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JUDEŢUL NEAMŢ
IN EPOCA
NICOLAE CEAUŞESCU

Străjuit de culmile legendare ale €eahlăului şi stră
bătut de apele Bistriţei, Moldovei şi Siretului, ţinutul Neamţ a participat,
prin locuitorii săi, la toate momentele istorice de referinţă care au jalonat
evoluţia multimilenară a intregului nostru popor. Viaţa, munca şi lupta,
năzuinţele şi împlinirile locuitorilor din această parte a ţării s-au iden
tificat cu marile idealuri de unitate şi independenţă, de libertate şi drep
tate socială şi naţională care au animat atîtea generaţii.
In acest spaţiu există nenumărate dovezi ale hărniciei, iscusinţei şi
măiestriei poporului, splendida ceramică pictată cucuteniană, tezaurele
tracice şi dacice, importantul complex de aşezări geto-dacice al Petro
davei, monumentele arheologice din secolele IV-X, Cetatea Neamţ şi
cetăţile Romanului, atîtea alte ctitorii ale veacurilor eroice muşatine,
mărturii de nepreţuit ale vitejiei străbune, ale statorniciei şi continuităţii
noastre. Dragostea pentru frumos, bogăţia spirituală a locuitorilor sîpti
pregnant reliefate de comorile artei populare, de tradiţiile folclorului, de
rafinamentul şi cromatica portului popular, de sensibilitatea şi exube
ra a cîntecelor şi dansurilor.

�

De asemenea, tot aici, în lupta necurmată pentru o viaţă demnă şi
liberă, s-au făurit glorioasele tradiţii ale mişcării muncitoreşti, socialiste
şi comuniste, încununate prin victoria Revoluţiei de Eliberare Socială şi
Naţională, Antifascistă şi Antiimperialistă care a marcat începutul unei
noi epoci de profunde transformări revoluţionare.
Anii construcţiei socialiste au schimbat geografia acestor locuri şi
viaţa oamenilor. Cronica acestei perioade consemnează o permanentă am
plificare a vieţii economice şi sociale ; acum se desfăşoară epopeea Bica
zului şi se ctitoresc noile cetăţi industriale de la Săvineşti, Roznov şi
Roman. Chimia şi metalurgia, construcţiile de maşini şi energetica, doi

menii pînă în urmă cu patru decenii necunoscute în această parte a ţării,
au adăugat îndeletnicirilor tradiţionale insemnele progresului tehnica-şti
inţific şi ale industrializării socialiste, obiective fundamentale în politica
partidului şi statului nostru. în pas cu aceste fundamentale mutaţii, viaţa
spirituală a dobîndit o dimensiune nouă, contribuind la ridicarea nivelului
cultural şi ştiinţifico-tehnic al tuturor cetăţenilor, pe baza concepţiei re
voluţionare despre lume şi viaţă - materialismul dialectic şi istoric.
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Dar cele mai mari succese ale construirii socialismului au fost ob
ţinute şi în judeţul nostru în ultimii 21 de ani. Congresul al IX-lea al
Partidului Comunist Român, desfăşurat în iulie 1 965, a deschis cea mai
fertilă şi dinamică perioadă a dezvoltării socialiste româneşti, perioadă
nemijlocit legată de prodigioasa activitate a tovarăşului NICOLAE
CEAUŞESCU, proeminentă personalitate a vieţii politice contemporane,
ales şi reales de atunci şi pînă astăzi în fruntea partidului şi statului
pentru calităţile sale excepţionale de conducător înţelept, de dinamizator
al tuturor energiilor, de vizionar lucid, de neînfricat revoluţionar.
Ca urmare a amplului proces de restructurare a vieţii politice, eco
nomice şi sociale a ţării, declanşat de Congresul al IX-lea, în 1968, în
urma reorganizării politica-administrative a Republicii Socialiste Româ
nia, printre judeţele ţării s-a înscris ca unitate teritorial-administrativă
şi judeţul Neamţ, în componenţa căruia au fost incluse majoritatea loca
lităţilor din fostele raioane Piatra Neamţ, Roman şi Tîrgu Neamţ.
Politica Partidului Comunist Român de stabilire a unei corelaţii
optime între fondul de dezvoltare şi consum, de repartizare judicioasă
şi echitabilă a forţelor de producţie în teritoriu sînt elemente care au
favorizat înscrierea judeţului pe coordonatele unei dezvoltări multilate
rale şi autocuprinzătoare, dezvoltare pentru care Congresele X-XII au
acordat mijloace financiare şi materiale sporite, pe măsura posibilităţilor
din ce în ce mai mari ale economiei naţionale.
In cei douăzeci şi unu de ani care au urmat Congresului al IX-lea,
perioadă denumită în semn de înaltă cinstire faţă de conducătorul parti
dului şi statului, cu îndreptăţită mîndrie patriotică EPOCA NICOLAE
CEAUŞESCU, judeţul Neamţ, asemenea tuturor judeţelor patriei, a cu
noscut o dezvoltare susţinută, progrese remarcabile în toate domeniile
vieţii economica-sociale, care au înrîurit profund viaţa locuitorilor di)n
această parte a ţării. Această perioadă se constituie într-o columnă de
înfăptuiri şi pentru aceste meleaguri, care în timpurile glorioase de azi
au fost trezite la o viaţă nouă, tot mai înfloritoare. Beneficiind, într-o
măsură hotărîtoare, de efectele politicii de dezvoltare complexă şi echi
librată a tuturor zonelor ţării, promovate cu consecvenţă de partidul
nostru, de tovarăşul NICOLAE CEAUŞ�SCU, toate localităţile judeţului
s-au înscris plenar în aceşti ani pe orbita unui rapid progres economic,
ceea ce a antrenat, firesc, multiple şi adînci prefaceri. Este semnificativ
în acest sens faptul că în cei 2 1 de ani au fost alocate pentru dezvoltarea
economica-socială a judeţului fonduri însumînd circa 50 miliarde lei,
orientate cu precădere spre creşterea continuă a potenţialului tehni
ca-productiv.
Realizările obţinute de oamenii muncii de pe aceste străvechi me
leaguri în această etapă calitativ nouă, superioară, în dezvoltarea întregii
societăţi româneşti, poartă puternica amprentă a activităţii prodigioase
desfăşurate de tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU care, din 1 965, de cînd
a fost ales în fruntea partidului, a elaborat cu clarviziune şi a condus cu
înţelepciune realizarea în fapt a strategiei înscrierii ferme a României pe
coordonatele dezvoltării moderne, intensive şi multilaterale.
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Remarcabilele înfăptuiri sînt izvorîte nemijlocit din orientările şi
indicaţiile tovarăşului NICOLAE CEAUŞESCU, care a vizitat în repetate
rînduri judeţul, a analizat la faţa locului problemele esenţiale ale dez
voltării economice şi sociale, stabilind soluţii corespunzătoare. De fiecare
dată, întîlnirile cu făuritorii de bunuri materiale şi spirituale din judeţ,
prin rodnicia dialogului realizat cu oamenii muncii, a rezultatelor pe care
le-au determinat, s-au înscris cu litere de aur în istoria acestor străvechi
şi înfloritoare meleaguri româneşti.
Din iniţiativa şi cu sprijinul direct al secretarului general al parti
dului, tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU, în judeţ au fost ctitorite sall,
se vor realiza mari unităţi de producţie în industrie şi agricultură şi im
portante obiective social-culturale. In judeţul Neamţ s-a format şi dez
voltat un puternic detaşament munc�itoresc, s-au ridicat numeroase cadre
cu o temeinică pregătire profesională tehnica-ştiinţifică, care aduc o con
tribuţie însemnată în toate domeniile vieţii materiale şi spirituale. Re
voluţia săvîrşită în agricultură, în continuă desfăşurare, a condus la ob
ţinerea, an de an, de recolte tot mai bogate. Oraşele şi satele nemţene
s-au transformat în centre cu o bogată viaţă materială şi spirituală. Un
!JUternic avint au cunoscut învăţămîntul, ştiinţa şi cultura.
Infăţişarea de azi a Neamţului, cu cetăţile sale industriale,
cu
agricultura sa în plin progres, cu strălucitoarele sale edificii de învăţă
mînt şi cultură, cu marile şi modernele cartiere urbane şi înfloritoarele
a_'?ezări rurale, este convingător ilustrată de dinamica cifrelor.

Astfel, populaţia judeţului a crescut în aceşti douăzeci de ani, de,
mii locuitori în 1 965, la 566 mii în 1 985. Ponderea populaţiei ur
bane a urmat o curbă mereu ascendentă de la 22,6 la sută în 1 9 6 5 la
36.8 la sută în prezent. In aceeaşi perioadă, numărul personalului mun
citor a crescut de la 80,9 la 1 5 1 ,4 mii, iar raportat la mia de locuitori,
dCesta era de 267 în 1 985 faţă de\ numai 1 73 în 1965.

la

467

Punînd l a baza făuririi societăţii socialiste dezvoltarea puternică a
forţelor de producţie, Partidul Comunist Român a situat, mai ales în
ultimii 21 de ani, în centrul politicii sale economice, industrializarea
tării drept forţă motrice principală a progresului multilateral al Româ
niei socialiste. Ca urmare a unei asemenea politici, promovată cu con
;,ecwnţă şi concepută într-o viziune ştiinţifică, unitară şi de mare pers
pectivă istorică, industria a devenit şi în judeţul Neamţ, ramura condu
cătoare a economiei, cu cel mai puternic efect de antrenare asupra în
tregii dezvoltări economica-sociale, capabilă să rezolve competitiv, de
pe poziţiile ştiinţei şi tehnicii contemporane, cele mai complexe şi dificile
probleme ale progresului susţinut şi multilateral al acestui colţ de ţară.
In acest an, producţia industrială a judeţului este cu

676

la sutjl

mai mare faţă de 1 965, industria metalurgică cu 368 la sută, iar indus
ha construcţiilor de maşini şi industria chimică produc astăzi mai mult
:le

1-l

şi respectiv

22

de ori.

