t . Greut. 3,16 g. diam. 19 X 18 mm.
RIC, I I I , p. 276, nr. 784, an - 183.
C : slabă. Tocită ; aproape rotundă.
1 1 14. AR. t . Greut. 3,31 g. diam. 18,5 x 17,5 mm.
RIC, I I I , p. 276, nr. 784, an - 183.
C : slabă. Tocită ; aproape rotundă ; crăpată.
1 1 15. AR. t . Greut. 3,12 g. diam. 18 x 17 mm.
RIC, I I I, p. 276, nr. 786, an - 183.
C : bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
1 1 16. AR. t . Greut. 3,16 g. diam. 18 mm.
RIC, I I I , p. 276, nr. 786, an - 183.
C : bună. Uşor tocită ; rotundă.
1 1 1 7 . AR. t Greut. 3,27 g. diam. 18 mm.
RIC, I I I , p. 276, nr. 786, an - 183.
C : slabă. Tocită, mai ales pe revers ; rotundă.
1 1 18. AR. t . Greut. 3,16 g. diam. 19 x 17 mm.
R IC, I I I , p. 276, nr. 788, an
183.
C : bună. Uşor tocită ; crăpată ; 2 mici fragmente lipsă.
-

-

.

-

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

TEZAURUL DE DENARI DE LA PURICENI

213·

1 1 1 9. AR. t Greut. 3,1 5 g. diam. 19 X 16 mm
RIC, I I I , p. 276, nr. 788, an
183.
C : slabă. Tocită ; elipsodială. Crăpată ; lipsă 2 fragmente.
.

-

Commodus

1 120. AR. t . Greut. 2,95 g. diam. 19 X 17 mm.
RIC, I I I , p. 368, nr. 19 A(a), an 181.
C : fleur de coin. Rău centrată pe avers.
1 1 21. AR. � . Greut. 3,20 g. diam. 19 X 18 mm.
RIC, I I I, p. 368, nr. 19 A(a), an 181.
C : bună. Uşor tocită ; aproape rotundă. Crăpată ; 2 fragmente·
lipsă.
1 122. AR. ? . Greut. 2,95 g. diam. 19 X 18 mm.
R IC, I I I , p. 368, nr. 22 A(a), an 181.
C : bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
1 1 23. AR. � . Greut. 2,88 g. diam. 19 X 17 mm.
R IC, I I I , p. 369, nr. 26 B(a), anii 181- 182.
C : fleur de coin. Rău centrată.
1 124. AR. .J. Greut. 2,94 g. diam. 18,5 X 16,5 mm.
RIC, I I I , p. 369, nr. 28 B(a), anii 181 -182.
C : slabă. Tocită ; rău centrată ; 2 fragmente marginale rupte.
1 125. AR. ,j. . Greut. 2,78 g. diam. 19,5 X 18,5 mm.
RIC, I I I , p. 369, nr. 29 B(a), anii 181 - 182.
C : foarte bună. Inegal bătută ; aproape rotundă ; modul mare.
Crăpată ; 5 fragmente lipsă.
1 1 26. AR. ,j. . Greut. 2,52 g. diam. 18 X 16,5 mm.
RIC, I I I , p. 371, nr. 47 A(a), an 183 (prima emisiune).
C : bună. Uşor tocită ; rău centrată. Crăpată ; lipsă 5 fragmente
marginale.
1 127. AR. ,j. . Greut. 3,13 g. diam. 17 X 15 mm.
RIC, I I I , p. 573, nr. 72 sau p. 574, nr. 82, anii 183- 184.
C : slabă. Tocită ; rău centrată ; ovală ; modul mic. Lipsă un frag
ment.
1 128. AR. ,j. Greut. 3,09 g. diam. 18 mm.
RIC, I I I , p. 374, nr. 79, anii 183-184.
C : Slabă. Tocită ; rotundă. Crăpată ; lipsă 3 fragmente.
1 1 29. AR. t . Greut. 2,88 g. diam. 18,5 X 17 mm.
R IC, I I I , p .. 374, nr. 82, anii 183- 184.
C : slabă. Tocită ; rău centrată ; aproape rotundă. Crăpată ; lipsă
3 fragmente.
1 130. AR. t Greut. 2,96 g. diam. 18 x 17 mm.
RIC, I I I , p. 374, nr. 84, anii 183 - 184.
C : bună. Tocită ; aproape rotundă. Crăpată ; lipsă 2 fragmente.
1 131. AR. ,j. Greut. 3,62 g. diam. 18 X 17 mm.
RIC, I I I, p. 375, nr. 87, anii 183 - 184.
C : fleur de coin. Aproape rotundă.
•

•

•
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1 132. AR. t . Greut. 3,51 g. diam. 18 mm.
RIC, I I I, p. 376, nr. 95 C(a), an 184.
C : bună. Uşor tocită ; aproape rotundă. Crăpată ; lipsă 2 fragmente.
1 133. AR. o/ . Greut. 3,52 g. diam. 19 X 17 mm.
RIC, I I I , p. 377, nr. 103 C(a), anii 184- 185.
C : slabă. Ţocită ; rău centrată.
1 134. AR. t . Greut. 2,52 g. diam. 17 mm.
RIC, I I I , p. 379, nr. 1 17 D(a), an 186 (prima emisiune).
C : slabă. Tocită parţial ; inegal bătută ; rău centrat ; rotundă.
1 135. AR. 1' . Greut. 2,61 g. diam. 17 mm.
RIC, I I I, p. 381, nr. 136 D(a), an 186 (prima emisiune).
C : slabă. Uşor tocită ; aproape rotundă. Crăpată ; lipsă 3 fragmente.
1 136. AR. t . Greut, 2,84 g. diam. 17 X 16 mm.
RIC, I I I , p. 383, nr. 1 55, anii 186-187.
C : bună. Uşor tocită ; aproape rotundă ; crăpată.
1 137. AR. t . Greut. 2,47 g. diam. 18 mm.
R IC, I I I , p. 382, nr. 146 (a), anii 186- 187.
C : slabă. Tocită ; rotundă ; 5 fragmente marginale rupte.
1 138. AR. t . Greut. 2,56 g. diam. 19 X 17 mm.
RIC, I I I, p. 383, nr. 160 (a), anii 186-187.
C : slabă. Tocită ; rău centrată ; inegal bătută. Crăpată ; 8 fragmente
lipsă.
1 139. AR. 1' . Greut. 2, 70 g. diam. 18 mm.
RIC, I I I , p. 384, nr. 164 (a), anii 187- 188.
C : slabă. Tocită ; rău centrată ; crăpată ; rotundă.
1 140. AR. 1' . Greut. 2,85 g. diam. 17 X 15 mm.
R IC, I I I , p. 387, nr. 193, anii 186-189.
C : slabă. Tocită ; rău centrată ; modul mic. Crăpată ; 2 fragmente
lipsă.
1 141. AR. t . Greut. 2,86 g. diam. 19 x 17 mm.
R IC, I II , p. 390, nr. 220 (a), anii 190- 191.
C: slabă. Tocită ; crăpată ; 5 fragmente marginale lipsă.
1 142. AR. o/ . Greut. 2,74 g. diam. 18 X 17 mm.
RIC, I I I , p. 390, nr. 220 (a), anii 190 - 191.
C : slabă. Tocită ; o bucată din suprafaţa aversului ruptă arată
un miez din metal inferior in interiorul monedei (cositor ?) ; aproape
rotundă.
1 143. AR. t Greut. 2,80 g. diam. 17 X 16 mm.
RIC, I I I, p. 393, nr. 237, an 192.
C : slabă. Tocită ; rău centrată ; modul mic ; aproape rotundă.
Un fragment este lipsă.
·

.

Commodus : Divus M. A urelius

·1 144. AR. 1' . Greut. 2,90 g. diam. 1 8 mm.
RIC, I I I , p. 398, nr. 275, an 180 ( ?).
C : bună. Uşor tocită ; rotundă. Crăpată ; lipsă 3 fragmente.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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1 145. AR. t . Greut. 3,35 g. diam. 19,5 X 1 8 mm.
RIC, I I I , p. 398, nr. 275, an 1 80 ( ?).
C : bună. Tocită ; ştanţele uzate ; modul mare. Crăpată·; lipsă 3
fragmente.
Commodus : Crispina

1 146. AR. t . Greut. 3,51 g. diam. 18 X 17 mm.
RIC, I I I , p. 399, nr. 279, an - 183.
C : foarte bună. Uşor tocită ; aproape . rotundă.
1 147. AR. t . Greut. 3,64 g. diam. 1 7,5 X 16,5 mm.
RIC, I I I , p. 399, nr. 281 , an - 183. .
C : bună. Uşor tocită ; ştanţele uzate ; rău centrat ă ; aproape
,
rotundă.
1 148. AR. � . Greut. 2,20 g. diam. 18,5 X 17,5 mm.
RIC, I I I, p. 399, nr. 284, an - 183�
C : bună. Inegal bătută ; rău centrată ; aproape rotundă.
1 149. AR. ;t . Greut. 2,82 g. diam. 18,5 X 17,5 mm.
RIC, I I I , p. 399, nr. 284, an - 183.
C : bună. Uşor tocită ; aproape rotundă. Crăpată ; lipsă 3 frag
mente.
1 150. AR. t . Greut. 3,47 g. diam. 18,5 X 17,5 mm.
1
R IC, I I I , p. 399, nr. 286 a, an - 183.
C : foarte bună. Uşor tocită ; aproape rotundă.
1 151. AR. t Greut. 2,60 g. diam. 19 X 17 mm.
RIC, I I I , p. 399, nr. 286 a, an - 183.
C : bună. Uşor tocită ; ştanţele uzate.
1 152. AR. � . Greut. 3,03 g. diam. 19 X 18 mm.
RIC, I I I , p. 399, nr. 286 a, an - 183.
C : foarte bună. Uşor tocită ; rău centrată ; aproape rotundă.
1 153. 'AR. t/ . Greut. 3,03 g. diam. 18 X 16,5 mm.
RIC, I I I , p. 399, nr. 286 a, an - 183.
C : bună. Uşor tocită' ; ştanţele uzate.
1 154. AR. t . Greut. 3,36 g. diam. 18 mm.
RIC, I II , p. 399, nr. 288, an - 183.
C : bună. Uşor tocită ; rău centrată ; rotundă.
.

.

Septimius Severus

1 155. AR. t . Greu L 3,32 g. diam. 18,5 X 17 mm.
RIC, IV (partea I}, p. 93, nr. 14, anii 193 (9 decembrie} - 194 ( ?).
C : bună. Tocită ; rău centrată ; ovală.
1 156. AR. t . Greut. 3,25 g. diam. 17 X 16 mm.
RIC, IV (partea 1 } , p. 145, nr. 408, anii 194- 195.
C : bună. Rău centrată ; modul mic ; aproape rotundă.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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Hibridă : Hadrian - M. A urelius

1 157. AR. .,/ . Greut. 2,95 g. diam. 18 X 17 mm.
Pentru avers ; : RIC, I I, p. 366-378, nr. 224-329, anii 134- 138 ;
pentru revers : RIC, I I I , p. 223, nr. 132-133, anii 164 (decembrie) 
- 165 (august).
C : bună. Uşor tocită ; inegal bătută ; aproape rotundă.
Hibridă : Antoninus Pius - M. A urelius

1 158. AR. .} Greut. 2,57 g. diam. 18 X 17 mm.
Pentru avers : RIC, I I I, p. 47-48, anii 148-149 ; pentru revers :
RIC, I I I, p. 226, nr. 164, an 166 (vară - decembrie).
C : slabă. Uşor tocită ; ştanţele uzate ; aproape rotundă. Crăpată ;
2 fragmente lipsă. Cercul periat redat cu stlngăcie. Metalul este
de calitate inferioară.
.

Neidentificată : probabil Vespasianus - Domitianus ( ? )

1 159. AR. '\. . Greut. 3,38 g . diam. 1 9 X 1 5 mm.
RIC, I I , p. 42, nr. 238, an 76 ?
C : foarte slabă. Foarte tocită ; complet ilizibilă ; elipsoidală.
TA BELUL NR. 1

Nr.
crt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

Impăratul şi membrii
familiei imperiale.

Nero
Galba
otho
Vitellius
Vespasianus
Titus
Domitianus
Nerva
Traianus
Hadrianus
Antoninus Pius
M. Aurelius
Commodus
Septimius Severus
Moneda hibrida şi
neidentificata

1 Anii de domnie

1

54- 68
68- 69
69
69
69- 7 9
79- 81
81- 96
96- 97
97-117
117-138
138-161
1 61-180
1 80-192
193-211

Numărul
Anii intre care
de exemplare Prose datează
monedele din
an/ centaj
tezaur
Total Pe
domnie

1

63- 68
68- 69
69
69
69- 79
79- 81
81- 96
96- 97
97-1 1 7
1 1 7-138
1 38-161
1 61-180
1 81-192
193-195
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12
3
6
16
164
24
39
20
199
206
268
162
35
2
3

2
1 ,5
6
16
14,9
8
2,43
10
9,48
9,36
11,17
8,1
2,69
0,66

1 ,04
0,26
0,52
1,38
14,15
2,07
3,36
1,73
17,17
1 7,86
23,12
13,98
3,02
0,17
0,26
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TABELUL NR. Il

.Nr.

crt.

1
2
3
4

5
6
?

8
9
10
11
12
13
14
15

�umărul de monede cu greutatea
Greutatea
considerată
în grame
Greu
taÎmpăratul şi membrii
1
tea
familiei imperiale.
Sub norPeste
medie Normală
(3,41mală
normală Minimă Maximă
2,80 g) (-2,80 g) ( + 3,41 g)
Ne ro
Gal ba
Otho
Vitellius
Vespasianus
Titus
Domitianus
Nerva
Traianus
Hadrianus
Antoninus Pius
M. Aurelius
Commodus
Septimius Severus
Monede hibride şi
neiden tificate

3 ,08
3,11
3,13
3,05
3,02
3,09
3,17
3,15
3,15
3,17
3,16
3,19
3,08
3,29

g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g

2,97 g

11
3
6
15
1 57
24
34
18
177
17 '•
228
139
19

1
6

1

1
1
9
12
14
6
10

4
1
13
20
26
17
6

2

1

2

1

2,65
2,89
3,07
2,21
2,71
2,89
2,30
2,74
2,48
2,44
2,43
2,50
2,20
3,25

3,27
3,22
3,16
3,27
3,42
3,35
3,54
3 ,45
3,61
3,71
4,04
3,62
3,64
3,32

2,57

3,38

NOTE
Puriceni este vechea denumire a satului Poiana Mărului. azi lnglobat la satul Borleşti.
Mulţumim călduros colegului Aurel Buzilă pentru i nformaţiile furnizate şi, mai ales,
pentru faptul că ne-a cedat pentru studiu acest tezaur.
1 Achiziţionarea tezaurului a avut loc in ziua de 3 noiembrie 1962, aşa Incit mult timp
s-a crezut cA. însuşi tezaurul a fost descoperit in acel an.
3 Mihai David, Relieful regiunei subcarpatice din districtele Neamţ şi Bacdu
(Evoluţia sa
morfologicd) , in BSRRG, L, 1931, p. 45 şi urm.
c C. Matasă, Cercetdri din preistoria judeţului Neamţ, extras din BCMI, fasc. 97, iulie-sep
tembrie 1 938 (1940), p. 35.
& V. Ursachi, Sdpdturile arheologice de la Vdleni (jud. Neamţ) , in Materiale, I X, Bucu
reşti, 1970, fig. 2/1 .
• Uneori se dă numărul total de 1 1 52 exemplare (el., Bucur Mitrea, Descoperiri recente
şi mai vechi de monede antice şi bizantine tn R. P.R., in SCJ V, XV, 1 964, 4, p. 578 ;
idem, Decouvertes anciennes et plus recentes de monnaies antiques et byzantines dans
la R.P.R., in Dacia, VI I I , 1964, p. 381-382), alteori acest număr este de 1 1 54
monede (cf., V. Mihailescu-Birliba, Descoperiri de monede imperiale romane ln
judeţul Neamţ, in SCN, IV, 1 968, p. 457).
7 Aceste 8 monede au fost aşezate intr-un plic separat, nefiind curăţate ; ori au parvenit
muzeului la o dată diferită de cea a achiziţionA.rii celorlalte 115 1 de exemplare - ori,
probabil, după cum este mai lesne de crezut, provin de la o altă descoperire similară,
Inlocuind o eventuală lipsă din tezaurul de la Puriceni. Pentru a nu se crea confuzii,
In catalog am Insemnat cele 8 monede cu un asterisc (•).
1 B. M itrea şi Em. Zaharia, Descoperirea monetard de la Oboroceni (r. Paşcani, reg. Iaşi)
şi importanla sa istoricd, in AM, V, Bucureşti, 1 967, p. 88.
1 Bucur Mitrea, Inceputurile migraţiei popoarelor tn regiunea est-carpaticcl şi tesaurul de
monede romane imperiale de la Racova-Chetriş, jud. Bacdu, In MemAntiq, I I , 1970,
p. 258.
•
1
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Sture Bolin, State and Currency in the Roman Empire to 300 A . D., (Supplement), Stock
holm, 1 958, tab. 7, p. 352.
11 Ibidem, tab. 7, p. 351.; B. B. l{ponOTKHH, KAaObl puMckux MOHem b bocmo•IHou Ebpone,
..
in BJ(I, 1, 1 951, p. 2lt7.
u Este cunoscut faptul eli. - la moartea sa, Antoninus Pius a lli.sat in tezaurul imperiului
fantastica sumli. de 675.000.000 denari, iar Pertinax, la moartea lui Commodus,
a mai gli.sit circa 250.000 denari l (Cf., A. H. M. Jones, The Later Roman Empire
284-602 (A Şocial, Economic and Administratiile Sur11ey ) , voi. 1 , Oxford, 1964,
pp. 9, 16).
18 B. Mitrea, op. cit., in MemAntiq, I I , 1 970, p. 255.
1' G. F. Hill, A ncient Greek and Roman Coins, Chicago, 1964, pp. 12, 89.
10

'

15

'

Ibidem.

B Mitrea, Descoperiri recente şi mai 11echi de monede antice şi bizantine în Republica
Socialistii Romdnia, in SCIV, 21, 1 970, 2, p . 332.
J . Winkler, Despre circulaţia monetaril la Porolissum, in A MN, 1, 1964, pp. 243-244 ;
Virgil Mihailescu-Btrliba, Noi descoperiri de te:zaure imperiale romane la Piq,tra
Neamţ, in Carpica, 1 , 1968, Bacău, p. 218.
18 Virgil Mihailescu-Birliba, Circulaţia monetaril la triburile libere de la rilsilrit de Carpaţi
(sec. II-IV e.n.), in MemAntiq, I I , 1 970, p. 337.
1 9 Monedele fourrees erau produse . prin scufundarea unui simbure de aram li. intr-un a,,liaj
de argint cu aramli. (pentru a se suda mai bine cu miezul), in urma cli.reia se for!pa
o peliculli. complexă de argint foiletat şi intretăiat (cf., M. Picon şi J. Guey, Mon
naies d'argent fourees fabriquees par trempage, in BSFN, 23 (9), noiembrie 1968,
18

.•.

17

10

21

za

pp.

318-320).

.

',

Sintem in măsură sli. dăm ca exemple de asemenea monetării semioficiale, pe cele de la
Porolissum (cf., M. Macrea, Contribuţii la un repertoriu numismatic al Daciei, in
AISC, 1, Cluj, 1 928-1932, pp. 1 29-130) şi Jugoslavia (cf., E. Pegan, Die antiken

Prăgeslempel aus Jugoslawien, In Congresso Internazionale di Numismatica, 11 sel
tembre 1961, Atti, II, Roma, 1 965, pp. 435-4la1).
Julien Guey, L'aloi du denier romain d e 177 a 211 apres J.-C. ('Etude descripti11e), I n
RN, I V , 1962, p . 76 ; Richard Reece, A nalyses o f Some Roman Imperial Denarii of
the Second and Early Third Century, in NC, V, Londra, 1965, pp. 1'i'4, 1 7 6 ; R.
A . G. Carson, Ţhe Reform of A urelian, In RN, VII, 1 965 (1966), p . 226 ; J . Guey,
Peut-on se fier aux essais chîmiques ?, in RN, VII, 1965 (1966) , p. 1 1 7 , nota 2 ; Law
rence H. Cope, Roman Imperial Sil11er Coinage Alloy Standards : The E11 idence,
in N C , VII, Londra, 1 967, pp. 1 1 5-1 16 şi fig. 2.

Existenţa acestor două grupe de axe (A şi B ) nu pare a se datora hazardului, ci mai
degrabă unei repartiţii sistematice (cf., Julien Guey, A propos de la position relatiile

des axes des coins de droit et de re11ers : pour une numismatographie resolument s·ta
tistique (I ), in BSFN, 25 (5), mai 1970, pp. 530, 532 ; idem, A propos de la positipn
relati<•e des coins de droit et de repers, II, in BSFN, 25 (7), iulie 1970, p. 561 ) .

23

24

Pentru monedele studiate d e J . Guey acest diametru este stabilit l a 1 5/20°-195/200•
(cf., J. Guey, op. cit., in BSFN, 25 (5) , inai 1970, p. 533). Dispersia aceasta a fost
atribuilă erorii monetarului care fixa semnul de batere (cf .. C. Brenot, Monnaies
romaines de m�me coins. et lt;:chniques de frappe, in BSFN, 25 (8), octombrie

·.

1 970, :P · 575).

Denarul lm Septimius Severus deşi are un titlu foarte scăzut, greutatea lui este destul .
de ridicatA. ('cf. , J . Guey, op. cit., in RN, IV, 1962, p. 91 ; Richard Reece, op. cit.,
p. 1 74 ).
ln a doua parte a domniei s.ale, Commodus a procedat şi la o reducere a ponderei dena·
rului său. Din anii 1 86-'-'-187, greutatea denarului este de '2,93 g ( J . Guey, op. cit.,
in RN, IV, 1 962, p. 81, nota 2). Este de remarcat faptul că, şi in cazul tezaurului
nostru, ultimele 10 monede ale lui Commodus (186-192) au media greutli.ţii monetare egală cu 2,695 g 1 ·
:
E. R. Co.ley, On the Occurrence of Abnormally Low Weight and Specific Grapity in Anci�nt
Coins, in RN, 3 (2), aprilie 1 94'6, pp. 51-53 ; J. G. Miine, Commenls on Corrosion
of ;1ncient Coins, in N R, 3 (3), iulie, . 1946, p. 95 ; Hanna J edrzejewska, Zagadnienia
korozji metali w numizniatyce, In WN, 3 (3-'--la ) , 1959, pp. 199-208 ; J. Condamin
Şi M. Picon, The Influence of Corrosion and Di(fusion on the Percentage of Sil11er
in Roman Def}.arii, tn Archaeometry, 7, 1964, pp. 98-105.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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27 J ulion G uey , op. cit., in RN, VII, 1965 (1966), pp. 1 10-113.
28 Ibidem. Totuşi, potrivit părerilor exprimate de J . Lafaurie, aceas tă pierdere prin oxi
dare şuperficială. nu poate fi precizată. (cf., J. Lafaurie, Contribution a l'etude du
poids reel des monnaies, in BSFN, 25 (2), februarie 1 970, Pll· 491-492).
2 3 J. Gu.}y, Propos de numismatique statistique III. Calcul expedttif d'une valeur approxi
mative de l'ecart-type, in BSFN, 23 (6), iulie 1 968, p. 295.
30 Bucu1· Mitrea, op. cit., in MemAntiq, II, 1 970, p. 255.
3 1 Philip V. Hill, Notes on the Coinage of Septimius Severus and his Family, A .D. 193-217,
L 1 NC, IV, 1964, p. 173.
32 G h . Poenaru Bordea, V. Mihailescu-Birliba şi Alex. Artimon, Un mic tezaur d e denari
rom'.zni imperiali descoperit la Ghindăoani (jud. Neamţ) , în SCIV, 19, 1968, 4, p. 607 ;
M. Chiţescu, Unele consideraţii pe marginea contrafacerii monedei romane in Dacia,
b2z'1te pe o recentă descoperire din Moldova, in SCN, IV, 1 968, pp. 134-135 ; V.
Mihailescu-Birliba, op. cit., in MemAntiq, Il, 1970, pp. 311-31 3 .
33 V. Mihailescu-Btrliba, op. cit., în MemAntiq, II, 1970, p. 311.
� Vezi discuţia despre rolul acestor monede perforate la Jerzy Wielowiejski (cf. , Uwagi
o rozmieszczeniu znalezik i funkcji rzymskich medalion6w oraz monet adaptowanych
do z1wieszania, in WN, 14, 1 970, 3, pp. 1 29-144) şi la M. Manson (cf., Monnaies
romaines utilisees comme hochtes et amulettes. (A propos d'objets du Musee de Rouen),
în BSFN, 25 (2), februarie 1970, pp. 489-490).
3" Robert Turcan, Pour une titude quantitati11e de la frappe du bronze sous le Haut Empire,
1:1 C:mgresso Internazionale di Numismatica, Roma 11-16 settembre 1961, A tti,
·

voi. I l , p. 358. R. Turcan susţine că. cele mai vechi exemplare monetare bine păs
trate datează lnceP. utul acumulării.
:141 Se ştie că denarii diferiţ1lor împăraţi au fost utilizaţi pîn11. la Traianus Decius, la mijlocul
secolului III (cf., Marcel Thirion, Les trtisors montitaires Gaulois et Romains trouvties
cn Bel{fique, Bruxelles, 1 967, p. 1 7 ) .
3 7 J . G Li ey, Techniques Rom'lines (Il) . Encore les bronzes cisaiUes a11ant l a (rappe, i n RN,
V I l l , 1966, p. 57.
38 Pe baza studierii frescelor de la Domus Vettiorum de la Pompei, G. F. H ill a arătat că
bucăţile de metal erau tăiate dintr-o bară de o grosime uniformA., reîncălzite şi apoi,
puse pe o matriţ11. aşezată pe o nicovală ; ştanţa reversului se bătea cu ciocanul
( cf., G. F. Hill, Ancient Greek and Roman Coins, op. cit., pp. 145-151). Că aşa se
petreceau lucrurile - au demonstrat-o şi unele analize metalografice recen te (vezi
şi E . Stoicovici, Contribuţii la cercetarea metalografică a unor monede de bronz şi
de argint din antichitate, in SCN, IV, 1968, p. 345) . La cele de mai sus, putem men
tiona şi observaţiile numismaţilor francezi care au arătat că monetarul executa
hat�rea - mişcindu-şi bustul şi lovind inegal moneda. Mişcarea sa ducea la o disime
tri<) a baterii, Incit aceeaşi parte a monedei are o zonă. mai slab bătută decît cealaltă
(cf., J eanne Condamin, Julien Guey, Maurice Picon, Techniques romaines (1 ) , in
RN, VI I , 1965, pp. 124-1 25 şi notele 2-3, p. 1 25).
39 D. Protase, Permanence des Daces en Dacie romaine, în RRd'H, IV, 1 965, 2, pp. 21 3-216 ;
idem, Problema continuităţii în Dacia în lumina arheologiei şi numismaticii, Editura
Academbi R.S.R., Bucureşti, 1966, pp. 99-100 ; B. Mi trea şi Em. Zaharia, op. cit.,
in A M, V, Bucureşti, 1 967, p. 89 ; V. Mihailescu-Birliba, op. cit., in Carpica, 1,
1968, p . 214.
10
D. T u d or, Tezaurul de denari imperiali romani de la Munteneşti (Com. Buhăeşti, Raio
nul Negreşti, Regiunea Iaşi), in SCŞiaşi, 3-4, 1954, p. 387 ; B. Mi trea şi Em.
Zaharia, op. cit., p. 89 ; V. Mihailescu-Birliba, loc. cit., pp. 213, 224.
4 1 V. Mi h'lilescu-Birliba, Un călător prin Dacia, in Magazin istoric, II, 1 2, decembrie 1 968,
' p . 37.
4 2 D. Tudor, op. cit., pp. 388-389 ; Andrzej Kunisz, Les monnaies antiques sur les terri
toires sla11es - confrontation de problemes et d'opinions, in I Mi,dzynarodowy Kon
gres Archeologii Slowianskiej, Warszawa 14-18 IX 1965, VI, Wroctaw - War
szawa- Krak6w, 1 968, p. 81 ; Maria Chiţescu şi V. Ursachi, Două tezaure romane
imperiale descoperite in Moldo11a, in Carpica, Il, 1 969, p. 154 ; V. Mihailescu-Bîrliba,
op, cit., in MemAntiq, 1 970, Il, p. 305 şi urm.
43 Andrzej Kunisz afirmă. c11. monedele romane din sec. 1-1 1 1 e.n., p11.trundeau in teJ;"i�
toriile din afara hotarelor imperiului şi la 30-50 a:ni după. emitere (cf., A. Kunisz,
op. cit., pp. 77-78).
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V. Mihailescu-Birliba, op. cit., pp. 308-309.
M. Thirion, op. cit., p. 10.
B . Mitrea, Contribuţii numismatice la istoria triburilor daco-getice din MoldoiJa fn a doua
jumătate a secolului al II-lea e.n., In SCIV, VII, 1 956, 1-2 , p. 1 7 1 ; idem, La migra
tion des Goths reflitee par les tresors de monnaies romaines enfouis en MoldaiJie, In
Dacia, 1, NS, 1 957, pp. 233-235.
Gh. Bichir a a,rătat că In aşezările de la Poiana - Dulceşti (Varniţă şi Silişte), primul
nivel se termină prin arsură, ceea ce ar indica atacarea şi părăsirea aşezării (cC.,
Gh. Bichir, Cultura carpicll (rezumatul tezei de doctoral), Bucureşti, 1 972, pp. 32-33).
Dacă acest atac prin surprindere ar li fost gotic, in mod normal, In primul rind
- la aşezările carpice de la est de Siret ar fi trebui să constatăm aceeaşi situaţie.
Aşa că, ori la aceste aşezări de la est de Siret nu s-a surprins In săpături vreun strat
de arsură care să delimiteze 2 nivele de locuire, ori numai la vest de Siret s-ar fi
desfăşurat acest atac. Î n acest din urmă caz, cei care atacau nu puteau fi alţii decit
romanii, dar In ce moment a avut loc atacul - nu putem preciza. Totuşi, dacă
admitem acest fapt, putem explica printr-un atac îngroparea de acum a tezaurelor
de monede romane din această zonă.
B. Mi trea, op. cit., In MemA ntiq, II, 1970, p. 280.
În catalogul monedelor tezaurului de la Puriceni, am folosit următoarele prescurtări :
AR
argint ; Greut.
greutate ; diam.
diametru ; RIC
H. Mattingly şi
E. A. Sydenham, The Roman Imperial Coinage, I (1923), II (1926), III (1930) ;
C. Moisil
C. Moisil, Monedele fmpllratului Traian. Consulatul al II-lea al lui
Traian, in Creşterea colecţiilor Cabinetului Numismatic, XLVI II, 1937 ; C
conservarea.
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BSRRG
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NR
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Anuarul Institutului de Studii Clasice.
Arheologia Moldovei.
Acta Musei Napocensis.
Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice.
Bulletin de la Societe Fran�aise de Numismatique.
Buletinul Societăţii Regale Române de Geografie.
Dacia, recherches et decouvertes arcMologiques en Roumanie_
Materiale arheologice privind istoria veche a R.S.R.
Memoria Antiquitatis.
Numismatic Chronicle.
Numismatic Review.
Revue Numismatique.
Studii şi cercetli.ri de istorie veche.
Studii şi cercetări de numismatică.
Studii şi cercetări ştiinţifice, Iaşi.
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HOARD OF ROMAN IMPERIAL DENARD FROM PUBICENI
(BOBLEŞTI COMMUNE, NEAM'f COUNTY)

SUMMARY
In the last decades, the number of antiquities discovered in Moldavia increased con
siderably, new and important data coming to enrich the facts already known about the
old history of this part.
Among these antiquities, the hoards of Roman Imperial coins - the number of
discoveries of which is continually increasing - give us important information in order
to clear up the dim aspects of the economic and even of the politica! life of the aboriginal
tribes from the east of our country dW'ing the 1"1 -III'" c. A.D.
So that we consider that the new notes discussed here, publishing the hoard of
Puriceni join to that cathegory of information we have already mentioned, and without
which any synthetical work relating to the ancient Moldavia wouldn't be complete .
•

The hoard of Puriceni, as well as many other ancicnt hoards, was found completely
accidentally, it was acquired by the Archaeological Museum of Piatra Neamţ afler it was
discovered. After the researches made by Aurel Buzilă, the representative of lhe museum
of Piatra l'ieamţ 1 , there was established that the hoard was discovered in 1961 , at Şipote
(Puriceni village) which is situated on the right bank of the Nechit rivulet, WSW of Bor
leşti village (Fig. 1 ) .
Thc discoverer, the peasant Dumitru T. Diaconiţa gave the museum o f Piatra
Neamţ the fragments of the vessel where the hoard was hidden and 1 ,160 silver coins for
1 ,300 lei, saying that at the beginning 1 ,170 coins would have been 2•
Before presenting the numismatic data of the hoard rrom Puriceni, we shall try
to show thc geographical and archaeological contex t in which this important discovery
took place.
The commune of Borleşti belongs to Roznov depression (a form of relief of tran
sition between the Carpathians and the Sarmatic Moldavian plateau) ; lhe highest part
being of 382 rn. (the hill of Căţin), between the villages Puriceni and Giurcani (Poloboc) .
Thc territory of Borleşti commune is crossed rrom west to east by the Nechit rivulet (and
i ls branches) as well as by some other small brooks, ali of them pouring in the Bistriţa
river 3 •
The low hights of the Nechit valley, covered· formerly by woods, were good places
for the human settlements. The researches made by the late C. Matasă many years ago,
led to the finding of the numerous prehistoric places, especially neolithic and Dacian ones 4•
In lhe last decades, systematical archaeological investigations of the specialized institutes
of the S.R.R. Academy, as well as those of the Archaeological Museum of Piatra Neamţ
added to these researches.
Our researches from 1966-1 967 resulted in the discovery of some setllcments of
Poieneşti type, situated on the right terrace of the Nechit, which we consider useful to be
mentioned. These old settlements were discovered at the western edge of the Ruseni village
and on the hill of Puriceni near the village Borlrşti. I t is necessary to mention the fact that
the Poieneşti settlement on the hill of Puriceni is at a distance of abou t 1 - 1 .5 km. rrom
the place where this hoard has been found.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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Thc vessel of the hoard from Puriceni (Inv. No; P 705 MAPN) was partly recovered,
but it could be wholly reconstituted (Fig. 2/1 , 2). It is a cup of a middle size, worked by
wheel of a fine grey paste, well chosen. One can notice some sand in the paste. The bod�·
of the vessel is spheroidal as far as the belly (hemispherical) , the neck has a form of frus
tum of a cone, while tbe orifice bas tbe rim turned up to ou tward and little thick. Over the
belly - in tbe place wbere tbe neck begins - tbere is a fine, tbin and in relief strip. On the
belly there are some borizontal and parallel sides. Tbe bottom is situated on a ring and
bas tbe cen tral part a little disbed (umbo). Tbe bandle was broken in tbe anliquity and
it not to be found ; tbe handle began from tbe rim and ended on tbe belly under the median
nervure. The vessel bas tbe followings dimensions : tbe beigbt - 152 mm. ; the maximum
diametcr - 125 mm. ; tbe diameter of the oriCice - 96 mm. ; the diameter of thc bot tom
- 59 mm. ; the height of the neck - 67 mm.
Afler the form, the technique and the paste, this vessel has the analogies wilh the
carpique potteries, the nearnest being the jug found in lhe site from Văleni, dated in the
Il'"' -II 1"' c. A.D5•
Before discussing of a numismatic point of view the hoard from Puriceni, we consider
lhat it is our duty to clarify that tbough different total figures were given for the coins of
the hoard 8 , tbis monetary deposit had 1 ,1 70 coins, 1 ,160 of them were delivered to the
museum of Piatra Neamţ ; we established tbe existence of 1 ,159 coins (Inv. No. P 706 - 1 ,865 MAPN), but regarding eigbt coins we have a doubt tbat they belong to the hoard
of Purice ni 7•