Ritmul mediu anual de creştere al producţiei industriale a fost în
cei 21 de ani de 1 0 1 , 1 la sută. In 1 985 judeţul Neamţ realizează întrea
g.l producţie a anului 1 965 în mai puţin de două luni (50 de zile).
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In cadrul industriei, o creştere mai rapidă au cunoscut-o ramurile
ale căror produse se situează pe trepte mai avansate de prelucrare. Ast
fel, industria chimică produce în prezent faţă de 1 965 de 22 ori mai mult,
contribuind cu 27 la sută la realizarea producţiei industriale a judeţului.
Producţia de fire şi fibre sintetice a crescut de la 3,2 mii tone în 1965
l a 87,8 mii tone î n 1 985, iar cea de îngrăşăminte chimice d e l a 70 l a peste
256 mii tone.
In cadrul industriei construcţiilor de maşini, a cărei producţie a
crescut de 1 4 ori în perioada care ne referim, s-a pus accentul pe reali
zarea unor produse de mare complexitate, de înalt nivel tehnic şi calita
tiv, competitive pe plan internaţional. În judeţul nostru s-au obţinut
realizări deosebit de mari în acest domeniu. Spre exemplu, valoarea
producţiei de maşini-unelte de prelucrat metale prin aşchiere a crescut
de la 129,3 milioane lei în 1 965 la 745 milioane lei în 1 985, iar cea de
maşini şi utilaje pentru agricultură, de la 502,8 milioane lei la 1 .230 mi
lioane lei. Judeţul Neamţ produce astăăzi totalitatea semănătorilor me
canice ale ţării. Producţia industriei metalurgice a crescut cu 368 la sută,
cantitatea de ţevi fiind în 1985 de 645 mii tone.
Realizări însemnate s-au înregistrat şi în industria lemnului şi a
materialelor de construcţii. Producţia de mobilier din lemn a crescut de
la 36,5 milioane lei în 1 965 la 586 milioane lei în prezent, iar cea de
ciment de la 1 1 1 5,4 la 2 1 20 mii tone.

Creşterea cererii de consum a populaţiei a fost susţinută de sporirea
producţiei de bunuri de consum. Progrese însemnate s-au obţinut în
industria uşoară şi alimentară care valorifică superior materiile prime
şi materialele, punînd la dispoziţia consumatorilor produse mereu mai
diversificate şi de calitate superioară.

In cele două decenii care au trecut de la Congresul al IX-lea al
Partidului Comunist Român, judeţului Neamţ i s-au alocat un volum de
investiţii de 50 miliarde lei, fondurile fixe din economia judeţului fiind
în, prezent de peste 9,5 ori mai mari decît în 1 965.

Jn această perioadă au intrat în producţie o serie de capacităţi in
dustriale importante, cum ar fi : Fabrica de Volvatir Tîrgu Neamţ, În
treprinderea de Fire şi Fibre Poliamidice Roman, Combinatul de Prelu
crarea Lemnului Piatra Neamţ, Fabrica de Ciment Taşca, Laminorul de
20 de ţoli de la Roman şi altele, la care s-au adăugat modernizarea şi
extinderea celor existente.
Mai bine de 30 la sută din totalul producţiei industriale este desti
nată exportului, judeţul Neamţ situîndu-se în acest domeniu printre pri
mele judeţe ale ţării.
In cadrul procesului general de dezvoltare armonioasă echilibrată
a economiei naţionale, Partidul Comunist Român a acordat şi acordă o
atenţie deosebită proporţiei dintre industrie şi agricultură - ca element
esenţial al structurii pe ramuri a producţiei materiale. Agricultura, a doua
ramură ca pondere în economia judeţului, a fos� supusă unui intens
proces de modernizare, accentuîndu-se caracterul industrial al producţiei
şi al muncii. Ca urmare a acestei orientări, judeţul Neamţ, ca de altfel
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toate judeţele ţării, a cunoscut în ultimii 2 1 de ani o puternică dezvoltare
a agriculturii.
Astfel, producţia globală agricolă a crescut în 1 985 faţă de 1 965 cu
156 la sută, producţia vegetală cu 1 3 1 la sută, iar producţia animală cu
190 la sută. In judeţul nostru 5 1 la sută din totalul producţiei agricole
este de origine animalieră. Dacă în 1 965 în judeţ existau 1397 tractoare,
revenind cîte 124 hectare suprafaţă arabilă pe un tractor, în prezent
numărul acestora este de 3100, suprafaţa arabilă pe un tractor redu
cîndu-se la 56 ha.
A crescut constant cantitatea de îngrăşăminte chimice utilizate, s-au
efectuat lucrări de îmbunătăţiri funciare, irigaţii şi desecări. Ca urmare,
producţiile obţinute au fost mai mari de la un an la altul, iar efectivele
de animale au crescut după cum urmează : la bovine, de la 128. 6 mii
capete în 1965 la 24 7,6 mii capete în 1 985 ; la porcine, de la 79,9 la 239
mii capete ; la ovine, de la 244,9 la 456, 7 mii capete.
Dezvoltarea rapidă a producţiei materiale, sporirea sistematică a pro
ductivităţii muncii sociale au asigurat creşterea şi în judeţul nostru �
nivelului de trai material şi spiritual al populaţiei. Desfacerile de măr
furi cu amănuntul au crescut cu 235 la sută în 1 985 faţă de 1965, va
loarea acestora pe locuitor fiind de 7523 lei în prezent faţă de numai
2721 lei în 1965. In aceşti ani, în localităţile judeţului au apărut noi
edificii, dotate cu tot ce este necesar unei vieţi civilizate : spitale, poli
clinici, şcoli, grădiniţe, cinematografe, cluburi, cămine culturale. In cei
41 de ani s-au dat în folosinţă în judeţul nostru 48000 apartamente con
fortabile, însoţite de dotări şi spaţii de servicii pentru populaţie, astfel
că în prezent peste 78 la sută din populaţia urbană ocupă locuinţe noi,
iar peste 235 mii de oameni beneficiază de servicii organizate de gospodă
ria comunală şi locativă. Numărul paturilor de spital a crescut cu peste
80 la sută, iar al personalului medical cu studii superioare cu 1 5 1 la
sută. Au fost date în folosinţă două spitale cu cîte 700 paturi în Piatra
Neamţ şi Roman, cinci dispensare-policlinici, un centru de conservare
a sîngelui, Centrul sanitar antiepidemic şi Laboratorul "Plantavorel" din
Piatra Neamţ.
În ultimele două decenii, prin aplicarea măsurilor stabilite de partid
şi de stat, învăţămîntul a cunoscut o puternică dezvoltare atît în ce pri
veşte baza materială, cît şi din punctul de vedere al duratei, structurii
şi conţinutului, a fost orientat ferm către producţie, racordat pe deplin
la structura şi necesarul de cadre pe măsura dezvoltării econ�mico-so
ciale a judeţului şi a celorlate unităţi administrativ-teritoriale. In unită
ţile şcolare din judeţ, sub îndrumarea celor peste 6300 cadre didactice
învaţă peste 124.000 de elevi în şcoli şi 25000 copii în grădiniţe, ceea ce
înseamnă că, practic, unul din patru locuitori este cuprins într-o formă
sau alta de învăţămînt.
Totodată, profunde înnoiri au cunoscut cultura şi arta, fiind supus
unei permanente restructurări şi perfecţionări cadrul instituţional şi or
ganizatoric de participare a maselor la actul de creaţie şi interpretare
artistică, lărgindu-se şi modernizîndu-se de la un an la altul formele şi
modalităţile de acces ale oamenilor muncii spre valorile culturii naţio-
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nale şi universale. Festivalul Naţional "Cîntarea României", declanşat
în anul 1976 din iniţiativa secretarului general al partidului, tovarăşul
NICOLAE CEAUŞESCU, s-a dovedit a fi cea mai cuprinzătoare manifes
tare a spiritualităţii româneşti, în cadrul căreia sînt puse plenar în va
loare vocaţia şi potenţialul integral al locuitorilor judeţului Neamţ în
domeniul muncii şi creaţiei tehnica-profesionale şi ştiinţifice, al inter
pretării şi creaţiei artistice, într-o permanentă şi stimulatoare confrun
tare cu valorile create de oamenii muncii din celelalte zone ale ţării.
Pentru continua îmbogăţire a vieţii noastre spirituale, s-au construit
importante şi moderne edificii social-culturale. Zestrea culturală a ju
deţului cuprinde, între altele, 4 case de cultură, 1 90 cămine culturale,
164 cinematografe, 5 6 1 biblioteci şi circa 3 milioane volume, Complexul
Muzeal Judeţean Neamţ, reunind 1 5 unităţi cu un bogat patrimoniu isto
ric şi cultural. In acelaşi ansamblu al vieţii spirituale se înscrie şi acti
vitatea zecilor de creatori plastici de literatură şi muzicieni, reflectată în
numeroasele expoziţii găzduite în săli nou construite sau reamenajate, în
cărţile de poezie, proză şi critică tipărite, în concertele susţinute pe dife
rite scene din judeţ şi din ţară.
Intregul ansamblu de măsuri organizatorice şi politica-educative ini
ţiate şi aplicate de partid în ultimele două decenii, aşezarea tot mai fer
mă a muncii şi activităţii oamenilor pe baza principiilor şi normelor mun
cii şi vieţii comuniştilor, ale eticii şi echităţii socialiste, a concepţiei re
voluţionare despre lume şi vaţă - materialismul dialectic. şi istoric - au
determinat schimbări esenţiale în profilul moral şi spiritual al locuito
rilor acestor meleaguri care, asemenea întregului popor, în mod conştient
şi activ traduc în viaţă neabătut politica internă şi externă a partidului
şi statului nostru, muncesc cu abnegaţie pentru făurirea noii societăţi so
cialiste şi comuniste pe pămîntul României. Pentru hărnicia şi priceperea
de care au dat dovadă oamenii muncii, judeţul, unele ,!!1Unicipii, oraşe
şi comune, unităţi economice din industrie, agricultură, const;rucţii şi
transporturi au fost distinse cu ordine şi medalii ale Republicii Socialiste
România, ocupînd locuri fruntaşe în întrecerea socialistă cu celelalte
judeţe şi unităţi din ţară.
Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român a marcat un
nou moment istoric în devenirea comunistă a ţării, înscriind ca obiectiv
fundamental al cincinalului 1 986-1 990 continuarea fermă a politicii de
făurire a societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi înaintare a pa
triei noastre spre comunism. In conformitate cu acest obiectiv se vor
dezvolta, atît în cincinalul acesta cît şi ÎJ1 perspectivă, forţele de producţie
şi se vor perfecţiona relaţiile de producţie pe o bază nouă, va fi accen
tuată dezvoltarea intensivă a tuturor ramurilor industriale, astfel ca in�
dustria, întreaga noastră economie să se ridice la nivelul celor mai avan
sate şi noi cuceriri ale ştiinţei şi tehnicii. Şi în continuare, accentul va fi
pus pe dezvoltarea bazei energetice şi de materii prime, pe accelerarea
procesului de restructurare a industriei prin creşterea prioritară a ra
murilor de prelucrare avansată, pe îmbunătăţirea nivelului tehnic şi ca
litativ al produselor, pe înfăptuirea hotărîtă a programelor de mecani
zare, automatizare şi robotizare a tuturor sectoarelor economice. Agri-
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cultura se va dezvolta, de asemenea, în mod accelerat prin înfăptuirea
noii revoluţii agrare care să conducă la obţinerea unor producţii agricole
sigure, înalte şi stabile. Pe această bază se asigură consolidarea şi mai
puternică a modului de producţie socialist, ridicarea gradului de civili
zaţie a întregului popor, întărirea forţei materiale şi spirituale a ţări:i.,
a independenţei şi suveranităţii României socialiste, trecerea acesteia în
rîndul ţărilor cu o dezvoltare medie.
Puternic mobilizaţi de perspectivele luminoase deschise de documen
tele aprobate de cel de-al XIII-lea Congres al partidului cu privire la
dezvoltarea economica-socială a României în viitorul cincinal şi pînă în
anul 2000, comuniştii, toţi oamenii muncii din judeţul nostru, alături de
întregul popor, sînt hotărîţi să-şi sporească şi mai mult contribuţia la
propăşirea necontenită a patriei noastre socialiste. Acţionînd cu cea mai
mare răspundere, mobilizaţi de îndemnurile şi chemările adresate de se
cretarul general al partidului, tovarăşul NIOOLAE CEAUŞESCU, ei îşi
redimensionează eforturile în vederea îndeplinirii planului şi programelor
proprii, a obiectivelor de mare însemnătate menite să determine mutaţii
calitative în industrie şi agricultură, în ridicarea necontenită a nivelului
de trai material şi spiritual al oamenilor muncii, contribuind în acest
mod la ridicarea pe noi culmi de progres şi civilizaţie a acestor meleaguri
încărcate de istorie şi legendă.
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SONDAJUL ARHEOWGIC
DE LA VINATORI-NEAMŢ,*
'de GHEORGHE DUM<ITROAIA