NUMISMATIC CONSIDERATIONS
The structure of the hoard. The catalogue of the coins of the hoard from Puriceni
begins with coins of Nero (63-68 A.D.) and conlinues with coins of the ali the empcror.>'
reigns wilhout exception up to Septimius Severus (19�-195 A.D.). The 1 ,159 coins of the
hoard are nol uniformely distributed the reigns of the different emperors of lhis period.
Out of tab. 1 it results tbat tbe most of the coins of the hoard belong to the period of Tra
ianus - M. Aurelius (72.83%), tbe best represented reigns been that of Traianus (17.1';%) ,
Hadrianus ( 1 7 .86%), Antoninus Pius (23.1 2%) and M. Aurelius (13.98%). But, the situa
tion will bc different, if we calculate the number of the coins for each yea1· of lhe reign
of the various emperors. So that the greatest number of the coins on yearfreign, we find
at Vitellius (16) and Vespasianus (H.9), then there follow Antoninus Pius (11 .17), Nerva
(10), Traianus (9.�8), Hadrianus (9.36), M. Aurelius (8.1 ) and Titus (8). So that, even i f
the most o f thc coins belong t o the period o f Traianus - M . Aurelius, the maximum inlen
sity of emission of penetration of the Roman coin in this zone has the following orde1·
Vitellius - Vespasianus - Antoninus Pius - Nerva - Traianus - Hadrianus :..._ M. Au
rclius and so on (Tab. 1 ) . Anyhow, the coins of the Iast period of the hoard from Puriceni
are in a rather scantly number, representing a considerable reduced percentage (Commodus
- 3.12%) , with 2.69 coins for yearjreign ; Septimius Severus - 0. 1 7 %, with 0.66 coins
for yearjreign) .
I l w e take into consideration the situations published for the hoards from Obo
roceni8 and Racova - Cbetriş •, we noticed that there arc visiblc differences betwecn ·the
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percentages of the monetary distribution arter the emperors of the coins of these hoards
and the percentages of the hoard from Puriceni, although, can easyly reali�te that the periods
with the greatest quantity of coins, coincide. For the period Traianus - M. Aurelius, we
have at Oboroceni 79.45% of the total of the coins, at Racova - Chetriş, 83.26% and in
our hoard 72.83%.
I f we extend the area of our investigation, even if there are older information, one
can notice a similar situation for the same epoch in the Danubian and Balkan parts of the
Empire too (83%) 1°, as well as the west of Europe (62.7%) and in Great Britain (77.4%) 1 1 •
In case we synthetiziu.g the above data with good reason we can affirm that the
great number of the coins from the period Traianus - M. Aurelius which exist in our hoard ,
do not rerlect a special situation for this hoard or for this zone, but it is a characteristic
phenomenon for ali the hoards with a similar structure from Atlantic Ocean to the south
of the USSR. For that reason , we presume that this is an economic phenomenon and it
must be explained by the economic flour�hing (that is a monetary one too) of the Empire
in this time 12 .
The metal. Ali lhe coins of Puriceni hoard are silver ones except a fourre coin, but
which must be considered as a silver coin too (no. 905). So it is confirmed a general rute
- which was noticed for a long time13 -, according to which in the Ist- I I nd c. and the
beginning of the I I Ird c. A.D., the silver is the only metal for the coins discovered in the
hoards of Moldavia.
Most of them, these coins were coined in the workshops of Rome and they are denarii.
A . coin from Traianus, emitted at Caesarea oi Cappadocia (no. 300) is a drachma. It is well
known that Caesarea of Cappadocia was one of the three great mints in the east of Empire ;
it emitted great quantities of coin 11• As nominal, the drachma of that time is of the same
value as denarius according to a special tariff 15 •
Perhaps, the colonial coins were widespread in the whole Empire by the eastern
merchants or by the legions arrived from Orient. I t was supposed that in the hoards of the
) st-I I nd c., discovered in Moldavia, these coins were introduced as a consequence of the
Carpo-Gothic plunders in the Empire 1&. Anyway, their existence in these hoards reflects
a specifity of the Roman monetary circulation at that moment, the Dacian area being
situated at the interference zone of Greek and Roman economic spheres' inrluences of the
Empire 17.
In other hoards of this time discovered in Moldavia, there were found similar coins,
all of them coming from Orient (12 numbers). Most of them are emitted in the Caesarea of
Cappadocia and they belong to the reign of Traianus. u
Another coin, we inssist on, is the coin no. 905 which is a fourre as we have shown .
It belongs to the reign of Antoninus Pius (Diva Faustina I) and it preserved only the kernel
of copper 10 •
The fourrees coins are orten found among lhe coins of the ancient Rome, so that
the most justified hypothesis concerning lhe origin and the purpose of their coinage is
that they were produced by the semi-official Roman mints destined to the paymenls and
to the trade with Barba,.icum ao.
The title of the metal of the coins rrom the hoard of Puriceni we can't to specify
for we lack lhe respective analyses, but we can mention that the coins of the last period
(parlicularly from Commodus) have a dark colour, characteristic of an impure silver.
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At present as a mutter of fact it is almost unanimous accepted the fact that lhe denarii
from Commodus suffered a compositional degradation 2 1• In this sense, other two coins
of the hoard from Puriceni stir up our interest, because they are evidently made of a metal
of a dubious quality. They are two coins, one from Domitianus (no. 264) and lhe other
from Commodus (no. 1,142), the latter having only at the surface a thin stratum of silver,
perhaps ils kernel being of tin.
The axle. Another technical note which exist in lhe catalogue-invenlory of lhe hoard
from Puriceni is that of the axle. I t is well-known that the axle of a coin can be straightened
up or down, having deviations to the right or to the Iert 22. This deviations result from the
manufacturing process of the coins, existing, however, a certain technological diameter 22•
At lhe same time our attempt to see a relation among axle - weight, diameter failled or,
perhaps, lhis fact can be observed only at the great series of coins of the same monetary
type l
The weight. As the regarding the weight, the coins of our hoard weigh 3,635.08 gm.,
the average of the coins beiog o f 3.136 gm. (diagram n o . 1 ) . This arithmetic average o f the
monetary weight doesn't reflect the real inward situation of the hoard (and therefore the
weight of silver Roman coin of this period) , because calculating the average weigh t of the
coins of the each reigns differences appear which required some explanations. The smallest
averages of the weight belong to the coins of the reigns of Vespasianus (3.02 gm.), Vitellius
(3.05 gm.), Nero and Commodus (3.08 gm.), while biggest ones are those of the coins of the
reigns of Domitianus (3.17 gm.), Nerva (3.15 gm.) , Traianus (3.15 gm.), Hadrianus (3.17 gm .),
Antoninus Pius (3.16 gm.) and M. Aurelius (3.19 gm.) (Tab. no. I I ) . The coins of Septimius
Severus can't be discussed, although they have the biggest average of the weight of the
coins (3.29 gm.) , because they are only two numbers and their great weighl is cxplained by
lhe rnonetary reform of this emperor too (diagram no. 2) 24.
If the low average of the weighl of the coins from Vespasianus, Vilellius and )\;ero
is explained by their strong worning-out as a consequence of lheir in tense circulalion and
reduction of the average weight of the coins from Commodus has a quile different expla
nation and it must also be looked up in the financial policy of this emperor 2�. MorPover,
analyzing the tab. I I , one can see that the coin with the lowesl weigh l (2.20 gm.) belongs
just to lhe emissions of Commodus. The coins which have weights abnormally low are
lhose of the reigns of Vitellius (2.21 gm . ) and Domitianus, the cause being only one : lheir
worning-out through circulation.
At the same lime, we observe that as a consequence of lhe continuous diminul ion
of lhe weight of the Roman denarius, but particularly of the mistakes in weighing of lhe
ancient mint, we have ralher low weighls at lhe coins which belongs to lhe issues from
Lhe end of the hoard from Puriceni : 2.43 gm. (Anloninus Pius), 2.50 gm . (M. Aurelius)
and 2 .20 gm. (Commodus).
But, we think that it is our duty, to caii the attention to the phenomenon of the
inner corrosion, after which the copper from the alloy is eliminated through the diffusion
at the surface of the coin ; within the coin the hollows will appear (the spongy structure),
while in outside will appear the oxide so frequently found at the buried hoards 2o. So that,
we ask the question : to what exten t the weigh ls data of lhe hoards publishrd up to now
can be considered as real ?
Julien Guey showed that the difference between the total tille obtained through
chemicals tests of some ancient coins and the original title 27, is considerable the latter
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being inferior to the actual o ne 1 After the cleaning of the coins, the oxide is eliminated and
for the cleaned coins we take into consideration another weight different from the original
one. Only al the coins of Commodus zs, the dilference between the original title and the
actual one is from 85ft0/00 to 805°/00• That means that at the average weight of the coins
of Commodus belonging to the hoard from Puriceni (3.08 gm.), losing due to corrosion and
diffusion could reach 0.1 51 gm. 1 Therefore, perhaps, the original average weight of these
coins ought to be to considered as being 3.231 gm. !
Therefore, to eliminate a little our subjectivism, we ought to do the weight obser
vations at the best preserved coins (fleur de coin) 29, which are usually found, in the middle
of the vessel where they are deposited 30• The coins - fleurs de coin - of the hoard we
are publishing, have rather interesting variable weights. The coin ((leu,. de coin) from
Hadrianus, with the lowest weight has 3.02 gm. (no. 630) ; from Antoninus Pius we have
2 coins fleurs de coin, of 2.90 gm. (no. 751 and no. 823), as well as a coin of 2.88 gm. (no.
833) ; among the emissions of M. Aurelius we have a (leu,. de coin with the weight of 2.63 gm.
(no. 960 ) , among those of Commodus - we can enumerate 2 coins fleurs de coin, with the
weights of 2.95 gm. (no. 1 ,1 20) and 2.88 gm. (no. 1 ,123). These coins fleurs de coin with so
low weights surely reflect, both the antique mistakes of weighing in the manufacturing
process of the coin and the weight decline of the Roman denarius in the I l"fl c. A.D.
The diameter. Another technical fact, we consider that is necessary a short discus
sion about is the diameter. Usually, for the diameter of the coins it is given only one dimen
sion, but in our opinion this does not reflect the reality. It is known that because of the
ancient technique of issuing the coins, the deviate more or less from a perfect circular form.
Ali these facts made us present in the catalogue-inventory of the hoard from Puriceni the
Lwo diamelers ( Lhe maximum and the minimum), it specifying at the same time the form
of the modulus too. Thus we could notice a variation of the different diameters, from
15 mm to 2 1 .5-22 mm. Underline that these great differences of the diametcrs do not
belong to thc mould, but to the modulus of the coins.
The origin of these differcnl diametcrs must be sought in the emission lechnique
of Lhe ancicn t coin : lhe monelary bearing disc was not always carefully formed, fixed
and slruck. Thal's why, when it was possible, we also joined the diameters of lhe pearled
circles of the monelary modulus, which showed lhat the dies of the obverses and lhe re
verses didn' t have always the same diameters, belween thcm being some differenccs (indeed,
very little ! ) . This situation is interes ling enough to be shown, but not ali astonishingly
for Lhe technique of the mints of the Antique World.
IC we begin from a statistic analysis of lhe diameters of the coins we could notice
l hal the majority of the diameters is belween 1 7-19 mm (B) ; that is why, we considered
the coins with this diameler are normal, corresponding lo a cerlain standard of the form
of the Roman imperial denarius. We considered that the coins with Lhe diameters varying
belween 15-1 7 mm (A) belong to a lype of denarius with a small modulus, while the coins
with the diameters between 1 9-21/22 mm (C) belong to the series of the type with the
big modulus.
We tried to find a relation between the dimensions of the modulus and lhe weight
of the coin, but the data which we obtained are contrasting ones. We mention that it is
possible to appear such a relation, but our opinion is that these differences for the dimen
sions of the monetary diameters are explained only by lhe technique of coinage.
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At the same time we can add the observation that, perhaps, from tbe same rea
sens, tbe form of the coins isn't alway round, we frequently meet the form, wbicb we cal
led ellipsoidal form.
The identification of the coins. We udes especially the RlC catalogue for the identi
rication of this great board, but we can confirm tbe older observation that tbese catalo
gues of numismatic identirications bave certain limits and it is necessary some supple
ments at these catalogues.
For to give an exemple it is enougb to refer to so important question of the daling
of the last coin of our board. According to the datings proposed by RIC, these coins from
Septimius Severus would be emitted in 193-195, but recent researches 3 1 sbowed that
Septimius Severus received tbe I mperator title in 1 9� and 1 98, so that the coins daled
between 193-195, whicb bave the legend on the observe with IMP, belong probably to
some emissions of the year 1 9�. So tbat we can consider the best date whicb we can adop t
for the last coin of the board from Puriceni, the year 19� 1
The firat variants appear at the coins of the reign of Traianus : no. 353-355,
no. 359-369 (in RIC no. 1 1 8 , but it is gold 1 ) , no. 395-396 (in RIC no. 1�7b has a sword
at the base of the tropby on the reverse, but on our variants 2 swords appear), no. 4 7 3
( i n RIC no. 357, ProPidentia leans against a column whicb i s the absence i n our variant).
Among the coin of Hadrianus we find the variants from no. 5H (in RIC no. 69 (a) , in
this varian t - MinBrva tras only a spear), no. M7 (in RIC no. 122, the varian t baving
the obverse of the type (c), no. 593-59� (in RIC no. 228, our variant having tbe obverse
of tbe type (a), no. 595 (in RIC no. 229 (g), the variant being (a), no. 623 (in RIC no.
257 a, d, g, the variant being (c) , no. 655 (in RIC no. 327 (a), but it is gold 1), no. 656 (in
RIC no. 327 (d), but it is gol d 1 ) , no. 677 (in RIC no. 398 (a), the variant being (b). From
Antoninus Pius we have the variant from no. 699 (in RIC no. 40 (b), Lhe variant being
(a). M. Aurelius bas as variants the coins from no. 1 ,058 (in RIC no. 548, the obverse
of our variant being no. M7, but it is gold ! ) and from no. 1 ,073 (in R/C no. 683, the va
riant has Fortuna witb tbe rod) .
We must also mention two coins wbich bave countermark.s. These coins belong
to tbe first period of tbe board, being from Galba (no. 1 3 , the countermark Z on the re
verse) and from Vespasianus (no. 1 89, tbe countermark C on the obverse) ; both of them
a re of the second balf of the Ist c. A.D.
Besides that, we can also remark the coin no. 916 issued by Antoninus Pius (Fau
stina Il), which bas tbe legend of tbe reverse with a mistake : AUGSTI (sic) PII F I L .
The coin is well made and we do n o t think that i t i s a false, b u t a mistake of the official
mint.
The coins 1,1 57-1,158 (Fig. 3/1 ,2) - placed at the end of the catalogue - are
hybrid oncs and we sball insist more of them. So, the coin no. 1,157 bas tbe obverse of
Hadrian's mint (R/C no. 22�-239, tbe years 1 34-138) and the reverse from M. Aure
lius (R/C no. 1 32-133, tbe years 1 64 (December) - 1 65 (August) . The coin from no.
1 , � 58 bas the obverse from Antoninus Pius' mint (R/C, pp. �7-48, the years 1 48-1 49),
and tbe reverse from M. Aurelius (R/C no. 1 64, the year 166 (summer - December) .
Botb the coins are good enougb executed. Only the pearled circle of the coin no. 1 ,158
is reproduced witb some awkwardness. Tbese coins belong to tbe reign of M. Aurelius,
according to the last date. Combining tbe dies so distant in time (at the no. 1 ,1 57, between
1 34/138-164/165) and the rudimentary tecbnique of rendering tbe pearled circle (at
the II nd eoin), we must to assign both the coins to some non-official mints, either from
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the interior of the Empire, or outside it 32• I t is important to underline that the m a
ority o f the imitations are made after the coins issued i n the I Ind c . A.D.33
Eventually, another coin of the hoard from Puriceni, which held our attention..
is the coin no. 37 (Vitellius) which was perforated in the antiquity. At present, it is almost
unanimous accepted the opinion that such perforated coins had been amulets wi th a reli
gious role or even toys for the children 34•
One of the coins of our hoard we couldn't identify (no. 1 ,159), but as a result of
a careful examination of its obverse and reverse, our supposition is that t his coin could
belong to the mint of Vespasianus.
The conserPation. Before beginning the discussion regarding the condition of the
conservat.ion of the coins from Puriceni hoard, we consider that it is necessary a short
specification of our position reffering to this technical field of the ancienl numismatics.
Firstly, the judgements of a numismatist concerning the worning-out of some coins
- are more Ol' less subjectively. They depend on more facts. A coin can be well preserved
for a researcher, very well preserved for another one, or on the contrary is bad preserved
f or a Lhird researcher who is situated at an opposite position.
Secondly, the condition of the conservation of a coin refers to the whole monetary
complex lo which it belongs. Il - into a hoard - ali the coins are very good preserved
(fleurs de coin ) , then the coin which is a little worn-out is appreciated as being "bad
preserved". On the other hand, the same coin, which is in a monetary complex with very
worn-out coins, can be considered even a fleur de coin.
That is why, until the condition of the conservation of the coins could be specified
on the base some scientifical parameters - by a technical method which is far from the
subject.ive nature of man - we shall also add to the 5 cathegories used in the appre
ciation of the condition of lhe conservation (fleur de coin, very good, good , bad, very
bad) a series of other characteristics, which even if they don't belong lhe conservation,
they can contribute to presentation nearer to the reality of a published coin ( the worning
·out, the fragments which are absent, the cPntre, the worning-out of the dieş, lhe form
of the coin and so on).
Most of the coins of h oard from Puricen i, had a crust of oxide of a variable thick
ness and a green - bluey colour when they wPre discovered. After they were cleaned
by the mechanic and chemically methods, the majority of the coins recovered a white silvery colour, which is specific for the metal which was al the base of the alloy they were
of. Some coins, even arter the eleaning - didn't become legible because of their worning
-out. The worning-out caused by their Jong circulation is also visible in the statistic of
the coins fleurs de coin which exist in our hoard. So, we can't find such coins in the hoard
of Puriceni unt ill Domitianus. The first numbers fleurs de coin appear at the issues of Tra
ianus (4 coins) and they con tinue wilh the coins from Hadrianus (8 in number), An toninus
Pius (14), M. Aurelius (18) and Commodus (3 coins). The fact that the majori ly of coins
fleurs de coin (32 of 4 7 ) belong to the Iast reigns represented in our hoard (Antoninus Pius
- Commodus) could be a serious sign concerning the period when the accumulation of
coins of Puriceni hoard took place u.
Another surprising note for our hoard (perhaps, it also exist at other hoards), is
thal reffering to the absence of some fragments of the coin. This fragments are from sman
pieces lo the whole portions and from one fragment to eight - nine ones. Our remark.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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after a careful examination both with the naked eye and the microscope, showed the ab
sence of some parts of coins, particularly in the portions where the modul was split by
the coinage. Sometimes, it is very visible that the detachement of these fragments, is
made with a sharp tool. The absence of such fragments is observed at the coins belonging
to ali the reigns, rrom Otho to Commodus. Does this establishment represen t a proof that
at a given time it was obtained in this way a supplemen tary quantity of precious me tal ?
Or, perhaps the older denarii - which remained in the currency 88 are brought in this
way to a new standard-weight, under the level of the previous one ? If this fact is true,
when did this process take place who made i t : the emitter or some persons of differen t
cathegories who amassed the coins ? There are some questions which made us o ne think
and we shall Lry to give offer some solutions, withou t claiming that these are the ul timate
ones and that new deep investigations of the numismatic material could not refute our
opinions.
From the recent technical and numismatic analyses made for the Roman bronze
coins, we reach the conclusion that, during a certain period, an operation of the diminu
tion of the weigh t was made, just through such cuttings of some metallic pieces from the
coins, because a sudden diminution of the modulus would have stracked us. 87 • In that
case it is difficult of to admit that the emperor or the emperors who proceeded to a such
operation concerning the bronze coins wouldn't have made something similar with the
denarii. That is why, we think that the justification for the absence of some fragments
at the Roman denarii consists in the action of the ponderable diminution of the denarius
made even by one or more of the Roman emperors. We also think of the emperors of
Rome from the end of I Ind c. and the beginning of the I I Jrd c. (Commodus - Septimius
Severus) .
Before closing our discussion about the conservation o f the coins of hoard from
Puriceni, we consider that it is necessary to caii the attentio non the worning-out of the
dies and on the technique of coinage. The neglecting of Lhese two technical data could
lead to some false appreciations concerning the condition of conservat ion of lhe coins 38 •
Therefore, we underlined them whenever it was necessary.

H I STORICAL CONSIDERAT IONS
From a historical poin t of vicw, we asked the natural questions concerning lo the
date of the burying of the hoard from Puriccni, which was the reason and who was the
owner of this monetary deposi t ? To answer, i t is necessary to s top a little more on the
beginning and the end of the process of amassment o[ our hoard, as well as on the source
of the coins the hoard consists of.
, In numerous studies i t was main tained that the hoards on the tcrritory of Dacia
of Ist-I Ind c. A.D., had a nucleus of pre-Traianus denarii and o ther numerous coins ad
ded during the I Ind c 89• Regarding Lhe hoard from Puriceni, i t is necessary to change the
opinion, because in accordance with the invesligations of the conservation of coins, the
first numbers fleurs de coin appear only from Traianus. The problem of the beginning
of amassment in this hoard is closely connected to the source of these coins.
F1·om the first researches of some similar hoards, Lhey proposed to explain the
penelration of the Homan imperial coins in Moldavia lhrough Lhe trade made by the Rohttp://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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man merchants 40• There are some historical sources which support this hypothesis, among·
them it is the well-known excerpt of Dio Cassius (LXVI I I , 1 5 ) , where it is shown that
Traianus in 106-107 would have withdrawn out of the currency aii the old worn-out
coins ; therefore, the coins of the Ist c. A.D., which were found in the hoards from Molda.
via, carne here by trade, before the retirement made by Traianus. There are also tidings
- recorded by Dion Chrysostomus (Orations, X I I , 7 ) - wich confirmed the reality of"
an intense trade of the Roman merchants with the Dacian world, a j ust before the Roman,
conquest 4 1 •
But, we are obliged to admit other opinions about the origin of the Roman impe
rial coin east of Carpathians in the Ist -IInd c. A.D. Generally, these opinions maintain
that the Roman imperial coin has also come in that area through stipendia ( Herodian,.
1, 6 ; I I , 2 ) , hirelings, plunders and the redemptions of captives, because only the com
mercial exchange can't explain the presence of such a great quantity of Roman coin in
this space 4 2 .
Il we take into consideration the above opinions, we can strongly maintain that
the coins of the hoard from Puriceni began to be accumulated during the years of the
reign of Traianus. This accumulation continued during the reigns of the next emperors.
We consider that the question if these coins carne by trade or not, or perhaps by both
the ways, requires also other studies.
For us it is sure the date of the end of the hoard from Puriceni. However, the year·
1 94 does not represent the precise date of the burying of this monetary deposit "·
For that we must know the causes which produced the burying of hoard from Puri
ceni. Such hoards which have the coin with the most recent date during the reign of Sep
timius Severus they were found in Moldavia, at Făurei, Ghindăoani, Mastacăn (Neamţ
county), Oboroceni ( laşi county), Avrămeşti, Racova-Chetriş, Ciolpani, Bacău (Bacău
county), Curseşti, Hirşova (Vaslui county) and Moldavia 44• These hoards were found
on a rather large of the central and south Moldavia, where the majority of the carpique
settlements are attested.

The vessel, which is surely of a carpique style, the composition of the hoard, as·
well as the analogies with the others similar discoveries, certainly indicate us that the
hoard from Puriceni belonged to a carp or, generally, to the Carps. Is, then the burying·
of hoard caused by any danger? In this case, our hoard ought to be a currency deposit.
Or, is it an amassing hoard 45, which appeared in a period of inflation and monetary in
novations, when the basic current coin is expelled of currency ? Perhaps, we shall have·
give a certain answer to these questions only after the corroboration of the numismatic.
with archaeological data.
Ir these hoards were buried as a consequence of the pressure produced by Gothic·
invasion "• we must find confirmed this fact by substantial destructions of the carpian
settlements, about at the same time 47• But this fact isn't in ali respects archaeologicaJiy
confirmed. On the contrary, as the ancient sources show, it seems that Carpique - Gothic
a11iances are frequently met enough in the I l lrd c. A.D.
So that, we must admit that these hoards represent the amassing deposits, which
were constituted in a devalorization period and which were buried Jong time arter theirhttp://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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(:Onstitution. That is why, the causes which led to their burying can't be numismaticaliy
reflected by these hoards. Then, perhaps, the hoard rrom Puriceni was also finished during
the years of the Septimius Severus' monentary reform, the reform being the principal
-caus of its forming ••.
We can't conclude, without underlining that the hoard from Puriceni, which is
the greatest hoard of Roman imperial coins of Moldavia - discovered and published
till now - reflects almost the whole n umismatic and historical problems for ali these
hoards in ali their complexity and diversity.

FIGURE E XPLANATIONS
'Fig. 1 - The map with the place of discovery of the hoard rrom Puriceni ( X ) .
Fig. 2 - T h e pot where the hoard o f Puriceni was put : 1 ) photo ; 2) drawing.
Fig. 3 - Hybrid coins : 1) no. 1 ,157 ; 2) no. 1, 158.
Diagram no. 1 : the number of the denarii for different weight groups.
Diagram no. 2 : the average weight of each emperor's coins represented in the hoard rrom
Puriceni (1 - Nero ; 2 - Galba ; 3 - Vitellius ; lt - Otho ; 5 - Vespasianus ; 6 - Titus ;
7 - Domitianus ; 8 - Nerva ; 9 - Traianus ; 10 - Hadrianus ; 1 1 - Antoninus Pius
:and his family ; t2 - M. Aurelius and his family ; 13 - Commodus ; 1ft - Septimius
.Severus.
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BISERICA LUI ŞTEFAN CEL MARE DIN RĂZB OIENI
-MONUMENT COMEMORATIV
de GH. 1. CAN TACUZINO

Cunoscuta inscripţie pusă de Ştefan cel Mare bisericii ridicate la Răz
boieni consemnează un moment important din istoria Moldovei : acela cind
- in 1476 - "s-a ridicat puternicul Mahmet impăratul turcesc cu toate
puterile sale răsăritene, şi incă şi Basarab voievod poreclit Laiotă a venit cu
el, cu toată ţara sa hăsărăbească. Şi au venit să prade şi să ia ţara Moldovei . . . "
ln marea bătălie purtată in ziua de 26 iulie, la locul numit Piriu} Alb, "au fost
înfrinţi creştinii de păgini. Şi au căzut acolo mulţime mare de ostaşi ai Mol
dovei . . . " "De aceea a binevoit I o Ştefan voievod cu buna sa voinţă a zidi
această biserică ... pentru amintirea şi intru pomenirea tuturor drept credin
cioşilor creştini care s-au prăpădit aici. ln anul 7004 ( 1 496), iar al domniei
sale anul 40 curgător, in luna << noiembrie 18 11" 1• Cuvintele inscripţiei preci
zează caracterul comemorativ al ctitoriei, menită să eternizeze amintirea
ostaşilor căzuţi in lupta purtată in apropiere, cu două decenii mai inainte.
Data construcţiei acestui lăcaş este precis menţionată in pisanie. Diferi
tele transformări sau adausuri care au alterat intrucitva înfăţişarea iniţială
a monumentului erau uşor sezisabile prin cercetarea zidurilor sale, in cadrul
lucrărilor de restaurare întreprinse de Direcţia monumentelor istorice şi de
artă. Cercetările arheologice efectuate in legătură cu aceste lucrări, in luna
august 1973, au avut de aceea un caracter mai restrins. Ele au fost concen
trate in întregime in interiorul bisericii şi au putut aduce o serie de amănunte
inedite privind ridicarea ei.
Săpăturile au constat dintr-o secţiune lată de 1 m, la sud de axul longi
tudinal al bisericii, străbătind pronaosul, naosul şi partea de est a altarului,
la care s-a adăugat o casetă in partea de .sud a naosului, la vest de axul ferestrei.
S-a putut constata, in pronaos şi in partea de sud a naosului, că biserica
este prima clădire ridicată pe acest loc, . constructorii ei pornind de la partea
superioară a unui strat de circa 0,20 m de humus cenuşiu cu nuanţe castanii
aflat deasupra pămintului viu . Nivelul de construcţie este marcat de urme de
piatră spartă. ln cursul lucrărilor de construcţie, pe măsura ridicării zidurilor,
s-a recurs in interior la nivelări succesive pină la nivelul de călcare marcat de
pragurile de piatră ale ancadramentelor intrărilor in pronaos şi naos, aflate
cu peste 0,70 m mai sus in raport cu cel exterior. Nivelările erau constituite
din straturi de pămint castaniu de diferite nuanţe (spre gălbui, roşcat sau
cenuşiu), pigmentat cu urme de moloz, groase de 0,20-0,30 m, separate de
straturi subţiri de cea 2 cm de mortar. Primele dintre aceste nivelări s-au
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făcut înaintea terminării construcţiei. Gropile unor pari de schelă, avînd
·diametru! de 0,20-0,40 mm, gropi umplute cu pămînt amestecat cu moloz
şi piatră spartă şi situate la intervale de 3,10-3,50 m între ele şi la 1 ,80- 1 ,90 m
<le zidurile bisericii, sînt vizibile in dreptul axului longitudinal al edificiului,
;atrăbătind straturile inferioare de nivelare şi fiind acoperite doar de ultimele
straturi de nivelare groase de 0,20-0,30 m 2•
In naos şi altar s-au putut observa anumite particularităţi ale ridicării
.acestei biserici. In lungul suprafeţei rezervată altarului şi naosului fusese
săpată anterior o groapă lungă de circa 10,50 m, lată de circa 3,50 m şi adîn
că de 1 - 1 ,20 m. Limita vestică a acestei gropi nu depăşeşte limita vestică
a naosului 3• Pe fundul acestei gropi au fost depuse fără vreo ordine, în diferite
·direcţii, oseminte reinhumate, intr-un strat a cărui grosime ajunge la 0,350,40 m ; deasupra osemintelor a fost aşternut un strat de pămînt gălbui-casta
niu, strat in care au fost găsite şi citeva oase, astupînd groapa pină la nivelul
înconjurător. Deasupra stratului menţionat se află un strat subţire, aproape
continuu, de arsură. El este străbătut de un par, gros de circa 0,20-0,30 m,
infipt foarte adînc ; apropierea acestuia de fundaţia zidului de vest al naosului
•(marginea la 0,30-0,35 m) şi poziţia stratigrafică anterioară construcţiei şi
primului strat de nivelare, arată că nu este vorba de resturile unui stîlp de
:schelă, ci probabil de o amenajare legată de lucrări premergătoare construcţiei.
In partea de est a naosului, de la o distanţă de circa 2 m de tîmplă,
:s-au putut observa resturile unei alte gropi ce porneşte de deasupra urmelor
de arsură de peste pămîntul ce acoperă stratul gros de oseminte reinhumate ;
această groapă, adîncă de numai 0,50, avea la rindul ei pe fund, deasupra unor
resturi de scîndură, oase reînhumate, aşezate de asemeni fără vreo ordine.
Există aşadar în această zonă două straturi distincte de oseminte reinhumate.
Zidurile lăcaşului sînt ulterioare acestor straturi. Intre rosturile pietre
lor din fundaţie se află şi cîteva fragmente de oase. Că biserica este ulterioară
atit faţă de groapa mare cu oseminte cît şi faţă de stratul de oseminte de dea
supra este evident şi stratigrafic. Şi in naos, ca şi în pronaos, deasupra nivelului
de construcţie se află straturi de pămînt de nivelare separate de straturi foarte
subţiri de mortar.
Aşadar, prin cercetările arheologice din 1 973 s-a constatat existenţa pe
suprafaţa acoperită de altar şi naos, cu excepţia a două fişii laterale late de
circa 1 m, a unui strat compact in care au fost depuse oseminte reinhumate,
inainte de construcţia bisericii. Intre acoperirea gropii cu oseminte şi înce
perea lucrărilor de construcţie s-a scurs un anumit interval de timp, nu neapărat
prea indelungat, in cursul căruia s-a produs stratul subţire de arsură amintit.
Ridicarea lăcaşului a fost precedată îndeaproape de depunerea osemintelor
in groapa de dimensiuni mai mici şi mai puţin adîncă, deasupra unor scinduri.
Biserica din Războieni apare astfel ca un adevărat monument come
morativ al celor căzuţi în bătălia din iulie 1476, de la Valea Albă. In cronica
lui Grigore Ureche se consemnează : "Mai apoi, după ieşirea neprietenilor şi a
vrăjmaşilor din ţară, dacă au strinsu Ştefan vodă trupurile morţilor, movilă
de cei morţi au făcutu şi pre urmă ş-au ziditu deasupra oasilor o biserică, unde
trăieşte şi astăzi intru pomenirea sufletelor" "· Relatarea cronicarului, care
reprezintă fie reluarea conţinutului unei cronici dispărute, fie consemnarea
unei tradiţii încă vii, se dovedeşte a fi fundamentată pe o situaţie reală.
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Observaţiile prilejuite de cercetările arheologice aduc mai multe amănunte
in această privinţă, lăsînd totuşi şi unele locuri supoziţiilor.
Pasajul din cronică privitor la construcţia bisericii, chiar dacă urmează
imediat după relatarea bătăliei din 26 iulie 1476, inaintea povestirii desfăşu
rării în continuare a campaniei, se referă insă la evenimente petrecute mai
tirziu. Din el nu trebuie dedus că ar fi fost vorba de înălţarea lăcaşului chiar
pe locul luptei, deasupra mormintelor celor căzuţi, ci de o acţiune de reîn
humare, urmată de edificarea lăcaşului. Cercetările arheologice au arătat că
aceasta este interpretarea care trebuie dată textului cronicarului. Osemintele
dezgropate după o perioadă destul de îndelungată (fapt evident şi din starea
lor de conservare) au fost adunate şi reînhumate într-o groapă de mari dimen
siuni, săpată pe locul unde urma să fie ridicată biserica. Oasele au fost aşezate
în general fără vreo ordine. De remarcat, în porţiunea cercetată, lipsa cra
niilor ; probabil că ele au fost depuse într-o zonă neatinsă de săpături (even
tual în dreptul mesei altarului sau la vest de aceasta).
Cunoscînd data ridicării bisericii - 1496, la 20 de ani după lupta pe
care o comemora - trebuie să ne întrebăm cînd a fost efectuată reinhumarea
osemintelor. Am arătat că ele au fost acoperite cu pămînt lipsit de orice urmă
de activitate omenească, aşadar înaintea inceperii lucrărilor de construcţie ;
stratul de arsură aflat deasupra strat ului de umplutură a gropii indică scurgerea
unei oarecari perioade de timp (nu neapărat prea îndelungată) de la rein
humare pină la edificarea lăcaşului. Se poate presupune că reînhumarea a
precedat cu puţin începutul lucrărilor de construcţie, stratul de arsură putin
du-se datora unor activităţi premergătoare acestora. Un alt semn de intrebare
poate fi pus de stratul superior de oseminte, avind dedesubt scinduri. Dacă nu
trebuie exclusă eventualitatea, mai simplă, că ar fi vorba de oseminte exhu
mate mai tirziu, poziţia lor centrală şi condiţiile in care sint aşezate îndreptă
ţese ipoteza că ele ar putea reprezenta rămăşiţele unor personaje mai însemnate
sau cu un rol mai important in bătălie.
Prin caracteristicile care au fost prezentate, biserica din Războieni
ocupă un loc aparte nu numai intre numeroasele ctitorii ale lui Ştefan cel
Mare, dar şi in general între edificiile de cult din ţările romîne. Nici pînă la
ridicarea ei nici după aceasta, nu există un exemplu similar de lăcaş ridicat
"pentru amintirea şi intru pomenirea" eroilor căzuţi intr-o bătălie, care să
adăpostească osemintele acestora. Unele exemple, dintr-o perioadă mai
tirzie, de cruci puse pe locul unde au fost îngropaţi cei ucişi intr-o luptă - crucea
lui Leon vodă de lîngă biserica Slobozia din Bucureşti (1631 ) şi crucea ostaşilor
lui Matei Basarab de la Fundeni (1632) 5, sau crucea lui Ferenţ de la marginea
laşilor (1717) 8 - reprezintă numai cruci comemorative aşezate deasupra unor
morminte comune, situaţie diferită de cea a bisericii care ne preocupă.
Locul in care au fost depuse, la Războieni, osemintele reinhumate - tn
altar şi in partea mediană a naosului - reprezintă in orice caz un loc de excep
ţie pentru înmormîntări, in care doar in anumite cazuri se puteau depune ose
mintele unor figuri eclesiastice mai venerate. Putem considera că ideea care a
condus la ridicarea bisericii din Războieni deasupra osemintelor depuse in
altar şi naos, reprezintă o continuare a obiceiului existent incă din perioada
paleocreştină a edificării altarului unor lăcaşuri de cult deasupra unor cripte
care adăposteau mormintele unor martiri ; probabil in concepţia lui Ştefan
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cel Mare cei care işi dăduseră viaţa luptind impotriva "păgînilor" erau ase
muiţi martirilor din perioada de inceput a creştinismului.
Caracterul de unicitate al ctitoriei lui Ştefan cel Mare de la Războieni
a fost scos in evidenţă de cercetările arheologice ; cunoaşterea lui reliefează
mai bine unele momente ale domniei marelui voievod. Faptul că tocmai
bătălia de la Valea Albă a prilejuit ridicarea unui astfel de monument come
morativ arată însemnătatea pe care a avut-o o luptă care, deşi reprezentase
un insucces, contribuise la obţinerea i zbinzii finale in războiul care putea fi
considerat drept cel mai greu din istoria Moldovei, incheiat cu retragerea arma
telor invadatoare conduse de cuceritorul Constantinopolului. Bătălia de
la 26 iulie 1476 rămîne memorabilă datorită gravităţii pierderilor de vieţi
"mulţime mare de ostaşi ai Moldovei". Dacă in privinţa numărului exact al
participanţilor la luptă şi al celor căzuţi, informaţiile nu concordă intru totul,
cantitatea impresionantă a osemintelor reinhumate in biserică reprezintă o
dovadă a numărului mare al celor pieriţi. Intre aceştia se aflau mulţi din
"boierii cei mari" şi "vitejii cei buni" 7, dintre cei mai apropiaţi de domn.
Ctitorind biserica din Războieni, Ştefan cel Mare a adus un suprem
omagiu memoriei celor care se jertfiseră pentru apărarea pămîntului natal.

NOTE

Repertoriul monumentelor şi obiectelor de artă din timpul lui Ştefan cel Mare, Bucureşti,
1 958, p. 143.
2 Deasupra acestor ultime straturi se afla, Inaintea lucrărilor de restaurare, o podea de
! em � . . �u se cunoaşt� asp �ctul pardoselii. iniţiale ; ţi�lnd seama de oziţia pragului
_
mtraru In naos, vech1ul mvel nu putea f1 mult ddent
de cel actua .
3 După cum am mai arătat, stratul de oseminte relnhumate .lipseşte In pronaos. În extre
mitatea vestică a acestui compartiment, In partea de sud a secţiunii, a apărut mar
ginea gropii unui mormint tirziu, In care fuseseră antrenate fragmente ceramice
smălţuite caracteristice sec. XVII I-XIX.
• Grigore Ureche, Letopiseţul ţtlrii Moldovei, ed. P. P. Panaitescu, ediţia II, Bucureşti,
1 958, p. 104.
5 N . Stoicescu, Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din Bucureşti, Bucureşti,
1961, p. 334.
• V. Drăghiceanu, Cettlţuia din Iaşi. Studiu arheologic, In BCMI, an V I , f.
24, 1913,
p . 1 54-1 57, fig. 8-1 2 .
7 Grigore Ureche, op, cit., p. 104.
1

f.

L'�GLISE D'�TIENNE LE GRAND DE RAZBOIENI - MONUMENT
COMMEMORATIF
RESUME
Au cours des recherches archeologiques eflectuees en 1973 a l'eglise de Războ.i eni,
fondee par Etienne le Grand en 1 496, on a pu constater que, sous l'autel et la par tie mediane
du naos (jusqu'a une distance d'environ 1 mbtre des murs lateraux) se trouvent depos6s
un tres grand nombre d'ossements reinhumes, qui forment une couche jusqu'ă 40 cm d'epais
seur. Devant l'autel on a trouve une deuxillme couche d'ossements, superposee a Ia prehttp://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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miere, mais ayant une surrace bien plus restreinte. C'est une preuve de la veridicite des
arrirmations contenues dans la chronique de Grigore Ureche, suivant lequel l'eglise de
Războieni aurait ete b!tie "au dessus des ossements" des morts de la bataille de Valea Albă,
du 26 juillet 1lt76, au cours de laquelle l'armee moldave avait subi de lourdes pertes devant
une puissant� armee turque conduita par Mahomet Il le Conquerant.
Par la presence de ces ossements deposes au-dessous et devant l'autel et qui nous
Cont penser aux reliques des martyrs gardees dans les cryptes sous les autels des basiliques
pa!eochretiennes, l'eglise de Rll.zboieni constitue un exemple unique, dans l'ancienne archi
tecture roumaine, d'Mirice ecMsiastique destine a rendre hommage a Ia memoire des Mros
de Ia lutte pour la sauvegarde de l'independance du pays.

U:GENDE DES FIGURES
Fig. 1 L'eglise d'�tienne le Grand de Războieni. Plan des fouilles de 1973.
Fig. 2 Le proril nord du sondage longitudinal et le profil est du sondage de Ia partie sud
du naos.
Fig. 3 La fondation du mur separant le pronaos du naos et une partie du proCil nord du
sondage longitudinal dans le pronaos.
Fig. 4 La couche d'ossements reinhumes, pres du mur separant le naos du pronaos.
Fig. 5 Les deux: couches d'ossements reinhumes, dans la partie est du naos.

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

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

ACTE M OLD OVENE ŞTI DIN SECOLUL XVI REFERITOARE
LA A ŞEZlRI DIN IUDE'fUL NEAM'f

de DAM/AN P, BOGDAN şi IOANA! VA TAMANU

Textele ce le prezentăm mai jos constituie zece acte moldoveneşti
originale din secolul XVI , scrise toate în limba slavă, pe hîrtie, al căror fili
gran nu se poate afla fiindcă hîrtia aproape a fiecărui document - excepţie
numai actele de sub nr. 8, 9 al căror filigran nu se distinge - este acoperită
pe verso cu o altă hirtie ce nu se poate dezlipi, fără ca să se deterioreze textul.
J\.ctele sînt scrise toate in minusculă diplomatică moldovenească nouă cu cer
neală cafenie, provin din arhiva minăstirii Văratec, iar acum se află la Filiala
Arhivelor Statului judeţul Neamţ, ca şi din colecţia de documente de la aceeaşi
filială, sub următoarele cote : 4 465 (act nr. 1), 4 438 (act* nr. 2), 4 466 (act
nr. 3), 4 439 (act nr. 4), 4 471 (act nr. 5), 4 440 (act nr. 6), 4 467 (act nr. 7),
Fond. 6 pach. 1 doc. 1 (act nr. 8), acelaşi fond şi pachet, doc. 3 (act nr. 9)
şi acelaşi fond şi pachet, doc. 5 (act nr. 10).
In actul nr. 1 se relevă topicul românesc Vînători ce are la origine antro
ponimicul Vînător, la fel cel de Iaşi, ca şi antroponimicul Mălaiu.
In acelaşi text observăm terminaţia românească u ataşată la cuvîntul
slav dvornik. Din punct de vedere fonetic, se remarcă valoarea dublă a semi
vocalei scurte -.. anume de î şi ă în Vînători, fapt prezent încă la începuturile
grafiei româno-slave. Se observă apoi traducerea din româneşte în slavo
neşte a cuvintelor bez ih znanie, căci la ultimul cuvînt trebuia să fie genetivul
slav znania. De altfel, in această epocă era curent sistemul ca bruionul în
cancelaria domnească, ca şi in cele boiereşti, orăşeneşti şi eclesiastice, să se
redacteze in româneşte. Din punct de vedere grafic, se remarcă deseori iden
titatea ductică a lui 11. cu 'k, fapt ce apare încă in scrisul documentelor din epoca
lui Ştefan cel Mare. Alături de forma obişnuită a lui H constituită din două
verticale legate intre ele aproape sus printr-o oblică, apare o nouă formă
ductică constituită dintr-o treaptă ce la origine provine dintr-un " cu trepte,
creat prin analogie cu H cu trepte, deosebirea constînd numai în faptul că la
" treptele pornesc din hasta verticală aflată în stînga pe cînd la " din hasta
verticală situată în dreapta.
Acelaşi text ne prezintă ligaturi vechi şi anume T cu " şi T cu i.
Tot din punct de vedere grafic se păstrează încă din semiuncială constituirea
literelor din părţi groase - liniile verticale - şi subţiri - liniile orizontale
•

Pentru documentele ce provin de la m-rea Văratec s-au păstrat cotele după inventa
rul întocmit de aceasta.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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şi oblice (cu excepţia lui şi A, A, r, unde oblica din dreapta este groasă şi cea
din stinga subţire, fapt ce se remarcă şi in actele următoare.
Actul nr. 2 este dat călugăriţelor de la minlistirea de peste Bistriţa,
situată in faţa satului Vinători ; după cum o arată textul de sub nr. 4, aceasta
se afla mai jos de Piatra şi anume sub munte - cum atestă actul de sub nr. 6,
lăcaş ce mai tirziu se va numi Dăneşti. Emis de Petru Şchiopul, textul este
lipsit de dată şi l-am datat prin cele trei perioade de domnie ale respectivului
voevod. Documentul înfăţişează vechea denumire de Kamena pentru Piatra
ce transpune in slavoneşte f. românesc Piatra, căci in slavoneşte este m.
Kamen, aşadar românii au creat forma f. Kamena. Din punct de vedere istoric
şi diplomatic, acest document are o deosebită importanţă , prin faptul că
domnul emitent, Petru Şchiopul, in iscălitura sa scrisă in cursive chirilice
se intitulează in greceşte despota, echivalent ca sens slavonului gospodar.
In grafie se observă uneori, la litere tot cursive, ca de pildă la T în rind şi T
suprascris sau la w, că liniile orizontale sint groase exact ca şi în cursiva de
tip doi, prezentă in unele manuscrise lucrate in minăstirea Neamţ de cunoscutul
cărturar şi scrib moldovean Gavriil Urie (1424- 1449). La fel sînt şi titlele,
in cuvintul despota din semnătura emitentului n este legat de o iar T de 41.
Actul nr. 3, dat de acelaşi emitent ca şi cel anterior, însă destinatară
fiind m-rea Vînători, se remarcă prin faptul că prezintă f. rom ânesc monas
tira - ce apare incă in vremea lui Ştefan cel Mare in loc de m. slavon monastir.
Aici apare nazala mare şi cu valoare de ă ca şi la inceputurile grafiei româno
slave, deci identificarea acesteia cu 11..
Actul nr. 4 dat de Ioan Potcoavă aceleiaşi minăstiri destinatară a actului
de sub nr. 2 se deosebeşte din punct de vedere fonetic prin valoarea dublă
a lui 11. ca şi in textul documentului de sub nr. 1. Din punct de vedere grafic,
nu lipsesc şi litere ce au liniile orizontale uneori subţiri iar alteori groase.
Actul nr. 5 provine de la Aron Tiranul şi are văleatul greşit ; curios este
insă faptul că greşeala anului "de la facerea lumii" se repetă in finalul aceluiaşi
document, căci la 26 iulie 7082
1 574 şi 6 august 7083
1 574 - date pre
zente in actul respectiv - domnea in Moldova Petru Şchiopul. Ca şi in actele
de sub nr. 1 şi ., aici apare 11. cu valoare fonetică dublă. Din punct. de vedere
grafic se remarcă litera minusculă greacă M ce are hasta oblică din stinga mai
lungă ca cea din dreapta şi prin aceasta depăşeşte rindul de jos. llna din cele
două forme ductice ale lui H se apropie mult de litera u. iar l este identic formei
ductice a aceleiaşi litere din cursiva de tip I I folosită de Gavriil Urie. w este in
ligatură cu H in nwHHHU.( It.l).
Actul nr. 6, in care numele emitentului s-a omis, este desigur dat de
Ştefan Răzvan (24 aprilie 1 595 - august 1595). Aici apare forma româ
nească Bistriţă, la fel terminaţia românească pentru Cracău, aceasta fiind
precedată de cea slavă K11.uc1t.&1t.. ln grafie este prezentă din nou minuscula
greacă M, apoi titlele sint groase ca şi orizontalele unora dintre litere, de exemplu
m, A suprascris ca şi diagonala lui H. Forma ductică a lui u. se identifică
uneori cu cea a lui H.
Actul cu nr, 7, dat de Ieremia Movilă, are in text prezent pe E lat ; la fel
�ste şi in actele de sub nr. 9 şi 10, formă de literă ce incă in limba slavă veche
avea valoarea fonetică de ie, deci diftongală, de aceea noi l-am transpus în
rom âneşte prin le. Nu am păstrat insă in traducere forma slavă MOI'HM
=
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căci onomasticul Movilă este străvechi in toponimia noastră. Din punct de
vedere fonetic, aceeaşi valoare are nazala mare ca şi in actul de sub nr. 3 iar
primul H din prisnii este ucrainean in loc de slavul E sau "k. lscălitura
domnului, spre deosebire de restul textului, este in cursivă. Apare o formă
ductică deosebită pentru 1t. din rocnOAHH"h., ce se apropie de una din formele
grafice ale literei 'k , aceasta fiind constituită dintr-o hastă verticală ce
sfirşeşte printr-o buclă in dreapta, sus avind o linie semiovală. Există şi linii
orizontale groase la unele litere, ca de pildă la T, u., "k , iar H are uneori diago
nala groasă. Apare apoi o formă veche a literei E şi anume aceea in care mica
linie orizontală se transformă intr-o cruciuliţă. In EpEMi.s şi in prescurta
rea ieS pentru icSc.s apare i din cursiva de tip I I folosită de Gavriil Urie,
iar i din E�tdto, MrtcTito, np"kwGp.smEHT.s şi npHcHiH este identic uneia din formele
lui lf şi H, numai că are deasupra două puncte.
Actul de sub nr. 8 se remarcă prin formele onomastice româneşti Cră
eşti şi Neamţ, cel dintii provenind de la antroponimicul Crai, tradus din apela
tivul slav kral. Tot o formă românească este şi tocmală. In numele Liliţa,
apare ucraineanul i in loc de e, · forma Leliţa fiind insă atestată de actul de sub
nr. 10. In ceea ce priveşte toponimicul Găneşti, acesta are la bază antropo
nimicul Gane, la originea căruia stă antroponimicul german Johannes, pro
nunţat de slavi Ioganes, din care prin afereză s-a ajuns la forma Gane. Din
punct de vedere al limbii, s-au transpus din româneşte cuvintele : din tot satul
şi acest sat, căci forma slavă trebuia să aibă genetivul sela faţă de transpunerea
selo din zapis. Primul ,. din KHp"h.U."h. reprezintă fonetismul mediobulgar de inlo
cuire a lui i prin 1>.
ă. Ca grafe, unele litere au orizontalele groase şi in acest
sens se remarcă de exemplu : r, T, w, iar H are uneori diagonala la fel
groasă.
.
Actul de sub nr. 9 atestă din punct de vedere omomastic topicul Pogă
neşti ce are la bază antroponicul slav pogan
păgin. Din punct de vedere
grafic, se remarcă fenomenul semnalat şi în alte acte cercetate mai sus şi
anume că unele litere au orizontalele groase ca de pildă : n, A, T, w, "k, w,
iar titlele sint toate la fel. In ceacee priveşte litera u. suprascrisă din HEMIU.K.sro,
aceasta are aceeaşi formă ductică ca şi cea a lui H prezentă şiin acest act
cu treaptă. Cuvintul MWI\A.SKCKOH are pe .s cursiv grecesc, iar A este in
ligatură cu K . Apare r ca in cursiva de tip I I despre care am mai amintit,
iar T şi o d i n lfTO sint scrise legat.
Ultimul act, nr. 10, prezintă cuvintele slave EmE HM.SI\H A"kAS HX'(b.) (traduse
din forma veche românească plurală in loc de singulară : ce au avut moşul lor.
Din punct de vedere grafic apare forma arhaică 1>.1 in loc de hl, despre care
eruditul paleograf şi filolog polon Emil Kaluznick credea că formează o
caracteristică a scrisului uncial diplomatic moldovenesc, ceea ce nu este cazul.
In rest întîlnim : forma lui r ca in grafia cursivă de tip II folosită de Gavriil
Urie, u. suprascris identic uneia din formele lui H, linii orizontale groase la
unele litere ca de pildă : A, T, w, w, iar titlele fiind toate la fel. In sfirşit
lf suprascris
din cuvintele THC"klf.s şi np"kA(b.)pEif(E)H.s are forma lui Z latin iar
in Kh.IWPEif (E)HHX'(b.) aceeaşi literă are aspectul lui S latin.
Din toate cele exprimate mai sus, in cceea ce priveşte grafia se desprinde
următoarea concluzie : a existat o întreagă tradiţie grafică moldovenească
ce merge din primele decenii ale secolului al XV-lea continuind şi in veacul
=

·

=
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al XVI-lea, iar dacă ne refrerim la secolul următor, nu greşim prin susţinerea
că avem aceeaşi continuitate de tradiţie grafică, după cum de altfel o vom
sublinia intr-o altă ediţie de documente moldoveneşti privind veacul următor.
1

Iaşi, 1660 (7069), decembrie 21.
(Alexandru voievod, domn al Moldovei) impu terniceşte pe stariţa şi călugăriţele din mănăs
tirea de Ia Vînători ca să-şi apere locul lor din jurul mînăstirii pe o distanţă de două arun
cături de săgeată, loc ce 1-a însemnat Mălaiu vornic de gloată.
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•c"'�T . . . rămînînd numai crucea şi omega.
Se distinge cuvîntul al doilea. Î ntregirea textului s-a făcut după actele lui Alexandru
Lăpuşneanu unde intitulaţia şi începutul dispoziţiei sînt identice.
(2) In original s-a scris de prisos cHAHH.
(3) In original greşit rn. WHH.
(4) In original greşit pl. cAitiOT(�).
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/

( 1 ) Î n original s-a spălat primul rînd pînă la ""

ACTE MOLDOVENEŞTI DIN SECOLUL XVI

24 1

t Ioan Alexandru voievod, din mila lui Dumnezeu domn al ţării Moldovei.
Am dat această carte a noastră stareţei şi tuturor călugăriţelor din mănăstirea de la
Vînători. Cu această carte a noastră să fie puternice şi tari a-şi păstra locul din jurul minăs
tirii, loc de două aruncături de săgeată tn toate părţile, oricit a insemnat sluga noastră
credinciosul Mălaiu vornic de gloată. Şi pe cine il vor găsi tăind lemn sau orice pe locul
lor, iar ele să fie puternice a lua de la acel om cite 4 boi.
De aceea nimeni să nu Indrăznească a le opri sau a le strica acel loc, fără ştirea lor.
inaintea acestei cărţi a noastre.
Scris la Iaşi, in anul 7069 (1 560), în luna decembrie 2 1 .
t Domnul a poruncit.
t Stlrcea a învăţat.
t Şandru (a sc•·is) .

Dimensiunea textului 12,6 x 21,9 cm. Cu sigiliul rotund mijlociu
in diametru de 3,5 cm, aplicat in ceară roşie, căzut. O traducere In Documente
pl'illind istol'ia României. A. Moldo11a ( = D I R), A, XVI , I I , nr. 1 50, după
o copie slavă din sec. X :X: aflată la Arhivele Statului din 1 aşi (ASI ) doc. CCCL-1 2

2

( 1 5 74 iunie 1 4 - 1 57 7 slirşitul lui de
cembrie, 1578 ianuarie 1 - 1 57 9 de
cembrie 2, 1 582-1591 august 29).
Petru voievod, domn al Moldovei către zeciuitorii de stupi de la Ocolul Piatra ca să
lase In pace prisaca călugăriţelor de Ia Bistriţa.
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1 ) ln original s-a omis "
t Petru voievod, din mila lui D umnezeu domn al ţării Moldovei.
Scriem slugilor noastre, zeciutorilor de stupi de la Ocolul Piatra. Cum veţi vedea
această carte a domniei mele iar voi să lăsaţi foarte în pace prisaca acestor călugăriţe de la
Bistriţa, fiindcă această prisacă este în a lor ocină.
Aşa să ştiţi. Altfel să nu faceţi.
(ss) Petru despot.
t Domnul a poruncit.
t Marele logofăt a învăţat.
t Gligorescu (a scris) .
Dimensiunea textului : 20,7 X 1 !.,8 cm. Sigiliul rotund In diametru
de 1 ,4 cm, aplicat tn tuş negru a cărei inscripţie în caractere latine gotice, este
greu lizibilă, din care însă se disting PET ... iar Ia sfîrşit D .

3

1 574 (7082) iulie 26.

Petru voievod domn al Moldovei dă catastir de obroc mînăstirii sale de la Vînători. Catas
tiful se lnnoieşte tn anul următor, august 6.
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( 1 ) Marginal stinga in dreptul rindului trei s-a adăugat după 1575 cuvintele : noHOIH •r (o)
1-a innoit.
In anul 7082 (157�) iulie 26. Catastif de obrocul ce-I dă domnul Petru voievod
la minăstirea sa de Ia Vînători, unde este hramul sfintei Schimbări la faţă a Domnului
nos tru Isus Hristos :
t 2 coloade de griu.
t 1 coloadă de orz.
t 2 butii de vin.
t 3 jumătăţi de butii de miere proaspătă.
t 20 de zloţi pentru trebuinţă.
Li s-a dat 2 jumătâţi de butie de miere. Pentru vin şi pentru miere şi griu şi o r z,
6 august, anul 7083 (1575).
=

Dimensiunea textului : 1 5,1 x 1 7,8 cm . Sigiliul mic rotund in dia
metru de 1 ,� cm aplicat in cearâ roşie cu inscripţia ilizibilă. O traducere in
DIR, XVI , I I I , nr. 53, după o copie slavă din sec. X X , aflală Ia ASI, Doc.
CCCL-2�. I n traducerea publicată, cuvintul slav prescurtat prin pol s-a inter
pretat greşit prin butie, de fapt fiind vorba in original de prescurtarea terme
nului polubolka ce apare in prescurtarea polubol ln actul de sub nr. 6 şi trebuia
tradus prin jumtltate de butie. ln aceeaşi traducerea se arată că spre sfirşitul
copiei slave apare aspri 6 : de fapt In original este vorba de august 6.

4
Iaşi, 1577 (7086) decembrie 26.
I oan voievod, domn al Moldovei acordâ cli.lugăriţelor din minAstirea de peste Bistriţa din
faţa satului VinAtori sl�bozie pentru zece posluşnici.
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t Ioan voievod, din mila lui Dumnezeu domn al ţării Moldovei.
Am dat această carte a noastră rugătoarelor : s tareţei şi tuturor călugăriţelor din
mînăstirea de peste Bistriţa din faţa Vinătorilor şi celor zece posluşnici ai lor : trei din
Vînători iar şapte posluşnici din satele noastre.
La această atit cit ei vor fi lor in ascultare să aibă de la noi slobozie : să nu ne lucreze
nici o muncă a no�stră, nici la oaste să meargă, nici iliş să ne plătească, nici gorştina pentru
-oi şi nici pen tru porci, nici zeciutorilor pen tru stupi şi (nici) pen tru griu.
De aceea nimeni din tre slugile noastre să nu indrăznească a-i învălui inain tea acestei
-cărţi a noastre.
Scris la Iaşi in anul 7086 (1577) decembrie 26.
t Domnul a zis.
t Burlă hatman a învăţat.
{ 1 ) În original greşi t A •ctmHM.
t Ştefan (a scris).
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Dimensiunea textului : 20,4 x 1 4,6 cm. Sigiliul mic, in diametru
de 1 , 4 cm, aplicat in ceară roşie căzut, inscripţia ilizibilă. O traducere in D IR,.
A, XVI, II, nr. 1 16, după o copie slavă din sec. X X, aflată la ASI, doc. CCCL-31 .

5

1 591 iulie 26.
Aron voievod, domn al Moldovei, dă catastif de obroc mănăstirei sale de la Vinători. Catas
tiful se innoieşte in anul următor.
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1591) iulie 26. Catastit d e obroc ce-l dli. domnul Aron voievod
I n anul (7099
la minAstirea sa de la VinAtori, unde este hramul sfintei Schimbări la faţă a Domnului
nostru Isus Hristos :
t 2 coloade de griu,
( 1 ) l n original vll.leatul 7082 greşit.
(2) In original cele douA. litere sint omise .
(3) In original greşit npHHHIH.
•(•rlle(T(�).
(4) I n original greşit •T
(5) In original vli.leatul 7083 greşit.
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t 1 coloadA. de orz,
t 2 butii de vin,"
t 3

6,

jumlHA.ţi de butii de miere proaspA.tă,

t 20 zloţi pentru trebuinţe,
t Li s-a dat 2 jumătăţi de butii de miere. Pentru vin şi pentru miere şi grîu şi orz . . .

anul

(7100= 1592).

Dimensiunea textului : 8,2 X 14,2 cm. Sigiliu mic In diametru de 1 cm
Jn ceară roşie căzut.

6

1 595 (7103) iunie 21 .
(Ştefan voievod, domn al Moldovei) acordA. cA.lugA.riţelor din minAstirea de mai jos de Piatra,
peste Bistriţa, catastif de sare, griu, vin şi miere, cum şi jumil.tate din moara de pe Cracli.u.
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1

ln anul 7103 (1595) iunie 2 1 . Catastif de sare, ce l-a dat mA.ria sa domnul, obroc
sfintei mlnăstiri unde sint c!l.lugA.riţe, mai jos de Piatra, peste Bistriţa, sub munte :
t 2 coloade de griu,
t 1 butie.de vin,
t 1 jumătate de butie miere proasp!l.tli.,
t 70 droburi de sare,
t jumătate din moara de pe Cracău In Craoău
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Dimensiunea textului : 1�,6 x 16 cm. Sigiliu mic In diametru de 1.� cm
aplicat In ceară roşie cu marginea stingă distrusă, cu inscripţia ilizibilă. O
traducere In D I R A, XVI, IV, nr. 157 dupA. o copie slavA. din sec. X X , aflată
la ASI, doc. CCCL-91, In traducere s-a transpus greşit slav. polubo�ka.
,

7

1597 {7105) august
Ieremia MovilA. voievod, domn
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t ln anul 7105 (1597) august 2. Catastif de obroc ce-l dA. domnul Ioan Ieremia
Movilă voievod, din mila lui Dumnezeu domn al ţArii Moldovei, la mlnăstirea sa de la Vlnă
tori, unde este hramul SCintei Schimbări la faţă a Domnului Dumnezeu şi Mintuitorul
nostru Isus Hristos :
t 2 coloade de griu,
t 1 coloadă de orz,
t 2 buţi de vin,
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t 3

t 30

jumătăţi de butii de miere proaspătă,
de zloţi pentru trebuinţe.
ssfieremia voievod.
Dimensiunea textulu i : 1 5,5 x 2 1 ,4 cm. Sigiliu mic în diametru de 1 ,5 cm
aplicat in tuş negru cu următoarea inscripţie : lw 6p1MI• MontA• •o••o A•
Io(an) Ieremia Movilă voievod. I n inscripţie 1 din Ieremia este cu cirlige ca
în cursiva de tip I I folosită de Gavriil Urie, iar A din Montll• este minu
scul grecesc (oblica din dreapta mai lungă ca cea din stînga, depăşeşte rindul
in sus).
=

8
1699 (7 107) Ianuarie 26.
Zapis prin care Coman fiul lui Marco postelnic din satul Semeni, ţinu tul Tutova şi Gavril
fiul Leliţei din satul Găneşti, acelaşi ţinut, vind lui Vasile pircălab de la Neamţ ocina lor
şi anume a patra parte din satul Crăeşti ţinutul Neamţ, ce se va alege partea lor.
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1) Sic în loc de n p. .ij,.,,
( 2) Î n original omis ,
(3) Î n original omis c.
(4) Î n original greşit �•THPH (vezi aclul urmă tor) .
(5-10) l n original rupt.
•

+ Eu Cozma fiul lui Marco postelnic din satul Semeni din pnu tul Tu tova şi Gavril,
fiul Leliţei din satul Găneşti din acelaşi ţinut, mărturisim însuşi asupra noastră şi pe acest
zapis al nostru că am vindut de bună voie drea ta noastră ocină din satul Crăcşti din ţinu
tul Neamţ, din apa numită Neagra, din tot satu a patra parte, ce se va alege partea noastră
sau in sat, sau in cimp sau in dumbravă şi unde se va alege hotarul acestui sat ce-I scriem
mai sus.
Şi am vindut lui Vasile pircălab din Neamţ pentru şase sute şi patruzeci de zloţi
tătărăşti.
Şi eu Cozma şi Gavril am luat deplin aceşti bani ce sint scrişi mai sus din miinile
lui Vasile pîrcălab din Neamţ.
Şi la aceasta au fost mulţi oameni buni. Şi înăuntru acestei tocmeli fiind : Gligorie
şoltuz şi 12 pirgari ai săi şi Nica grecul care a fost şoltuz şi Gherman namesnic (şi) Chiriţă
pircălab şi Periu portar şi diaconul Pavel, alţi mulţi oameni buni şi bătrîni şi tineri.
Şi eu Gligorie şoltuz şi 12 pîrgari cind am văzut această bună tocmeală dintre ei,
iar noi am pus marele sigiliu.
Şi eu Grigorie preot domnesc am scris, cu mîna mea, acest zapis.
f n anul 7107 (1599) in luna ianuarie a 25-a zi.

f

Dimensiunea textului : 18,1 x H,9 cm. Actul are 3 sigilii aplicate In
tuş negru. Primul, rotund, In diametru de 3,5 cm, al şoltuzu l ui şi pirgarilor
Tirgului Neamţ, are inscripţia in latină cu litere gotice indescifrabilă ; al doilea,
oval, In diametru de 1 cm, cu o margine ce rep rezintă o vestală avind in mina
dreaptă o coroană iar in stînga cornul abundenţei, iar al treilea aproape ro
tund, In diametru de 1 ,6 cm, cu o cruce ortodoxă ornată pe cele patru braţe
ie Ie HH ru . Originalul este însoţit de un suret din 12 februarie 1 793 al
polcovnicului Pavel Debriţ, dascălul de slovenie al mitropoliei din Iaşi.

9

Suceava, 1899 (7107) martie 8.

I eremia Movilă voievod, domn al Moldovei, întăreşte lui Vasile ptrcălab a patra p arte din
satul CrAeşti de pe apa Neagra ce a cumpărat-o de la Cozma fiul lui Marco postelmc şi de la
Gavril fiul Leliţei din satul PogA.neşti. ţinutul Tutova.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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Ieremia Movilă voievod, din mila lui Dumnezeu dorim al ţl!.rii Moldovei.
Iată a venit inaintea noastră şi Inaintea boerilor noştri, sluga noastră credinciosul
Vasile pîrcălab şi a adus un zapis de la Gligorie şoltuz şi de la 12 plrgari ai lui şi de la alti
mulţi oameni buni şi bătrtni din Tirgul Neamţ : cum a venit Inaintea lor Cozma fiul lui
Marco postelnic şi Gavril fiul Leliţei din Pogăneşti din ţinutul Tutova, de a lor bună voie,
de nimeni nesiliţi şi nici asupriţi şi au vindut dreapta lor ocină şi moşie a patra parte
din satul Crăeşti, ce este pe apa Neagra, cit se va alege partea lor. Această au vîndut-o
mai sus scrisului Vasile plrcălab pentru şase sute şi patruzeci de zloţi tătărăşti.
( Deci noi văztnd acest zapis am crezut).
De aceea am dat şi de la noi şi i-am lntărit această mai sus scrisă parte de ocină cit se
va alege partea lor din vatra satului şi din cimp şi din dumbravA., ca să-i fie lui şi de la
noi dreaptă ocină şi lntărire pe unde InsemneazA. scrisorile şi uricile ce ei le-au avut1
(Şi altul să nu se amestece), Inaintea acestei clirţi a noastre.
S-a scris la Suceava (In anul) 7107 (1599) martie a
t Domnul a zis.
t Stroici marele logofăt a lnvăţat.
t Ispravnic : a iscli.lit Stroici logofli.t.
t Pepelea (a scris).
t

Dimensiunea textului : 17,7 x 25,9 cm. Sigiliul In diametru de 3,5 cm
aplicat In ceară roşie, căzut. Cu un suret din 18 februarie 1 793 al lui Pavel
Debriţ greşit cu hma mai. O traducere In DIR A, XVI, IV nr. 181 după o
copie slavă cu lipsuri din sec. XX, aliatA. In Biblioteca Academiei RSR.
Doc. CLXXXVIII-27

10
Suceava,

1699

(7107) aprWe 28.

Ieremia Movilă voievod, domn al Moldovei, lntAreşte lui Vasile fost plrcAlab jumătate
din satul Crăeşti de pe Valea Neagră din ţinutul Neamţ, ce-l cumpl!.ră de la Cozma fiul
Stancăi, fratele său Toma şi sora lor Draga, de la popa Gavril fiul Lelitei, de la vărul lor
Grozav, fiul lui Ionuz şi de la surorile lui: Nastasia, Agalia şi Mirlica şi de la verii lor:
Vasile fiul lui Truşan şi surorile lui : Agalia, Parasea, Axinia, Dochia şi Palaga, toţi ne
poţii lui Ionuz cel Bll.trln.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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Ioan Ieremia Movilă voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al ţării Moldovei.
lată au venit înaintea noastră şi înain tea tuturor boierilor noştri mari şi mici ai
Moldovei, Cozma fiul Stancăi şi fratele său Toma şi sora lor Draga şi popa Gavril fiul
Leliţei şi verii lor : Grozav, fiul lui Ionuz şi surorile lui : Nastasia şi Agafia şi Măriica şi dea
semeni verii lor : Vasile, fiul lui Truşan şi surorile lui : Agafia şi Părasca şi Acsinia şi Dochia
şi Palaga, toţi nepoţii lui Ionuz cel Bătrîn, de a lor bună voie, de nimeni nesiliţi şi nici asu
priţi, şi au vîndut dreapta lor ocină şi moşie : jumătate din satul Crăeşti in ţinutul Neamţ,
pe Valea Neagră din privilegiul ce 1-a avut moşul lor. Aceasta au vindut boierului nostru
Vasile, fost pîrcălab, pentru una mie şi cincisute de zloţi tătărăşti. Şi sculîndu-se boierul
nostru Vasile pircălab, a şi plătit toţi deplin aceşti mai sus zişi bani : 1 500 de zloţi, in mii
nile tuturor aces tor mai sus scrişi oameni dinaintea noastră şi dinaintea în tregului nostru
sfat.
Deci noi văzînd a lor tocmeală de bună voie şi plata deplină, iar noi de asemeni
şi de la noi am dat şi am întărit boieru 1 ui ,nostru Vasile pîrcălab aceast ă mai sus zisă jumă
tate de sat din Crăeşti, din ţinutul Neamţ pe Valea Neagră, ca să-i fie lui şi de la noi urie
şi ocină, cu tot venitul.
Şi altul să nu se amestece inaintea acestei cărţi a noastre.
Scris la Suceava, in anul 7107 ( 1 599) aprilie 28.
Domnul a poruncit.
Stroici marele logofăt a învăţat.
(ss) A iscălit, ispravnic, S troici logofăt.
Nicoară (a scris) .

de

t•

Dimensiunea textului : 1 8,3 x 3 1 c m . Sigiliul mijlociu in diametru
cm aplicat In ceară roşie căzut.
Cu un suret din 11 februarie 1793 al lui Pavel Debriţ.

CHARTES l\IOLDAVES DU XVI
SlF.:CLE CONCERNANT LES
ENDROITS SITUES DANS LE DISTRICT DE NEAlUTZ.
RE SUM E
Les auteurs publient le texte slave et la traduction de dix chartes moldaves
du XVI siecle provenan t des princes de la Moldavie : Petre Schiopul, Ion Potcoavă
Aron Tiranul, Ştefan Răzvan et Ieremia Movilă, le dixieme texte etan t un acte. Les actes
concernen t le monastere de Vînători ( 1 , 3, 5, et 7 ) , monastere de religieuses se trouvant
au dela de la riviere de Bistriţa, vis-a-vis du village Vînători, et plus tard le monastere
de Dăneşti (nr. 2,4 et 6) et le village Crăeşti.
L'edition des textes est precedee par une introduction dans laquelle on fait remar
quer que dans ces actes son t presents des toponimiques : Vînători, Bistriţa, Cracău, Crăeşti
et Neamtz et aussi l'appelatir tocmeală. Dans le meme ordre d ' idees on etudie une serie de
ormes ductiques des lettres dans la graphie de quelques chartes et on souligne des traces
de l'ecriture cursive de type I I pratiquee par le celebre erudit et calligraphe Gavril Urie
qui a active dans le monastere de Neamtz en tre les annees 1424 et 1449. On remarque
aussi la signature par le grec despoia, mais en cyrillique, dans un acte de Petre Schiopul (nr. 2)
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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NOTE

ŞI

DISCUŢII

O NOUl AŞEZARE PALEOLITICl
PE VALEA BISTRIŢEI
de CONSTANTIN SCORPAN

In toamna anului 1963 s-au efectuat lucrări pentru construirea unui
drum care, pe marginea de sud a lacului de acumulare al hidrocentralei de la
Bîtca Doamnei, trebuia să lege oraşul Piatra Neamţ de anexa Doamna. Acest
drum trece pe la baza masivului Cernegura, pe latura sa de nord-vest.
Cu ocazia acestor săpături au ieşit la lumină şi au fost strînse tntimplător
c îteva piese de silex, dintre care două tipice. Această descoperire a fost sem
nalată Muzeului arheologic din Piatra Neamţ.
Cercetările efectuate la faţa locului ne-au dus la concluzia că piesele
respective, împreună cu altele descoperite de noi ulterior, fuseseră aduse de
apele de ploaie sau de cele provenite de la topirea zăpezilor de pe muntele
Cernegura. Urmind calea acestor ape de scurgere, am ajuns la o altitudine
de aproximativ 400 m faţă de apele Bistriţei, intr-un loc propice unei aşezări
omeneşti din epoca paleolitică, numit Poiana Cireşului. In partea de nord a
acestei poieni, in apropierea pantei ce coboară spre Bistriţa, se află un mame
Ion orientat est-vest, care formează in partea sa superioară un adevărat
platou, avind o suprafaţă de aproximativ 700 m 2 • Descoperirea, in urma unor
cercetări amănunţite, a citorva piese de silex, a determinat efectuarea unui
sondaj arheologic. Conducerea şi indrumarea acestor cercetări a aparţinut
prof. C. S. Nicolăescu-Plopşor.
Sondajul de la Poiana Cireşului a cuprins o suprafaţă de 15 m2 (o secţiune de 1 ,50 m x 10 m), adincimea variind între 0,90 m şi 1 ,40 m.
Situaţia stratigrafică se prezintă in felul următor :
- strat cenuşiu-vegetal (grosime de 5 cm, între O m - 0,05 m) ;
- strat argilos, galben-brun, poros, cu granulaţii mari şi desprinderi
prismatice (grosime de 40-45 cm, intre 0,05 m - 0,50 m) ;
- strat argilos dens, compact, brun-roşcat (grosime de 25-35 cm,
între 0,50 m - 0,89 m) ;
- strat de lut-nisipos, cu granulaţii fine, numeroase, concreţiuni calca
roase (bobiţe, vinişoare, păpuşi de calcar), cu aspect de pseudomicelian (gro
sime de 30-40 cm, intre 0,89 m - 1,20 m).
Din sondajul efectuat, a rezultat un total de 2 162 piese litice. Dintre
acestea un număr de 913 reprezintă piese tipice şi un număr de 1 249 piese
atipice. Acestea din urmă sint constituite in majoritate din aşchii şi spărturi
de la decorticare şi prelucrare.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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Piesele tipice se impart pe tipuri de unelte după cum urmează :
- Lame (neretuşate)
- Lame cu retuşe de folosire
- Lame cu retuşe oblice
- Virfuri de lame retuşate
- Lame trunchiate
- Gratoare, total

624
49
40
12
6
64

Dintre acestea :
- Gratoare pe vîrf de lamă lungă
- Gratoare pe vîrf de lamă scurtă
- Gealăuri
- Gratoare nucleiforme
- Gratoare duble
- Gratoare convexe
- Gratoare concave
- Gratoare drepte
- Gratoare înalte
- Gratoare pe aşchie
- Nuclee, total
-

Din care :
Nuclee atipice
Nuclee conice
Nuclee prismatice
Lame "a bord abattu"
Virfuri "la gravette"
Vîrfuri retuşate pe ambele laturi
Lame cu "encoche"
Burine

-

Din care :
Burine "a la l'angle"
Burine "Busque"
Burine mediane
Burine duble
"Per!ioire"

9
11
3
6
1
10
3
1
1

19
42
25
8
9
17
6
2

6

54
18
6
27
3
1

Există şi piese combinate : lame retu şate pe o latură şi cu encoche pe
alta, gratoar-nucleu, burin-gratoar, lamă retuşată cu gratoar la capăt, lamă
retuşată cu burin, burine combinate (median plus busquc, median plus a
l'angle).
Materia primă din care au fost confecţionate uneltele paleolitice de la
Poiana Cireşului este variată. Predomină insă materia primă locală : menilitul
oligocen, gresia silicioasă (de Tarcău), şistul negru (de Audia). In procent mai
redus se foloseşte şi silexul cretacic de Prut sau silexul hidrotermal (transilvănean).
·
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Analiza tipologică a pieselor litice de la Poiana Cireşului permite datarea
acestei aşezări în aurignacianul superior răsăritean.
In timpul săpăturii, piesele de silex, unele tipice, au apărut încă din
stratul vegetal. Imediat sub acest prim strat materialul litic apare din abun
denţă pînă la nivelul stratului nisipos, pseudomicelian. Nu am putut sesiza
vreun strat despărţitor, steril. De asemenea, cu toată atenţia acordată, nu
am putut sesiza nici o deosebire din punct de vedere tipologie între materialul
diferitelor straturi, tipurile de unelte descoperite la suprafaţă aflîndu-se şi
în ultimul strat. Am ajuns astfel la concluzia că avem de-a face cu un singur
orizont cultural.
Din punctul de vedere al densităţii, cantitatea cea mai mare a materialu
lui litic se afla în partea de est a secţiunii (careurile 8, 9 şi 10). Am mai observat
că în stratul nisipos-calcaros cantitatea materialului arheologic scade şi că
majoritatea pieselor de silex macrolitice s-au găsit mai ales intre O ro - 0,50 ro.
Observăm că microlitele predomină. Astfel raportul intre piesele tipice micro
litice şi cele macrolitice este de 26/1 , iar între cele microlitice şi cele mijlocii
raportul este de 2/1 in favoarea primelor.
In timpul săpăturilor s-au mai descoperit urme numeroase de foc (căr
buni) şi foarte multe oase de animale, în stare proastă de conservare.
Faptul că s-a descoperit o cantitate atit de mare de piese pe o supra
faţă săpată relativ restrînsă şi faptul că resturile de prelucrare ca şi silexurile
cu început de prelucrare sint numeroase, ne-au făcut să presupunem că in
aşezarea paleolitică de la Poiana Cireşului se confecţionau unelte nu numai
pentru nevoile proprii dar şi, foarte probabil, pentru schimb, mai ales că.
din punct de wdere geografic, Poiana Cireşului făcea legătura, de-a lungul
văii Bistriţ.ei, intre grupul de aşezări paleolitice contemporane de la Bicaz cu
cele din regiunea de dealuri subcarpatice (Buda).