Localitatea Vînători-Neamţ se află situată într-una din cele mai ti
pice depresiuni ale Subcarpaţilor Moldovei : Depresiunea Neamţ 1. Aceasta,
individualizată tectonic în sarmaţian, prezintă în partea apuseană un
�aracter piemontan, iar în partea sa estică apare ca o cîmpie ondulată
pe interfluvii şi etajată în largi trepte de terase. Dispunînd de condiţii
naturale favorabile, cu păşuni şi păduri, cu o reţea hidrografică densă
şi rezerve de sare în apropiere, Depresiunea Neamţ a oferit de timpu
riu condiţii prielnice vieţuirii umane 2.
Staţiunea arheologică sondată în 1982 se află pe una din terasele
medii ce reprezintă interfluviul dintre cele două rîuri principale ale de
presiunii : Ozana şi Topoliţa. Apropiată de punctul La Izvoare 3 (fig. 1)
ce se găseşte pe partea stîngă a şoselei Tg. Neamţ-Vînători, la o depăr
tare de aproximativ 2 km de sediul UMTF Tg. Neamţ ce-şi are sediul
între cele două localităţi, aşezarea de la Vînători a fost descoperită de
profesorul Constantin Bordeianu 4 în anul 1 9 8 1 .

Sondajul efectuat î n anul următor a av1:1.t c a scop verificarea stra
tigrafiei presupuse pe baza materialelor recoltate prin cercetări de su
prafaţă, respectiv determinarea caracterului locuirilor din eneolitic si
epoca bronzului. Avînd în vedere că fragmentele ceramice şi resturile
osteologice se găseau răspîndite pe o suprafaţă apreciabilă, estimată la
cea. 3000 m2, s-a urmărit cercetarea zonei cu cele mai multe depuneri.
S-au trasat două secţiuni, S I şi S II, orientate est-vest, cu dimensiu
nile de 1/50 m fiecare (fig. 2) şi s-au surprins materiale arheologice spe
cifice culturii Cucuteni şi culturii Noua.