UN

NOUVEL ETABLISSEllENT P.UEOLITHIQllE ,\ LA VALLEE

DE BISTRIŢA

RESmtE
Pcndant l'annce 1 963, l'au teur a realise des fouilles archeologiques dans l'etablisse
ment paleolithique de Poiana Cireşului (Piatra Neamţ) . Sur les 15 m3 fouillt�s ont ete trouvees
des traces de feu, des os d'animaux el de nombreux outils en pierre (approximalivement
2 1 62). Les oul ils son t confeclionnes e n roche locale ; les microlithes sont en preponde
rence. Toutes les 3 couches consti tuent un seul horizon culturel - l'aurignacien superieur
de l'Est.
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LE GENDE DES FIGURES
Fig.

Fig.

1

-

1 , lama retoucMe abrupte sur les deux cates ; 2, lames retouchees ; 3, 4, 5, 6, 7 ,

microlithig:ues a "la Gravette" ; 8, lame avec un cOte abrupte taille ; 9, 10, 1 1 ,
1 2, lames microhthiques ; 1 3 , bout retoucM sur les deux cOtes ; 14, 1 5 , 1 6 , 1 8 , grat
toirs ; 1 7 , 19, grattoirs combines avec des burins ; 20, 2 '1 , 22, 23, 24, 25, burins ; 26,
lame avec ebauche d'encoche.
2 - 27, 30, copeaux retouchtls ; 28, lame avec d'encoche ; 29, 32, lames avec des re
touchees d'emploi ; 31, per�oire ; 33, grattoir sur lame tronquee ; 34, noyau microli
thique ; 35t rabot ; 36, lame avec cote taille.
bouts
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VÎRFURI DE LANCE GUMELNITENE DESCOPERITE
LA GLINA
de VASILE CHIRTCA

Săpăturile arheologice de pe tell-ul gumelniţean de la Glina, reluate
in 1969, au fost continuate in anul următor prin adincirea suprafeţ ei deschise
în campania anterioară, pină la baza nivelului corespunzător culturii Boian.
In afară de ceramică, cea mai numeroasă categorie de obiecte o consti
tuie piesele din silex şi piatră. Dintre acestea, mai importante sint trei virfuri
de lance din silex, unul intreg şi două fragmentare.
Primul virf (fig. 2/2, 3/4) a fost descoperit in nivelul situat la baza locu
inţei 5, aparţinînd etapei Gumelniţa A2• Virful, cu lungimea de 9,3 cm, lăţi
mea de 4 cm şi grosimea de 0,8 cm, are forma triunghiular alungită, cu laturile
denticulate fin şi uşor arcuite spre virf. Piesa este lucrată bifacial pe o aşchie
lamelară subţiată prin retuşe plate, pornind de la margini spre centru . Pe
margini retuşele sint destul de regulate, "sub paralele" iar spre mijloc mai
largi. In partea dinspre bază, piesa prezintă două scobituri retu şate, dispuse
simetric, cîte una _pe fiecare latură. Baza propriu-zisă conţine o scobitură
centrală retuşată. In secţiune piesa este lenticulară, aplatisată. Atît scobi
turile laterale, cit şi cea centrală, trebuiau să asigure fixarea piesei la o c oadă
mai groasă.
Materia primă care a fost utilizată la confecţionarea piesei o constituie
silcxul cafeniu, zis balcanic, cu nuanţe roşcate, albicioase şi vineţii.
In apropierea acestui virf de lance a fost descoperit un altul (fig. 1 /1 ; 3/1),
fragmentar, din care lipseşte atît partea superioară cit şi baza, fapt pentru care
nu se poate preciza dacă el se incadrează in aceeaşi categorie, sau dacă a·avut
baza dreaptă, cu sau fără scobituri. Piesa, avind dimensiunile de 4,5 X 3,6 X
x 0,6 cm, este de formă triunghiular prelungă, in secţiune lenticulară aplati
sată şi a fost cioplită, de asemenea, dintr-o aşchie lamelară, cu retuşe foarte
fine, "in pojghiţ ă", "sub paralele" pe margini, iar spre centru mai largi. Pe
laturile lungi prezintă unele mici ştirbituri rezultate in urma prelucrării.
Spre deosebire de primul vîrf, acesta din urmă are culoarea cafeniu-deschisă.
In stratul de cultură aparţinînd etapei Gumelniţa 1b, a fost descoperit
un al treilea vîrf de lance (fig. 1 /2 ; 3/2), rupt din vechime la partea superioară.
In starea actuală, piesa are lungimea de 7,4 cm, lăţimea de 4,3 cm şi grosimea
de 0,6 cm. Forma iniţială a piesei a fost tot triunghiular alungită. Baza este
uşor concavă, retuşată pentru a forma o porţiune subţiată, necesară inmănu
şării, iar laturile lungi, retuşate cu retuşe semiabrupte pe margini, sint uşor
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/

260

V. CHIRICA

rotunjite spre bază. In rest, piesa prezintă, pe ambele feţe, retuşe largi plane,
de suprafaţă, pornite de la centru spre margini. Culoarea silexului este cafeniu
tnchisă.
In afară de aceste vîrfuri de lance, a mai fost descoperită o aşchie lame
lară (fig. 2/1 ; 3/3), fragmentară, de formă triunghiular neregulată cu dimen
siunile de 7,5 X 3,4 X 0,9 cm. Pe o porţiune a suprafeţei dorsale se păstrează
cortexul. Piesa, descoperită in nivelul corespunzător etapei Gumelniţa A2,
prezintă un inceput de retuşare pentru a fi transformată in vîrf de lance.
Pe faţa dorsală, în porţiunea dinspre virf, piesa este subţiată prin desprinderi
neregulate, iar pe faţa ventrală prezintă retuşe regulate, aplicate de la margine
spre centru. Mijlocul acestei feţe este lis. Intenţia "meşterului" a fost să apla
tiseze ambele suprafeţe prin retuşe, pentru ca, în felul acesta, vîrful respectiv
să capete, în secţiune, forma lenticular aplatizată. In urma spargerii, piesa
a fost abandonată. Materia primă o constituie acelaşi silex, zis balcanic, de
culoare cafenie, cu pete roşcate, din care au fost prelucrate aproape toate
uneltele şi armele din silex de la Glina, aparţinînd culturii Gumelniţa.
Pe baza datelor de care dispunem pînă in prezent, s-ar părea că, pe teri
toriul ţării noastre, virfurile de lance din silex apar abia in aria culturii Gumel
niţa, incepind cu etapa sa timpurie, aşa cum o dovedesc descoperirile de la
Medgidia şi Hîrşova, pentru ca cele mai numeroase să fie atestate în etapele
următoare, cum s-a observat î n aşezarea eponimă de la Gumelniţa, la Căscioa
rele, Sultana, Luncaviţa, Brăiliţa, Pietrele, Vidra, Teiu, Glina, Giangoieşti 1•
Aceste piese sint documentate şi în aşezările eneolitice de tip Ariuşd-Cucu
teni (la Truşeşti 2, Hăbăşeşti 3, Traian-Dealul Fîntînilor 4, Ruginoasa 5) , în
complexul înmormintărilor cu ocru (la Casimcea 6) , pînă spre sfîrşitul epocii
bronzului (la Truşeşti 7 , Gîrbovăţ 8 etc.).
In ceea ce priveşte tehnica de prelucrare, precum şi materia primă
utilizată, constatăm că, cu excepţia vîrfurilor de lance de la Truşeşti, dintre
care unele aparţin etapei Cucuteni A, iar altele epocii bronzului 9, retuşate
numai pe margini, mijlocul pieselor fiind lis, toate aceste arme sînt prelucrate
pe ambele feţe, cu retuşe de suprafaţă "in pojghiţă" 1 0, dispuse mai regulat
"sub paralel" pe margini. Ele au fost lucrate din silex zis balcanic, adus de
peste Dunăre, din carierele platformei prebalcanice, unde se pare că existau
chiar anumite centre de aprovizionare cu materie primă 1 1 •
Virfurile de lance din silex descoperite pînă în prezent la noi se deosebesc
doar din punct de vedere tipologie. In această privinţă, se pot distinge două
grupe mai importante :
a. Vîrfuri triunghiulare (sau triunghiular alungite) cu două scobituri,
relativ simetrice, în porţiunea dinspre bază a laturilor lungi. Pînă acum, pe
teritoriul ţării noastre au fost descoperite patru vîrfuri de acest tip. Acestea
se deosebesc între ele numai prin forma bazei, care este dreaptă (Vidra 12
şi Gumelniţa 13 ) sau concavă (Vidra 14 şi Glina). Astfel de piese au mai fost
identificate în Germania 1 5 şi Bulgaria 16•
b. Vîrfuri triunghiulare sau triunghiular alungite, avînd laturile lungi
simple (unele fiind denticulate) fără scobituri. Baza acestor piese este dreaptă
(Sălcuţa 17, Truşeşti 18, Gumelniţa 19, Casimcea 2 0, Gîrbovăţ 2 1 etc.), uşor
convexă (Vădastra 22) sau uşor concavă (Brăiliţa 23, Ariuşd 24, Truşeşti 25,
Glina etc.). Remarcăm faptul că in unele din aşezările cercetate au fost idenhttp://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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tificate toate variantele din categoria a doua (la Teiu, Traian-Dealul Finti
nilor, Drăguşeni 26 etc.). Analogii putem stabili in Franţa 27, Bulgaria 28 şi
Uniunea Sovietică 29, cu menţiunea că acelea descoperite in Franţa sînt lise
pe faţa de aşchiere, avînd forma mult alungită, asemănătoare, de altfel, cu
una din piesele descoperite în staţiunea eponimă de la Gumelniţa.
Un tip aparte îl reprezintă virful de lance cu doi spini la bază, desco
perit la Luncaviţa 30• Acesta constituie, pînă in prezent, o descoperire unică,
atît pe teritoriul Rom âniei , cît şi in staţiunile contemporane culturii Gumel
niţa din sudul şi sud-estul Dunării 3 1 •
Revenind la vîrfurile de lance descoperite la Glina, se pune problema
provenienţei lor, dacă reprezintă piese de import din sudul Dunării sau de aici
a fost adusă doar materia primă, iar prelucrarea s-a făcut pe loc. Descoperirea
acelei piese cu început de prelucrare pentru a fi transformată în vîrf de lance
nu lasă nici o îndoială asupra faptului că prelucrarea s-a făcut pe locul aşezării
de către "meşteri" specializaţi în prelucrarea uneltelor şi armelor din silex.
Această afirmaţie este întărită şi de numeroasele piese de silex : lame, gra
toare, burine etc. descoperite în toate aşezările neolitice şi din epoca bronzului.
Pentru susţinerea afirmaţiei de mai sus, mai amintim descoperirea unui
atelier de prelucrare a vîrfurilor de săgeată şi suliţă, datind din vremea culturii
Sălcuţa 32•
Materia primă utilizată la confecţionarea vîrfurilor a fost adusă însă in
stadiul de semiprelucrare, întrucît în staţiunile cercetate pînă în prezent.
lipsesc aproape în intregime deşeurile rezultate din prelucrarea silexului.
Astfel, la Glina au fost descoperite, în afară de piesele tipice amintite mai sus,
nuclee care păstrează negativele desprinderilor lamelare.
In stadiul actual al cercetărilor este greu de precizat dacă aceste piese
reprezintă imitaţ,ii după virfuri de lance aduse prin schimb, odată cu materia
primă, sau dacă ele constituie o realizare a "meşterilor" locali, intrucit, după
cum am văzut, pe teritoriul României au fost descoperite doar patru vîrfuri
de tipul cu două scobituri retuşate la bază. De asemenea, este greu de preci
zat dacă aceste piese sînt continuate din cultura Boian, pe fondul căreia s-a
dezvoltat cultura Gumelniţa, deoarece în culturile anterioare lipsesc astfel
de piese.
Descoperirea vîrfurilor de lance prelucrate în ateliere locale, din silex
adus din platforma prebalcanică, aduce o nouă contribuţie la problema schim
bului intre comunităţile o meneşti din epoca neolitică. In felul acesta sint
documentate relaţiile de schimb intre anumite centre de "exportare" a materiei
prime din Peninsula Balcanică şi purtătorii culturilor neolitice din sudul,
sud-estul şi sud-vestul Rom âniei, unii dintre aceştia ajunşi, prin speciali
zarea tn făurirea uneltelor şi a armelor din silex, la o tehnică superioară de·
producţie. In privinţa tehnicii de execuţie, se pare că gumelniţenii erau
avansaţi faţă de purtătorii culturii Cucuteni deoarece după cum am văzut,.
vîrful de lance descoperit la Truşeşti, aparţinînd culturii Cucuteni, nu era
retuşat pe intreaga suprafaţă, ci numai pe margini.
Vîrfurile de lance erau folosite la vînătoare şi în eventualele conflicte
intertribale. Pentru aceasta se pare că existau chiar anumite practici rituale.
fapt atestat prin descoperirea la Brăiliţa 33, în mediul gumelniţean (nivel I I ),
a şapte vîrfuri de lance aşezate intr-o locuinţă, lîngă vatră. Depunerea acestor
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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arme lîngă vatră avea, credem, rolul să ajute membrii tribului la vinarea ani
malelor sălbatice, vatra fiind locul de pregătire a hranei ; pe de altă parte,
virfurile de lance au putut fi puse şi in scopul apărării împotriva unor atacuri
din partea altor triburi, vatra constituind simbolul locuinţei, al adăpostului.
Nu este exclusă nici posibilitatea ca aceste arme să fi fost depozitate din cauza
părăsirii în grabă a locuinţei, ele urmind a fi refolosite după revenirea tri
bului pe locul vechii aşezări.
C 3rcetările arheologice viitoare vor aduce, fără îndoială, noi preciziuni
privind uneltele şi armele din silex folosite de membrii triburilor neolitice sau
din epoca bronzului, ocupaţiile lor (in special vînătoarea), precum şi relaţiile
de schimb dintre comunităţile omeneşti de la sudul şi nordul Dunării.
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na
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palafită de la Olivone.
Nicolaescu-Piopşor, Un atelier neolitic pentru confec#onarea vtrfurilor de săgeată :
"Grindul lui Iancu Muşat-Orlea", tn SCJ V, XI, 1960, 2, p . 367-371, pl. Ij1 ,5.
Harţuchi, 1 . T. Dragomir, op. cit., p . 1 32.

S.

GUMELNI'fA

SPEAR BEAD S DISCOVERED

AT GLJNA

SUMMARY
Wilhin the framenwork of the archaeological diggings done on the Glina's "teU",
among the silex objects there were also found two spear heads, one of lhem unbroken,
and the other one in fragmenta.
The raw material is roade up of Balcanic silex. The entire spear head, which has a
length of 9.3 cm and the maximum width of 4 cm, bas two grooves placed almost symme
tricall. Spear heads of this kind, or of almost similar type were also found in other places
belonging to the Gumelniţa culture, as well as to other eneolithic cultures, or to the
Bronze Age.
The objects represents an achievement of a local "master" and was used as a weapon
for hunting or in the intertribal confiicts.

Fig. 1-3. Spear heads of silex discovered at Glina.
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VASUL·BIBERON

ENE OLITIC DE LA R1MNICELU
( jud. BRliLA )
de NICOLAE HARŢUCHE

Pe teritoriul comunei Rîmnicelu - situată în partea de vest a judeţului în lunea Buzăului, se află o popină (tell) provenită dintr-un martor de ero
ziune din vechea terasă a rîului Buzău. Cu ocazia unui sondaj efectuat aici
in toamna anului 1958, a fost descoperit şi un vas-biberon, lucrat cu mina
din lut ars1• Vasul este modelat din pastă de calitate relativ bună, avind
suprafaţa acoperită cu un strat superficial de slip nelustruit, care-i acoperă
porozităţile. Arderea este completă, pasta avind culoarea pe ambele feţe
gălbui-cărămizie cu pete cenuşii. Din punct de vedere al formei, constatăm
că acest vas este deosebit : corpul este mai bombat in partea centrală, gura
este largă, in forma de pilnie, iar marginea buzei este teşită spre exterior ;
partea inferioară a corpului este aproape cilindrică, iar fundul plat. In zona
centrală, pe linia diametrului maxim, este prevăzut cu un tub aferent care
comunică cu interiorul. Tubul are forma cilindrică, iar in jurul orificiului
marginea acestuia este uşor trasă in afară (fig. 1). Dimensiuni : înălţimea
10 cm ; diam. gurii 6,4 cm ; diam. fundului 8 cm ; tubul, perforat longitu
dinal, are lungimea de 3 cm, diametru} 2,4 cm, iar orificiul de 0,8 cm (vezi
figura).
Săpăturile arheologice efectuate de noi pe popină în anii 1968-1970,
(prin care s-a cercetat intreaga suprafaţă a tellului) ne-au permis să stabilim
apartenenţa culturală, dar mai ales incadrarea cronologică a stratului căruia
ii aparţine vasul-biberon 2• Acest strat, a cărui grosime variază intre
0,40-0,60 m atestă existenţa unei aşezări de la sftrşitul eneoliticului, care
corespunde cu etapa finală a culturii Cernavoda 1 (numită şi faza Renie 1).
Remarcăm că in contextul relativ cernavodean de aici, alături de ceramica
care aparţine populaţiei răsăritene, s-au descoperit intr-o proporţie de aproxi
mativ 30-40 % şi fragmente ceramice de tip Cucuteni B2. Dacă pentru aşe
zarea de la Rimnicelu este mai dificilă incadrarea ei la cultura Cernavoda 1,
intrucit alături de ceramica căreia ii gă.sim corespondenţe in Cernavoda 1 ,
apare ş i altă categorie d e vase asemănătoare c u cele din cultura Cernavoda I I I ,
precum ş i o ceramică a cărei pastă este asemănătoare celei cucuteniene, dar
decorul este realizat cu şnurul infăşurat, in schimb, in mod cert, ceramica
Cucuteni B2 permite o datare sigură la sfirşitul eneoliticului, probabil intr-o
etapă Prehorodiştea. 3 Pasta din care este confecţionat vasul-biberon este
asemănătoare cu cea din prima categorie (legată de Cernavoda 1).
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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Dacă intr-un articol al nostru mai vechi 4 , pomeneam numai de descope
rirea acestui vas, fără a-i indica rolul funcţional, acum, cind descoperiri mai
recente au dus la apariţia a incă două asemenea exemplare, putem afirma cu
certitudine că avem de-a face cu un vas-biberon.
Un studiu mai vechi (din 1960) al prof. dr. V. L. Bologa, se ocupa
in exclusivitate de citev·a vase de sticlă (gutti) de factură romană, descoperite
pe teritoriul Transilvaniei 5• Autorul arăta intr-o notă a studiului său că, pe
teritoriul ţ.ării noastre, pînă la acea dată, nu era cunoscut nici un vas-bibe
ron de lut ars, decit cele romane, confecţionate din sticlă şi datate în sec.
I I I e.n 6•
In anul 1968, Eva Crişan publică primul vas-biberon de lut ars, des
coperit la Stupini (jud. Bistriţa - Năsăud), pe care il datează in prima epocă
a fierului (Hallsttat) 7• Cu acea ocazie, E. Crişan amintea şi de exemplarul de la
Rimnicelu, constatind asemănări esenţiale intre cele două vase (de la Stupini
şi Rtmnicelu) atit ca formă, dar mai ales ca rol funcţional. Atit dr. V. Bologa,
cit şi E. Crişan, fac o inşiruire de descoperiri similare din Europa şi Orienţţil
Antic 8• De exemplu, in Europa sint cunoscute două vase-biberoane d�il
lut ars, unul descoperit in Germania la MUnchen, datat ca şi cel de la Stupini
in Hallsttat şi al doilea, din epoca bronzului, in Ungaria 9• Vasele-biberoape
descof!erite in Egipt, Babilon, Fenicia, sint datate in mileniile 1 I l - I l i.e.ri.10
In sfirşit, cea mai recentă descoperire de vas-biberon din lut ars, este
cea de la Birgăoani- Ghelăieşti, punctul Nedeia (jud. Neamţ) care aparţine
colegului Şt. Cucoş de la Muzeul arheologic din Piatra- Neamţ 11• Nu ne ingă
duim să dăm amănunte asupra acestui exemplar, el fiind publicat de către
descoperitor 12• Prin amabilitatea lui Şt. Cucoş, care ne-a arătat acest vas şi
furnizat unele date, ne permitem să facem doar unele comparaţii intre cele două
vase - de la Birgăoani şi Rtmnicelu. Astfel, pasta, culoarea şi maniera de lucru
a celor două exemplare este aproape identică, deosebindu-se doar ca formă şi
dimensiuni. C'l datare, vasul-biberon de la Birgăoani aparţine cultur��
Cucuteni A1 , fiind cel mai vechi exemplar cunoscut nu numai in România,
ci din Europa 13• Aceste două vase (Birgăoani şi Rimnicelu) sint contempo
rane cu cele din Egipt - mileniul I I I i.e.n. Descoperirea in ţara noastră a
celor trei vase biberoane din lut ars prezintă o deosebită importanţă asupra
cunoaşterii modului de alimentaţie a copiilor, încă din epoca neolitică şi pinii:
tirziu in epoca romană, aşa cum o dovedesc vasele-biberoane din sticlă, descp
perite tn Transilvania 1 4, Constanţa-Dobrogea 15, Şendreni - Barboşi (jud�'
Galaţi) 16• V. Bologa, folosind unele· date mai vechi, furnizate de B6kay
Jănos de la Budapesta, arată că dimensiunile vaselor-biberoane variază ca
înălţime intre 8-10 cm 17• Din acest punct de vedere vasul de la Rimnicelu
se i'n cadrează tn limitele indîcate, avind dimensiunea maximă de 10 cm ;
comparativ cu acesta, celelalte două, de la Stupini şi Birgăoani sînt mai
'
mici.
In ce priveşte modul de folosire a biberonului, dr. V. Bologa admite
presupunerea lui Schadewald, care susţine că ciocul (tubul aferent), pentru a
nu leza buzele copilului, in timpul alăptării "era infăşurat intr-o cîrpă subţire'
curată, sau chiar intr-un tub de piele argăsită de mamelon de capră" 1�1
Dacă judecăm după forma şi dimensiunile tubului aferent al vasului de la,
Rimnicelu, credem că: supoziţia de mai sus este valabilă, in sensul că tubul
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putea fi îmbrăcat cu un mamelon de capră, care permitea scurgerea laptelui
intr-o cantitate mică ce putea fi inghiţită de sugar. Chiar dacă marginea tubului
ar fi fost înfăşurată cu cirpă, diametru! relativ mare al orificiului, ar fi permis
scurgerea unei cantităţi prea mari de lapte care I-ar fi înecat pe copil. Acest
procedeu ar fi posibil la tuburile conice, cu diametru! mic al orificiului, dar
pentru exemplarul de la Rimnicelu nu era aplicabil. O dovadă in plus că
tubul vasului nostru era imbrăcat cu un mamelon de capră sau chiar de vacă,
o constituie partea mai lată a tubului in jurul orificiului, care permitea fixarea
mai bună a mamelonului pe tub in timpul folosirii. Aplicarea mamelonului
de piele rezolva problema distribuirii laptelui in cantitate convenabilă. In
rest, gura largă a vasului, plasarea tubului aferent la jumătatea corpului,
intruneau aceleaşi scopuri funcţionale pe care le indică şi E. Crişan 19• Descope
rirea de noi vase-biberoane din lut ars, ca cele din jud. Brăila şi Neamţ,
contribuie la hnbogăţirea cunoştinţelor asupra hrănirii artificiale a copiilor,
din timpurile cele mai vechi, la cunoaşterea tot mai temeinică a vieţii de fami
lie a omului primitiv şi in acelaşi timp, adaugă date noi la istoria
pediatriei.

NOTE
Sondajul din anul 1958 a fost efectuat de către cercetAtorii de Ia Muzeul Brăilei. Odată
cu vasul-biberon s-au mai gllsit şi fragmente ceramice mai puţin caracteristice
de factură Cernavoda 1, din care cauză l-am datat In epoca bronzului.
2 Săpăturile sistematice din anii 1 968-1970 au fost efectuate de către N . H arţuche şi
F. Anas tasiu. Pe popină au fost descoperite resturi sporadice de locuire gumel
niţeană, aşezarea de la sfirşitul eneolHicului, căreia li aparţine vasul-biberon,
precum şi morminte de inhumaţie din perioada migraţiei. Un studiu mo nografie
va trata complexul arheologic de aici.
3 Aşezarea aparţine unui facies cultural eneolitic final.
4 F. Anastasiu şi N. Harţuche, Cercetări şi descoperiri arheologice în raionul Brăila, tn
Danubius, 1, 1967, p. 1 9-20, fig. 10/3, 3 a.
5 V . L. Bologa, "Gutti" biberoane romane de sticlă, In OmD, p. 55-58.
8 ldem, op. cit., vezi nota 1 de la p . 58.
7 E. Crişan, Un biberon hallstattian, In ActaMN, V, 1 968, p. 405-408.
8 V. Bologa, op. cit., p. 56-57 ; E. Crişan, op. cit., p. 407.
9 V . Bologa, op. cit., p . 57 ; E. Crişan, op cit., p , 407.
1° Idem, op. cit., vezi notele 7 şi 8 de la p. 407.
n Descoperirea de l a Btrgll.oani a avut loc In urma sll.păturilor conduse de Şt. Cucoş, de
la Muzeul arheologic din Piatra-Neamţ.
u Şt. Cucoş, in SCIV, 25, 1 974, 1, 4 p. 125-130.
13 Datarea \·asului de la Bîrgăoani aparţine descoperitorului. Mulţumim şi pe aceas tă
cale colegului Şt. Cucoş, pentru informaţiile primite.
14 V . Bologa, op. cit., p. 55-58.
1� M . Bucovală, Vase antice de sticlă de la Tomis, p. 7 8-79, nr. 123, 126, 12 7.
1e Sticlăria d e la Şendreni s e află tn colecţia Muzeului Brăilei ş i este inedită.
11 V. Bologa, op. cit., p . 57, nota 1 .
18 ldem, ep . cit., p . 58.
u E. Crişan, op . cit., p. 406 şi nota 5.
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VASE-BffiiRON iNiOLITBIQUE DE RIM:NICELU
(DiPARTEMENT DE BRliLA)

RE SUME
Dans cet article l'auteur presente un vase-biberon en terre cuite, decouvert a Rim
nicelu, departement de Brăila, dans une etablissement qui a ete date a la fin du eneolithi
que. La datation a ete faite par rapport a reste du materiei ceramique decouvert dans
l'etablissement, mais, surtout, avec le materiei Cucuteni B2 trouve dans le meme contexte.
De meme, l'auteur passe en revue quelques decouvertes similaires de notre pays, comme
par exemple, de Stupini et Birgăoani .
L e vase de Rimnicelu est l e troisi�me exemplaire decouvert e n Roumanie, apparte
nant a la commune primitive.
LE GENDE DES FI GURES
Fig. 1 .

-

Le vase-biberon en terre cuite de Rimnicelu .
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CÎTEVA OBSERVAŢII ASUPRA VASEL OR NE O -ENE OLITICE
CU TUB DE SCURGERE
de DAN MONAH

Descoperirile recente de vase cu tub de scurgere din cadrul culturii
Cilcuteni au reactualizat discuţiile atit in ceea. ce priveşte utilizarea şi semni
ficaţia, cit şi originea lor 1 • Apariţia unui număr destul de mare de exemplare
intregi sau fragmentare, in aşezările cucuteniene cercetate de noi, ne-a deter
minat să intreprindem un studiu asupra vaselor de acest tip publicate sau
inedite 2 care ne sînt cunoscute.
Această formă ceramică nu este specifică doar culturii cu ceramică
pictată, fiind frecvent intilnită şi in culturile care au contribuit la formarea
cucutenianului, precum şi in civilizaţiile ulterioare. Este bine să precizăm de la
început că simpla existenţă a tubului de scurgere a lichidului nu poate defini
acest tip de vas şi să-i determine funcţionalitatea. In afara criteriilor pur
tipologice, trebuie luată în consideraţit o multitudine de elemente 3 care per
mit diferenţierea vaselor cu tub şi formularea unor ipoteze verosimile privind
utilizarea lor.
Primele menţiuni despre vase cu tub descoperite în aşezările preistorice
din România sint destul de vechi 4, dar pînă acum cîţiva ani nu s-a procedat
la studierea şi interpretarea lor. Recipientele din sticlă cu tub, de prove
nienţă romană, au fost analizate de Valeriu Bologa. Bazîndu-se pe analogii
cu exemplare din diferite provincii romane, cercetătorul le-a considerat
gutti (biberoane) probind hrănirea artificială a sugarilor in perioada romană
şi marcînd "începuturile pediatriei româneşti" 5• Recipiente asemănătoare
au fost descoperite la Tomis, fiind datate în primele trei secole la erei noastre
şi considerate ca folosind "în mod sigur şi pentru alăptarea sugarilor" 6•
Valeriu Bologa afirmă că la noi nu au fost descoperite gutti din lut ars
folosite de familiile romane sărace 7• Această lacună a fost acoperită prin publi
carea a două piese ceramice romane aflate in colecţiile muzeului din Tirgul
Mureş 8 • Amîndouă vasele sînt prevăzute cu un tub pentru scurgerea lichi
dului. Reţinem că diametru! orificiului de scurgere este de circa 2 mm, la fel
ca la cele mai multe gutti romane din sticlă. Semnalăm că doar primul exemplar
are formă tipică de gutus (gîtul înalt şi ingust, tubul cu o conicitate accentuată),
celălalt este total diferit ca formă.
Cercetătoarea clujană Eva Crişan, publicind vasul hallstattian cu tub
de la Stupini, reia şi o descoperire mai veche de la Rimnicelu (Brăila), consi
dei'îndu-le vase-biberoane ce dovedesc hrănirea artificială a sugarilor în epoca
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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bronzului de inceput şi în hallstattul mijlociu. Autoarea reţine ca argumente :
existenţa tubului "eferent", gura largă a vaselor cu buza in formă de pilnie,
precum şi dimensiunile reduse ale pieselor. Ca analogii citează recipiente din
Egipt, Fenicia, Ungaria şi Germania, referindu-se frecvent la gutti romane 9•
Se conturează o primă ipoteză asupra utilizării vaselor preistorice cu tub.
Subliniem că intre vasele romane de sticlă şi lut ars care pot fi considerate
gutti şi cele două piese citate de Eva Crişan există deosebiri tipologice clare,
ceea ce ne face să considerăm că au avut şi funcţionalităţi diferite. Folosirea
vaselor romane cu tub ca biberoane nu este, după părerea noastră, argu
mentată convingător. Recent, descoperitorul exemplarului de la Rîmnicelu
se raliază acestei ipoteze, procedind doar la o corectare a datării vasului,
încadrindu-1 unei faze eneolitic finale in care ceramica Cucuteni B 2 apare în
proporţie de 30-40% 1 0.
Descoperirea unui vas cu tub in staţiunea cucuteniană de la Ghelă
ieşti-Nedeia i-a permis lui Şt. Cucoş, după o atentă analiză, respingerea ipo
tezei cu caracter pediatric şi atribuirea unor utilizări legate de practicile
rituale (libaţii) ; autorul se bazează pe analogii cu vase şi practici similare din
Orientul apropiat 11• In articol sint trecute in revistă mai multe utilizări
posibile pentru recipientele cu tub : "instrumente de picurat sau întins culoa
rea", "instrumente de picurat medicamente" sau "servind la fumatul ritual",
ipoteze puţin plauzibile, pe care de altfel le respinge 1 2•
Reţinem, cu intenţia de a o dezvolta şi argumenta, interpretarea vaselor
cu tub ca servind la libaţiile rituale din cadrul ceremoniilor de cult ; vom
incerca să stabilim originea şi căile de transmitere ale acestei forme ceramice .
•

Prima piesă care ne-a atras atenţia a apărut in cadrul sondajului de
salvare întreprins in anul 1971 in aşezarea neolitică de la Vermeşti·Comă
neşti 13 • In secţiunea 1 care a intersectat o locuinţă din subfaza Cucuteni A2 ,
in condiţii stratigrafice sigure, la adincimea de 0,80 m, a fost descoperit un
vas miniatura} cu tub14• Inventarul locuinţei cuprinde speciile ceramice
bicromă şi tricromă.
Pentru modelare a fost întrebuinţată o pastă de calitate mediocră cu
nisip fin pentru degresare. Arderea a fost neoxidantă, vasul căpătînd culoarea
gri-cenuşie. Recipientul, de forma unei ceşcuţe de proporţii reduse 1 5 (fig. 1/2 ;
4/4), este prevăzut cu un tub scurt de formă tronconică. Tubul orizontal pare
aplicat ulterior, imbinarea este făcută cu grijă. Perforarea tubului a fost
executată din interior ; la intrare orificiul este mai mare decît la ieşire, secţi
unea este ovală (fig. 1 a-h). Extremitatea tubului este tăiată puţin oblic, cu
marginile neregulate. Vasul are buza dreaptă şi uşor subţiată. Interiorul este
poros, fără urme de lustruire, aspectul general denotă neglijenţă în modelare.
Vasul fragmentar (fig. 4/3) de la Ghelăieşti a fost descoperit în locuinţa
nr. 2 din 1969. Inventarul locuinţei cuprinde ceramică pictată din subfaza
Cucuteni B 1 , atestind prezenţa grupelor stilistice y, 8 şi e:, 16• Fragmeniul
provine de la un vas 17 modelat din pastă grosieră de culoare gri-ver-zuie, cu
amestec de cioburi pisate. Tubul scurt şi gros, de fromă tronconică, a fost
modelat odată cu vasul, pornind direct de sub buza foarte slab conturată·.
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Atît pe suprafaţa exterioară, cit şi pe cea interioară, se constată prezenţa
unei angobe subţiri, gri-verzuie. Judecind după elementele păstrate, forma
iniţială era apropiată de aceea a vasului de la Vermeşti descris mai sus. Ca şi
la piesa anterioară, modelarea este neglijentă.
In aceeaşi staţiune a fost găsit şi un fragment de vas cu cioc de turnare
(fig. 4/2), modelat rudimentar din pastă mediocră şi acoperit cu un strat
subţire de angobă albicioasă. Ciocul de turnare, cu buza îngroşată şi răsfrîntă,
coboară oblic faţă de peretele vasului.
Cultura Cucuteni probează existenţa a două forme ceramice înrudite :
vase cu tub de scurgere şi vase cu cioc de turnare. Nu credem că primele pot
fi derivate din recipientele cu cioc 18, deoarece cele două tipuri apar împreună
în timpul neoliticului românesc, avind o existenţă paralelă şi probabil aceeaşi
utilizare. Menţionăm că nici una din piesele cucuteniene nu a fost pictată.
*