Stratigrafia. Din punct de vedere stratigrafic nu au existat dife
renţe mari între cele două secţiuni, dar avînd în vedere că este mai
concludentă, prezentăm situaţia din S I (fig. 3). La suprafaţă se afla
stratul arabil, gros de cea. 0,20 m, de culoare brună, care conţinea nu
meroase fragmente ceramice din epoca bronzului - cultura Noua şi
rare fragmente carpice, între care menţionăm şi un fragment de amforă.
Urma apoi un strat brun-cenuşiu puţin afînat care după materialele re
coltate aparţinea culturii Noua. Acest nivel se găsea între
0,20 şi
- 0,40 m. De la adîncimea de - 0,40 m exista un strat de pămînt de:
culoare gălbuie cu depuneri arheologice Cucuteni A care se situa, în
general, pînă la- 0,70 m.
-
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Nivelul eneolitic. Vestigiile depistate în stratul corespunzător ene
oliticului sînt reprezentate de complexe de locuire şi de ceramică. Com
plexele de locuire corespund celor trei locuinţe de suprafaţă (fig. 2)
cercetate spre extremităţile secţiunilor, iar ceramica reprezintă mate
rialul preponderent recoltat de pe întreaga arie cercetată între adînci
mile amintite. Intr-un singur loc nivelul eneolitic cobora pînă la
1 10
m, în alveolarea de aici existînd mai multe pietre de rîu de măt imi
apreciabile.
Locuinţa nr. 1, cu dimensiunile de aproximativ 5/4 m, a apărut la
adîncimea de -0,35 m şi se prezenta sub forma unei aglomerări de
chirpic foarte friabil, în cea mai mare parte împrăştiat. Resturile de
chirpic păstrau amprente de nuiele şi pari a căror diametru ajunge pînă
la 6 cm. Sub resturile provenite din lutuiala pereţilor nu s-au desoo-.
perit urme de platformă. Intre rămăşiţele fostei construcţii se găseau
fragmente ceramice arse secundar, unele puternic zgurificate, fără urme
de pictură. Lîngă ele se aflau pietre de rîu şi o rîşniţă albiată.
Locuinţa nr. 2, de dimensiuni apropiate cu prima, a apărut în capă
tul estic al S II, pentru cercetarea ei fiind necesare prelungirea sec
ţiunii şi trasarea unor casete. O parte din locuinţă a rămas nedecoper
tată. În general şi aceasta avea aceleaşi caracteristici ca şi L1 cu care
se învecina, făcîndu-ne impresia unei locuinţe cu caracter sezonier, atît
prin modul în care era construită, cît şi prin inventar. Ceramica des
coperită se găsea în stare fragmentară şi provenea de la vase arse se
cundar. Cîteva cioburi păstrau urmele decorului incizat.
Locuinţa nr. 3, situată în capătul estic al S I, a avut dimensiunii�=·
mult mai mari decît L1 şi L2 , o parte din resturile ei rămînînd nesăpate.
Chirpicul din pereţi era mai împrăştiat decît la celelalte locuinţe, iar
ceramica, uneltele şi plastica erau mai numeroase decît în primele com
plexe de locuire. Ceramica este reprezentată de fragmente de vase de
uz comun din pastă de calitate mediocră, foarte poroasă şi fără decor.
Nici aici nu au fost observate urme de platformă. Rămăşiţe ale unei
vetre deranjată din vechime s-au surprins pe latura nordică, fără să ne
putem da seama dacă aceasta a fost amplasată iniţial în acel loc.
Ceramica. Ceramica cucuteniană de la Vînători-Neamţ este corodată,
situaţie care nu ne permite studierea decorului. In absenţa acestu." �
apartenenţa vaselor la faza A a culturii Cucuteni a fost stabilită după
formele şi categoriile ceramice. Cea mai mare parte a fragmentelor cu
lese în nivelul eneolitic din aşezare proveneau din vase mari de pro
vizii (aprox. 70 Ofo), lucrate mai puţin îngrijit din pastă de proastă ca;
litate, avînd ca degresant cioburi pisate şi mult nisip. Fragmentele ce
ramice din această specie erau bine arse, de culoare roşie-cărămizie şi
roşu-violet.
Ceramica fină este prezentă mai puţin în complexele de locuire de la
Vînători-Neamţ, dar varietatea formelor acesteia este destul de mare :
pahare, cupe, vase suport, linguri, etc. Din această specie ceramică doar
două vase s-au păstrat întregi (fig. 4/6-7).
-
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Plastica. Este reprezentată de un idol fragmentar (fig. 4/8) şi o
jumătate de pintaderă (fig. 4/9). Statueta, care provine din L3, înfăU
şează o piesă comună primei faze a cucutenianului în care se mai păs
trează anumite tradiţii ale culturii Precucuteni. Este de culoare cărămi
ziu-cenuşie, puternic corodată şi, firesc, fără nici o urmă de decor.
Pintadera este lucrată din pastă cu degresant fin şi are înfăţişată pe·
faţă o spirală. Pe partea opusă nu se mai păstrează decît o porţiune
din "mînerul" de prindere. Este cunoscut faptul că pintaderele sînt spe
cifice fazei A a culturii Cucuteni.
Uneltele de piatră şi silex. Faţă de mulţimea uneltelor descoperite·
intr-o aşezare cucuteniană obişnuită, numărul uneltelor din nivelul ene
olitic de la Vînători-Neamţ este foarte redus. Predomină în special
topoarele plate neperforate, trapezoidale sau dreptunghiulare lucrate din
silicolit (fig. 5), cu multe ştirbituri de întrebuinţare. Multe din ele sînt
distruse din vechime sau sînt foarte uzate. Alături de topoare au fost
descoperite cîteva percutoare, frecătoare sau rîşniţe din piatră de rî'll .
Lamele de silex (fig. 4/2-4) găsite în săpătură sînt puţine la număr şi,
in parte, nesemnificative.
Pe baza materialelor recoltate şi a observaţiilor înregistrate la faţa
locului, apreciem că nivelul eneolitic sondat în cursul anului 1 982 nU'
reprezintă decît o mică parte dintr-o staţiune cucuteniană cu caracter
sezonier. Locuind vremelnic, în anotimpurile călduroase, purtătorii aces
tei culturi probabil au revenit în aşezarea principală sau au ocupat
alte teritorii. In general, astfel de aşezări, prin caracteristicile lor, au
preocupat mai puţin pe specialiştii în domeniu 5, ele fiind prezente mai
mult în ultimul timp în literatura de specialitate 6•
În ceea ce priveşte stabilirea fazei în care se plasează nivelul cucu
tenian de la Izvoare, aceasta s-a făcut, desigur, pe baza ceramicii şi a
celor cîteva elemente de plastică descoperite. Mai dificilă este preciza
rea etapei în care se încadrează această aşezare,
posibil A2, avînd în
\·edere că în două dintre locuinţe au fost recoltate fragmente ceramice
apropiate ca aspect de o parte din ceramica de la Petricani 7 şi Tîrpeşti s,.
discutînd numai de aşezările cele mai apropiate din zonă.
Nivelul Noua. In nivelul corespunzător acestei culturi, caracterizat
printr-un strat brun-cenuşiu ce conţinea fragmente ceramice şi un nu
măr apreciabil de oase de animale, nu s-au descoperit complexe de
locuire propriu-zise. O situaţie aparte a fost consemnată în S I, caroul
2-l-26, unde s-a surprins o grupare de pietre aflate într-o alveolare a
niYelului de epoca bronzului (vezi fig. 3). Cele mai multe pietre erau·
de dimensiuni mari şi purtau urme de ardere. Intre ele s-au găsit resturi
de oase calcinate, mult cărbune şi rare fragmente ceramice de tip Noua.
Sub acest complex care avea grosimea de aproximativ 0,40 m s-au
identificat urme dintr-o vatră cu diametru! de cea. 0,75 m. Vatra a fost
amenajată iniţial dintr-o piatră de rîu aşezată cu partea plată în sus,
fiir.d înconjurată de o porţiune de pămînt de culoare neagră-roşietică.
Este posibil ca acestea să provină dintr-o locuinţă de tip "semibordei",
de genul celor înregistrate la Ciritei 9, avînd în vedere că urmele de·
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.arsură continuau in profilul secţiunii pe o intindere de peste 2 m. Nu
ar fi exclus ca aceste vestigii să facă parte dintr-o aşezare deschisă
specifică culturii Noua, fără a reprezenta neapărat rămăşiţe propriu-zise
dintr-un cenuşar. Aşa cum arăta A. C. Florescu 10, in zona aşezărilo,r
acestei culturi se găsesc diverse urme de locuire care devin tot mai
rare cu cit ne depărtăm de zona centrală, parte din ele fiind rareori
·surprinse in timpul săpăturilor.
Ceramica. In legătură cu această problemă putem spune că au fost
descoperite doar materiale comune specifice culturii Noua. In general,
·pasta din care au fost modelate vasele este neomogenă, cu degresant
format din cioburi pisate sau pietricele, şi este arsă neuniform. Această
:situaţie este valabilă mai ales pentru o anumită categorie ceramică şi
anume vasul de tip "sac", cu fundul plat şi exteriorul părţii superioare
decorat cu brîie in relief, continui (fig. 6/3,5 ; 7/6 ; 81 4-5) sau alveolate
(fig. 6 / 1 ; 7/5) şi rareori cu proeminenţe. Deşi nu se pot intregi vase
din fragmentele ceramice recoltate, forma amintită se recunoaşte foarte
uşor, pe baza lor putîndu-se stabili chiar anumite variante. Din cate
goria vaselor globulare sau bitronconice ale ceramicii, ceva mai fine,
de culoare închisă, lucrate din pastă uniform arsă, avem doar un exem
plar intreg (fig. 71 4) care, alături de fragmentele ce reprezintă torţi C'U;
butoni (fig. 7/3 ; 8 / 1-2), se încadrează în tipurile întîlnite în această
cultură. Ca proporţie, numărul fragmentelor provenite din vasele mari
este mult mai mare decît cele din categoria ceramicii din urmă 11. In
afară de cele două specii ceramice au mai fost recoltate fragmente de
culoare neagră la exterior şi roşie la interior, decorate cu caneluri (fig.
9/ 1-3), care alături de unelt torţi (fig. 9/ 4-6) pun în evidenţă caracte
ristici ale ceramicii primei epoci a fierului. Un singur fragment de tra
diţie Costişa (fig. 6 /) contrastează oarecum cu fragmentele ceramice
canelate.
Tipologie, ceramica Noua de la Vînători-Neamţ are analogii cu o
serie de descoperiri mai vechi prezentate în studiul lui Adrian C. Flo
rescu asupra culturii Noua 12, sau în descoperirile de la Ciritei 13, Să
băoani 14, Tîrpeşti 15, Bălăneşti 16 sau Doina 17, limitîndu-ne numai la des
coperirile cele mai semnificative din judeţul Neamţ.
Obiecte de metal. Din această categorie au fost descoperite doar
două piese. Prima, probabil de aramă, are patina nobilă bine păstrată,
este uşor indoit şi cu virful bine ascuţit şi reprezintă un ac. A fost con
fecţionat din sîrmă de aramă prin batere, fiind îngrijit finisat. Ure
chiuşa de prindere este lucrată prin acelaşi procedeu, prin îndoirea
unuia din capete. In secţiune rotundă, acest ac are asemănări cu multe
descoperiri mai vechi, eneolitice, ale căror tradiţii s-au păstrat şi în
epoca bronzului, dar şi in acele descoperite în depozite atribuite culturii
Noua, aşa cum este cel de la Băleni 18.
Al doilea obiect, un vîrf de lance 19 (fig. 7 / 1), descoperit la adin
cimea de -0,30 m, are patina bine păstrată, excepţie făcînd doar vîrful,
penduculul şi marginile laterale care s-au mineralizat şi au căzut în
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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momentul recoltării. Mineralizarea extremităţilor şi a marginilor late
rale a dus la micşorarea dimensiunilor. Are lungimea de O, 1 78 m, lă·
ţimea de 0,026 m şi greutatea de 43,7 g. Secţiunea lamei este rombică,
iar penduculul de formă pătrată. Fără să aibă analogii apropiate, lancea.
de la Vînători-Neamţ se aseamănă cu unele piese din aria culturii mai
vechi Monteoru 20, sau cu unele descoperiri din aria Noua 21
Saba.
-

tinovka 22•

Pe lîngă materialele specifice culturii Noua au mai fost descoperite
şi oase, majoritatea de la animale mari, numărul lor reprezentind cea.
300f0 din resturile arheologice ale acestui nivel.
.

•
*

•

In concluzie, rezultă că prin sondajul de La Izvoare, corn. Vînători
Neamţ, s-a precizat existenţa a două nivele arheologice, unul dataJt în
eneolitic-cultura Cucuteni şi celălalt in epoca bronzului-cultura Noua...
suprapuse de sporadice resturi de locuire datorate carpilor (sec. II-III
e.n.). Ambele niveluri, strins legate de alte descoperiri similare din zonă,_
întregesc cunoştinţele de pînă acum referitoare la preistoria judeţului
Neamţ.

N O T E
• Rezultatele sondajului de la Vînători-Neamţ au fost prezentate la sesiunea
de rapoarte arheologice Ploieşti, martie 1983.
1 Victor Tufescu, Subcarpaţii, Ed. Ştiinţimcă, Buc., 1966, p. 81 şi unn .
2 Numai pe raza comunei Vînători-Neamţ sint atestatE' mai multe aşezări.
preistorice care aparţin culturilor : Starcevo-Criş (cf. Gh. Dumitroaia, Săpăturile
arheologice din judeţul Neamţ, in Mem. Antiq., IX-XI, 1985 ; ibidem, 1986), Cu
cuteni (cf. C. Matasă, Cercetări din preistoria judeţului Neamţ, in BCMI, 97, 1938..,
p. 36), sau culturii tumulilor subcarpatici (cf. V. Mihăilescu-Birliba, Un nouveau

groupe culturel sur le territoire de Roumanie. Les fouilles de Branişte-Nemţişor,.
com. Vînători Neamţ, dep. de Neamţ, in Dacia, NS, XXIV, 1980, p. 181 şi urm.).

3 După cum indică şi toponimicul, aici există izvoare de apă dulce.
4 Căruia îi aducem mulţumirile noastre călduroase.
5 Dan Monah, Ştefan Cucoş, Aşezările culturii Cucuteni din Romdnia, Ed
Junimea, Iaşi, 1985, p. 43.
6 Dragomir Popovici, Bujor Alexe, Şantierul arheologic Poduri-Valea Şoşii,
.._Dealul Păltiniş", jud. Bacău, în CA, VI, 1984, p. 45 şi urm; Dragomir Popovici,.
George Trohani, Şantierul arheologic Poduri-Prohozeşti .,Siliştea", judeţul Bacău,.
în CA, VI, 1984, p. 65 şi urm.
7 Dan Monah, Ştefan Cucoş, op. cit., p. 34-35, material inedit in muzeul de
istorie Piatra Neamţ.
8 Silvia Marinescu-Bilcu, Tîrpeşti. From Prehistory to History in Eastern
Romania, BAR International Series 107, 1981, fig. 150/1-3; 152/7; 155/1-2; 165/2,.
9 ş.a.
9 Adrian C. Florescu, Aşezarea Noua II de la Piatra Neamţ-Steagul Ro,u·
(Ciritei), in Mem. Antiq., 1, 1969, p. 83 şi urm.
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10· Idem, Contribuţii la cunoaşterea culturii Noua, în Arh. Mold., II-III,
1964, p. 147.
11 lncă de la primele sinteze asupra culturii Noua s-a subliniat proporţia

mai mare a vaselor grosiere din aşezări, faţă de necropole, unde specia ceramică
preponderentă este cea fină.
12 A. C. Florescu, Contribuţii... passim
13 Idem, Aşezarea Noua II de la...
1 4 Minodora Ursachi, Necropola din epoca bronzului de la Săbăoani, în Carpica, II, 1969, p. 35 şi urm.
15 S. Marinescu-Bilcu, op. cit., fig. 217-219.
16 Descoperiri inedite, Muzeul de istorie Piatra Neamţ.
17 Victor Spinei, Marius Alexianu, Viorel Butnaru, Săpăturile de la Doina·
Girov, 1982-1983, în Mem. AnHq., , IX-XI, 1985, p. 227 şi urm.
18 Ion T. Dragomir, Un nou depozit de obiecte de bronz descoperit la Bă
leni în sudul Moldovei, în Danubius, I, 1967, p. 89 şi urm., fig. 1 / 9-10.
19 Gheorghe Dumitroaia, Obiecte de aramă şi bronz descoperite pe teritoriul
judeţului Neamţ, în Mem. Antiq., IX-XI, 1985, p. 469, fig. 6 / b.
20 Marilena Florescu, Rituri şi ritualuri in cultura Monteoru, în Carpica,
X, 1978, p. 132, fig. 1 0 / 4.
21 Ion T. Dragomir, op. cit., p. 90, fig. 8 .
22 N. A. Chetraru, I. A. Rafalovici, D v a chinjala epohi bronzi i z Moldavii,
in Materiali i isledovania, Chişinău, 1964, p. 219-220.

LE SONDAGE ARCHEOLOGIQUE DE VINaTORI-NEAMŢ DEP. DE NEAMŢ
- Resume Pendant l'ete de 1982 on a effectue un sondage â caractere infbrmatif au·
lieu-dit La Izvoare (Aux Sources), comm. 'de Vînători-Neamţ. On a trace deux
sections, aux dimrnensions de 50 m/1 m, et plusieures cassettes. On a identifie
deux couches cle habitation : l'une appartient â l'eneolithique-la culture de Cucuteni
et l'autre ă l'âge du bronze-la culture de Noua.
Dans la couche cucutenienne on a fouille trois habitations sans plateforme
dont l'inventaire (ceramique, outils, plastique etc.) s'encadre dans la phase A de
la culture de Cucuteni. La ceramique, trouvee presque entierement dans un etat
fragmentaire, ne conserve pas des traces de peinture. A partir des donnees enre.
gistrees dans le niveau de cette culture, on a conclu que les vestiges d'habita
tion de Vînători-Neamţ sont dus ă une communaute qui a occupe ce territoire
un bref intervalle de temps.
La couche correspondante â la culture de Noua se caracterise par l'absence
des constructions. Une situation ă part est â signaler dans le section no. 1 ou on
a depiste les vestiges d'un complexe de pierres dispose sur un âtre situe â une
profondeur de -0,70 m. Parmi les pierres on a trouve des restes de charbon, de
cendre, des os calcines et fragments ceramiques. Le material ceramique de la
couche appartenant â la culture Cl.e Noua est specifique â la phase finale de cette
civilisation et s'encadre, typologiquement, dans les series etablies pour cette
culture. A cote de la ceramique, on a trouve des objets en bronze, representes
par une aiguille et une lance.
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TOPOARE DE ARAMĂ ŞI BRONZ
DIN JUDEŢELE NEAMŢ ŞI BACĂU
de DAN MONAH

In ultimii ani au fost găsite în Moldova mai multe topoare de aramă
.,.i bronz datate în eneolitic şi epoca bronzului. Unele au fost descoperite
datorită săpăturilor sistematice în condiţii stratigrafice sigure, altele pro
·.-in din descoperiri întîmplătoare, contextul arheologic şi încadrarea cul
nral-cronologică fiind, pentru ultimele, mai puţin sigure.
Luînd în considerare numărul relativ mic de topoare atribuite ene
oliticului şi epocii bronzului, credem că se impune publicarea tuturor
� ieselor descoperite, chiar şi a celor pentru care nu dispunem de toate
i.'"! formaţiile pe care le-am fi dorit.
Ne-am propus să publicăm trei topoare de aramă şi bronz : primul
..:escoperit prin săpături sistematice în staţiunea Mărgineni-Cetăţuia,
j "..l d . Bacău, al doilea provenit dintr-o descoperire întîmplătoare din sa
:·.l l Sărata-Piatra Neamţ, iar ultimul tot dintr-o descoperire întîmplă
"! Jare de la Hlăpeşti, corn. Dragomireşti, jud. Neamţ.

1 . Topor-ciocan de tip Vidra. In timpul săpăturilor din anul 1 975,
staţiunea cucuteniană Mărgineni-Cetăţuia, într-o mică construcţi�
s ituată în partea sud-estică a platoului, a fost descoperit un topor-ciocan
:ie aramă 1. Piesa de la Mărgineni se încadrează în seria topoarelor
ciocan (Hammerăxte) de tip Vidra 2 _ Corpul toporului-ciocan este penta
gonal, cu "umerii" unghiulari proeminenţi (fig. 1 ; 21 1). Forma sa, ca şi
::. celorlalte piese de tip Vidra, este elegantă, bine proporţionată, sime
t:-ică. Braţul-ciocan este scurt şi teşit (frînt), terminîndu-se printr-o mu
c hie dreptunghiulară. Secţiunea braţului-ciocan este dreptunghiulară, cu
: ma dintre laturi uşor
concavă. Braţul cu tăiş se află în prelungirea
.::.x ului, secţiunea lui fiind dreptunghiulară, cu laturile lungi uşor con
·.- e x e . Cele două braţe sînt uşor curbate faţă de axul longitudinal. Tăi
" "J.l este uşor evazat. Gaura pentru coadă, plasată pe linia de îmbinare a
D:-aţelor, este de formă ovală şi a fost obţinută prin rezervare 3.
Piesa nu a fost analizată chimic şi nici din punct de vedere tehno
: Jgic. Dar, pe baza aspectului său şi pe analizele asupra unor piese si
:-:-.i lare, presupunem că este turnată din aramă cu un ridicat grad de
puritate. La descoperire, suprafaţa toporului era acoperită de patină
·i -:> culoare verde-închisă, doar în cîteva puncte pe locurile unor defecte
ce turnare se observă mici pete de patină malignă de culoare verde
.:::: ::- schisă.
..•
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Aspectul general al piesei denotă o turnare îngrijită, probabil prin
procedeul "a cire perdue". După turnare, toporul a fost finisat cu grijă
prin martelarea, probabil la cald, a asperităţilor rămase de la tipar. O
tehnologie similară a fost folosită la turnarea şi finisarea toporului-cio
can de la Berezovka 4•
Aşa cum am menţionat, toporul nostru a fost descoperit într-<'t
mică construcţie pe care, după amplasare şi inventar, am considerat-o
locuinţă-sanctuar. Inventarul sanctuarului era format dintr-un cuptor
pe care se afla un cap antropomorf, modelat din chirpic, destul de
mare, precum şi dintr-un topor-ciocan de tip Vidra şi puţine fragmente
ceramice tipice pentru etapa Cucuteni A2 • Pe baza datelor stratigrafice
şi a ceramicii, am încadrat această construcţie în etapa Cucuteni A2 "·
Pentru piesa de la Mărgineni, cea mai apropiată analogie o găsim
în toporul-ciocan de la Cucuteni descoperit într-o locuinţă datată în
etapa Cucuteni A3 6• Foarte apropiat ca formă este şi toporul-ciocan de
la Lupeşti atribuit fazei Cucuteni A i. Deoarece în zona de sud a jude
ţului Vaslui nu avem semnalări de aşezări decît din etapele Cucuteni
Az-A3, înclinăm să atribuim piesa publicată de E. Popuşoi uneia dintre
etapele menţionate.,
Apropiată ca formă de topoarele-ciocan de la Vidra s, Prundu !l şi
Reci 10, piesa noastră se deosebeşte de acestea prin braţul-tăiş mai scurt
şi prin alte mici detalii. Faţă de exemplarele de la Teiu şi Sibiu deose
birile sînt mai importante 11. Topoarele ciocan de tip Vidra sînt destul
de apropiate ca formă şi de tipul Codor 12, ambele tipuri fiind, probabil,
contemporane 13. Topoarele-ciocan de tip Vidra sînt destul de rare în
aria culturii Cucuteni ; pînă acum au fost descoperite doar patru exem
plare. Toate piesele sînt datate în etapele Cucuteni A2-A3 ; la acelaşi
orizont cronologic se plasează şi exemplarul de la Berezovka din aria
Tripolie. Topoarele de tip Vidra par să fie contemporane cu cele înca
drate în tipurile Plocnik, Codor şi Ariuşd-Drăguşeni, doar primul tip
pare să nu depăşească sfîrşitul etapei Cucuteni A2
Interesant este şi faptul că tipul Vidra nu se întîlneşte, pînă acum,
decît în ariile culturilor Cucuteni-Tripolie şi Gumelniţa, făcînd impre
sia unui tip specific doar acestor culturi 14. În aria gumelniţeană este
documentat prin descoperiri din fazele Gumelniţa A2.......B1 15, ceea ce ar
permite sincronizarea acestora cu etapele Cucuteni A2-A3. Această sin
cronizare nu este contrazisă de aşa numitele "importuri" ceramice care,
după părerea noastră, permit corelări mai fine şi mai sigure. Al. Vulpe
consideră că topoarele în general constituie "un element călăuzitor (Leit
form) a neoliticului tîrziu" 16. Sîntem mai puţin optimişti în această
privinţă, deoarece piesele masive de aramă au o evoluţie foarte lentă şi
sînt folosite timp îndelungat fără modificări importante 17• Astfel to
poarele-ciocan de tip Vidra par să fie utilizate într-o perioadă ce se
întinde peste patru secole 18• Explicaţia îndelungatei lor folosiri ar pu
tea consta în marea lor valoare, ele înglobînd o importantă cantitate de
metal, preţios pe acea vreme. Chiar piesele fragmentare sînt păstrate 19•
Evoluţia lentă a topoarelor de aramă eneolitice poate fi explicată şi prin
utilizarea lor. Interpretate la început ca unelte, ele au fost apoi consihttp://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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derate, cu mai multă probabilitate, ca semne distinctive ale şefilor co
munităţilor şi arme de paradă. Topoarele descoperite în depozitele de