In literatura arheologică a neo-eneoliticului românesc intilnim puţine
menţionări de vase cu tub, cele mai multe exemplare sînt fragmentare ; for
mele simple, nedecorate nu au atras atenţia cercetătorilor. Considerăm că este
utilă o recapitulare a pieselor publicate, cu menţionarea elementelor carac
teristice.
Cel mai vechi vas cu tub din neoliticul românesc a fost descoperit la
Tîrpeşti-Neamţ, in nivelui corespunzător ceramicii liniare. Din vas s-a păstrat
doar tubul (fig. 2/1), puternic curbat, avind lungimea de 10,4 cm şi diametru!
de 3,6 cm 19• Decorul, neglijent executat, este tipic pentru ceramica liniară :
linii incizate şi mici alveole. Aşezarea de la Tirpeşti este datată in ultimele
faze de evoluţie ale culturii ceramicii liniara 20• Vasele cu tub sint frecvente
in aşezările contemporane din Europa centrală 2 1 • Majoritatea pieselor găsite
sint fragmentare, originea lor se pare că trebuie căutată in Mediterana ori
entală 22•
Apariţia acestei forme şi in mediul precucutenian ar putea fi de tradiţie
liniar ceramică 23• Trebuie să arătăm, totuşi, că intre vasele cu tub liniar-cera
mice şi cele precucuteniene nu se pot face apropieri tipologice. Vasul-minia
tură cu tub, descoperit in aşezarea Precucuteni 1 de la Traian-Dealul Viei 2',
este t otal diferit de piesa de la Tirpeşti. De dimensiuni foarte mici (doar 2,3 cm
înălţime), nsul precucutenian are analogii cu exemplarul de la Ghelăieşti
(fig. 4/1), forma vasului şi poziţia tubului sint similare. Un fragment din partea
superioară a unui vas cu baza evazată, prevăzut cu un tub masiv şi arcuit a
fost găsit în aşezarea Ghigoeşti-Neamţ 25, ceea ce dovedeşte persistenţa acestei
forme şi în faza Precucuteni Il . Lipsa analogiilor intre vasele liniar ceramice şi
cele precucuteniene poate fi explicată şi prin numărul mic de exemplare
descoperite.
Din aşezarea de la Turdaş au fost recoltate mai multe fragmente de vase
cu tub sau cu cioc de scurgere 26• Starea lor fragmentară nu ne permite recon
stituirea formelor. Se pare că cele mai multe provin de la vase puţin adinci,
cu gura larg deschisă şi cu buza dreaptă (fig. 5/10- 11). Tuburile sint scurte
şi masive (fig. 5/1, 3, 4), neglijent modelate. Ciocurile de turnare au forma de
uluc (fig. 5/12), uneori cu un mic prag la capăt (fig. 5/5-7). La unul din vase
ciocul de turnare pare să nu comunice cu interiorul (fig. 5/5).
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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ln cadrul culturii Cucuteni au fost descoperite mai multe exemplare
intregi care ne-au permis observaţii mai amănunţite. Din nivelul Cucuteni
A2 avem piesele de la Vermeşti (descrisă mai sus) şi Ghelăieşti-Nedeia (fig. 4/1) 27•
Din aceeaşi aşezare provine şi vasul fragmentar (fig. 1 /1 ) descoperit intr-o
locuinţă atribuită subfazei Bl ' In staţiunea cucuteniană de la Văleni-Neamţ
a fost găsit un fragment de tub (fig. 1 /3) 28, care are diametru! orificiului
de 2 cm şi care provine, probabil, de la un vas de dimensiuni mari. Prezenţa
unui recipient cu ţeavă de golire este semnalată şi in aşezarea Cucuteni B
de la Şipeniţ 29•
Ultima piesă 3 0 care se încadrează în perioada neo-eneolitică a fost
descoperită în aşezarea Rimnicelu-Brăila. Iniţial, vasul a fost atribuit culturii
Cernavoda I 3 1 • In urma ultimelor cercetări, se consideră că piesa aparţine
unui nivel eneolitic final (Prehorodiştea) şi că a folosit ca biberon 32•
Şi in culturile ulterioare au fost găsite vase cu tub care şi-au păstrat un
timp caracterul ritual. Incepind cu Latenul dacic, apar şi recipiente de dimen
siuni mari, cu forme variate, care par a avea, în primul rînd, funcţii practice,
fără ca libaţiile să dispară.
*

Aminteam la inceputul articolului cele două ipoteze privind funcţio
nalitatea vaselor cu tub de scurgere.
Interpretarea ca biberoane a vaselor de la Stupini şi Rîmnicelu porneşte
de la gutus-urile romane. Avem însă rezerve şi în ceea ce priveşte atribuirea
unei funcţii pediatrice vaselor din sticlă descoperite în Dacia şi la Tomis.
Mai plauzibilă pare folosirea lor pentru păstrarea substanţelor aromatice,
uşor volatile, destul de frecvent utilizate în lumea romană. După umplerea
vasului, gîtul strîmt era astupat, iar substanţa putea fi picurată prin tubul de
scurgere. De altfel, termenul de gutus defineşte un vas cu gîtul strîmt folosit
pentru libaţii, utilizare posibilă şi pentru vasele din Dacia şi Dobrogea, deoarece
practica libaţiilor nu fusese abandonată în aceste teritorii 33•
Cu atît mai mult nu avem temeiuri să considerăm vasele neo-eneolitice
ca biberoane. Acestei interpretări i se opun : dimensiunile vaselor (uneori
foarte mari, alteori foarte mici), poziţia, forma şi dimensiunile tubului de
scurgere, total nepotrivite pentru funcţia presupusă, apoi interiorul poros,
modelarea neglijentă a recipientelor, precum şi caracterul rural al aşezărilor,
care permitea o rezolvare mai firească a alimentării sugarilor. Considerăm că
interpretarea lor trebuie făcută independent de exemplarele aparent similare
din perioada romană.
Un punct de sprijin în stabilirea funcţionalităţii recipientelor �reistorice
cu tub îl găsim în neoliticul şi chalcoliticul din Orientul apropiat. In stadiul
actual al cercetărilor, o multitudine de elemente demonstrează existenţa unor
legături puternice, nu numai genetice, ci datorate şi contactelor, schimbu
rilor şi influenţelor reciproce dintre culturile neo-eneolitice din Europa de sud
est şi civilizaţiile orientale contemporane. Aceste legături se manifestă mai
ales �e plan spiritual şi artistic 34•
In Orientul apropiat, acest tip de vas este frecvent intilnit, prezenţa
sa fiind constatată încă din neoliticul vechi, folosirea sa perpetuindu-se pînă
în epoca bronzului şi mai tîrziu 3 5• lncă din cele mai vechi nivele neolitice de
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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la Susa şi din Mesopotamia apar vase cu tub, atît în aşezări, cit şi în necropole,
depuse in mormitele adulţilor 36•
Deosebit de edificatoare asupra modului de folosire a recipientelor cu
tub orientale sînt reprezentările gravate pe plăci de piatră sau bitum desco
perite in Mesopotamia. Pe o placă găsită la Nipur este figurată o scenă rituală.
Stela (fig. 3/1) purtind o inscripţie cu numele lui Ur-Enlil (2950 î.e.n.) patesi
al oraşului, are două registre. In registrul de sus, aceeaşi scenă repetată pentru
simetrie : zeul, aşezat, primeşte libaţiunea unui adorator gol, care ţine in mină
un vas cu tub 37• O altă placă di_n piatră, provenită tot de la Nipur, are în
registrul de sus gravată aceeaşi scenă a credinciosului, in nuditate rituală,
care varsă libaţia din vasul cu tub in faţa zeităţii 38• Motivul apare şi pe o
placă de bitum de la Telo (fig. 3/2). Scena rituală este şi mai clară. Stela pre
zintă oficiantul care varsă libaţia in vasul cu ramuri de sacrificiu aşezat In
faţa zeităţii 39_
Nu considerăm că este necesar să discutăm poziţia cronologică a repre
zentărilor amintite, deoarece acestea consemnează practici rituale mult mai
vechi, legate de cultul fertilităţii generalizat în aria neoliticului oriental.
Vasele cu tub şi practica libaţiilor se difuzează in Mediterana orientală, de
unde se transmit în mediul liniar-ceramic. In stadiul actual al cercetărilor
asupra vieţii spirituale a populaţiilor neo-eneolitice din Europa de sud-est,
nu putem stabili cu precizie momentul şi căile de transmitere a practicilor
libaţiilor şi a formei ceramice ce o însoţeşte. Este posibilă pătrunderea lor
odată cu purtătorii culturii Starcevo-Criş sau odată cu migraţiile orientale
ulterioare (Vinca).
Credem că vasele cu tub neo-eneolitice din Europa răsăriteană pot fi
considerate, pe baza argumentelor de mai sus, vase pentru libaţie, prin ana
logie cu vasele şi ritualurile din Orientul apropiat. Menţionăm descoperirea
locuinţelor de cult de la Truşeşti 40, Căscioarele 14 şi Ghelăieşti 42, care demon
strează existenţa unor preocupări legate de cultul fertilităţii şi de ceremo
niile rituale periodice.
Rămîne ca cercetările viitoare să clarifice firul evolutiv al vaselor de
libaţie şi prezenţa lor în locuinţ,ele sau complexele de cult.

NOTE

Cf. Şt. Cucoş, Vase-eneolitice cu tub şi semnificaţia lor, in SCJ VA, 25, 1974, 1 , p . 1 25
şi urm. ; N. H arţuche, Vasul-biberon eneolitic de la Rimnicelu (jud. Brăila), în
MemAntiq., IV 1-V, p . 265--268.
2 Mulţumim colegului Şt. Cucoş pentru amabilitatea cu care ne-a pus la dispoziţie mate
rialele inedite de la Ghelăieşli-Nedeia.
1 l n analiza noastră am avu t in vedere nivelul şi tipul de civilizaţie, originea etnică şi a
ritualurilor populaţiilor respective. Am ţinut seama de formă, mărime, finisarea
şi mai ales de dimensiunile tubului şi orificiului de scurgere.
4 Cf. Marton Roska, Die Sammlung Zsofia von Torma, Cluj , 1 94 1 , p . 200 ; Pl. L X XVI I I,
9-1 6 ; O. Kandyba, Schipenitz. Kunst und Gerăte eines neolithischen Dorfes ( Bu
cher zur ur-und Frilhgeschichte, 6 ) , Viena, 1937, p . 39.
! V. Bologa, "Gutti"
(biberoane) romane din sticlă, in Omagiu lui Constantin Daicoviciu
cu prilejul implinirii a 60 de ani, Bucureşti, 1 960, p. 58 şi urm.
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Bucovală, Vase antice de sticlă la Tomis, p. 1 43.
Bologa, op. cit., p . 58.
Zrinyi, Două gulli-biberoane romane din ceramică fn colecţiile muzeului din Tirgul Mureş,
in Studii şi materiale, I I , Tîrgul Mureş, 1 967, p. 7 3 şi urm. ; fig. 1 şi 2.
� Eva Crişan, Un biberon hallstallian, în AMN., V. 1 968, p . 406.
1 o � - Harţuche, op. cit., in MemAntiq., IV.
Il Ş t . Cucoş, op. cit., p. 1 29.
1 2 Ibidem.
13 cr. Şt. Cuc::>J, O aşezare neolitică in bazinul Trotuşului, în MemAntiq., II, 1970, p. 481
şi urm.
u \'asul se arlă in colecţiile Muzeului de istorie Bacău. Inv. 8305.
16 Dimensiunile sint următoarele : înălţimea 4,9 cm ; diametru! fundului 5 cm ; lungimea
tubului 3 cm ; diametru! gurii 5,2.
16
CC. A. Niţu, Şt. Cucoş, D. Monah, Ghelăieşti (Piatra Neamţ) 1. Săpăturile din 1969
fn aşezarea cuculeniand .,Nedeia", In MemAntiq., 1971, p. 38 şi p. 61 şi urm .
1 7 Nu am putut stabili decit citeva din dimensiunile vasului : lungimea tubului 3,5 cm ;
diametru! tubului la bază 3,2 cm ; diametru! orificiului de scurgere 1 ,4 cm ; dia
metrul gurii 8 cm ; înălţimea probabilă 8-10 cm.
u cr. Şt. Cucoş, in SCIVA, 25, 1974, 1 , p. 129, unde se emite ipoteza derivării vaselor
cu tub din cele cu cioc de turnare.
19 CC. S. Marinescu-Bilcu, Aspecte tardifs de la ci11ilisation a ciramique rubanee et sa con
tribution ă la gen�se de la ci11ilisa1ion Precuculeni I, in Praehislorische Zeitschri(t,
46, 1971, 1 , p. 4-36 ; fig. 1/11.
30 Ibidem.
2 1 c r. C. Neustupny, K relati1mi chronologi i Poluto11e keramiky, in Arch. roz., V I I I , 1 956,
3, fig. 163 ; 174/3-5,9, 1 1 ; R . Tichy, Habitat neolithique de Mahelnice en MoraPie,
in Arch. roz., V I I I , 1956, 1 , fig, 13.
22 C. Neustupny, op. cit., p. 461.
23 S. Marinescu-Bilcu, Quelques aspecles du probleme de la conlribulion de la ciramique
rubanee a la formation de la ciPilisation Precucuteni I, in Alba Regia, X I I ,
SzikesfihirPar, 1972, p. 1 62 şi urm. ; VI. Dumitrescu. Originea şi ePoluţia culturii
Cucuteni- Tripolie In SCIV, 1 , 1 963, p. 54.
21 M ulţumim domnului prof. VI. Dumitrescu pentru permisiunea de a examina şi men
ţiona această piesă. Piatra Neamţ I nv. I l-17692.
2�' Cf. S . Marinescu-Bîlcu, Cultura Precucuteni pe teritoriul Romdniei, EA ., Bucureşti,
1 974, p. 73 ; fig. 46/8 a-b.
28 M
arton Roska, op. cii., p. 200 ; Pl. LXXVI I I/9-16 .
27 Şt. Cucoş, op. cit., p. 125 şi urm ; fig. 2/1 .
28 CC. H . Dumitrescu. Cercetări arheologice la Văleni (jud. Neamţ), In SCIV, I l , 1950,
fig. 1 5/5.
29 O . Kandyba, op. cit., p. 39.
30 Recent colegul Ş t. Cucoş ne-a comunicat descoperirea unui vas cu tub din faza Cucuteni
A In aşezarea de la Piatra Şoimului (Calu).
3 1 F . ....nastasiu şi N. Harţuche, Cercetări arheologice in raionul Brăila, In Danubius, 1,
1 967, p . 22.
u N. Harţuche, art. cit. Vasul este considerat de Eva Crişan şi N. H arţuche ca fiind cel
mai vechi biberon din România. Accep tind argumen tarea autorilor ar trebui să
considerăm că alimentarea artificiali1 se practica lncă din liniar ceramic şi că in
aşezarea Turdaş o mare p arte din copii erau alimentaţi cu ajutorul biberoanelor,
ceea ce nu ni se pare deloc verosimil.
33 Cf. Istoria Rornd.niei, EA., Bucureşti, 1960, voi. 1 , p. 105.
�� Cr. �. Vlassa, In A MN., 7, 1970, p. 1 4 şi urm. ; A. Niţu, In MemAntiq. 1 , 1969, p. 67
şi urm. ; Şt. Cucoş, op. cit., p . 129 ; M. Gara§anin, Les principauz problemes de la
prehistoire du sud-esl Europeen, in Balcan Studies, 14, 1973, 1, p. 5 şi urm.
Jj U. Bahadir Alkim, Analolie, 1 , in Archeologia Mundi, Ed. Nagel, Genbve-Paris-Munich,
p. 123 şi urm ; fig. 59.
�8 CC. G. Cotenau, Manuel d'archiologie orientale, 1, Paris, 1927, p . 388 şi urm. Nu există
nici o raţiune pentru depunerea unor vase-biberon în mormintele adulţilor. Pre
zenţa unor vase de libaţii este explicabilli..
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·
Ibidem, p. !oU ; fig. 338.
443 ; fig. 339.
Ibidem, p. lo74 ; fig. 35/o.
M. Petrescu-Dimboviţa, in SCJV, 5, 1 953, 1-2, p. 1 3 .
Y l . D umi lrescu, î n Dacia, .N.S., 1 4 , 1 970, p. 5. ş i urm.
Şt. Cucoş, Un complex ritual cucutenian descoperit la Ghelăieşti (jud. Neam/), in SCIJ!
24, 1973, 2, p. 207 şi urm.

as Ibidem, p .
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QUELQUES OBSERVATIONS CONCERNANT LES VASES
N:eo.:eNEOLITIQUES l TUBE D'ECOULEMENT
R E SUM }j:
Dans l'arlicle present on a analyse plusieurs vases neo-eneoli liques a tube (fig. 1/1-3 �
2/1-2 ; 4/1-lo ; 5/1-2), decouverts en Roumanie, insistant sur leur fonctionnalite. A la
suite de l'analyse typologique, du niveau de civilisation et du contexte archeologique.
l'auteur repousse l'interpretation donnee aux vases a tube en tant que gutti, les consi
derant, lui, comme vases de libation. Cette interpretation repose sur les liaisons genethiques
et spirituelles existant entre les civilisations neo-eneolilhiques de l'Europe orientale el du
Proche Orient.
Par l ' analyse des representations figurees sur des plaques de pierre decouverles
Pn Messopo lamie, nous avons ete renseignes sur l'usage des recipients a tube.
En guise de conclusion, l'auteur suppose l'existence des rites magiques se rappor
tan t au culte de la fertilite, rites pratiques dans l'Orient antique de meme que dans
sud-est de )'Europe.

LE GENDE D E S FIGURES
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

1 - Vases cucuteniens a tube d'ecoulement : 1. Ghelăieşti-Nedeia ; 2. Vermt>şli
Cetăţuie ; 3. Văleni-Neamţ (d'apres H. Dumitrescu) .
2 - Vases a tube d'ecoulement : Tirpeşti-Neamţ (d'apres S. Marinescu-Bilcu) ;.
2. Rlmnicelu-Brăila ; 3. Stupini (d'apres Eva Crişan) ,
3 - Scenes d e libation d e Messopotamie (d'apres G . Contenau ) ; 1 . 1\ippour ;
2. Tello.
4 - Vases cucuteniens a tube d'ecoulement (foto) : 1-3 . Ghelăieşli-Nedeia ; 4. Yer
meşti-Cetăţuie.
5 - Vases a tube au a bec verseur decouverts a Turdaş (d'apres Marton Roska).
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C ITEVA M ONEDE ROMANE IMPERIALE APARŢINÎND
TEZAURULUI DE LA Ml GIRE ŞTI
( JUDEŢUL BACl U)*
de CONSTANTIN EMINOVICI

In primăvara anului 1968, pe teritoriul comunei Măgireşti, judeţul
Bacău, a fost descoperit un tezaur de monede romane imperiale de argint 1•
In anul 1972, cu prilejul unor anchete judiciare efectuate pentru verifi
carea datelor ce circulau în legătură cu descoperirea acestui tezaur, au mai
fost recuperate alte 13 monede 2•
Şapte monede provin de la învăţătorul Leonte Ioan din satul Alboteşti,
iar alte şase au fost cedate de învăţătorul Tirlici Ioan din comuna Prăjeşti.
Din declaraţiile acestora rezultă că monedele au fost procurate de la diverşi
locuitori din comuna Măgireşti şi provin din tezaurul descoperit pe teritoriul
acestei comune.
La inceputul anului 1973, din monedele recuperate, 12 piese au fost
predate de către procuratura municipiului Gheorghe Gheorghiu-Dej, Muzeului
de istorie al oraşului. Una din monede s-a pierdut în timpul cercetărilor judi
ciare.
Dăm in continuare lista acestor monede, cu trimiterile de rigoare la
cataloagele de specialitate.
1 . Vespasian
Denar. AR. t . D : 17 mm. Greut. 2,96 g. C : bună. R IC, 10, Roma,
anii 69-71.
2. Traian
Denar. AR. t . D : 1 7 mm. Greut. 3,25 g. C : bună. R IC, 49, Roma,
anii 101- 102.
3. Acelaşi.

Denar. AR. t . D : 19 mm. Greut. 2,47 g. C : bună. R IC, 1 29, Roma,
anii 103 - 1 1 1 .
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4. Acelaşi
Denar. AR . .,/ . D : 1 7 mm. Greut. 3,17 g. C : bună. R IC, 356, Roma,
anii 1 13-117.
5. Hadrian
Denar. AR. .,/ . D : 18 mm. Greut. 3,04 g. C : bună. R IC, 41, Roma,
anu 1 18.
6. Acelaşi
Denar. AR. 'l.t . D : 19 mm. Greut. 2,90 g. C : bună. R IC, 80, Roma,
anu 1 19-122.
7. Acelaşi
D enar. AR. 'l.t . D : 18 mm. Greut. 3,22 g. C : bună. R IC, 88, Roma,
ami 1 19-122.
8. Acelaşi
Denar. AR. t . D : 19 mm. Greut. 3,22 g. C : bună. RIC, 101, Roma,
anii 1 19- 122.
9. Acelaşi
Denar. AR. t . D : 1 9
anii 1 19-135.

m.m.

Greut. 3,09 g. C : bună. RIC, 101, Roma,

10. Acelaşi
D enar. AR. t . D : 1 7 mm. Greut. 3,37 g. C : bună. R IC, 280, Roma,
anu 134-138.
1 1 . Sabina
Denar. AR. 'l.t . D : 18 mm. Greut. 2,29 g. C : bună. R IC, 395, Roma.
12. Antoninus Pius
Denar. AR. t . D : 17 mm. Greut. 2,80 g. C : bună. R IC, 274, Roma,
anii 157 -158.

NOTE
•

Mulţumim şi, pe această cale profesorului Bucur Mitrea de la Institutul de arheologie
al Academiei de Ştiinţe Sociale şi Politice pentru lndrum11.rile date In vederea stu
dierii acestor monede.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/

MONEDE D I N TEZAURUL DE LA MĂR GIŞETI
1

279

În

legătură cu această descoperire s-au publicat citeva informaţii cu caracter general
de V. Cli.pitan u : Descopenri demonede antice şi bizantine, in Carpica, IV, 1 9 7 1 , p. 290 ;
" Scinteia", XLI, 1972, nr. 9139 din 6 mai şi, mai recent, Bucur Mitrea, Descoperiri de
monede antice şi bizantine tn Republica Socialistă Romdnia, tn SCIV, 24, 1973, 1 ,
p . 148. Din aceste informaţii rezultă e li. tezaurul a fost descoperit cu prilejul lucră
rilor agricole din primăvara anului 1 968 de Popa Emil din comuna Mli.gireşti, jude
ţul Bacli.u, la punctul numit "Dealul Bisericii". Tezaurul a fost predat cetăţeanului
Macarie Victor pentru a fi valorificat. Acesta a vindut 1 3 4 de monede Muzeului
de istorie al Moldovei din Iaşi, iar alte douli. monede le-a predat Muzeului de istorie
din Bacli.u.
To a l e informaţiile pe care le folosim In cuprinsul acestui articol referitoare la monedele
descoperite In anul 1 972 ne-au fost puse la dispoziţie de tovarăşul procuror
Min dru Vasile, căruia ti aducem călduroase mulţumiri.


2

[i EINIGE R0MISCBE SILBERM'ONZE AUS DEM SCHATZ VON
MĂGmEŞTI, KBEIS BACĂU
ZUSAMMENFASSUNG
Im Jahre 1972 wurden 12 rOmische Silbermiinze im Mli.gireşti gefunden , die Kaisers.
Vespasianus 1, Traianus 3, Hadrianus 7 (Sabina 1) und Antoninus Pius 1, angehOren.

VERZEICHN I S D E R ABBILDUN GEN
Abb . 1 - Die Miinzen von Mli.gireşti.
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UN TEZAUR M ONETAR DIN SEC OLUL AL XVII-LEA
DESC OPERIT LA MÎNĂ STIREA BISTRIŢA, JUDEŢUL
NEAMŢ
de LIA MILENCOVICI-BĂTRINA

Intr-o mică groapă surprinsă cu ocazia sondajului arheologic efectuat
in anul 1972 pe latura sudică a incintei mănăstirii Bistriţa, a fost descoperit
un tezaur monetar alcătuit din 35 de piese, îngropat într-un înveliş sau intr-o
pungă din material textil, unele dintre monede păstrînd încă lipite de ele
fire din ţesătură.
Prezentăm mai jos lista monedelor ce formează tezaurul :
A. Oraş ul Torun

1 . Av. J{ASl.ltU [R], între două cercur1 liniare ; in centru, foarte
şters, scutul cu armele lagellonilor.

Rv. (MONETA) TORVnUl.�l [S], între două cercuri liniare ; in
centru, foarte şters, scutul cu vulturul Prusiei.
Solidus ; st. cons. - foarte tocit ; anul emiterii : 1457 - 1466 1•
AR. 0,62 gr. 20 mm.
B. Ordinul Teutonic

2. Av. In.Oll.(TA)O [M] (inorum) PRUSSIE, între două cercuri perlate ;
in centru, setul teutonic.
Rv. JttA(i (ister) [
] VS
OA
[ ] , intre două cercuri
perlate ; in centru, scutul teutonic in mijlocul căruia se află un alt scut cu
un vultur cu aripile deschise.
Solidus ; st. cons. - mediocră ; anul emiterii : 1467 - 1489 2•
AR. 0,66 gr. 20 mm.
C. Imperiul Otoman

Suleiman 1 (1520-1566) 3•
3. Aceea ; st. cons. - mediocră ; anul emiterii : 1521 (926).
AR. 0,61 gr. 12,5 mm. cf. Nuri Pere, nr. 207 '·
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L. M ILENCOVICI-BĂTR fNA
D. Ducatul Prusiei

A lbcrt de Brandenburg ( 1525 - 1 568)

4) Av. * ALBERTUS.D . G.DUX. [PRUSSIE], între două cercuri
perlate ; în centru, vulturul Prusiei avind înscrisă pe piept destul de şters,
litera S, iniţiala lui Sigismund 1, suzeranul lui Albert.

Rv. * SOLIDUS * PRUSSIE [ *
] 9, intre două cercuri per
late ; in centru, iniţiala lui Albert intre două rozete, cu ecusonul familiei
Hohenzollern dedesubt (scut impărţit in patru cimpuri, alb-stinga sus şi
dreapta jos, negru-stinga jos şi dreapta sus) 5•
Soli dus ; st. cons. - mediocră ; anul emiterii : 1 5(3)9.
AR. 0,72 gr. 19,9 mm. cf. H -C 1, variantă a tipului nr. 5412 °.
---

E. Regatul Poloniei

a) Ştefan Bathory (1575-1586)
Emisiuni pentru Polonia
5-6. Av. STEPHA·D·G·REX·POLM·D·L., intre cercuri perlate ; in
centru, sigla S, iniţiala suveranului, timbrată de o coroană ; în cimp, in stinga
!-in dreapta - D, iniţialele marelui trezorier al Poloniei J an Dulski. Legenda
este divizată prin intercalarea scutului cu armele aceluiaşi mare trezorier
(Przegonia).
Rv.

g:} SOLIDUS : REG.POLON·1585, intre două cercuri perlate ;

legenda este divizată prin intercalarea scutului cu armele familiei Bathory
(scut cu trei colţi de mistreţ aşezaţi orizontal, unul deasupra celuilalt spre
dreapta). In centru, stema unită a Poloniei (scut cu acvilă) şi a Lituaniei
(scut cu călăreţ cu platoşă, scut şi sabie şarjînd spre stinga) timbrată de o
coroană acostată la stinga de litera G şi la dreapta de litera H , iniţialele mone
tarului Georg Hose 7•
Solidi ; st. cons. - foarte bună ; anul emiterii : 1585.
AR. 0,82 gr. 18,8 mm. cf. H ....,.. C 1 nr. 737.
. 1
0,86 gr. 19,0 mm.
" ·

b) Sigismund al ll/-lea Vasa (1587 - 1632)
Emisiuni pentru oraşul Riga.
7. Av. S I G : I I I :D : G :REX :PO :D :L I :, intre un cerc liniar exterior
şi un cerc de şnur interior. Central, timbrată de o coroană· de la. care incepe
l e genda, iniţiala S a lui . Sigismund al I I I -lea, avind in mijloc armele familiei
Vasa8 (snop stilizat intr-un scut).
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Rv. SOLI DUS x CI [VI x RI] GENS.93, intre două cercuri de şnur ;
centru, armele mici ale oraşului Riga (două chei incrucişate cu o cruce
·deasupra).
Solidus ; st. cons. - foarte bună ; anul emiterii : 1 593.
AR. 0,86 gr. 18 mm. cf. H-C 1 nr. 900.
8. Av. [SI G x l l l x ] D x G x REX x PO.D :L, ca mai sus.
Rv. Ca mai sus - - - - 94, intre un cerc liniar exterior şi un cerc de şnur
interior.
Solidus ; st. cons. - bună, perforat ; anul emiterii : 1 594.
A R. 0,87 gr. 18,2 mm. cf. H -C 1 nr. 933.
9- 10. Av. C'l mai sus.
Rv. Ca mai sus - - - - 95.
Solidi ; st. cons. - bună ; anul emiterii : 1 595 ; nr. 9-batere necentrată.
AR ; 0,90 gr. 19 mm. cf. H-C Inr. 968.
0,71 gr. 18,8 mm.
1 1 . Av. S I G[ I S.] I I I · D · G· REX.PO [ · D ·LI·], ca mai sus.
Rv. Ca mai sus - - - - - - ·97.
Solidus ; st. cons. - bună, parţial şters ; anul emiterii : 1 597.
AR. 0,84 gr. 18,5 mm ; cf. H-C 1 nr. 1066.
12. Av. S I G· I I I·D· G· REX·PO · D·LI, intre două cercuri liniare. Ca
mai sus.
Rv. Ca mai sus, intre două cercuri liniare.
Soli dus ; st. cons. - bună, batere uşor necentrată ; anul emiterii : 1597.
AR. 0,88 gr. 18,2 mm. cf. H-C 1 nr. 1067.
13. Av. Ca mai sus.
Rv. SOLID[ US] x CIVI x RI GENS x 607, ca mai sus.
Solidus ; cons. - parţial ştearsă ; anul emiterii : 1 607.
AR. 0,93 gr. 18 mm. cf. H -C 1 nr. 1233.
1 4 - 16. Av. Ca mai sus, intre un cerc periat exterior şi unul de şnur,
interior. Scutul familiei Vasa - fără diagonală.
Rv. SOLIDUS·CIVI · R I GENS·609, intre un cerc periat exterior şi
unul de şnur interior. Ca mai sus. Legenda incepe cu un patruped (eline)
stilizat, in fugă spre stînga, semnul monetăriei oraşului Riga.
Solidi ; st. cons. - parţial şterse ; anul emiterii : 1609.
AR. 0,69 gr. 18 mm, cf. H -C 1 nr. 1258.
0,69 gr. 18,3 mm.
0,58 gr. 18 mm.
17. Av. S I G x l ll x D x G x REX x POLONI, ca mai sus. In cimp ,
in stînga siglei s e află cifra 16, in dreapta ei, cifra 09.
Rv. SOL· IDUS·CIVI · R I GENS · , ca mai sus.
Soli dus ; st. cons. - parţial ştearsă, batere uşor necentrată ; anul
emiterii : 1609.
AR. 0,79 gr. 1 7,3 mm. cf. H -C 1 nr. 1259.
18. Av. S I GI S · I I I · D · G ' [ REX.]PO.D . L[l], intre un cerc periat exterior
şi un cerc format din linii şi puncte, interior. Ca mai sus.
Rv. [SOLID] US·CIVI· R I GE ·610, intre un cerc periat exterior şi un
cerc format din linii şi puncte interior. Ca mai sus.
in
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Solidus ; st. cons. - parţial ştearsă ; batere necentrată ; anul emiterii :

AR. 0,78 gr. 18 mm. cf. H - C 1 nr. 1270.
19. Av. Ca mai sus, intre un cerc periat exterior şi un cerc de şnur
interior.
..
Rv. [SOLIDU S·CJ IV [ I · R I GE N S · ] 613. Ca mai sus.
Soli dus ; st. cons. - foarte tocită ; batere necentrată ; anul emiterii :
1613.
AR. 0,82 gr. 16,75 mm ; cj . H-C 1 nr. 1307.
20. Av. Ca mai sus, intre două cercuri perlate.
Rv. [SOLIDUS· CIVI } R I G · 615, între două cercuri perlate. Ca mai sus.
Solidus ; st. cons. - tocită ; batere necentrată ; anul emiterii : 1615.
AR. 0,83 gr. 17 mm. cf. H-C 1 nr. 1341.
21. Av. SIG· I I I · D · G · REX · POL· D · L, între un cerc periat exterior şi
un cerc format din linii şi puncte interior. Ca mai sus.
Rv. SOLIDUS-CIVI · [ R I GENS· ]17, între două cercuri perlate. Ca
ma1 sus.
Soli dus ; st. cons. - bună ; anul emiterii : 1617.
AR. 0,57 gr. 17 mm, cf. H-C 1 nr. 1372.
22.) Av. SI[G · I II - D · ]G · REX · PO · D · L I · Ca mai sus.
Rv. SOLI DUS x CIVI x [RIGENS x - - - - - - - ], între două cercuri
perlate.
Soli dus ; st. cons. - uşor tocit, batere necentrată ; anul emiterii :
1609- 1619 ( ?) 9•
AR. 0,78 gr. 17 mm., neindentificabil.
23. Av. SI [ G x l l l x ]D x G x REX x [PO x D x Li x ], între un cerc
periat exterior şi dublu cerc periat interior. C1 mai sus.
Rv. [SOLIDUS·C]IVI · R[I]G[ENS - - - - - - ], intre un cerc periat
exterior şi cerc format din linie şi puncte interior. Ca mai sus.
Solidus ; st. cons. - foarte tocit ; anul emiterii - indescifrabil.
AR. 0,94 gr. 19 mm ; neidentificabil.
24. Av. [ S I G · ] 1 1 1 - D· G · [REX·PO · D · L I · ]. Ca nr. 20.
Rv. S[OLIDUS · CI]VI · RI G[ENS - - - - ]. Ca ma1 sus.
Solidus ; st. cons. - tocit, batere necentrată ; anul emiterii - lipsă
din cauza baterii necentrate.
AR. 0,87 gr. 17 mm ; neidentificabil.
25. Av.[SI G · ] 1 1 1 - D · G · [ REX·PO · D · LI · ]. Ca nr. 20.
Rv. [SOLIDUS] · CIVI · R[IGENS - - - ]. Ca mai sus.
Soli dus ; st. cons. - foarte tocit, perforat ; anul emiterii - indescifrabil.
AR. ; 0,83 gr. 18 mm ; neindentificabil.
26. Av. [S] I GI · I l i · D · [G· REX · PO · D · L I · ], Intre două cercuri perlate ;
central, insemnele neclare.
Rv. [SOLIDUS· ]CIV[ I · R I GENS· 161 ] - , între două cercuri perlate ;
central, insemnele neclare.
Solidus ; st. cons. foarte tocită, bate:fe defectuoasă ; anul emiterii : 161 AR. 0,84 gr. 17,5 mm. ; neidentificabil.
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Emisiuni pentru Lituania.

27. Av. SIG· I I I · D · G · RE X · PO · M · D · L · , intre un c erc periat exterior
şi cerc format din linie şi puncte interior. Central, sigla S cu stema familiei
Vasa timbrată de o coroană de la care începe legenda ; în cîmp, in stînga siglei 
cifra 1 , in dreapta ei, cifra 4.
Rv. SOLI DUS :M :D :LITV, intre un cerc periat exterior şi unul format
din linie şi punct interior ; in cîmp, timbrată de o coroană de la care incepe
legenda, se află stema unită a Poloniei (acvila) şi a Lituaniei (călăreţ spre
stînga) dedesubtul căreia se află "Bogoria", armele trezorierului Lituaniei,
Hieronimus Wollowicz.
Solidus ; st. cons. - uşor şters ; anul emiterii : 1614.
AR. 0,53 gr. 17,5 mm. ; c f. H -C 1 , variantă a tipului nr. 1323.
28. A v. S I G - I I I · D · G· REX · PM :D :L : , cerc periat exterior, fără cerc
interior. Ca mai sus.
Rv. SOL I DUS : M [ · D · LITV], cerc periat exterior, fără cerc interior.
Legenda este despărţită prin armele trezorierului Hieronimus Wollowicz.
Ca mai sus.
Solidus ; st. cons. - bună ; batere necentrată ; anul emiterii : 1614.
AR. 0,54 gr. 1 7,5 mm. cf. H - C 1, variantă a tipului nr. 1323.
29. Av. S I G- I I I · D · G. REX[PO · M · D · L · ] . Ca nr. 27.
Rv. SOLI DUS M : D :L[ IT]V. Ca mai sus.
Solidus ; st. cons. - bună, batere necentrată, aversul uzat ; anul emi
terii : 1614.
AR. 0,54 gr. 17,2 mm. cf. H-C 1, variantă a tipului nr. 1323
30. Av. · SI G : I I I : D : G : REX : P :M : D :L. Ca nr. 28. ln cîmp, în stînga,
cifra 16, în dreapta - 16.
Rv. · SOLIDUS :M : D :LIT. C'l. mai sus.
Solidus ; st. cons. - bună, batere necentrată ; anul emiterii : 1616.
AR. 0,88 gr. 17 mm. Cf. H-C 1 nr. 1353.
31 -32. A v. S I G · I I I · D · G · REX - PO · M · D · L· Ca nr. 28. ln cîmp, în stînga
cifra 1 , în dreapta, cifra 7 .
Rv. SOLI DU S · M · D · LIT. C1 nr. 28.
Solidus ; st. cons. - bună ; anul emiterii : 1617.
AR. 0,60 gr. 17,7 mm. c f. H -C 1 nr. 1368.
0,69 gr. 17,3 mm.
Emisiuni pentru Polonia.