la Horodnica şi Brad 20, precum şi cel din sanctuarul de la Mărgineni
;; a !'

să întărească interpretarea noastră.
Existenţa la populaţiile neo-eneolitice a unui cult al toporului a fost
p: ·esupusă şi rămîne foarte plauzibilă. La multe popoare, arma sau unealta
;Jrincipală este considerată ca posedînd virtuţi magice. Este mai mult
. a sigur că topoarele de aramă aveau un anumit rol în cadrul ceremo
nii!or magico-rituale din eneolitic. Ipoteza este susţinută de numeroase
:ic-.cooeri ri
În nivelul corespunzător etapei Cucuteni A2 de la Mărgineni, au fost
găsite şi cîteva topoare-pandantiv modelate din lut. Primul (fig. 2 / 2) este
::·.odelat, destul de neglijent, din pastă de calitate mediocră şi pare să
:· --·prezil'lte un topor cu "braţele în cruce". Braţul cu tăiş vertical este
.iestul de mult curbat spre interior, celălalt braţ, rupt din vechime,
q " greu de reconstituit. Folosit probabil ca amuletă, toporul avea coada
::�odelată tot din lut. Al doilea exemplar tot de la Mărgineni (fig. 2 / 3)
, fost găsit svb forma unui fragment. S-a păstrat doar partea ce re
> :·ezintă braţul cu tăiş orizontal, piesa fiind perforată în partea mijlo
_ i e . Condiţiile de descoperire sînt deosebit de interesante. Fragmentul
. fost găsit înt1·-o locuinţă datată în etapa Cucuteni A2. Din păcate, din
>cuinţă nu se mai păstra decît o mică porţiune, şi aceasta deranjată
__; _, un mic şanţ modern. Piesa a fost găsită în zona sternului unui sche
: � t uman. Cea mai mare parte din oasele scheletului erau răvăşite de
, i păturile moderne. Cele cîteva oase care au putut fi recuperate erau
;;:-i :1se sub chirpicul locuinţei, ceea ce ne determină să datăm scheletul
oi fragmentul de topor-pandativ în etapa Cucuteni A2 21• Purtătorul to
::;orului-pandativ pare să fi fost surprins de incendiul locuinţei. Datele
;;ri\'ind vîrsta şi sexul purtătorului ar putea oferi unele elemente in
:eresante. Oricum, nu credem că greşim susţinînd că topoarele de aramă
"': · au utilizate în practicile rituale şi că reproducerile lor în lut erau
: ::olosite ca amulete.

2. Toporul cu "braţele în cruce" de la Sărata-Piatra Neamţ. În
cu mai mulţi ani, în cătunul Sărata, aparţinînd de satul Bistriţa,
� o m . Viişoara, în imediata apropiere a oraşului Piatra Neamţ a fost
::icscoperit un topor cu "braţele în cruce". Acesta, recuperat de colegul
.Şt. Cucoş 22, era folosit de un locuitor din sat drept săpăligă. Incercă
:·Je de a preciza locul şi condiţiile descoperirii au fost infructuoase.
Toporul de la Săra ta (fig. 3 / 1 ; 4/1) are braţul cu tăiş transversal
:.rşor arcuit faţă de axul longitudinal, în timp ce braţul cu tăiş orizon
:.:;.1 este în prelungirea axului. Lungimea braţelor este aproape egală :
braţul cu tăiş vertical măsoară 102 mm, iar braţul cu tăiş orizontal 98
::-,m. Lungimea totală a piesei este de 232 mm. Gaura pentru coadă este
:iispusă la mijlocul toporului şi este uşor asimetrică (29 / 32 mm) şi ne
�inisată. În dreptul găurii se observă două mici proeminenţe. In partea
i:-tferioară, gaura se termină cu o mică ramă de cîţiva milimetri. ce nu
�ate fi considerată manşon.

:.r r m ă
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Pe faţa interioară, pe linia axului, se observă linia de îmbina;re
(cusătura) a valvelor tiparului, acum în bună parte pilită de descope
ritor. Aceeaşi "cusătură" se observă şi pe faţa exterioară a piesei. To
porul de la Sărata pare să fi fost turnat în tipar bivalv, turnarea însă
nu a fost prea reuşită. Pe tăiuşul vertical se observă urme de ciocănire,
probabil o încercare de finisare. Piesa, care cîntăreşte acum 480 gr.,
era acoperită cu patină malignă verde-deschisă. Aceasta a fost îndepăr
tată de către descoperitor prin pilire. Tot acesta a modificat uşor bra
ţul cu tăiş orizontal, pilindu-1 pentru a-l ascuţi.
Toporul cu "braţele în cruce" (Hackenaxt) de la Sărata 23 este ase
mănător cu cel descoperit, în apropiere, la Bistriţa 24• După formă, se
încadrează în tipul Jaszladany, varianta Petreşti 25, tipul cu cea mai
largă răspîndire în aria culturii Cucuteni-Tripolie. Piesa de la Sarata
ar putea să provină dintr-o aşezare datată în faza Cucuteni A-B
sau B.
3. Toporul plat de Hlăpeşti. Piesa de la Hlăpeşti a fost descoperită
întîmplător pe Dealul Dactei, probabil în punctul numit Dejugătoare 26,
fiind recuperată, în 1974, de colegul Şt. Cucoş în timpul sondajului
efectuat aici 27.
Toporul de la Hlăpeşti este de formă trapezoidală, uşor îngustat în
partea superioară (fig. 3/2 ; 4 /2), asemănător cu o dăltiţă cu ambele
capete ascuţite. Pe marginea laturilor lungi se observă o profilare înaltă
de cîţiva milimetri. Feţele laterale au fost faţetate regulat. Tăişul este
uşor evazat, partea mai îngustă fiind, probabil, prinsă într-un mîner
de lemn. Lungimea totală a toporului este de 140 mm, lăţimea tăişului
3 5 mm, grosimea maximă la mijloc 10 mm, lăţimea capătului îngust
2 1 mm, iar: grosimea la acelaşi capăt 2 mm. Greutatea toporului este doar
de 2 10 gr. La descoperire piesa era acoperită cu patină nobilă de cu
loare verde-închisă. Toporul a fost, probabil, turnat în tehnica "a cire
perdue".
Pe locul descoperirii, Şt. Cucoş a efectuat un sondaj care a dus la
identificarea a trei complexe de locuire şi a unor gropi datate în faza
Cucuteni B . Pe traseul şanţurilor au fost găsite şi fragmente ceramice
din fazele Cucuteni A şi A B 28. Toporul de aici nu poate fi, însă, pus
în legătură cu vestigiile din eneolitic.
După formă, piesa de la Hlăpeşti se încadrează în seria topoarelor
plate cu corpul trapezoidal şi marginile profilate (Randleistenbeile) şţ
nu poate fi pusă în legătură cu complexele Cucuteni B. Cea mai apro
piată analogie o găsim în toporul din depozitul de la Tilişca, jud. Si
biu 29, prin intermediul căruia se aseamănă cu piesele din varianta Aţel.
Totuşi, se deosebeşte de acestea prin corpul mai zvelt şi profilarea mai
puţin marcată. O altă piesă apropiată ca formă provine de la Grădina,
jud. Constanţa. Aceasta, încadrată variantei Şincai, este lipsită de mar
gini laterale faţetate 30• Nu este exclus ca exemplarul nostru să defi
nească o variantă care ar putea fi numită Hlăpeşti.
Topoarele plate cu marginile profilate (Randleistenbeile) sînt atri-:
buite în general orizonturilor din bronzul timpuriu şi mijlociu 31 Aceeaşi
-
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datare o susţinem şi pentru piesa descoperită la Hlăpeşti care pare să
fi fost turnată din bronz. Rămîne ca o viitoare analiză să precizeze
compoziţia aliajului. In lipsa unor descoperiri în condiţii stratigrafice
sigure, nu putem preciza cultura sau culturile în care au fost utilizate
topoarele din varianta Hlăpeşti.
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HACHES EN CUIVRE E'I1. BRONZE D�COUVERTES DANS LES
D�PARTEMENTS DE BACAU ET NEAMŢ
- Resume L'auteur publie deux haches en c.uivre datees dans l'eneolitique et une hache
l:le l'epoque du bronze.
Le premier exemplaire decouvert dans une sanctuaire ă Mărgineni-Cetăţuia,
date dans l'etape Cucuteni A2, fait parti de la serie des haches-marteau (Ham
merăxte) de type Vidra.
'Le deuxieme, decouvert par hasard, â Sărata-Piatra Neamţ est une hache
·a tranchant oppose (Hackenaxt) de type Jaszlădany, variante Petreşti, mise en
relation avec l'horizon chronologique Cucuteni A-B et B.
Le dernier exemplaire, recupere du village Hlăpeşti, fait parti de la serie
des; haches plats (Randleistenbeile) utilisees au commencement de l'epoque �u
brom:e.