33. Av. S I G· I I I · D · G· RE X · PO · D · P, între un cerc de şnur exterior şi
dublu cerc (periat şi format din linie-puncte) interior. ln centru, sigla S cu
stema familiei Vasa timbrată de o coroană de la care începe legenda. Aceasta
este divizată de scutul cu armele marelui trezorier al Poloniei, J an Firlej
(1592- 1597). Leu rampant spre stînga.
Rv. SOLIDUS · REG - POLO· , intre un cerc periat interior şi un cerc
exterior format din linie şi puncte. ln centru, două scuturi cu stemele Poloniei
şi Lituaniei, timbrate de o coroană ce desparte legenda, dedesubtul lor aflîn http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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du-se cifra 96. Legenda cuprinde şi insemnele monetarilor Gobelius (inelul)
şi Gonzalo (triunghiul), din monetăria de la Marienburg.
Solidus ; st. cons. foarte bună ; anul emiteri i : 1596.
AR. 0,80 gr. 18 mm ; cf. H - C Inr. 1002.
34. Av. SIG I I I D G REX PO D LI, intre două cercuri perlate. Ca mai
sus.
Rv. SOLIDUS· REG · PO, intre două cercuri perlate. Ca mai sus_
Solidus ; st. cons. - uşor corodat ; anul emiterii : 1658- 1661.
AE. 0,71 gr. 1 7 mm.
F. Suedia

Cristina ( 1632- 1654)
Emisiuni pentru oraşul Riga.

35. A.v. CHRISTINA· D · G· D · R · S, între două cercuri de şnur. In centru "
sigla C timbrată de o coroană ce marchează inceputul legendei . Jn mijlocul
iniţ,ialei, armele familiei Vasa (spicul stilizat).
Rv. SOLIDUS·CI · RI GE N · 43( ?), intre două cercuri de şnur. Central,
armele mici ale oraşului Riga.
Solidus ; st. cons. - bună ; anul emiterii : 1643 ( ?).
AE. 0,43 gr. 15 mm.
*

Aşadar, tezaurul este alcătuit în marea sa majoritate din şilingi, (numiţ.i
solidi i n limba latină, szelag-i in limba poloneză sau şalăi in Moldova), excepţie
făcînd doar acceaua turcească menţionată la nr. 3, emisă in anul 1521 de cătm
sultanul Suleiman 1 (1520- 1566).
Cea mai recentă monedă datată este o piesă de un solidus, din aramă,
emis pentru oraşul Riga de către regina Suediei, în anul 1643 \nr. 35). Mai
recentă, fără a se putea preciza anul decît cu o oarecare aproximaţie, este
piesa înscrisă sub nr. 34, tot un solidus de aramă, care, in ciuda legendei ce
indică numele lui Sigismund al I I I-lea Vasa (1587- 1632), este bătut in peri
oada cuprinsă intre anii 1658- 1661 , cînd în monetăria poloneză, aflată sub
conducerea lui Titus Livius Boratini, s-au fabricat mari cantităţi de şilingi
de aramă, dintre care unii copiau intocmai pe cei emişi din argint de către
Sigismund al I I I-lea Vasa 1 0• Imitaţii după şilingii lui Sigismund al I I I-lea
sînt produse, alături de monede originale şi falsuri de şilingi suedezi (bătuţi
la Riga , Elbing şi in Livonia de către Gustav Adolf : 161 1 - 1632, Cristina :
1632 - 16:J4, Carol al X-lea Gustav : 1654- 1660, şi Carol al XI-lea : 16601697), brandenburgici şi polonezi, aceştia din urmă argintaţi (de la Sigismund
al I I I -lea �i Ioan Cazimir), şi in monetăria de la Suceava, conducă in timpul
lui I stratie Dabija de către acelaşi Titus Livius Boratini 1 1 •
Este exclus ca cele două piese mai sus prezentate să provină de la Su
ceava, dat fiind că ambele sint executate deosebit de ingrijit, atit legenda,
cit şi rep1·ezentările din cimp nemanifestind stingăciile existente fără excepţie
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la falsurile obţinute in Moldova (fabricaţie mai puţin atentă, prezenţa unor
urme de argintare, tăiere greşită, erori de ortografie) 12•
Deci, ultima monedă a tezaurului, deşi nu are marcată data emiterii,
aparţine anilor 1658- 1661.
Cele mai vechi piese ale tezaurului sint doi şilingi din secolul al XV-lea,
unul (nr. 1) emis de oraşul Torun (Thorn) in intervalul cuprins între anii
1457- 1466 şi un al doilea (nr. 2), emis de ordinul teutonic in perioada 14671489 13•
Monedele tezaurului se intind pe o perioadă remarcabil de lungă, de
peste două sute de ani, chiar şi pentru un tezaur medieval, deşi este cunoscut
faptul că monedele de argint ce tl alcătuiesc, avind o valoare intrinsecă mare, işi
păstrau timp indelungat puterea de circulaţie 14• Totuşi, in cazul nostru ,
situaţia este ceva mai ciudată, deoarece valoarea tezaurului este foarte mică,
atî t numeric (doar 35 de piese), cit şi valoric (şilingul era cea mai mică monetă
în circulaţie), acoperind o îndelungată perioadă de timp cu emisiuni diversi
ficate pe mai mult de douăzeci de ani deosebiţi (vezi tabelul).
In ceea ce priveşte componenţa tezaurului, predomină in mod evident
emisiunile regatului polonez (30 de piese), ordinul teutonic, oraşul Torun,
I mperiul Otoman, ducatul Prusiei şi regatul Suediei fiind prezente doar cu
c ît e o singură monetă.
Moneda nr. 1 (pl. I/1) este o emisiune a oraşului Torun. In anul 1425,
marele maestru al Ordinului Teutonic însărcinează oraşele Torun (Thorn) şi
Danzig să bată monede, cu condiţia ca veniturile realizate in urma exercitării
acestui drept să fie împărţite in mod egal intre şeful ordinului şi oraşe. Pre
tenţiile primului crescind, oraşele nu mai acceptă colaborarea, în perioada
cuprinsă intre anii 1457 - 1 466, in timpul războiului oraşelor prusiene impo
triva ordinului teutonic, oraşul Torun emiţînd şilingi ce poartă pe avers
numele regelui Poloniei, Cazimir al IV-lea, iar pe revers numele oraşului
emitent 15, din această categorie făcind parte şi moneda noastră.
Piesa nr. 2 (pl. I/2), este o variantă a primilor şilingi bătuţi de către ordi
nul teutonic în timpul marelui maestru Wynrich von Kniprode ( 1351 - 1382),
prezentaţi în tratatele lui Schrotter 16 şi Engel-Serrure 17• Această monedă,
avind pe avers legenda MONETA :DOMINORUM :PRUSSIE : (scrisă cu
litere gotice), iar in cimp scutul teutonic in mijlocul căruia se află un altul,
cu reprezentarea vulturului cu aripile deschise, şi pe revers numele marelui
maestru ca legendă şi scutul teutonic simplu in cimp, este moneda principală
a ordinului teutonic pină la inceputul secolului al XVI-lea. Gradul de avansată
u zură a legendei de pe moneda nr. 2 împiedică descifrarea numelui marelui
maestru in timpul căruia a fost emisă. Citeva detalii, insă, ne dau posibili
tatea unei datări aproximative : monedele emise de către Wynrich von Kni
prode au scuturile de pe avers şi de pe revers mult alungite in comparaţie cu
cele aflate pe moneda in discuţie ; din anul 1416, scuturile sînt plasate pe ambele
feţ,e in centrul unei cruci ale cărei braţe intersectează insăşi legenda ; la vechiul
tip, se mai revine pentru ciţiva ani in a doua jumătate a secolului al XV-lea
(între 1467 - 1489). Deci, putem incadra cronologic moneda noastră, fie in
perioada cuprinsă intre anii 1382- 1413 (intre 1413- 1416, sint bătuţ i şilingi
anonimi), fie intre anii 1467- 1489, in ambele intervale emiţindu-se piese
cu însemne similare celor ce se află pe moneda noastră. Aspectul literelor ce
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alcătuiesc legenda, cît şi forma îndepărtată a scuturilor faţă de cele aflate pe
primele monede ale ordinului teutonic, ne fac să credem că piesa nr. 2 apar
ţine celei de-a doua perioade, 1467 - 1 489. Literele ce se mai păstrează din
legenda reversului indică drept posibilă emiterea ei in timpul marelui maestru
H enrich al IV-lea Reffle de Richtenberg (1470- 1477).
Referindu-ne la piesa turcească înscrisă sub nr. 3, (pl. 1 /3), constatăm că
de la începutul secolului al XVI-lea moneda Imperiului Otoman pătrunde
tot mai mult în Moldova. Acest proces este remarcat in unele depozite monetare
datate în secolele XV - XVI 18, în cadrul cărora predomină alături de moneda
moldovenească atunci cind se bate 19, cea poloneză sau ungurească.
Piesa nr. 4 (pl. 1 /4) este o emisiune a regatului Prusiei. Monedele ducate
lor germane sînt prezente cu regularitate in tezaurele secolelor al XVI-lea
şi al XVI I-lea aflate pe teritoriile româneşti. ln anii 1525 - 1657 20, Prusia
este u n fief al coroanei poloneze. Pentru întărirea legăturilor de vasalitate,
Sigismund 1 urmăreşte realizarea unei uniuni monetare, pe care o şi înfăp
tuieşte, folosindu-se de ajutorul primului duce al Prusiei, care îi era in acelaşi
timp şi nepot - Albert de Brandenburg, prin deschiderea monetăriei de la
Torun (Thorn). După 1535, însă, Albert de Brandenburg emite aici singur
monedă, dar în calitate de vasal al lui Sigismund 1, dovada acestei vasalităţi
fiind iniţiala suveranului redată pe pieptul vulturului prusac de pe reversul
monedelor sale.
Moneda nr. 35 (pl. 1 / 1 1 ) este emisă de regina Cristina a Suediei, pentru
oraşul Riga. Deşi în timpul războiului polono-suedez pentru stăpînirea Livo
niei (1600-1629), Riga este cucerită în anul 1 621 2 \ abia prin armistiţiu]
de la Altmark, din 26 septembrie 1629, Letonia de nord cu oraşul Riga este
att·ibuită Suediei. Aici, Gustav Adolf foloseşte monetăria (de asemeni şi pe
cea a oraşului Elbing), pentru a emite monedă măruntă şi mijlocie după mo
delul polonez, în scopul dezorganizării sistemului monetar polonez. Aceeaşi
politică va fi urmată şi de către Cristina, ce va emite enorme cantităţi de
monedă măruntă şi în special şilingi de aramă, atît pentru Lituania cît şi
pentru oraşul Riga 2 2• Moneda suedeză pătrunde şi circulă în Moldova, mai
ales începînd din a doua treime a secolului al XVI I-lea, prin emisiunile acestor
oraşe de la Marea Baltică, emisiuni ce vor fi chiar falsificate in monetăria de
la Suceava 23• Tezaurele descoperite în diferite puncte ale Moldovei şi datate
pînă la începutul secolului al XVI I-lea constituie o dovadă în acest sens, ele
fiind alcătuite în cea mai mare parte din emisiuni ale Poloniei, Ungar·iei,
ducatelor germane, Olandei, Imperiului Otoman, Spaniei etc 24) , monedele
suedeze manifestîndu-se doar ca rare excepţji.
Restul tezaurului conţine, aşa cum am arătat mai sus, 30 de şilingi
polonezi, 29 din argint (doi emişi de către Ştefan Bathory şi 27 de către
Sigismund al I I I -lea Vasa) şi unul din aramă (pl. I/10) (emis tn monetăria
condusă de către Titus Livius Boratini), moneda poloneză fiind prezentă în
tezaur în proporţie de 85,3 %.
Exemplarele din argint le putem astfel clasifica :
- trei piese emise pentru Polonia, dintre care două (pl. 1 /5) de către
Ştefan Bathory în anul 1585 (nr. 5-6) şi una (pl. 1 /9) de către Sigismund al
I I I -lea în anul 1596 (nr. 32). Aceste trei exemplare sînt şi cele mai ingrijit
realizate din punct de vedere tehnic, claritatea şi calitatea desenului matriţei
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fiind remarcabile. De altfel, emisiunile ambilor monarhi au fost bătute sub
patronajul unora dintre cei mai cunoscuţi trezorieri ai Poloniei, J an Dulski
(pentru perioada lui Ştefan Bathory) şi J an Firlej (pentru cea a lui Sigismund
al I I I-lea), scuturile cu armele celor doi demnitari intercalindu-se in cuprinsul
legendelor de pe revers. Monedele mai prezintă şi insemnele monetarilor, ini
ţialele G-H ( Georg Hose) pentru cele ale lui Ştefan Bathory şi mărcile fraţilor
Gobelius (inelul) şi ale fraţilor Gonzalo (triunghiul) din Marienburg, pentru
cea a lui Sigismund al I I I-lea.
- şase şilingi (pl. I /8) de la Sigismund al I I I-lea Vasa, emişi pentru
Lituania (trei dataţi in anul 1614, unul in 1616 şi doi in 1617), toţi purtind
pe revers armele trezorierului Lituaniei in perioada 1607- 1 618, H ieronimus
Wollowicz.
- douăzeci de şilingi emişi de către Sigismund al I I I-lea Vasa pentru
oraşul Riga (pl. I /6), dintre care, datorită stării de avansată uzură, cinci
monede nu au putut fi datate cu precizie (nedepăşind insă anul 1627, cind
regele opreşte baterea şilingilor de argint), restul de 15 inşirindu-se pe perioa
da cuprinsă intre anii 1593- 1617. Toate aceste monede au in cuprinsul
legendei, pe revers, insemnele monetăriei oraşului Riga (floarea de crin sau
cîinele in fugă spre stinga).
O problemă mai dificilă o ridică piesa înscrisă sub nr. 26 (pl. I /7), care
aparent pare a fi un şiling emis de către Sigismund al I I I -lea in cel de-al doilea
deceniu al secolului al XVI I-lea. Data neclară insă, legenda ale cărei compo
nente sint mai mult intuite prin comparaţie cu piesele similare, reprezentările
de pe avers şi de pe revers redate foarte neclar, ne obligă să ne întrebăm dacă
această piesă nu provine dintr-una dintre monetăriile aflate in afara graniţe
lor Poloniei, in Silezia sau in Suedia şi care, după cum am arătat mai sus,
fabricau monedă mică, in scopul dezorganizării sistemului monetar polonez,
chiar de la inceputul secolului al XVI I-lea. Primele trei cifre ale anului de
emisie, descifrate cu destulă dificultate - 161 -, exclud posibilitatea baterii
monedei respective in Moldova, in timpul domniei lui Ieremia Movilă ( 1 595 mai 1600 şi septembrie 1600- 1606), domn care in anul 1597 capătă de l a
polonezi dreptul d e a emite monedă după sistemul polonez, in scopul realizării
unei unificări a sistemului monetar moldovenesc cu cel polonez. Despre
exercitarea de către domnitor a acestui drept, nu avem însă nici o dovadă
sigură pină astăzi. 2 s
In condiţiile in care în cea de-a doua parte a primei jumătăţi a secolului
al XVI I-lea in Moldova se află in circulaţie tot mai rar monedele mărunte
de argint ale regilor polonezi Sigismund al I I I-lea Vasa şi Ioan Cazimir, piaţa
este invadată de enorme cantităţi de şilingi falsificaţi de aramă, bătuţi in
monetăriile suedezilor din oraşele baltice, de către ducatul brandenburgic
sau de către Boratini in Polonia sau in Moldova 28•
Astfel şilingul, monedă proprie ţărilor nordice, a cărui primă întrebuin
ţare în Moldova este menţionată documentar abia in anul 1612 27, ajunge
ca la mijlocul secolului al XVI I-lea, veritabil sau mai mult falsificat, să fie
principala piesă in circulaţie pentru socoteli 28 ; neincrederea maselor largi
in monedele falsificate de aramă, il determină pe Dabija-Vodă ca în mone
tăria de la Suceava să procedeze de multe ori la argintarea emisiunilor care
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imitau pe cele din argint, pentru a le da aparenţa celor originale, forţindu-le
astfel cursul şi deci puterea de circulaţie.
Această situaţie se menţine in Moldova pînă la sfirşitul secolului al
XVI I-lea, in acest sens fiind edificatoare attt componenţa tezaurelor des
coperite la Suceava, Iaşi 29, Paşcani 3 0 etc. 3 1• cit şi ştirile istorice care con
firmă baterea şi circulaţia falsurilor atit in Moldova cit şi tn Polonia incea
de-a doua jumătate a secolului al XVI I-lea, pină la inceputul veacului urmă
tor. 32
Este firesc ca, in aceste condiţii de anarhie monetară, piesele de argint
să fie căutate şi tezaurizate de cele mai multe ori. Din acest punct de vedere,
tezaurul nostru, deşi foarte mic, este caracteristic ; posesorul său a strins şi
a păstrat doar monedele de argint, şilingii veritabili, dintre banii pe care
probabil că i-a avut ; de aici şi marea diversitate de emisiuni anuale pe care
le cuprinde tezaurul. Cele două monede de aramă nu sint falsuri din monetăria
Sucevei, ci emisiuni ale regatelor Poloniei şi Suediei, pe care posesorul tezauru
lui le-a considerat mai valabile pentru circulaţie decit cele falsificate de către
Dabija-voievod, şi deci indicate pentru a fi păstrate.
Valoarea scăzută a tezaurului, doar 35 de piese cu valoarea cea mai mică
in circulaţie, demonstrează că a aparţinut unei persoane de condiţie modestă.
Faptul că a fost descoperit in incinta unei minăstiri ne face să credem că
tezaurul a constituit economiile strînse ban cu ban ale unui călugăr de rînd
din obştea mtnăstirii Bistriţa.
ln legătură cu împrejurările ce au determinat îngroparea tezaurului,
petrecută in jurul anilor 1665- 1670, putem emite două ipoteze : ori s-a dato
rat unor motive de ordin personal, ori trebuie legate de tulburările provocate
i n Moldova anilor 167 1 - 1672 de către răscoala condusă de H incu şi Durac
impotriva grelelor obligaţii feudale impuse de domnitorul Gheorghe Duca
şi de către boierii greci ce-l inconjurau, mişcare ce a cuprins in acele timpuri
întinse regiuni ale ţării Moldovei 33•

NOTE
Arthur Engel, Raymond Serrure, Traite de numismatique du Moyen age, Paris, 1905,
voi. I I I , p . 1 331-1332.
2 Friedrich von Schrotter, W orterbuch der Munzkunde, Leipzig, 1939, p. 721, pl. 12, nr. 222 ;
A. Engel, R. Serrure, op. cit., pag . 1 329-1330 ; Corneliu Secăşeanu, Numismatica
medievală şi modernă, Bucureşti, 19�2, pag. 37, fig. 15.
li Identificarea acestei piese o datorăm amabilităţii cercetătoarei Elena Isăcescu, de la
Cabinetul de Numismatică a l Academiei RSR.
4 Nuri Pere, Osmanlilarda maden! paralar. Yapi ve Kredi
Bankasinin Osmanli madeni
paralari Koleksiyonu, !stambul, 1 968.
5 Albert de Brandenburg (1 525-1568) este fiul lui Friederich de Ansbach-Hohenzollern
şi al Sofiei, fiica lui Cazimir Iagello şi sora lui Sigismund 1.
·& H-C=Emeric Hutten-Czapski, Catalogue de la Collection des midailles et monnaies
polonaises, voi. I-II , Graz, 1957, p. 508, nr. 5U2 ; este un tip ce apare In anul 1530 ; In
perioada următoare, matriţa păstrează aceeaşi legendă şi Insemne, cu mici variaţii lnsă.
7 Marian Gumowski, Handbuch der Polnischen Numismatik,
Graz, 1 960, p. 189.
1
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Sigismund al III-lea era fiul regelui Suediei, Ioan al I II-lea {1568-1 592) şi al Caterinei
Iagello, fiica lui Sigismund 1. Deci, prin tatAl sliu, Sigismund al I II-lea descinde
din familia regalli suedezli, In aceastli calitate purtind armele familiei Vasa.
Ciinele In futtA spre stinga este semnul monetâriei din Riga, caracteristic anilor 1 609-1619.
La maJoritatea monedelor bAtute aici dupli anul 1 619, ciinele este Indreptat spre
dreapta, aceasta fiind şi raţiunea pentru care datlim moneda nr. 22 Intre anii
1609-1619.

La mijlocul secolului al XVII-lea, criza monetarA a regatului folonez ajunsese la apo
geu. I ncA de la sflrşitul secolului al XVI-lea şi lnceputu celui urmAtor, semnele
acestei crize, manifestate prin scAderea valorii monedelor poloneze In ritm vertigi
nos, sint tot mai clare, la accentuarea ei contribuind atit :politica monetarA fiuc
tuantA dusA de cAtre Sigismund al I II-lea, precum şi situaţia internationalA a Po
loniei (participarea la rAzboiul de 30 de am şi conflictele polono-suedeze, tot mai
frecvente In prima jumAtate a secolului al XVII-lea.)
De la inceputul secolului al XVI I-lea, tn Polonia pAtrund mari cantitli.ţi
de monedA polonezA falsificatli. ca şi in Silezia, Olanda şi In oraşele baltice Riga şi
Elbing, dupA cucerirea lor de cAtre suedezi In 1 621 şi respectiv in 1626. Această
avalanşă de monedA micA falsificatli. n determinA pe Sigismund al I II-lea sA inter
zicA din anul 1 627 baterea monedei proprii cu valoare miel!., In speranţa eli. aceastA
acţiune va impiedica pAtrunderea şi circulaţia celor falsificate. Abia In anul 1650,
senatul polonez - dlndu-şi seama eli. aceastA politicA, lipsind piaţa de moneda
necesarA nevoilor zilnice, favoriza şi mai mult rAspindirea celor falsificate In afara
hotarelor Poloniei - hotli.rli.şte baterea unor şilingi din aramA, acţiune cAreia i se
va pune capAt la scurt timp insA. Cheltuielile provocate de rAzboiul polono-suedez
{1 655-1660) imping senatul la arendarea monetli.riilor statului. tn aceste condiţii,
Titus Livius Boratini, italian de origine, obţine in schimbul unei arenzi de 50 000
zloţi, permisiunea senatului de a bate monez1 mici de aramA - şilingi - şi deschide
in acest sens o monetli.rie specialA ltngli. Varşovia, unde emite printre alte monezi
şi tipuri bAtute anterior din argint. UrmArit de furia cresctndli a maselor largi,
pAturile cele mai greu atinse de devalorizarea monetarA pe care o produseserA canti
tli.ţile imense de monedA de aramA pe care le emisese, Boratini se refugiazA pentru un
timp In Moldova, Ia curtea lui Istratie Dabija, unde va conduce timp de clţiva ani
monetli.ria acestuia de la Suceava. Situaţia creatA in Polonia, In urma pAtrunderii
falsurilor cit şi a marilor cantitAti de monedA de aramli emisA de clitre Boratini,
favorizează şi iniţiativa Moldovei de a falsifica monede cu valoare intrinsecA scăzutA,
din aramA, uneori argintatli., cu un curs forţat, pe care o introduce in Polonia i n
schimbul banilor buni din aur ş i argint (pentru aceste probleme, vezi : Max Kirmis,
Ha ndbuch der polnischen Munzkunde, Poznan, 1 892, 7 2-75 şi 1 1 0-1 1 2 ;

Ilie Tahrea, Originea fi activitatea mcnetdriti lui Dabija- Vodd din Suceava, in CNA , 1 3
( 1938), p. 7 4. - 75 şi 78 - 8 1 ; Const. Moisil, Bdndria lui Dabija-vcdd, !n BSNR, 19 1.5, p.
6.5 ; P. P. Panai�escu, Date noi despre falsificdri de monete poloneze tn Moldova, in BSNR,
27 - 28 ( 1933 - 1934.), p . 129 - 130 ; Fr. Pap, Judita Winkler, Mcmde poloneze din secolul
XV - X VI/, tn Transilvania, in A cta Musei Napoansis, III, 1966, p. 197 -2 1 1 ; Octavian
lliescu, Solidi Valachici vulgo Dumnicze, In SCN, 1960, p. 3 12 - 3 13.
Ilie Ţabrea, op. cit . , p. 82 ; Oct. Iliescu, op. cit., p. 3 15 şi bibliografia cuprinsA in Anexă
- repertoriul descoperirilor de şaHI.i b!tuţi in monetăria de Ia Suceava, p. 3 19 -320.
Ilie Ţabrea, op cit . , pag. 6 9 - 7 1 ; 83 ; 8 7 -88 ; Const. Moisil, op. cit., p . 7 1 - 77, Gh. Sion,
Monede suedeze falsificate in monetdria din Suceava, in BSN R, 1 1 ( 19 14.), p. 4.9 -.55 ;
A. Platbll.rzdis, Die Kliniglich-Schrvedische Munze in Livland-das Munzwesen 1 621 - 1 710,
Stockholm, 1968.
Vom reveni mai jos asupra problemelor pe care le ridică. această piesă..
Tezaurele ce se întind pe mari pe rioade de timp (200 - 300 de ani), cuprind in gene
un mare număr de piese, ca de exemplu, tezaurele de Ia Suceava (Gr. Foit, Un tezaut'
monetar din secolele X V -XV II, descoperit la Suceava, în SCN, III, 1960, p. 5 1 1 - .5 11i�.
Şieu (Eugen Chirilă, Ion Dănilă., Tezaurul monetat' de la Şieu - sec. XIV -XV II, in
Apulum, VII J 1 , 1968, pag. 505 şi urm.), Gurba (Euge Chirilă, D. Ignat, Tezaurul feudal
de la Gurba-sec. XV - X VII, Oradea, 1967) etc·n
A . Engel, R. Serrure, op. cit. , p. 133 1 - 1332.
Friedrich Frhr. v. SchrOtter, op. cit. p. 72 1 , pl. 12, nr. 222.
A. Engel, R. Serrure, op. cit . , p. 1330, nr. 1867.

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

L. MILENCOVICI-BĂTRINA

292

18

A l. Artirnon, Un tezaur mcnetar din sec. XV - X V1, de la Suceava, în Carpica, II,
1969, p. 345 - 346 ; Eugenia Nearnţu, Gr. Fcit, Tezaurul de obiecte �i mcncde feudale
descoperite la Pilun, comuna Mihdld�eni ( secclul al XV 1-lea ) , în A rh. Mcld. , VII, 1972

Costin Kiriţescu, Sistemul Mnesc al leului, voi. 1, Bucureşti, 1964, p. 97-98 ; Const.
Mătasă, Oct. Iliescu, V. Mihăilescu-Btrliba, Date noi cu pri�Jire la circulaţia mone
tară tn Moldo�Ja (secolul al XVI-lea), In ArhMold., VII, 1972, p. 373-374.
20 ln anul 1 525, ducele Albert depune la Cracovia jurămlnt de vasalitate faţă de Sigis
mund 1. Această situaţie se menţine plnă In anul 1657, cind prin pacea de la Welau,
Prusia se emancipează din dependenţa vasalică faţă de Polonia.
21 Riga este Incorporată regatului Poloniei. menţinlndu-şi autonomia şi dreptul de a bate
monetă după sistemul polonez, odată cu constituirea regatului Curlandei, dependent
de Polonia, la 28 noiembrie 1581, In urma războiului livonian (1558-1 583).
22
Gh. Anghel, Tezaurul monetar din secolul al XVIl-lea de la Răscruci (reg. Cluj), In
Apulum, VI, 1 967, p. 407 ; Oct. lliescu, Solidi Valachici �Julgo Dumnicze, p. 312 ;
A. Platbărzdis, op. cit., capitolele referitoare la oraşul Riga.
23 Gh. Sion, Monede suedeze falsificate fn monetăria din Sucea�JţJ, In BSN R, 11
(1914),
p . 49-55.
24 Gr. Foit, op. cit. ; Oct. Iliescu, lnsemnări pri�Jitoare la descoperiri monetare I, In SCN·
1 , 1 957, p. 464 ; idem, lnsemnări pri�Jitoare la descoperiri monetare II, In SCN.
I I, 1 958, p. 1 56 ; C. Matasă, Oct. Iliescu, V. Mihailescu-Birliba, op. cit. ; Al. Artimon,
Consideraţii asupra tezaurului monetar de la Cetatea Neamţului, In Carpica, I, 1968,
p. 272 ; idem, Un tezaur monetar din sec. XV-XVI, de la Sucea�Ja, In Carpica, II,
1 969, p . 343-348 ; Eug. Neamţu, Gr. Foit, Tezaurul de obiecte şi monede feudale
descoperite la Păun, comuna Mihălăşeni, In ArhMold, VII, 1972 ;
25 C. Moisil, Bănăria lui Dabija-�Jodă, In BSN R, 12 (1915), p. 53 ; 57-58.
2' Ilie Ţabrea, In CNA , 13 (1938), pag. 81-82.
27 C. Moisil, op. cit., p. 64-65 ; Ilie Ţabrea, op. cit., p. 74 (călătorul Tommaso Alberti tre
cind In anul 1 612 prin Galaţi, menţionează şilingul ca monedă obişnuită In efectuarea
tranzacţiilor comerciale curente, cf., N. Iorga, Călători, ambasade, misionari. .. p. 11).
2a Ilie Ţabrea, op. cit., p. 81 ; C. Kiriţescu, op. cit., p. 100-101.
28 C. Moisil, Monede şi tezaure monetare găsite tn ţinuturile romtineşti tn�Jecinate, In BSNR,
p. 11 (1914), p. 24-25, nr. 36, p. 26, nr. 45 ; pentru tezaurul de la Suceava, vezi
şi Gh. Sion, op. cit., p. 49-55.
ao
Dinu V. Rosetti, Bănăria de la Snago�J, In BSNR, 29-36 (1935-1942), p. 150-151,
nota 2.
n Pentru bibliografia descoperirilor de şalăi, vezi Oct. Iliescu, Solidi Valachici �Julgo Dum
nicze, Anexa, In SCN, I I I , p. 319-320.
31 Ibidem, p. 311-312 şi 316.
88 Istoria Romtiniei, voi. III, p. 1 99.
18

TR�SOR MONETAIRE DU .xvneme SIECLE D�COUVERT AU
MONASTERE DE BISTRITZA, D�PARTEMENT DE NEAMTZ

UN

RESUME
.

L'auteur presante un tresor monetaire trouve pendant les fouilles archeologiques
monastere de Bistritza, departament de Neamtz, comportant 35 monnaies emises par
l'ordre Theutonique, la viile de Torun (Thorn), l'Empire Ottoman, la SuMe et la Pologne,
entre 1 457-1643.
La mince valeur du tresor et meme l'endoit oii il a ete cache montre qu'il repre
sentait les pauvres economies d'une certaine valeur dans une epoque extremement riche
en fausses monetaires, d'un moine du monastere de Bistritza.
au
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L�GENDE DES FIGURES.
Pl. 1 - Monnaies du tr�sor de Bistritza.
Pl. II - Repartition des monnaies par ann�es et �mitents .
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Pl. I I - Tabel cu repartizarea monetelor pe ani şi emitenţi.
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MUZEOGRAFIE

RESTAURAREA ŞI CONSERVAREA UNUI VA S NE OLITIC
CUCUTENI A-B
de AUREL BUZILĂ

Muzeul arheologic din Piatra Neamţ posedă una din cele mai bogate
colecţii de ceramică neolitică de tip Cucuteni 1•
Incepind din ecpoca neolitică, ceramica este nelipsită din viaţa de zi
cu zi a omului. Deoarece ea constituie un element de cultură materială foarte
grăitor, este necesară conservarea şi păstrarea sa intr-o stare cit mai bună.
Ceramica cucuteniană este bine cunoscută in urma studiilor efectuate
de către arheologi români 2 şi străini 3, bucurindu-se de o mare faimă. Cele
mai multe vase cucuteniene sint confecţionate dintr-o argilă fină de calitate
superioară. Culoarea cărămizie a pastei a fost obţinută prin arderea vasului
in cuptoare cu reverberaţie pină la o temperatură de circa 900°C 4• Sint
decorate cu o pictură policromă, pentru care s-au folosit vopsele minerale de
diferite culori, predominind roşul, albul şi negrul.
Se ştie că in stare umedă argila este plastică, iar după ardere devine
dură ca piatra, stare in care rămine tot timpul, deoarece modificarea care a
intervenit in timpul arderii, in structura sa, este permanentă şi ireversibilă.
Argila arsă este foarte rezistentă la agenţii chimiei, in această privinţă ea
rivalizează cu aurul 5 •
ln afară de cunoaşterea compoziţiei obiectului şi a tehnicii sale de
confecţionare, restauratorului ii mai revine sarcina de a descoperi schimbările
survenite in natura intimă a acestuia in decursul timpului, pentru a alege
tratamentul cel mai indicat ce trebuie să-1 aplice asupra lui. Din cauza compo
ziţiei solului in care au stat, unele vase cucuteniene sint corodate - avind supra
faţa exfoliată - altele işi păstrează pictura aproape intactă, iar altele sint
acoperite la suprafaţă cu o crustă de concreţiuni, compusă din carbonat de
calciu, sulfat de calciu etc. ln cele mai multe cazuri, constatăm că aceste
concreţiuni au avut darul de a conserva decorul, deoarece, după indepărtarea
lor, pe vas rămine o pictură colorată viu, de o prospeţime uimitoare. Car
bonatul de calciu (Ca C03) se dizolvă in acizi. Sulfatul de calciu (Ca S04)
se îndepărtează prin tratament termic, incălzind ceramica la o temperatură
de peste 180°C, cind sulfatul de calciu (ghipsul) se transformă intr-un praf
alb ce se înlătură cu peria.
Vasul prezentat in lucrarea de faţă a fost descoperit fragmentar, in
anul 1965, in comuna Birgăoani, judeţul Neamţ. In acelaşi an, fragmentele
vasului au fost aduse la muzeu şi se punea deci problema restaurării şi conser
vării lui.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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Dacă prin restaurare trebuie să restabilim forma şi aspectul istoric şi
artistic al obiectului, prin conservare ti pregătim să reziste cît mai mult timp
la noile condiţii ale microclimatului din muzeu etc.
Restaurarea şi conservarea unui vas de ceramică se desfăşoară in mai
multe faze :
1 . spălarea, curăţarea, tratarea, neutralizarea, uscarea şi impregnarea
fragmentelor, in vederea conservării piesei ;
2. etalarea, gruparea, asamblarea şi lipirea fragmentelor pentru recon
stituirea vasului ;
3. intregirea vasului prin plombarea cu ghips a părţilor lipsă, dîndu-i-se
o formă cit mai apropiată de cea iniţială, originală. Tot acum se intregeşte,
eventual, şi decorul.
ln cele ce urmează, vom arăta detaliat modul cum s-au desfăşurat cele
trei faze ale opflraţiei de restaurare şi conservare a vasului nostru.
1. Spălarea am efectuat-o intr-un recipient din material plastic, in
c are se afla apa incălzită la temperatura de 40-50°C, in cantitate suficientă
pentru a permite scufundarea fragmentelor. După 15-20 minute, pămîntul
de pe fragmente s-a inmuiat şi, la o uşoară atingere cu mina, s-a desprins de
pe ceramică, depunindu-se pe fundul recipientului.
Apoi fragmentele spălate au fost puse la clătit în alt recipient, aşezat
sub robinetul chiuvetei. La gura robinetului am ataşat un mic furtun de
cauciuc care ajungea la fundul recipientului. Curentul de apă trecut prin
furtun ridică astfel şi deversează peste gura recipientului unele mici impurităţi
ce se mai aflau pe fragmente.
După ce am constatat că apa din recipient era curată, fragmentele
ceramice au fost scoase şi puse la uscat pe o sită de nylon. Uscarea s-a făcut
lent, timp de 3-4 zile, la temperatura mediului ambiant. După uscare, frag
mentele au fost impachetate cu grijă, ca să nu se zgîrie pictura. Fiecare frag
ment a fost impachetat separat, în hîrtie creponată, pentru a fi păstrat in
bune condiţiuni intr-o cutie de carton pe capacul căreia s-a lipit o etichetă cu
datele vasului. Cutia a fost păstrată in depozitul muzeului pînă la inceputul
lunii ianuarie 1974, cînd am adus-o din nou în laborator, pentru a fi restaurat
vasul.
După despachetare, am examinat fiecare fragment cu atenţie şi am
constatat că unele dintre ele aveau la suprafaţă concreţiuni de culoare alb
murdar, sub formă de crustă care acoperea motivul decorativ pe anumite
porţiuni. Crusta formată in decursul timpului de către apele de infiltraţie din
sol se găsea şi pe spărturi, astfel incit nu permitea imbinarea şi lipirea perfectă
a fragmentelor. Pentru îndepărtarea crustei trebuia să aflăm ce compoziţie
are ea, ca să aplicăm tratamentul adecvat. ln acest scop, am desprins cu
ajutorul bisturiului porţiuni mici de crustă din zona unei spărturi, ca să nu
deteriorăm pictura, le-am pus pe o lamă de sticlă şi am picurat cu pipeta
peste ele acid clorhidric. Am observat imediat o reacţie puternică şi ne-am
dat seama pe loc de prezenţa carbonatului de calciu (Ca C03) in crustă.
Pentru eliminarea crustei formată din carbonat de calciu, am tratat
fragmentele vasului cu acid acetic 6• lntîi le-am ţinut intr-un recipient cu
apă pînă la saturaţie, apoi le-am scos din apă şi le-am introdus in baia de acid
acetic de 5% concentraţie, unde a inceput imediat reacţia. Din reacţia carhttp://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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bonatului de calciu cu acidul acetic rezultă acetatul de calciu sub formă de
sare insolubilă, ce se depune pe fundul recipientului ca o pulbere fină, bioxid
de carbon şi apă. Reacţia are următoarea formulă :
Ca C03 ± 2CH 3 - COOH - (CH 3 - COOhCa t + C02 t + H20
Timp de 10-15 minute am urmărit dizolvarea crustei de pe fiecare
fragment. Le-am scos pe rind şi le-am introdus intr-un recipient ce se afla
in chiuvetă, sub robinet, unde le-am ţinut timp de o oră sub jetul de apă,
pentru neutralizare. Apoi le-am scos din apă şi le-am pus la uscat pe o planşetă
acoperită cu hirtie de filtru.
Uscarea am făcut-o lent, la temperatura laboratorului, pentru a nu se
exfolia pictura. O uscare perfectă este absolut necesară pentru a se putea
face impregnarea. Inainte de impregnare am completat uscarea fragmente
lor, incălzindu-le pînă la 110°C in etuva termoreglabilă.
Impregnarea am efectuat-o intr-o emulsie de nitrolac ("Novolin" diluat
cu acetonă). Inainte de răcirea completă, am introdus fragmentele in emulsie
ţinindu-lll timp de 10 minute ; apoi le-am scos cu penseta şi le-am aşezat cu
partea interioară in jos pe un grătar din plastic, unde le-am lăsat să se usuce
pînă a doua zi. Nitrolacul are proprietatea de a întări ceramica şi de a-i împros
păta culoarea. Intărirea se realizează prin umplerea porilor cu material impreg
nant. Nitrolacul trebuie preparat in aşa fel încît să nu formeze o peliculă
lucioasă pe ceramică, denaturindu-i aspectul normal.
2. Pentru reconstituirea vasului, etalăm fragmentele pe o masă
(fig. 1 /1 -8), grupindu-le după culoare, decor, formă şi grosime. Apoi trecem
la asamblarea lor, lipindu-le, incepind cu cele din partea de jos a vasului.
Ca adeziv folosim poliacetatul de vinil 7 in emulsie de 50-60%, fără
plastifiant, sub denumirea de Aracet DC 60-18. Acest adeziv produce o
lipitură rigidă a fragmentelor ceramice, .nu e toxic, nu este sensibil la variaţiile
normale de temperatură şi umiditate, devine transparent şi se întăreşte destul
de repede la temperatura mediului ambiant. Lipitura poate fi corectată in
cazul cind, din intimplare, s-a deformat, incălzind-o la o temperatură de peste
60°C. Am uns primele două fragmente cu emulsia de aracet pe părţile rupte,
le-am imbinat prin presare cu mîna şi le-am plantat in cutia cu nisip, lăsîndu-le
in această poziţie 2-3 ore pentru întărirea adezivului. Nisipul ţine nemişcate
fragmentele lipite. In acest timp am imbinat cu adeziv alte fragmente. La
blocul format iniţial am lipit rind pe rind celelalte fragmente pînă la recon
stituirea integrală a vasului (fig. 1 /9), utilizind permanent cutia cu nisip.
3. O altă fază a restaurării ceramicii o constituie intregirea vasului,
plombindu-i cu ghips părţile lipsă. In acest scop, noi folosim plastilina albă
şi ceara roz pentru modelat. Din aceste materiale confecţionăm cofraje pentru
turnarea ghipsului. Plastilina o folosim pentru cofraje la vasele de dimensiuni
mijlocii şi mari sau pentru golurile mari. Pentru vasele mici folosim ceara
roz pentru modelat.
Pentru vasul nostru am confecţionat cofraj e din ceară roz. ln acest
scop, am încălzit ceara la temperatura miinii şi am mulat-o pe partea întreagă
a vasului, lăsînd-o să se întărească, apoi am rotit-o spre partea lipsă a vasului
acoperindu-i spărtura. Am confecţionat cite un cofraj de ceară pentru fiecare
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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parte lipsă. Pe aceste cofraje (fig. 1 /10) am turnat ghipsul, egalizlndu-1 cu
spatula şi bisturiul ptnă la nivelul grosimii peretelui vasului. Mai lntli am
completat părţile lipsă de la mijloc şi apoi pe cea din partea de sus a vasului.
Pentru partea de sus am confecţionat două cofraje, unul la interior şi altul
la exterior (fig. 2/1). Intre aceste cofraje am turnat ghipsul, care a luat de la
inceput forma peretelui vasului ( fig. 2/2), fiind necesară doar o finisare manu
ală numai la marginea de sus. Inainte de turnarea ghipsului trebuie să udăm
spărturile vasului, pentru ca ghipsul să adere mai bine, făcind o priză perfectă
cu vasul. Am folosit ghips farmaceutic (dentar).
Ghipsul a fost preparat după metode cunoscute. Mai tntli punem apa
tn holul de cauciuc. Apoi presărăm ghips pe intreaga suprafaţă a apei, pentru
a fi absorbit uniform şi in adincime. După ce ghipsul a acoperit suprafaţa
apei cu un strat subţire, umed, incepem să-I amestecăm cu spatula pentru
a elimina bulele de aer ce s-au format din reacţia ghipsului cu apa. Noi nu
colorăm ghipsul cu praf de culoare, deoarece am constatat că acest procedeu
ii micşorează rezistenţa. Pentru colorarea ghipsului folosim culori de tempera.
După ce am terminat de restaurat vasul, completlnd toate golurile cu ghips
(fig. 2/3), am preparat o culoare de tempera, apropiată ca nuanţă de cea de
fond a vasului şi am aplicat-o pe părţile lntregite cu ghips. Trebuie să avem
in vedere ca aceasta să difere de cea originală, pentru a nu duce in eroare
vizitatorul. In cazul de faţă, noi am restaurat şi decorul (fig. 2/4) cu culori
de tempera in tonuri diferite de cele din decorul original al vasului. Prin
acest procedeu ii sugerăm vizitatorului o imagine mai completă asupra valorii
artistice a vasului neolitic. După ce am lăsat părţile restaurate să se usuce
bine timp de citeva zile, le-am impregnat cu nitrolac pentru a rezista la even
tualele zgtrieturi ce se pot produce in timpul manipulării vasului. Impregnarea
am efectuat-o cu ajutorul pensulei muiată in nitrolac .
•

Astfel am reuşit să restaurăm şi să conservăm un vas de ceramică din
epoca neolitică, cultura Cucuteni, imbogăţind patrimoniul muzeistic cu un
obiect de mare valoare istorică şi artistică, prezentind atît vizitatorului cit
şi cercetătorului o piesă originală creată pe teritoriul patriei noastre in mileniul
al IV-lea i.e.n. Reuşita noastră consituie un argument in plus in a demonstra
rolul ştiinţific al restauratorului de muzeu in valorificarea bunurilor culturale
moştenite de la înaintaşi sau descoperite in săpăturile arheologice, precum şi
necesitatea existenţei unui laborator de restaurare şi conservare dotat la
nivelul tehnicii actuale.

LISTĂ DE MATERIALE
1. Acid clorhidric.
2. Acid acetic.

3. Ghips farmaceutic (dentar).
lt. Aracet DC 50-18 (produs de I ntreprinderea chimică Rlşnov, judeţul Braşov).
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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5. Ceară roz pentru modelat (produsă de Coop. "Titanul" Bucureşti, Soseaua Panteli
mon, 22).
6. Culori de tempera (produse de Fondul Plastic Bucureşti) .
7. Nitrolac de tip "Novolin".

NOTE
Ceramică neolitică din Muzeul arheologic Piatra Neamţ,
in
Biblioteca Memoriae Antiquitatis, Piatra Neamţ, 1 978.
2 M. Petrescu-Dtmboviţa, Cucuteni, Bucureşti, 1966.
3 H. Schmidt, Cucuteni in der aberen Moldau, Rumdnien, Berlin-Leipzig, 1932.
' VJ. Dumitrescu, Hăbdfeşti, B ucureşti, 1967.
5 H. Y. Plenderleith, The Con11erpation of Antiquitie11 and of Art, London, Oxford Press,
1

8
1

VJ.

Dumitrescu, prefaţă la

1957 ( 1 962) .
N u folosim acidul clorhidric, pentru c ă produce o reacţie violentli. c u calciul din porii
vasului, distrugtnd pasta şi pictura.
1. Korodi, Materiale plastice tn 11erPiciul restaurării obiectelor de muzeu, in Acta Musei
Napocen��is, VII, Cluj-Napoca, 1970 ; vezi şi N. Goldenberg. S. Horun şi Cr.
Didicescu, Incercarea materialelor plastice, Editura tehnicA, Bucureşti, 1968.

LA

BESTAURATION ET LA CONSEBVATION D'UN VASE NgOLITHIQUE
CUCUTENI A·B
RESUME

La pillce presentee dans cet ouvrage a ete amenee au Musee d'archeologie de Piatra
Neamţ en 1965. Son etat fragmente a impose sa restauration et conservation, op�ra
tion a plusieurs etapes :
1 lavage, nettoyage, traitement, neutralisation, sechage, impregnation des frag
ments, arin de les conserver ;
2 etalement, groupement, assemblement, collage des fragments en vue de la recon
stitution de la pillce ;
3 compllltement du vase - au plus pres de la forme initiale - par des additions
de plâtre ; compllltement de la dtkoration.

LEGENDE DES FIGURES
Fig. 1 - Phases de la reconstitution : 1-8, les fragments du pot ; 9, le pot assemble ;
10, les coffrages interieurs.
Fig. 2 - Phases de la restauration : 1-2, le vase aux coffrages et obturations de pl4tre ;
3, le vase restaura ; lt, idem la dt\coration reconstituee.
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CRONICA

SlPlTURILE ARHE OL O GICE DIN JUDEŢUL NEAM'f (III)*
de ŞTEFAN CUCOŞ

Continuăm prezentarea săpăturilor arheologice efectuate de către
muzeele de istorie din judeţul Neamţ, precum şi de către institutele de speciali
tate din Bucureşti şi Iaşi sau prin colaborarea acestor instituţii. Rezultatele
generale ale săpăturilor provenite din informaţiile celor care au condus lucrările
sint inscrise in ordinea alfabetică a localităţilor unde s-au efectuat.
.
1. . Bahna (corn. Bahna). In anul 1971 au fost efectuate săpături in
punctul "La punţe" intr-o aşezare eneolitică Cucuteni A - B. Pe locul numit
"La l�vezi", in actllaşi an s-au făcut săpături intr-o aşezare aparţinînd culturii
carpice (sec. I l - I I I e.n.).
Lucrările au fost conduse de V. Ursachi (Muzeul de istorie
Roman).
2. Bicaz (oraş Bicaz) . S-au continuat ln anul 1971, săpăturile mai vechi
pe "Terasa Ciungi", unde au fost identificate trei nivele de locuire paleolitică
aparţinînd culturii gravettiene.
Săpăturile au fost întreprinse de către M. Bitiri ( Institutul
de arheologie Bucureşti).
3. Buda (corn. Bozieni). In anul 1971, s-au practicat săpături arheologice
in marginea localităţii, intr-o aşezare feudală datată in secolele XV- XVI.
Săpături conduse de către D. Hordilă (Muzeul de istorie
Roman).
4. Cîrloman (Piatra Neamţ). A fost practicat un sondaj intr-o aşezare
geto-dacică datată ln secolele I I I - I l i.e.n. S-a recoltat ceramică fragmentară
lucrată cu mina, grosieră şi s-a dovedit că locuirea a fost sporadică.
Săpături efectuate de N. Gostar (Universitatea "Al. 1. Cuza"
Iaşi) şi Virgil Mihăilescu-Birliba (Muzeul arheologic Piatra
Neamţ).
5. Davideni (corn. Ţibucani). Campaniile anilor 197 1 , 1972, 1973 au
dus prin săpăturile din punctul "La izvoare", la recoltarea unui insemnat
material arheologic din perioada de sfirşit a epocii bronzului (cultura Noua),
din Hallstatt, La T(me precum şi din perioada prefeudală (sec. VI-VII ) . S-au
recoltat şi resturi ceramice aparţinînd culturii Precucuteni I fără a se defini
stratigrafic incă un nivel de locuire.
Săpături conduse de 1 . Mitrea ( Institutul Pedagogic Bacău)
şi Ilie Untaru (Muzeul de istorie Tg. Neamţ).
·

·

·
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6. Ghelăieşti (corn. Birgăoani). ln anii 1971, 1972 s-au continuat săpă
turile in aşezarea eneolitică cucuteniană de pe dealul "Nedeia". Au fost dega
j ate 8 locuinţe din care una Cucuteni A2 şi restul de Ia inceputul fazei Cucuteni
B. De asemenea, au fost cercetate 9 gropi din fazele Cucuteni A2, A-B şi
B. S-a recoltat o însemnată cantitate de ceramică bine conservată şi vase
Intregi, unelte din lut ars, din piatră, silex, os şi corn, precum şi numeroase
figurine antropomorfe şi zoomorfe. Săpăturile au adus noi dovezi asupra
începuturilor fazei Cucuteni B.
Lucrările au fost conduse de Anton Niţu ( Institutul de Arheo
logie Iaşi) şi Şt. Cucoş (Muzeul arheologic Piatra Neamţ).
7. Girov (corn. Girov). Pe terasa medie a rîului Cracău , în punctul
"Mănioaia" fost locul şcolii, s-a practicat in anul 1971, un sondaj. Săpăturile
au dus Ia identificarea unui nivel de locuire Precucuteni I I , un nivel Cucuteni
A şi un altul din faza Cucuteni B.
Săpături conduse de Şt. Cucoş (Muzeul arheologic Piatra
Neamţ.).
8. Gtdinţi (corn. Sagna). Pe dealul "La Mihalache" s-au efectuat săpă
turi într-o aşezare din secolele I I- I I I e.n. aparţinînd culturii carpice.
Săpături întreprinse de V. Ursachi (Muzeul de istorie Roman).
9. Grumăzeşti (corn. Grumăzeşti). Pe locul numit "Deleni" s-au efectuat
săpături in anii 1971 şi 1972. ln prima campanie au fost degajate două locuinţe
şi s-au identificat alte două aparţinînd culturii Criş. ln anul următor ( 1972)
a fost cercetat şi un mormint de inhumaţie cu scheletul in poziţie chircită,
datat prin inventar in aceeaşi cultură. S-au recoltat din acelaşi punct şi resturi
ceramice sporadice din secolul al IV-lea.
Cercetări întreprinse de Silvia Marinescu-Btlcu ( Institutul
de arheologie Bucureşti).
10. Izvoarele (corn. Bahna). ln punctul "Hărmăneşti" au fost intre
prinse săpături in anii 1971 şi 1972. A fost identificată o aşezare prefeudală
de tip Dridu din care s-a recoltat un însemnat material datat in secolele
V I I I - IX e.n.
Săpături conduse de 1. Mitrea ( Institutul pedagogic Bacău).
1 1 . Izvoare (oraş Piatra Neamţ), Cunoscuta staţiune 1 a fost secţionată
transversal de lucrările pentru captarea surselor de apă din vecinătate. Cu
ocazia acestor lucrări efectuate în anul 1972, s-a reuşit a se recupera citeva
vase neolitice Cucuteni A, mai multe unelte din piatră şi os şi inventarul unui
mormînt din secolul IV e.n.
Supravegherea arheologică efectuată de către A. Buzilă şi
Şt. Cucoş (Muzeul arheologic Piatra Neamţ).
12. Petricani (corn. Petricani). S-au efectuat sondaje in două puncte :
pe locul numit "La Grajduri", unde cu ctţiva ani în urmă, s-a descoperit un
"ak.inakes" şi unde, potrivit informaţiilor, ar fi fost identificate morminte
de inhumaţie, s-au trasat două secţiuni. Nu au apărut urme de cultură, ceea
ce a făcut ca săpăturile să nu mai fie continuate.
Lucrări efectuate de către Virgil Mihăilescu-Birliba (Muzeul
arheologic Piatra Neamţ) şi C. Buzdugan.
ln acelaşi an (1973), pe teritoriul satului Petricani, in punctul "Ripa
lui Ravaru", pe locul vechii şcoli, unde C. Matasă identificase cu ani in urmă,
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SĂPĂTURILE ARHEOLOGICE DIN JUDEŢUL NEAMŢ

303

o locuire Cucuteni B, s-au trasat două secţiuni fiind degajată o locuinţă
şi identificate alte trei. Cele patru locuinţe aparţin fazei Cucuteni A cu o
preponderenţă a ceramicii bicrome. S-a cercetat şi o groapă cu material
Cucuteni A2. De asemenea, s-au recoltat resturi ceramice Cucuteni B. In
acelaşi punct au fost degajate parţial două bordeie cu vetre mari din epoca
feudală tirzie (secolul al XVI I I-lea) şi s-au recoltat resturi ceramice din epoca
bronzului şi din Hallstatt fără a se defini stratigrafic nivelele de locuire.
Săpături conduse de Şt. Cucoş (Muzeul arheologic Piatra
Neamţ) şi Ilie Untaru (Muzeul de istorie Tg. Neamţ).
13. Piatra Şoimului-Calu (corn. Piatra Şoimului). In lunile august
septembrie 1973 au fost reluate săpăturile mai vechi ale prof. R. Vulpe.
S-au trasat o secţiune longitudinală pe terasa superioară, precum şi o a doua,
care pornea de la terasa a I I-a de-a lungul şanţului care separă aşezarea
de restul dealului Horodiştea. Prima secţiune care a mers pină la adîncimea
de - 4,25 m, a dat la iveală două straturi de cultură : - La Time şi neolitic.
Locuirea La TEme este ilustrată de ceramică dacică lucrată cu mina şi la
roată, unelte din fier, rişniţe, vetre şi locuinţe. Din stratul neolitic, răvăşit
de gropile locuirii dacice, s-a recoltat un insemnat material ceramic Cucuteni
A2, A - B şi B, numeroase figurine antropomorfe, unelte din piatră şi os,
greutăţi din lut ars etc.
Secţiunea a I I-a, care avea drept scop să controleze existenţa unor
tumuli antici, nu a dat la iveală morminte tumulare, ci numai un mormint
de incineraţie, aproape de suprafaţă şi lipsit de inventar.
Săpături executate de Silvia Marinescu-BUcu (Institutul
de arheologie Bucureşti), Virgil Mihăilescu-Btrliba şi
Şt. Cucoş (Muzeul arheologic Piatra Neamţ).
14. Pometea (Tg. Neamţ). ln anul 1973 au fost reluate săpăturile 2•
S-a recoltat un bogat material ceramic Cucuteni B, dar din păcate corodat
şi un insemnat inventar din locuirea feudală.
Săpături efectuate de Ilie Untaru (Muzeul de istorie
Tg. Neamţ).
15. Roman (oraş Roman). Au fost continuate, in anii 1971 şi 1972,
săpăturile din curtea şcolii generale nr. 5, in aşezarea feudală datată in seco
lele XVI-XVI 1.
Lucrările au fost conduse de D. Hordilă (Muzeul de istorie
Roman).
16. Săbăoani (corn. Săbăoani). ln anul 1972 au fost continuate săpă
turile in punctul "La islaz" intr-o necropolă aparţinînd culturii carpice
(sec. I I - I I I e.n.).
Săpături conduse de V. Ursachi (Muzeul de istorie Roman).
17. Tămăşeni (corn. Tămăşeni). La marginea satului, in "Silişte"
in punctul "La Cinepişte" s-au efectuat săpături in anii 1 97 1 , 1972, intr-o
aşezare aparţinind culturii carpice (sec. 1 1 - 1 1 1 e.n.). ln anul 1971 a fost
descoperit şi un tezaur de monede romane republicane şi imperiale, compus
din 56 piese.
Lucrări efectuate de V. Ursachi (Muzeul de istorie Roman) .
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18. Valea Ursului (corn. Valea Ursului). La nord-est de satul reşedinţă
de comună, in punctul "La deal de sat" a fost cercetată printr-un sondaj ,
o aşezare din gravettianul oriental.
Săpături conduse de M. Brudiu (Muzeul de istorie Galaţi).

NOTE
• Cronica noastră cuprinde cercetarea arheologică din anii 1971-1973.
1

R. Vulpe, Izvoare. Stlpăturile din 1936-1948, Bucureşti, 1957.

2 C. Matasă, Cercettlri din preistoria judeJului NeamJ, in BCMI, 97, 1938, Bucureşti,

19(l0, p. 3(l.

FIGURE EXPLANATIONS
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

1 - Aspect "in situ" !rom the archaeological site of Ghelăieşti-Nedeia.
2
Aspect from the archaeological site of Horodiştea - Piatra Şoimului (Calu).
3 - Aspect !rom the archaeological site of Petricani.
(l - The map of the archaeological discoveries from the county Neamţ (1971-1973).
-
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SAID DAHMANI "Hippo Regius" . Ministere de l'lnformation et de la
Culture. Sous-Direction des Beaux-Arts et Antiquites. Alger, 1973, 123 p.
+ 3 hărţi (ln afară de text. )

N e bucură faptul că istoricii din tinerele state independente se ocupă din ce In ce
mai asiduu de cercetarea problemelor privind trecutul ţărilor lor, dovedindu-le continui
tatea şi evoluţia istorică pe pămîntul pe care generaţiile mai apropiate de zilele noastre
au luptat pentru clştigarea independenţei naţionale. Cercetările lor sint cuprinse In nume
roase lucrări istorice a căror ţinută ştiinţifică este deosebit de valoroasă.
I n rindul acestor lucrări se Inscrie şi monografia istorică Hippo Regius, care cuprinde
rezultatele săpăturilor arheologice efectuate sub conducerea lui Said Dahmani In străvechea
aşezare Hippone (Aigeria) situată la sud-vest de Annaba, oraş antic ale cărui vestigii sint
originale şi complexe, atit din punct de vedere istoric, cit şi arheologic.
Aceste vestigii au permis cercetătorilor să ajungă la unele concluzii interesante,
cum ar fi : dispunerea aşezării sub formă de amfiteatru In jurul golfului (Inainte de secolul
I I I f.e.n.) şi existenţa unui nivel din secolele V-VI e.n., care demonstrează clştigul de
teren continental in dauna golfului, rezultat firesc al luptei permanente dintre mare şi
uscat.
Cu toate că nu se poate preciza care sint primii locuitori ai Hipponului, totuşi exis
tenţa silexurilor cioplite paleolitice, a urmelor neolitice şi a monumentelor megalitice, care
se găsesc in număr destul de mare, atestă o locuire omenească nelntreruptă din timpuri
preistorice şi pină azi.
Nu este bine cunoscută aşezarea din epoca punică, deşi se crede că organizarea poli
ilcă este inspirată din cea cartagineză, tocmai In această perioadă Hippone impunindu-se
ca un centru de comerţ.
Perioada de stabilitate nu incepe, realmente, decit spre anul 1!.6 l.e.n., cind aşezarea
işi va dobindi independenţa sa definitivă sub conducerea lui Micipisa. Cu toate acestea, se
pare că, după Infringerea cartaginezilor la Zama In anul 202 t.e.n., numizii aleg Hippone
ca reşedinţă favorită, pe urmă ca a doua capitală, ceea ce i-a atras epitetul de Hippone
Regal (Hippo Regius}, care �de altfel In [această epocă, se afirmă ca un oraş
Infloritor.
I n secolul I l.e.n. Hippone devine centrul "Africii �oi", anexată la Imperiul roman.
I n capitolul privind această perioadă lntîlnim date privind administraţia romană In Hippone,
care era condus de un proconsul delegat de Senat. Sub Augustus, Hippone devine muni
cipiu. Din punct de vedere economic, �edomină agricultura, pe terenurile lnconjurătoare
oraşului fiind atestată o gamă variată de culturi. De asemenea există cariere de marmură
şi porfir.
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Î n lucrare mai tnttlnim importante informaţii referitoare la societate şi religie, la
decadenţa romanii şi repercusiunea ei asupra Hipponului, la prezenţa bizantinilor In
Hippone, la istoria aşezării in era musulmană etc.
Un capitol este consacrat descrierii Forumului, In zona căruia se găsesc vestigii ca:
piedestalul, monumentul pătrat, soclul statuii, templul triadei capitoline, vestigiile de sculp
tură şi inscripţiile, dintre care se distinge marea inscripţie găsită pe una din laturile Foru
mului dedicată lui C. Pacciu.s Africanu.s.
Î ntr-un alt capitol este făcută descrierea cartierului creştin, tnsoţită de schiţa
acestuia, a cartierului din faţa mării, marile terme din nord, termale din sud şi teatrul.
Î n ultima parte a lucrlirii este prezentat Muzeul arheologic, care adăposteşte obiec
tele descoperite In timpul diferitelor săpături In aşezarea Hippone şi In Imprejurimi. Muzeul
se compune dintr-o expoziţie in aer liber şi trei săli situate pe colina Gharf-al Artran.
Eforturile actuale ale arheologilor sint Indreptate spre amenajarea unui muzeul
des tinat să pună In evidenţă comorile pe care le adăposteşte Hippone şi In acelaşi timp
de a fi un mijloc eficace de educaţie şi difuzare a culturii.
Propuntndu-ne să prezentlim monografia arheologică Hippo Regius ne-am oprit
asupra citorva capitole care ilustrează prin conţinutul lor importanţa ştiinţifică a lucrării,
a cărei contribuţie la cunoaşterea trecutului unui stat In plină afirmare este deosebit de
importantă.
Lucrarea Hippo Regiu.s este un document preţios pentru istoricii care studiază
lumea antică mediteraneană In general şi istoria Imperiului roman, in special.
Ilustraţia bine realizată ca şi schiţele diferitelor zone ale aşezării, vin să tntre
gească această contribuţie ştiinţifică, de reală valoare.
ADOLF MINUŢ

Praelectiones Patavinae, Universita degli studi di Padova. Publicazioni
dell'lstituto di Storia Antica. Vol. I X , Roma, 1972, 180 pp. + 4 pl .
Volumul IX al p ublicaţiei "Praelectiones Patavinae" care apare sub egida Univer
sităţii şi a Institutului de istorie antică din Padova reuneşte două categorii de articole :
unele sint comemorative (dedicate lui Gaetano de Sanctis, - de la a cărui naştere s-a
implinit, In 1 970, un secol -, lui Plinio Fracaro, lui Luigi Pareti şi lui Attilio Degrasi),
altele sint grupate sub titlul Lezioni accademiche:
,..
Dintre acestea din urmă fac parte articolele : Le syncretisme Gallo-romain ; struc
tures et finalites da Monique Clavel-Levâque, La vie economique d'Athenes au /V-e siecle :
crise ou renouveau? de Claude Mosse şi Formes et structures mediterâ.ne;mnes dans la
genese de la religion grecque de Pierre Levâque.
l n studiul Le syncretisme Gallo-romain : structures et finalites cercetătoarea Monique
Clavel-Levâque tncearcă să definească, in primul 14nd, specificitatea interpretării şi a sin
cretismului de tip gala-roman ca şi cadrele şi formele religiei gala-romane. Pornind de aici
autoarea trece la schiţarea unei geografii şi a unei sociologii a religiei gala-romane, precum
'
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şi la demonstrarea procesului de utilizare politică a universului divin al indigenilor tn favoa
rea intereselor imperiale. Diferenţierile geografice, socio-economice şi socio-culturale care
apar In receptarea religiei romane de către cea galică sint explicate prin politica tolerantă
pe care au promovat-o cuceritorii romani.
Studiul semnat de Claude Mosse, La Pie economique d'Athenes.. procedează la
reevaluarea concluziilor rezultate din studiile privitoare la economia greacA. Aprecierile
autorului sint diferenţiate. După părerea sa, agricultura ateniană a evitat criza agrară
care a traversat, lumea greacă. din secolul al IV-lea. I n ce priveşte industria, dacă. e drept
că. activitatea artizanală a intrat In declin, In schimb industria de arme, a construcţiilor
navale şi cea extractivă. au Inflorit. Comerţul s-a perfecţionat In formele de organizare,
chiar dacă. activitatea Pireului s-a Incetinit simţitor. Autorul inclină. sâ considere etapa
de după. ră.zboiul peloponeziac o etapă. caracterizată. nu printr-o criză economicA, ci prin
existenţa unor noi forme de economie necesitate de condiţiile politice schimbate. Dacă. se
poate vorbi de o criză, ea reprezintă. o criză. socială. şi politică. care este, In contextul de mai
sus, rezultatul apariţiei unor noi forme de activitAţi economice.
Al treilea studiu Formes et structures mediterraneennes dans la genese de la religion
grecque de Pierre Lev�que analizează. raporturile dintre religia greacă. şi religiile de substrat.
Pornind de la constatarea lui G. Dumezil, cA In Grecia antică. "nu se regăsesc structurile
trifuncţionale caracteristice religiei indo-europene", P. Leveque explicA miracolul grec nu
prin aceea că. "spiritul critic şi creator s-a pus In Intregime la lucru, transformind chiar
şi ceea ce a conservat" (G. Dumezil), ci prin sincretismul dintre religia greacă. şi o religie
neindoeuropeană, numitA din "comoditate", religia cretanii..
Pentru a defini structurile acestei religii, autorul procedează, in primul capitol,
la inventarierea divinităţilor. Tipul Dea Mater este bine atestat, avtnd numeroase atribute
şi atribuţii, In timp ce divinită.ţile masculine sint puţin numeroase. Reprezentarea elemen
tului masculin este Indeosebi teriomorfA, după. cum o demonstrează. rAspindirea pAsArilor
şi mai ales a taurilor riguraţi In cuplu cu divinitAţile feminine. Divinităţile simple (ne·
grupate) sint completate de o "lume exuberantă. de demoni şi genii". Cit priveşte cuplu·
riie de divinită.ţi sint menţionate cuplul zeiţă.-paredru, zeiţâ-doi paredri, grupul Dea Mater
fiică.-copil divin, grupul Dea-Mater-copil divin, grupul de două. zeiţe.
Pe baza analizei atribuţiilor şi importanţei divinită.ţilor cretane, autorul tncearcă
să. desprindă. "teologia subiacentă." a structurilor religioase depistate. Primordialitatea
religioasă. este deţinută. de Dea Mater, completată. de cuplul celor două. zeiţe şi de copilul
divin. Religia cretanii. este considerată. o religie naturistă, evoluind că.tre panantropomor
fismul reprezentărilor divinităţii. Compoziţia panteonului cretan nu permite asemănări
cu familia patriarhală. de tip indo-european. O demonstraţie extinsă. se face afirmaţiei că
religia cretanii. este o religie a salvArii. Sint invocate cultele funerare (Kamilari, Chryso
lakkos), lumea subterană a infernului, originea probabil cretanii. a cuvintului erou ca şi a
misteriilor (pe linie lingvisticA sint citate din scrierea liniară. a cuvintele : mu-jo-me-nt>
şi wo-ro-ki-jo-ne-jo). Ca orice religie agrară, religia cretană susţine ideea reanimării cu aju
torul puterilor supranaturale.
Evaluarea moştenirii cretane In religia greacA din primul mileniu se bazeazA tocmai
pe datele expuse mai sus. Aria acestei moşteniri este probată de numele cretan al unor
divinităţi (Athena, Hera, Ilithya, Persephone, Hermes), de importanţa acordată. taurului
şi de existenţa aceloraşi cupluri de zei. Autorul insistA Indeosebi asupra cuplurilor de divi
nităţi ; cuplul hierogamic principal este considerat cretan, motivul zeiţei cu copii este regAsit
In kourotrophii religiei greceşti, iar triada zeiţA-doi paredri se păstrează. In triada Dioscuri.
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Mater, fiind menţionată In acest sens şi mărturia literară a lui Alceu referitoare Ia triada
Zeus-Antiaos - Dionysos Omestes (sau Kemelios) - Hera. Grupul celor două zeiţe (Mamă
şi fiică) se continuă ln grupul Demeter-Despoina din Arcadia, Demeter-Core din Eleusis,
Gea-Themis din Delfi şi din Olimpia. Rolul copilului divin rămine considerabil (Zeus repre
zentat Unăr, Hermes, Dioscurii) . l n schimb "la sainte familie est le groupement qui appa
rait comme le moins vivant dans Ia religion grecque, sans doute parce-qu'elle etait aberrante
par rap port a la familie humaine". Credinţa in "Cimpiile Elizee" intărită de misterele de la
Ida şi Eleusis, precum şi răspîndirea orfismului demonstrează că religia cretană, ca religie
a salvării, a dăinuit in religia greacă.
Se atrage insă atenţia că structura cretană religioasă moştenită de greci nu trebuie
confundată cu spiritualitatea cretană. Esenţial rămlne faptul că religia greacă nu a moşte.
nit rămăşiţe disparate, ci "structuri care tşi păstrează coerenţa şi puterea de organizare pe
triplu) plan al inteligenţei, sensibilităţii şi actului ritual".
O dată demonstrată continuitatea dintre Creta şi Grecia, autorul trece la lămu
rirea problemei genezei insăşi a religiei cretane.
l n acest sens sint apreciate rezultatele săpăturilor recente din Asia Mică. Ipoteza
lui P. Leveque este că religia cretană are legătură cu cultele neolitice, mai ales cu cele
aparţintnd Neoliticului anatolian. La Catal Hiiyiik predomină Deae Matres a căror prezenţă
este universală, cultul morţilor este foarte dezvoltat, cuplurile de divinităţi feminine (mamă,
fiică) sint numeroase, divinităţile masculine sint rar reprezentate, asocierea zeiţei cu un
taur apare constant.
Rezultatele săpăturilor de Ia Hac;ilar, deşi mai puţin spectaculoase, sint importante
pentru că dovedesc continuitatea cronologică a manifestărilor culturale de Ia Catal Hiiyiik.
I n mod riguros, rezultatele acestor săpături nu sint relevante decit pentru Neoliticul Ana
toliei meridionale, dar alte mărturii pot să ateste o arie mai largă a unor manifestări cul
tuale relativ identice. ( l n răsărit : Anatolia cu aşezările Alac;a Huyuk şi Kultepe, India cu
aşezarea Chanhu Daro ; In apus : Cipru cu aşezarea Lapithos, regiunile dunărene cu aşa
zările Rast, Gumelniţa, Cucuteni, Vin�a (Iugoslavia), Truşeşti. Cit priveşte obiectul de
cult provenind de la Truşeşti, publicat de M. Petrescu-Dîmboviţa ca reprezentind o Mater
şi paredrul ei, el este interpretat de P. Leveque ca un cuplu de două zeiţe.
Concluziile subliniază originea anatoliană a cultelor cretane din epoca bronzului,
"ce qui n'est pas pour etonner, tant il est manifeste aujourd'hui que Ia Crete est une des
provinces du Neolithique d'Asie Mineure". Autorul manifestă rezerve faţă de ideea că pro
blema originilor religiei minoice este In Intregime lămurită. Dintre cele două ipoteze, cea
a originii semite şi cea a originii luvite a migratorilor spre Creta, autorul înclină să susţină,
pe baza datelor furnizate de descifrarea linearului B, ipoteza originii luvite a migra
torilor.
Scurta noastră trecere in revistă a articolelor acestui volum, cu opriri mai Indelun
gate asupra celor care ne-au atras mai mult atenţia, nu reprezintă decit intenţia noastră
de a semnala cercetătorilor români lucrări de maxim interes şi pentru istoria patriei noastre.
Adăugînd la aceasta aprecierea noastră privitoare la inalta ţinută ştiinţifică asigurată
de patronajul cunoscutului om de ştiinţă Franco Sartori, precum şi excelentele condiţii
grafice In care se prezintă publicaţia PRAELECTIONES PATAVINAE, nu facem alt
ceva decit să aducem modestul nostru omagiu centrului de străveche cultură din
Padova.
MARIUS A LEXIA N U
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Studia Comitatensia, Tanulmlmyok Pest megye Muzeumaib61, Szentendre
(1/1972 şi 2/1973).�
După cum se ştie, tn muzeele din R . P. UngarA., ţara vecinA. şi prietenA., se desfl!.
şoară o bogatA. şi sistematicA. activitate ştiinţifici şi editorialA.. Sl!.pl!.turile arheologice,
studiile privind colecţiile de antichitl!.ţi, ca şi cele de artA. sau etnografie, au fost şi sint valori
ficata ştiinţific de cl!.tre cercetl!.torii maghiari Intr-o serie largA. de publicaţii de specialitate,
unele destul de cunoscute şi pe plan internaţional. Vehicularea intr-o ml!.surl!. cit mai mare
a valorilor ştiinţifice este strins legatA. de progresul domeniului respectiv, acesta fiind unul
din motivele cele mai serioase, care ne face sl!. salutl!.m cu bucurie apariţia unei noi reviste
muzeale, Studia Comitatensia fiind editatA. de muzeul din Szentendre - R. P. UngarA..
Cuprinsul celor douA. tomuri apl!.rute pinA. acum din Studia Comitatensia este destul
de variat (arheologie, istorie, etnografie, artA. şi memorialisticA.), fapt care - pe de-o parte 
'
ridicl!. obiecţia eli o publicaţie ar trebui sl!. aibA. u n profil distinct, dar - pe de altA. parte 
este uşor de explicat prin specificitatea şi preocupl!.rile diverse ale muzeelor din comitatul
Pestei, cl!.rora de fapt le aparţine revista.
Primul volum al publicaţiei (1972) incepe cu un articol al lui Nândor Ikvai despre
cele 18 muzee din comitatul Pesta, unde se insereazA. datele esenţiale despre activitatea
şi patrimoniul acestor unitl!.ţi muzeale. Tot din acest tom, interesante prin informaţiile
arheologice furnizate sint şi articolele scrise de Sândor Sashegyi (Hallstatt), Erd�lyi Istvân
(descoperirile sarmatice de la Tâpi6szele) , Sândor Soproni (un burgus roman de Ia Szent
gyorgyuszta), Sarolta Tettamanti (necropola avarl!. de la Vâc-Kavicsbânya) şi Judit Topâl
(biserica şi necropola arpadianl!. de la Cegled-Madarâszhalom) ; la acestea se adaugă studiile
de naturA. epigraficl!. (Istvân Stefaits - despre citeva inscripţii romane din sec. II I), istoricA.
(M. Hellebrandt, B. C. Elisscher), etnograficl!. (M. Deisinger, I. Sândor), de artA., memoria
listicA. şi muzeisticl!..
Din volumul al doilea remarcl!.m materialele arheologice publicate de J. Topâl
(diadema din epoca bronzului de la Ocsa), B. Balanyi (reconsiderarea sl!.pl!.turilor de la
NagykOrOs), I. Dinnyes (colecţia arheologicA. din muzeul de la Tâpi6szele), S. Tettamanti
(aşezări feudale timpurii de la Pilis) şi J. Fegy6 (locuirea medievală tirzie de la Răckeve),
precum şi o serie de articole privitoare Ia cercetările istorice, etnografice, de artA. şi memoria
listicA. intreprinsa de S. Balogh, V. Alfoldi, M. Szilâgyi, N. I kvai, L. Novăk şi alţii.
Completate de o bogată ilustraţie, ca şi de rezumate intr-o limbă de largă circulaţie
(engleza, germana sau rusa), articolele revistei sint destul de importante şi pentru specia
liştii din ţara noastră. Condiţiile grafice excelente in care se prezintă Studia Comitatensia
precum şi conţinutul său ştiinţific, ne indreptl!.ţesc sl!. salutl!.m <;l!.lduros această nouA. publi
caţie a muzeelor din R. P. UngarA. şi sli-i urlim noi succese in nobila misiune de valorificare
a trecutului.
VIRGIL