L�GENDE DES FIGURES
Fii. 1. - La hache-marteau (Hammeraxt) de Mărgineni (1 : 2).
Fig. 2.
La hache-marteau en cuivre (1) et pendentifs en terre cuite (2-3) de
Mărgineni (1 : 2).
Fig. 3. - La hache ă tranchant oppose (Hackenaxt) de Sărata-Piatra Neamţ (1)
et (2) la hache plate (Randleistenbeil) de Hlăpe;; t i (1 : 2).
Fii. 4. - La hache ă tranchant oppose (Hacklenaxt) de Sărata-Piatra Neamţ (1)
et (2Y la hache plate (Randleistenbeil) de Hlăpeşti (1 : 2).
-
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Fig. 1.

-

Toporul-ciocan (Hammeraxt) de la
Mărgineni

(1 : 2).
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B
Fig. 2. - Topor-ciocan � aramâ (1) şi (2-3) pandantive de lut de la
Mârginenl (1 : 2) .
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Toporul cu "braţele in cruce" (Hacltenaxt) de la Sărata-Piatra Neamţ
şi (2) toporul plat de la Hlăpeşti (1 : Z).
-
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TEZAURUL DE LA

RADENI - NEAMŢ

de ALEXANDRU VULPE ŞI VIRGIL MIHAILESCU-BIRLIBA

Prelucrarea aurului în epoca bronzului este, în sud-estul Europei,
meşteşug larg folosit, ilustrat prin numeroase descoperiri, multe de·�nite celebre atît prin bogăţia reprezentată de metal, cît şi prin gama
-.• xtrem de variată de obiecte realizate cu multă iscusinţă. Multe dintre
1::-estea însă au ridicat probleme legate de funcţia şi cronologia lor, ră
:-:-: a s e deseori fără o explicaţie pe deplin satisfăcătoare. Un nou depozit
:-! -• ntse de aur, cum este cel pe care-I tratăm, este susceptibil să trezească
·� :1
interes deosebit nu numai prin propria-i problematică, ci şi prin
: .tptul că aduce o nouă lumină în interpretarea binecunoscutului tezaur
:J.._, la Vălcitrăn, din nordul Bulgariei, despre care s-a scris şi se scrie
: :-;că în literatura de specialitate, fără a se fi ajuns la un consens. Dar
:-:--. J.i întîi să prezentăm noua descoperire din Moldova, care, ca mai toate
Jmorile, are şi ea o istorie frămîntată.
Î n micul muzeu al Şcolii generale din Rădeni (corn. Păstrăveni, jud.
:: c•amţ) au fost adăpostite multă vreme, alături de vestigii arheologice
:i in epoci diferite, şi trei vase (piesele 1-3) aflate pe teritoriul localităţii,
Jnsiderate iniţial a fi fost de alamă. Aflînd despre existenţa acestor
-biecte şi intuind că erau din metal preţios, V. Mihăilescu-Bîrliba a
>•treprins, la 24 septembrie 1 977 o cercetare la faţa locului, cu care
:;:-ilej piesele respective, care s-au dovedit a fi într-adevăr de aur, au
:" J-> t imediat incluse în patrimoniul Muzeului de istorie din Piatra Neamţ 1.
Din nefericire, condiţiile de descoperire sînt destul de obscure. Din
:-.. :J.tările săteanului Gh. Nistor rezultă că prin anii 1965-1966, acesta
1 găsit, cu ocazia lucrărilor agricole, la o adîncime ce nu mai poate fi.
;J:·ecizată, mai multe vase metalice deformate şi acoperite pe alocuri CU:
�te ruginii sau chiar verzui 2• Locul probabil al descoperirii se numeşte
_In Fînaţ", lîngă "Corlăţi", şi este situat la aproximativ 400 m. de mar
sinea vestică a satului, pe terasa secundară stîngă a pîrîului Rădeanca,
::>:' o pantă ce urcă foarte lin în direcţia VSV. Solul este tipic de pădure,
�stăzi fiind teren arabil. Cu toate sforţările depuse - în decembrie 1977
� - a efectuat o nouă recunoaştere a terenului şi s-a recurs şi la ajutorul
.::! etectoarelor de metal, prospectîndu-se terenul pe o rază mare - nu
s - au mai identificat alte piese de aur 3.
Î n 1971 au intrat în colecţiile Muzeului de Istorie a R. S. România
i i n Bucureşti, fragmente ale unui vas de aur (nr. 4) provenind de 1�
::Udeni şi care, la data respectivă, a fost înregistrat ca descoperire i710: a !ă . Cercetările ulterioare au dovedit provenienţa din acelaşi loc şi
·_; :t
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apartenenţa la tezaur 4. In 1 979 au fost preluate de la un alt locuitor
din Rădeni fragmente ale unei a cincea ceşti de aur (nr. 5), care au
ajuns, în anul 1 980, in posesia Băncii Naţionale a R. S. România 5.
In sfîrşit, tot prin ancheta întreprinsă, s-a obţinut şi informaţia că
numărul vaselor ar fi fost iniţial de opt. Din aceia,şi sursă provine �i
informaţia potrivit căreia tezaurul era alcătuit, în momentul descoperi
rii, dintr-un vas "mare" cu două torţi de care ar fi fost prinse cu o
sîrmă (pare-se tot de aur) celelalte vase mai "mici" 6. Aceste date nu
pot fi desigur confirmate şi sînt puţine şanse să fie aaeverite vreodată.
Despre soarta presupusului rest de trei vase nu ştim nimic.
Deşi, după cum vedem, subzistă posibilitatea ca să mai apară �i
alte piese din acest tezaur şi, cu toate că nu s-a procedat încă la o în
cercare de restaurare a vaselor, alta decît în desen, socotim utilă publi
carea în condiţiile actuale a acestei descoperiri deosebit de importante.
Cele cinci ceşti recuperate prezintă în linii mari, aceiaşi formă :
gîtul este delimitat de pîntece printr-un prag mai mult sau mai puţ�n
accentuat, marginea este răsfrîntă, buza îngroşată, iar fundul, mai mar
cat la unele exemplare, abia se distinge la piesa nr. 1. Trei exemplare
(nr. 1, 2, 4) au sigur două torţi ; una (nr. 3), o toartă iar piesa nr. 5 a
avut foarte probabil tot două torţi. Starea de conservare este precară.
Vasele au fost intenţionat deteriorate înainte de a fi depuse în pămînt,
fapt dovedit elocvent de primele trei exemplare, care n-au mai suferit
şi intervenţii recente importante : toate au fost deformate prin presare
şi prin lovituri executate pe corp. Sîntem de părere că şi vasele nr. 4
şi 5 fuseseră scoase la lumină întregi sau aproape întregi, fiind îmbu
cătăţite după aceea, desigur în vederea valorificării metalului preţios.
Este de presupus însă că nu toate fragmentele au fost recuperate ;
unele s-au pierdut probabil.
Î n ceea ce priveşte titlul aurului posedăm date din diferite analizP :
cea făcută la Banca Naţională din Bucureşti, a indiciat un titlu mai bun
de 950o/o0, respectiv peste 22 de carate pentru exemplarul nr. 5 ; cea
efectuată, cu metode mai puţin sensibile la banca din Piatra Neamţ, a
dat un titlul de 750-800%0, respectiv 20 de carate pentru piesele n r.
1-3, iar cea obţinută pentru vasul nr. 4 arată u n titlu "superior faţă de
750o/00" . Pînă la executarea unei analize definitive ne mărginim la pă
rerea că titlul constatat pe exemplarul nr. 5 este cel mai demn de în
credere, nefiind exclusă nici posibilitatea ca celelalte piese să posede
un titlu diferit.
Fiecare ceaşcă a fost lucrată dintr-o singură foaie de tablă de aur,
forma vasului fiind obţinută prin batere la cald pe un calapod, desigur
din lemn, în timp ce torţile au fost realizate prin !aminare. Pe întreaga
suprafaţă a corpului vaselor se observă striuri fine, de regulă orizontale
(mai rar verticale) pe corp şi longitudinale pe toartă, rezultate în
urma polisajului, executat după ce forma fusese obţinută. Profilarea
umărului a fost realizată pe calapod (nu se zăresc urme de daltă)'-< In
groşarea buzei s-a obţinut prin ciocănire cu un obiect căptuşit, margi
nea fiind finisată prin lovituri fine cu dalta dinspre exterior (urmele
sînt încă vizibile), executate în paralel cu ciocănirea dinspre interior ;
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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rezultat astfel o margine puţin evazată, dar îngroşată. Relieful tor
a fost realizat tot prin dăltuire pe faţa exterioară. Marginile tor
; : !or sînt îngroşate. La piesele nr. 2-5 s-a rezervat, in porţiunea ce se
Lksprinde din gura vasului, o zonă unghiulară ce se îngustează, trans