MIHĂILESCU-B!RLIBA

"Ariel. Revue des Arts, des Lettres et des Sciences en Israel, Ministere
des Affaires Etrangeres. D ivision des Relations Culturelles At Scientifiques,
Jerusalem, nr. 20-28/1970-1973.
Aşa cum reiese din titlu, "Ariel" este o revistA. de culturA. care-şi propune sA. prezinte
cititorilor informaţii din dome'niul picturii, sculpturii, arhitecturii, istoriei, precum şi
studii dedicate limbii şi literaturii ebraice.
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Din bogatele sumare ale numerelor in dis::uţie, reţin atenţia articole ca : Sculptura
de Miriam Tai (nr. 20/1 970), tn care se demonstrează relaţiile reciproce
Intre artă şi arhitectură, pasiunea tinerilor creatori pentru o sculptură modernă care să
oglindească attt specificul naţional, ctt şi curentele pe plan internaţional. Operele lor au fost
expuse la numeroase expoziţii anuale din ţară şi de peste ho tare (Veneţia, Sao Paulo etc.).
Din textul şi din ilustraţia articolului desprindem linia simplă, impresionantă in
sculptură, lipsa imitaţiilor, a diletantismului şi a vulgarităţii sculpturii figurative de tendinţă
tradiţională.
Un Intreg număr (21/1970) este consacrat renaşterii limbii ebraice, conţinind importante studii referitoare la vocabular şi la istoria cuvintelor, la argoul ebraic şi la cuvintele
străine Imprumutate, la difuzarea limbii ebraice, rolul Academiei de limbă ebraică etc.
Articolul Ansamblul semnelor scrise ePreo-feniciene constituie o importantă con
tribuţie istorică şi lingvistică, cunoscut fiind cA. semnele feniciene au stat la baza alfabetului
grecesc In care-şi are sorgintea alfabetul latin.
Şi celelalte articole din acest număr se sprijină pe un bogat material documentar,
fiind insoţite de inscripţii.
Roy Elston se ocupă in nr. 22 din 1971 de navigaţia pe coastele Palestinei antice,
făctnd un istoric al navigaţiei In Mediterana, bazindu-se pe obiectele expuse la Muzeul
maritim din Haifa, pe care le descrie cu multă minuţiozitate.
Alte articole privind problemele de arheologie sint publicate tn nr. 23/1971, 2lt/1 971
şi 27/1972. Benjamin Mazar, Beno Rothenberg şi Magen Broshi se ocupă de si!.păturile
arheologice efectuate In Israel, care au scos la iveală 9lU'BtJodm! mărturii despre milenara
cultură de pe aceste meleaguri, permiţlnd specialiştilor sii. ajungă la unele concluzii intere
sante, cum ar fi stratigralia din zona Ierusalimului, lmpărţitii. In : perioada veche arabA.
(opt faze) , perioada bizantinii. (patru faze), perioada romanii. (două faze) şi perioada hero
dianil.. I n aceastil. zonA. s-au descoperit figurine de bronz, moneda, piese de aur, fragmente
de unelte din piatră, camere subterane, sisteme de aprovizionare cu apA, inscripţii ebraice
gravate pe pereţi, a căror cercetare va arunca o nouii. luminii. asupra istoriei vechi a zonei.
O mare parte din numărul 25/1972 este consacrat inaugurA.rii Muzeului din Tel Aviv,
o interesanti!. realizare a arhitecturii contemporane, menit a li un fel de şcoală de istorie a
artei. Din fotografiile care tnsoţesc articolul, precum şi din conţinutul acestuia, deducem
că moderna clAdire a fost construită special pentru muzeu. Planul general al clădirii, pre
cum şi sistemul de organizare a expoziţiei lmbină armonios stilul arhitectonic modern cu
elementele tradiţionale, utilul cu frumosul, ceea ce face din muzeu un adevărat monument
de arhitectură şi cultură.
Cele patru mari săli de expoziţii, gril.dinile pentru sculptură şi micile săli de expo
ziţie stnt construite Intr-o manieră care să ofere posibilitatea ordonării spaţiului tn funcţie
de necesităţi. Pe ltngll. expoziţiile care se organizeazil. aici, muzeul din Tel Aviv este şi
sediul unor evenimente culturale de prim ordin, cum ar fi : concerte, filme, conferinţe,
simpozioane, dispunind pentru acestea de douA. sAli cu 500 şi 1 70 locuri.
Prezentind cele nouă numere ale revistei, nu ne-am propus decit să spicuim din
bogatele sumare doar citeva articole, care ne-au atras atenţia.
"Ariel" este insă o revistii. care poate fi folositoare nu numai specialiştilor In istorie,
ci şi lingviştilor, arhitecţilor, specialiştilor In domeniul artelor plastice etc.
Bogata ilustraţie in alb-negru şi color este de bună calitate, ca şi intreaga ţinut!\
grafică a publicaţiei.
israeliantl tn 1969

•·
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Dacă adăugăm ş i valoarea ştiinţifică a materialelor publicate, sintem tndemnaţi
să apreciem că revista "Ariel" este de un interes major, contribuind intr-o măsurA ridicatâ
la popularizarea fenomenului culh�"ral din Israel.
ADOLF

MIN U Ţ

Arheologiia, Akademia Nauk Ukrainskoi RSR, Institut Arheologii, Ukrain
ske Tovaristvo Ohoroni Pam'iatnikov lstorii ta Kulturi, Kiiv (nr. 1 - 12/ 197 1 - 1973) .
După cum se arată in articolul redacţional din primul număr al noii serii din "Arheo
logiia" (1/1971) - publicaţie a Institutului de Arheologie a Academiei de Ştiinţe a
R. S. S. Ucrainiene, - revista din Kiev este continuatoarea "Arheologiiei" din anii
1948-1970, dar cu o structură nouă şi căutind să cuprindă - pe baza ideologiei marxist
leniniste, principalele probleme care stau in faţa arheologiei ucrainiene, cu scopul mărtu
risit de a deveni o călăuză in cercetarea arheologică din Ucraina.
Cele 1 2 numere (1971-1973) ale publicaţiei - pe care vom Incerca succint să le
trecem in revistă, cuprind o multitudine de studii care se ocupă de toate problemele ridicate
de cercetarea arheologică. De la bun inceput - menţionăm o serie de articole de teorie, meto
dologie şi sistematizare in arheologie, ca şi de prezentare a celor mai noi procedee tehnice
folosite pentru analize. Printre cei preocupaţi de această importantă secţiune a arheologiei
contemporane, enumerăm pe lu. N . Zaharuk (1/1978), E. A. Balaguri (2/1971),
V. N. Danilenko şi N . A. Leipunskaia (3/1971), M. Iu. Braicevski (5/1 9 72), V. P. Zolotun
(6/1972 şi 1 1 /1973), V. D. Gopak şi P. 1. Havliuk (6/1972 şi 1 2/1973), V. N. Gladilin
(8/1973), M. 1. Artamonov, M. 1. Gladkih, V. K. Miheev, R. B. Stepanskaia şi L. D. Fomin
(9/1973), K. V. Şişkin şi A. S. Umanskaia (10/1973).
Rezultatele săpăturilor arheologice tntreprinse pentru o mai bună cunoaştere a
paleoliticului din sud-vestul U.R.S.S. stnt publicate de către A. P. Cerniş (1/1971, 9/1973
şi 1 2/1973), 1. G. Şovkoplias (3/1971), lu. G. Kolosov (3/1 971), M. M. Gladkin (3/1971 şi
�/1972), O. V. Bodianskii (4/1971), S. V. Smirnov (5/1972 şi 8/1973), A. A. Şcepinskii,
M. N. Klapciuk (7/1972) şi F. M. Zaverniaev (9/1973).
Deosebit de importante pentru arheologii români stnt studiile şi materialele apărute
tn "Arheologiia" şi care se referA la neoliticul de Ia nordul MArii Negre. Amintim lucrările
iscălite de D . Ia. Teleghin (2/1971, 4/1971), V. 1. Neprina (4/1971), T. G. Movşa (5/1972,
11/1 973), A. L. Necitailo (6/1972), V. G. Zbenovici, B . A. Şramco, V. 1 . Neprina şi 1 . A. Pis
Iarii (7/1972), 1. M. Vinogradova (8/1973), 1. V. Pilipciuk (9/1973), N. N. Şmaglii, V. P_
Dudkin, K. V. Zinkovskii, 1. 1 . Zaeţ, G. L. Evdokimov şi V. G. Zbenovici (10/1973),
S. N. Bratcenko şi N . A. Peleşcişin (1 1/1973), 1. S. Vinokur, N. S. Borkovskii, D. la_
Teleghin şi M. S. Braicenko (12/1973).
O altă perioadă preistorică care interesează pe arheologii români - este cea de
tranziţie de la neolitic la bronz, de care se ocupă cercetătorii O. G. Şapoşnikova (1/1971),
Iu. N . Maleev şi M. 1. Ostrovskii (2/1971), V. N. Danilenko, 1 . N. Şmaglii, A. N. Rumianţev
(6/1972) şi 1. K. Sveşnikov (11/1973).
Deosebit de utile pentru specialiştii români, ţi,ntnd seama de afinităţile culturale
existente in epoca bronzului tntre răsăritul patriei noastre şi vestul Uniunii Sovietice,
investigaţiile cercetătorilor kieveni tn epoca bronzului sint concretizate in mai multe artihttp://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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cole despre metalurgia, tiparele, culturile etc. ale epocii. Consemnăm lucrările lui N. A. Pe
leşcişin, T. A. Şapovalov şi D. Ia. Teleghin (1/1971) , 1. N. Şarafutdinova (1/1971, 5/1972
şi 1 2/1973), V. V. Otroşcenko, S. S. Berezanskaia şi G. E. Hraban (2/1971), N. M. Şmaglii,
1. T. Cerniakov, M. 1. Sikorski şi A. P. Savciuk (4/1971), V. S. Bocikarev (5/1972), N. N.
Cerednicenko,, L. 1. Kruşelniţkaia, E. V. Mahno, 1 . N. Şarafutdinova şi B. D. Mihailov
(6/1972), A. A. Şcepinskii, V. P. Zolotun (9/1973), V. V. Inogda, V. K. Piaseţkii, S. S. Bere
zanskaia, O. V. Suhobokov, N. V. Otroşcenko (11/1973) şi V. A. Ilinskaia {12/1973).
Civilizaţia scitică (sub toate aspectele, attt material cit şi spiritual), care - după.
cum se ştie - a avut un rol insemnat in prima epocă a fierului din răsăritul Europei, pre
cum şi culturile contemporane cu care a venit in contact, constituie obiectul cercetărilor
competente şi asidui ale lui V. 1. Bidzilia (1/1971), E. A. Petrovskaia (2/1 971 şi 3/1971),
1 . K. Sveşnikov, E. V. Iakovenko, E. P. Pokrovskaia, V. G. Petrenko şi G. T. Kovpanenko
(2/1971), V. A. Ilinskaia (4/1971), B. M. Mozolevskii (5/1972), A. V. Bodianskii (7 /1972),
L. 1. Kruşelniţkaia, E. V. Iakovenko şi B . A. Şramko (11/1973).
Abordind o vastă şi variată problematică, investigaţiile savanţilor sovietici din
zona oraşelor greceşti de la M. Neagră, cit şi din hinterlandul acestora, au menirea să con
tribuie la lămurirea fenomenului economic şi social, ca şi a celui religios (culte şi rituri
funerare) , incepind din perioada arhaică pină in cea bizantină. Amintim studiile lui S. D.
Krijiţkii {1/1971), A. S. Rusiaeva (2/1971, 4/1971 şi 7/1972), V. L. Zuţ (3/1971), V. 1 .
Ţehmistrenko, B. A. Vasilenko (5/1972), V. 1. Korpusova (6/1 972, 8/1 973 şi 9/1973),
S. D. Krijiţkii, M. M. Kublanov {7/1972), N . A. Leipunskaia (8/1 973, 1 2/1973), Iu. 1 .
Kozub, A. O. Beleţkii şi N. P. Zaraiskaia (8/1973), V. 1 . Kadeev şi S. G. Rijov {12/1973).
După cum este ştiut, şi culturile Zarubineţ, Lipiţa, Cerneahov, ca şi descoperirile
sarmatice sau hunice - au strlnse legături cu cercetările perioadelor corespunzătoare de pe
teritoriul ţării noastre, ceea ce ne îndreptăţeşte să atragem atenţia şi asupra lucrărilor lui
E. V. Maximov (1/1971 şi 4/1971), V. D. Baran (1/1971), A. V. Kuza, A. 1. Kubişev (3/1971),
P. 1 . Havliuk (4/1971), S. P. Pacikova, V. S. Draciuk, B . lu. Mihlin (5/1 972) , V. N. Kor
pusova (3/1 973), A. P. Manţevici, T. A. Şapovalev şi N. M. Kravcenko (8/1973), V. N.
Ţtghilik (9/1973), K. V. Kasparova şi E. A. Simonovici (10/1973), B. V. Mahomedov,
lu. N. Maleev şi 1. S. Pioro (12/1973).
Un loc important in economia revistei il ocupă arheologia slavă, corespunzind intere
sului major pe care-I reprezintă aceasta pentru istoria U.R.S.S. Articolele numeroase şi
diverse ca tematică, tratează cultura slavilor timpurii sau a Rusiei Chievene. Menţionăm
studiile lui R. A. Jura (1/1971 ) , O. M. Prihodniuk, O. V. Suhobokov (3/1971), R. S. Orlov
(5/1972, 1 1/1973 şi 1 2/1973), 1 . M. Samoilovskii, M. P. Kucera (5/1972), A. J. Kubişev
(6/1972), A. T. Şmilenko, V. D. Baran, R. M. Ciaika {7/1972), P. 1. Havliuk, B. A. Timoş
ciuk (9/1 973), P. N. Tretiakov, G. G. Mezenţeva, M. N . Kucinko (10/1973), S. 1 . Peniak,
A. A. Ratici şi S. A. Lipko (12/1973).
Mai putem aminti şi interesantele studii de numismatică antică iscălite de P. O.
Karişkovskii (4/1971 şi 9/1973) şi S. A. Bulatovici (8/1973), precum şi o suită de recenzii
şi note semnate de D. Ia. Teleghin, A. P. Cerniş, M. lu. Braicevskii, L. 1. Kruşelniţkaia,
V. D. Baran, E. V. Maximov, B. O. Timoşciuk, E. A. Balagurii ş.a.
Ilustrind activitatea intensă. şi multilaterală a arheologilor ucrainieni "Arheologiia"
din anii 1 971-1973 - care are şi foarte bune condiţii grafice, constituie un instrument de
lucru deosebit de util şi pentru arheologii români, fapt care ne-a indemnat să. tncercăm
tn rindurile de faţă. o sumară prezentare a principalelor sectoare de cercetare pe care le
abordează. revista, şi, totodată, să subliniem importanţa prestigioasei publicaţii kievene.
VIRGIL MIHĂILESCU-BIRLIBA
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HARTA REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA
CU LOCALITĂŢILE MENŢIONATE ÎN ACEST VOLUM

1 . Aldeni.
2. Aldeşti.
3. Alexandria.
4. Andrieşeni.
5. Ariuşd.
6. Avrămeşti.
7. Babadag.
8. Bacău.
9. Bahna.
1 0. Balta Verde.
1 1 . Basarabi.
12. Băile Herculane.
13. BălăneŞti.
14. Bicaz.
1 5. Bistriţa (mănăstire).
1 6. Btrgăoani.
1 7. Bttca Doamnei (Piatra Neamţ).
1 8. Borleşti.
1 9. Brăiliţa.
20. Buda.
21. Butnăreşti.
22. Calafat.
23. Calu-Piatra Şoimului.
24. Casimcea.
25. Căscioarele.
26. Cernica.
27. Ciolpani (Buhuşi).
28. Ciritei (Piatra Neamţ).
29. Ctndeşti.
30. Ctrloman.
31. Costeşti.
32. Costişa.
33. Cozia Iaşi).
34. Cozla Piatra Neamţ).
35. Crăieşti.
36. Cucuteni.
37. Davideni.
38. Dărmăneşti (Piatra Neamţ).
39. Dealul Cărămidăriei (Botoşani).
40. Dtrţu (Ceahlău).
41. Dochia.
42. Dodeşti.
43. Doina (Girov).
44. Drăguşeni.
45. Făurei.

!

46. Ferigele.
4 7. Feţele Albe.
48. Frumuşica (Bodeşti).
49. Fundeni.
50. Gabăra-Moldoveni.
51 . Ghelăieşti-Nedeia.
52. Ghindăoani.
53. Girov.
54. Gidinţi.
55. Glina.
56. Gogoşu.
5 7. Grumăzeşti.
58. Gumclniţa.
59. Gura Padinei.
60. Guşteriţa.
61 . Hăbăşeşti.
62. Htrşova.
63. Hlrşova.
64. Iaşi.
65. Izvoare (Piatra Neamţ).
66. Izvoarele-Bahna.
67. J igodin.
68. Lutărie (Piatra Neamt).
69. Lunea.
70. Mastacăn-Dragomireşti.
7 1. Măgireşti.
72. Măgura.
73. Medgidia.
?4. Mitoc.
75. Mănăstirea Neamţ.
76. Mindrişca.
77. Moigrad.
78. Munţii Orăştiei.
79. Oboroceni.
80. Palazu Mare.
8L Paşcani.
82. Pădureni.
83. Pecica.
84. Petreni.
85. Petricani.
86. Pietricica (Piatra Neamţ).
87. Piatra Roşie.
88. Piscul Crăsani.
89. Podei (Tg. Ocna).
90. Poiana Cireşului ,(Piatra Neamţ).
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JH

91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
1 05.
106.
107.
1 08.
109.
1 10.

Poiana-Tecuci.
Poieneşti.
Pometea (Tg. Neamţ).
Popeşti.
Porţile de Fier.
Racova-Chetriş.
Răcătău.
Războieni.
Rediu.
Rlmnicelu.
Rudele.
Sl!.băcani.
Sălcuţa.
Srtntu Gheorghe.
Sighişoara.
Slobozia-Roznov.
Stoicani-Galaţi.
Suceava.
Suceveni-Ştoborăni.
Şendreni-Barboşi.

111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
1 22.
123.
1 24.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.

Tămăşeni.
Teiu.
Tinosul.
Tiseşti (Tg. Ocna).
Tirgu-Negreşti.
Tlrpeşti.
Traian.
Trebeş-Mărgineni.
Trestiana-Birlad.
Trudeşti- Ghigoieşti.
Truşeşti.
Ţolici.
Valea Lupului.
Valea Ursului.
Vădastra.
Văleni (Piatra Neamţ).
Văleni (Roman).
Văratec.
Vermeşti (Comăneşti).
Viişoara.
Zimnicea.

http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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LISTA PRESCURTĂRILOR - ABREVIAT IONS
Acta MN sau AMN
AISC
AM sau ArhMold
Apulum
Arch.Austriaca
BCMI
BSFN
BSNR
BSRRG
Cerc.lst.
CNA
Dacia
Diss sau DissPann

1z9estiia- 1nstitut

NC

OmD
RN

SA
SCIY
SON
SCŞ Ia1i
StCl
VDI
WN

- Acta Musaei Napocensis, Cluj.
- Anuarul I nstitutului de studii clasice, Cluj.
- Arheologia Moldovei, I aşi.
- Apulum. Acta Musaei Apulensis, Alba Iulia.
- Archaeologia Austriaca, Wien.
- Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice.
- Bulleten de la Societe Fran�aise de Numismatique,
Paris.
- Buletinul Societl!.ţii numismatice române.
- Buletinul Societăţii geografice române.
- Cercetl!.ri istorice, Iaşi.
- Cronica numismaticl!. şi arheologicA., Bucureşti.
- Dacia, Recherches et decouver.tes archeologique
en Roumanie.
- Dissertationes Pannonicae.
- Izvestija, Bulletin de l'lnstitut Archeologique
Bulgare, Sofia.
- Materiale şi cercetări arheologice.
- Memoria Antiquitatis, Acta Musaei Petrodavensis, Piatra Neamţ.
- The Numismatic Chronicle, Londra.
- Omagiu lui Constantin Daicoviciu cu prilejul
Implinirii a 60 de ani, Bucureşti, 1960.
- Revue Numismatique, Paris.
- Sovetskaja Arheologhija, Moscova.
- Studii şi cercetări de istorie veche.
- Studii şi cercetl!.ri de numismaticl!., Bucureşti.
- Studii şi cercetl!.ri ştiinţifice, Iaşi.
- Studii clasice, Bucureşti
- Vestnik drevnei istorii
- Wiadomosci Numizmaticzne.
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H. DUMITRESCU, DOUĂ VASE ...

vase c u fundul ascuţit / de
l a Traian-Dealul Viei.
Fig. 1 . Cele doul!. http://www.muzeu-neamt.ro
http://cimec.ro/
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DUMITRESCU, DOUĂ VASE ...

Fig. 2. 1 a şi 2, desenul celor două vase d e l a Traian-Dealul Viei ; 1 b, decorul
desfăşurat al vasului de la nr. 1 a.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/

S. MARINESCU-B l LCU, TIPURI DE AŞEZĂRI ...
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Fig. 1.1, Planul aşezării de la Traian - Dealul Viei - Precu
cuteni I (După H. şi VL Dumitrescu) ; 2, planul locuirii
precucuteniene de la/ http://cimec.ro/
Tirpeşti.
http://www.muzeu-neamt.ro
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S. MARINESCU-BÎ LCU, TIPURI DE AŞEZĂRI...
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Fig. 2. 1 , Planul aşezării de la Izvoare (După R. Vulpe) ; 2, planul aşezării de la Ghigoeşti 
Trudeşti (Precucuteni
Il).
http://www.muzeu-neamt.ro
/ http://cimec.ro/

ŞT. CUCOŞ, VASE PRIRMATICE ...

Fig. 1 . Vasul prismalic de la Izvoare-Neamţ.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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ŞT. CUCOŞ, VASE PRISMATICE ...

-

8
as
"'

:;;:;a>

@
o

>
..
-

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

323

ŞT. CUCOŞ. VASE PRISMATICE . . .
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Fig. 4 . Vase prism alice cucuteniene : 1 , Podci-Tg. Oena (1/2) ;
(1/2} ; 3, Podei-Tg. Ocn a { 1 /1 } .
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2 , Ghelăieşti-Nedeia
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ŞT. CUCOŞ. VASE PRISMATICE
...
-------

Fig. 3. Vasul prismatic de la
Tîrpcş li.

----/j
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1
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1
1
i
,
1

,
1
1

Fig. 5. Vas patrulater de Ia Aradac
cultura Vin�a (după Bogdan
Brukner).
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A. NIŢU, CERAMICĂ CUCUTENIANĂ ...

T

1

- - - - - - - - - - J_ - -

Fig. 1 . Protomă de cerb în relief pe ceramica Cucuteni A de la Mitoc (Dotoşani).
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Fig. 2. Pahare cu decor zoomorf metopic
ale grupei t: din faza Cucuteni
Bi de la Ghelăieşti
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(Piatra Neamţ).

A. N IŢU, CERAMICĂ CUCUTENIANĂ ...

327

. ' ,'

2

Fig. a. Pahare

t: din faza B1 {1-2) şi crater � din faza
B2 (a) cu decor zoomorf"
metopic: 1 , Petreni ; 2, Şipeniţi ; a, Valea Lupului (Iaşi).
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A. N IŢU. CERAMICĂ C UCUTENIANĂ . . .

-----.--:::-

-

Fig. �. Cratere cu decor zoomorf metopic ale grupei � :
Lupului.

_ __ _

1
1
1

.__ - - -2- -

1, Cucuteni ; 2, Valea
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Fig. 1. Obiecte din mormtntul de la Trestiana-Btrlad (1/1).
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Fig. 2. Obiecte din mormintele 1 (1-�) şi 55 (6-13) din necropola hallstattianli de:Ia
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din mlirimea naturalâ.

Stoicani. lf.'(1-10) şi 1/3 (H-13)

M. PETRESCU-D lMBOVIŢA. ELEMENTE ILIRICE ...

Fig. 3. Obiecte din mormintul nr. 5 de la Şoldli.neşti (1/1).
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Fig. 1 . Chiupuri cenuşii (1 ,3-5) şi cărămizii (2).
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Fig. 2.

Ceramică cenuşie (1,3- �) şi cărămizie (2,5).
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Fig. 3. Ceramicil. cenuşie 2(1,3-5) şi pictatil. (2).
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Fig. 4. Ceramică.
cli.rli.mizie {1- 2,6), cenuşie
{3-5) şi pictată. (7).
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Fig. 5. Străchini cenuşii (1 - 5) şi cărămizii {6).
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•••

Fig. 6. Străchini cărămizii ( 1 - 3) şi pictate (4).
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Fig. 7. Străchini cenuşii (1 - 5).
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3
Fig. 8. Fructiere cărămizii (t - 3rşi cenuşii (!o).
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Fig. http://www.muzeu-neamt.ro
9. Fructiere cenuşii (t -/ 2,�)
şi pictate (3).
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A. BUZILĂ, CERAMICĂ DACO-GETICĂ ...

Fig. 1 0. Fructieră / pictatA.
http://www.muzeu-neamt.ro
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A. BUZILĂ. CERAMICĂ DACO-GETICĂ ...

..
..

Fig. 1 1 . Profile de fructiere
mici (1 - 8) ş i fructiere
cu marginea faţetatli (9- 11).
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Fig. 12. Strecurlitori cenuşii (1 -3).
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Fig. 13. Capace cărămizii (1 - 2,4) şi cenuşii (3,5).
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Fig.

14. .

Chiup cărămiziu.
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Fig. 15. Ceramic!i cenuşie (1 -8).
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A. BUZILĂ . CERAMICĂ DACO-GETICĂ ...

Fig. 1 6 . Ceramică cenuşie (1 - 6).
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Fig. 1 7 . Ceramică cărămizie { 1 , 3 - 6 } , cenuşie {2} şi pictată { 7 ) .
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�·

Fig. 1 8. Vas cu două torţi, cenuşiu.
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Fig. 1 9 . Ceramică cenuşie.
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A. BUZILĂ. CERAMICĂ DACO-GETICĂ ...

Fig. 20. Cană cenuşie.
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. A. BUZILĂ. CERAMICA DACO-GETICĂ ...

Fig. 21. Căni cărămizii.
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A, BUZILĂ, CERAMICĂ DACO-GETICĂ

..•

Fig. 22. Ceramică cărămizie (5) şi cenuşie (1 - 4,6-9).
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A. BUZILĂ, CERAMICĂ DACO-GETICĂ ...

Fig. 23. Ceramică pictată (1 ,4,6), cenuşie (2- 3, 5) şi cărămizie (7).
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A. BUZILĂ , CERAMICĂ DACO-GETICĂ ...

Fig. 24. Ceramică cenuşie (1 -2) , pictată (3) şi cărămizie (4-6).
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Fig. http://www.muzeu-neamt.ro
25. Ceşti : 1 - 2, cărămizii
şi 3, cenuşie.
/ http://cimec.ro/
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A.· BUZILĂ. CERAMICĂ DACO-GETICĂ ...

Fig. 2 6. Ceramicll. pietati!. {1 , 3, 1 3) ş i cenuşie {2,4- 12).
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Fig. 27. Străchini : 1 - 2, cenuşii ; 3, căr1imizie.
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Fig. http://www.muzeu-neamt.ro
2 8 . Fructiere : 1 , cl!.rl!.mizie
; 2, cenuşie.
/ http://cimec.ro/
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..•

Fig. 29. Fructieră /cărămizie.
http://www.muzeu-neamt.ro
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Fig. 30. Fructieră pictată.
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Fig. 31. Ceramică cenuşie (1 -ft,6) şi cărămizie (5).
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•..

Fig. 32. Ceramicli cenuşie (1-6) şi pictatli- { 7�8) .
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Fig. 33. Ceramicii cenuşie (1 - 6) şi cărămizie ( 7 ) .
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Fig. 3�. Ceramică cenuşie {1 - 2 , 5 - 6) , pictată {3,7) şi cărămizie (4).
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Fig. 35. Ceramică ne:1gră : 1 , ceaşcă ; 2,5, căni ; 3, strachină şi 4,6 - 8, fructiere.
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Fig. 36. Ceramică
neagră : 1 - 4 , fructiere
şi 5 - 6, străchini.
http://www.muzeu-neamt.ro
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A. BUZILĂ, CERAMICĂ DACO-GETICĂ ...

Fig. 37. Ceramicli. pictatli. : 1 , strachinli. ;

2,

canli. ; 3, rructicrli. şi 4, capac.
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C. SCORPAN, DATE NOI DESPRE CARPI ...

Fig.

5

1 http://www.muzeu-neamt.ro
. 1 , 3, 4, Dochia ; 2, Puriceni
; 5, Slobozia.
/ http://cimec.ro/
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C. SCORPAN, DATE NOI DESPRE CARPI ...

J

Fig. 2. 1 , Doina ; 2-4, unelte de la Mastacăn.
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V. MIH ĂILESCU-B ÎRLIBA, TEZAURUL DE LA PURICENI

Fig. 2. Vasul in care a fost depozitat tezaurul de la Puriceni : 1 ) fo tografie ;
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2) desen.
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V.

MIHĂILESCU- B l R LIBA, T EZ AURUL DE LA PURICENI
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GH.

1.

CANTACUZINO, BI SERIC.A DIN RĂZBOIENI

Fig. 1 . Biserica lui Ştefan cel Mare din R1izboieni. Planul s1ipăturilor din 1973.

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

375

....
.....
OI

... 1. �

.. .. ... "\"

- - - # ":. -: .:: :.:-_1..:.---- -

-·

�77/•i/7//7//77//77/=7/7/7;777J}jţ}lf;;?"§:=;;::;�-;:5::jfj-;=;-;;;:���
RĂlBOirNÎ - 1973 5E�iu"'1!'

fZZl •
�
G :!>
� �
s ..
z

E!3

•

� 7
� e
�'
m:J <o
� ..

r.a ,.

llim
�
B
c:::J
�

,.
..
"'
..
..

� ..

__________

L�'-Î-rut>�HAl.Ă

·

Ptt.oR L-

HoiUl�c:.

o
::t:

�
n

�'"'3
�
c:::
N

z

9
te
t'::l
�
Ul

o

..

2. •

Ri.n•,oin•i 1'l'11'
�IU,...E �HO:.'<I.- HH::6
�c*iL "E�,�c

Fig. 2. Biserica lui Ştefan cel Mare din Ră.zboieni. Protilul nordic al secţiunii longitudinale şi profilul estic al sondajului din
partea de sud a naosului.
Legenda: 1, pll.mlnt galben viu ; 2, pll.mint castaniu-cenuşiu ; 3, strat cu oseminte reinhumate ; 4, pă.mint gAlbui-castaniu ; 5,
arsură. ; 6, că.rbune ; 7, pă.mint cenuşiu-gă.Ibui ; 8, pă.mlnt castaniu-gă.lbui pigmentat cu cll.rbune şi urme de că.ră.midă. ; la
baza stratului - resturi de piatră. spartă. ; 9, pă.mlnl castaniu roşcat puţin pigmentat cu urme de moloz ; 10, groapă. par schelA. ;
1 1 , pă.mint cenuşiu-castaniu compact, uşor pigmentat cu urme de moloz ; 12, pă.mlnl cenuşiu deschis compact ; 13, pă.mint
cenuşiu foarte granulos, cu urme de moloz ; H, mortar ; 1 5, moloz, c11.ră.mid11. spartă. ; 16, nisip, umplutură. sub podea scinduri ;
1 7 , umplutură din gropi tirzii ; 1 8, lemn.
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GH. 1. CANTACUZINO, BISERICA DIN RĂZBOIEN I

Fi�. 3. Secţiunea longitudinalA. din pronaos. Fundaţia zidului desp11.r
ţitor dintre pronaos şi naos şi parte a profilului nordic al secţiunii.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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Fig.

!o.

1.

CANTACUZINO. BISERICA DIN RĂZBOIEN I

Secţiunea longitudinalli din naos. Stratul de oseminte retnhumate
lingli zidul despărţitor dintre naos şi pronaos.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/

CH. 1 . C ANTACUZINO, B ISERICA D I N R Ă ZBOIEN I

Fig. 5. Secţiunea longitudinală din naos. Cele două straturi de oseminte
retnhumate in partea de est a naosului.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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VATAMANU, ACTE MOLDOVENEŞTI
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D. P. BOGDAN.

1.

VATAMANU, ACTE MOLDOVENEŞTI
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C. SCORPAN, O NOUĂ AŞEZARE PALEOLITICĂ

391

Fig. 1.. - 1 - lamă retuşată abrupt pe ambele laturi ; 2 - lamă cu retuşe ; 3, 4, 5, 6.
7 - virfuri microlitice "la Gravette" ; 8 - lamă cu latura teşită abrupt ; 9, 10, 11.

1 2 - lame microlitice ; 1 3 - virf retuşat pe ambele laturi ; 14, 15, 16, 18- gratoare ;
gratoare combinate cu burine ; 20, 21, 22, 23, 24, 25 - burine ; 26 -lamil
1 7 , 19
cu Inceput de "encoche".
-
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C. SCORPAN. O NOUĂ AŞEZARE PALEOLITICĂ

2(

Fig. 2. 27, 3 0 aşchii retuşate ; 28 - lamă. cu "encoche" ; 2 9 , 32 - lame c u retuşe de
folosire ; 31
pert;:oire ; 33 - gratoar pe lamă. trunchiatl!. ; 3lt - nucleu microli tic ;
35 - geall!.u ; 36 -lamă. cu latura teşitl!..
-

-
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V. CHIRICĂ, VIRFURI

DE LANCE

1
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V. C H IRICĂ, V Î RFURI DE LANCE

Fig. 3. VIrfuri de lance descoperite la Glina
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N. HARŢUCHE, VAS-BIBERON DE LA R I MNICELU

Fig. 1. - Vasul-biberon din lut ars de la Rtmnicelu.
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D. MONAH, VASE CU;·TUB

Fig. 1 . - Vase cucuteniene cu tub de scurgere : 1 . Ghelăieşti-Nedeia ;
ţuie ; 3. Văleni-Neamţ (după H. Dumitrescu).
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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2.

Vermeşti-Cetă

D.

Fig.

MONAH , VASE CU TUB

2 . - Vase
2.

cu tub de scurgere : 1. Tirpeşti-Neamţ (dupA. S. Marinescu-Bîlcu) ;
Rlmnicelu-BrA.ila ; 3. Stupini (dupA. E. Crişan).

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

D . MONAH , VASE CU TUB

Fig. 3.

-

Scene de libaţie din Mesopotamia (dupli. G. Contenau) ;

1 . Nipur ; 2. Telo.

http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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402

D.

MONAH, VASE CU TUB

2

Fig. 5. - Vase cucutenienehttp://www.muzeu-neamt.ro
cu tub de scurgere : 1-3 /Ghelăieşti-Nedeia
; lt. Vermeşti-Cetăţuie.
http://cimec.ro/

D . MONAH, VASE CU TUB

403

1

z

Fig. 5. - Vase cu tub sau cioc de scurgere descoperite la Turdaş (după Marton Roska).

http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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C. EMINOVICI, MONEDE DIN TEZAURUL MĂGIREŞTI

'

1

Fig. http://www.muzeu-neamt.ro
1 . - M o nedele tezaurului
de la Măgireş li.
/ http://cimec.ro/

W5

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

L. MI LENCOVICI-BISTRIŢA, TEZAURUL DE LA B ISTRIŢA

Pl.http://www.muzeu-neamt.ro
1. Monede din tezaurul/ http://cimec.ro/
de la Bistriţa

407

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

A. BUZILĂ, RESTAURAREA UNUI VAS CUCUTENIAN

409

2

7

Fig. 1 . - Faze de restaurare : 1-8, fragmen lele vasului ; 9, vasul asambla t ; 1 0 , cofraj ele
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
interioare.
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A. BUZILA, RESTAURAREA UNUI VAS CUCUTENI

Fig. 2. - Faze de restaurare : 1-2, vasul cu cofraje şi plombe le de ghips ; 3, vasul restaurat ;
�. idem cu decorul reconstituit.

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

ŞT. GUCOŞ, CRONICA SĂPĂTURILOR

Fig. 1 - Aspect "in situ" de pe şanlierul Ghelăieşli-Nedcia.

http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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-112

ŞT. CUCOŞ, CRONICA SĂPĂ TURILOR

Fig. 2. - Aspect de pe şan tierul Horodiştea- Piatra
Şoimului (Calu).
'\

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

ŞT. CUCOŞ. CRONICA SĂPĂTURILOR

Fig.
3. - Aspect de pe şantierul
Petricani.
http://www.muzeu-neamt.ro
/ http://cimec.ro/
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ŞT. CUCOŞ, CRONICA SĂPĂTURILOR
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