: urmîndu-se într-o nervură mediană, care se despică la rîndul ei la ca
;:ătul unde toarta este prinsă prin nituri de corpul ceştii. Niturile, lu.
: :·a te separat, au capătul exterior îngroşat conic sau emisferic, fapt
Jbţl:lut poate cu un instrument de tip "dorn" şi finisat cu dalta. Pe su
�: afaţa lor se văd clar urmele acesteia din urmă. In interiorul vasului
-iturile au fost fixate prin batere cu un obiect cu vîrful bont, cu aju
:'Jrul căruia au fost lăţite şi presate. Cu excepţia ceştii nr. 1, cu decor
,;; :·<.·Lat pe torţi, celelalte exemplare sînt nedecorate.
1 . Ceaşcă cu două torţi (fig. 1). Muzeul Piatra Neamţ, inv. 5548.
�:·agul ce delimitează gîtul de umărul vasului este mai puţin accentuat.
:'undul este abia conturat şi neprofilat. Pe el se zăresc două cercuri
<mcentrice foarte fin zgîriate. În centrul lor se observă punctul de spri
�in
uşor adîncit - al compasului cu care au fost trasate. Acestea re
- · Prtă poate preocuparea de obţinere a unui fund inelar, rămas nereali
� ,1bil, probabil datorită subţierii exagerate a foii de aur, fapt care a
bligat dublarea ei. Astfel, în spaţiul dintre cele două cercuri, se di15-·
� ' :1g, la exterior, şase nituri dispuse la distanţe aproximativ egale (fig.
: · el ) ; ele au fost atît de puternic aplatisate încît în interior abia mai
� , , t fi sesizate. Lîngă unul din nituri se constată o porţiune de circa
: cm:l, unde metalul este exfoliat ; la aceasta se mai adaugă cîteva fi
J !' i fine care străpung tabla. Fundul vasului, în forma actuală; este
� � t fel alcătuit din două foiţe suprapuse, presate prin ciocănire la cald
, : consolidate prin nituire. Cele două torţi supraînălţate, simetrice, din
·-:: ,�r.clă cu marginile uşor îngroşate, sînt despicate la capătul unde se
-��preună cu corpul vasului prin cîte două nituri fiecare. Niturile sînt
� i sferice spre exterior. Ambele torţi sînt decorate la exterior prin
· -"':ură. Ornamentul, dispus pe două registre delimitate printr-o linie
.i:·eaptă, diferă de la o toartă la alta : dacă porţiunile dinspre gura vasu
: 1i sînt acoperite cu un cimp cu romburi, cele din afară prezintă des
' � �urarea unor motive diferite (fig. 1 /b, c). In ceea ce priveşte modul
realizare a decorului se observă cum conturul motivului principal a
" .,;t executat cu mare precizie, in timp ce haşurarea s-a făcut mai ne;:: ijcnt (liniuţele depăşesc frecvent marginile, nu sînt mereu paralele
:
numărul lor, în cazul romburilor, variază în jur de 20 + 2). Motivul
:. · ·corativ a fost realizat cu un vîrf fin ascuţit.
Pe corpul vasului se observă urmele a cinci lovituri puternice, exe
..: ţ:lte cu un corp bont. S-ar putea ca tăietura, care a dus la înlătura
- - l unei părţi din margine, să fi fost practicată recent. Avem impresia
ă metalul acestei ceşti are o culoare de o nuanţă puţin mai roşiatică
:' :> _ i t cea a exemplarelor nr. 2 şi 3.
Înălţimea (cu torţi) : 132 mm (în desen : 136 mm) ; înălţimea gură
" ..: n d : 74 mm (respectiv 76 mm) ; 0 gurii : 1 30 X 120 mm ; 0 maxim :
: .;u mm (respectiv : 1 32 X 135 mm) ; grosimea tablei la gură : 2 mm ;
;:·· corp : 0,9 mm ; greutate : 458,60 g.
a
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2. Ceaşcă cu două torţi (fig. 2 / 1 a-b). Muzeul Piatra Neamţ, inv.
5549. Fundul uşor concav. Pe interiorul lui se observă urme de ciocănire,
fapt ce presupune că forma concavă a fost obţinută pe un calapod apli
cat, după realizarea vasului, dinspre exterior. Torţile au fost decupate
în zona de prindere mai puţin concav decît la celelalte exemplare. Ele
sînt prinse de corp prin cîte două nituri cu capete conice spre exterior,
lucrate cu o daltă ale cărei urme se disting limpede.
Vasul a fost deformat prin presare puternică ceea ce explică şi di
ferenţele relativ mari ale dimensiunilor între forma actuală şi cea re
constituită în desen. Aceasta din urmă ar putea prezenta un grad de
aproximaţie mai mare decît la piesele nr. 1 şi 3. In plus, vasul a suferit
mai multe lovituri laterale de mici dimensiuni. Pe una din feţe se observă
o gaură care ar putea fi modernă : nu se zăresc urme de depunere în
spărtură.
Inălţimea (cu torţi) : 80 mm (în desen : 97,5 mm) ; înălţimea gură
fund : 49 mm (respectiv 53 mm) ; 0 gurii : 87 X 102 (respectiv 90 X 9 6
mm) ; 0 maxim : 94 X 97 m m ; 0 fundului : 48 m m ; grosimea ta
blei : 2 mm (la gură), 0,9, mm (pe corp) ; greutate : 243,10 g.
3. Ceaşcă cu o toartă (fig. 2/2) . Muzeul Piatra Neamţ, inv. 5550.
Gîtul este delimitat de umăr printr-un prag bine accentuat. Fundul
plat este marcat printr-un cerc uşor reliefat. Toarta este prinsă de corp
prin două nituri, cu capetele exterioare decupate conic cu o daltă. Pro
filarea marginilor fundului a fost realizată prin presare pe un inel, pro
babil metalic, fixat pe calapod, şi prin ciocănire la, cald.
Vasul a fost deformat prin trei lovituri puternice primite pe corp.
probabil cu un obiect bont, de lemn (două pe o latură, una pe cealaltă)
şi altele, de mai mică putere, în diferite locuri. Tăierea torţii a fost în
cepută, poate, tot în antichitate, dar a fost sigur continuată după desco
perire : metalul prezintă în spărtură, în partea superioară a torţii, urme
de depunere ; pe restul muchiei rupte este galben strălucitor.
Inălţimea (cu toartă) : 1 1 6 mm ; înălţimea gură-fund : 67 mm (în
desen : 65 mm) ; 0 gurii : 95 mm ; 0 maxim : 1 05 mm ; 0 fundului :
52 mm ; grosimea tablei : 1,4 mm (la gură) şi 0,9 mm (pe corp) ; greu
tate : 203,70 g.
4. Ceaşcă cu două torţi (fig. 2/3 a-b). Muzeul de Istorie a R. S. Ro
mânia, Bucureşti, inv. B. 32/ 1-9. Forma a fost reconstituită din cele
nouă fragmente recuperate, din care şapte întregesc o jumătate din mar
gine şi una din torţi. Locul de desprindere a celei de a doua torţi se vede de
asemenea foarte clar pe unul din fragmentele de margine. Un al opt(u
lea fragment (de la pîntece) nu se potriveşte cu cele din margine, iar
al noulea, tot izolat, reprezintă fundul p!at al ceştii, cu conturul foarte
uşor reliefat. Toarta conservată, afâoma exemplarelor nr. 2, 3, 5, se
prinde de corpul ceştii prin două nituri din care s-a păstrat numai unul,
complet deformat, cu capătul exterior probc�bll de formă conică. Toa,t e
fragmentele sînt puternic deformate şi e�te cert că vasul se va fi pre
zentat în momentul descoperirii într-o stare :;,�emănătoare exemplarelor
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m·. 1-3. Descoperitorul s-a mărginit doar să-1 fragmenteze şi să pilească
unele bucăţi.
Dimensiuni restaurate în desen : înălţime (cu torţi) : 1 1 2 mm ; înăl
�ime buză-fund : 70 mm ; 0 gurii : 1 15 mm ; 0 maxim : 1 22 mm ; 0
4:"u ndului : 49 mm ; grosimea tablei pe corp : 1 mm ; greutate (toate frag
mentele) : 198, 1 7 g.
5 . Ceaşcă cu una (?) sau două (?) torţi (fig. 2/4 a-c). Banca Naţio
nală a R. S. România, Bucureşti. S-au recuperat cinci fragmente : două
fragmente de toartă care se pot lipi, un fragment mare din corpul vasu
lui (inclusiv jumătate din conturul marginii), pe care este prins, cu trei
nituri, o altă bucată din toartă (de la aceiaşi toartă din care fac parte
primele două fragmente - existenţa celei de a doua torţi poate fi dedu
să din curbura marginei), un alt fragment din corpul vasului (inclusiv
o parte din fund) care nu pare să se întregească cu cel precedent şi, în
fine, u n mic fragment izolat de margine. Toarta conservată a fost lu
crată la fel ca cea a vaselor nr. 2-4 iar niturile au toate un capăt în
groşat, de formă conică. Fundul era plat, marginile uşor accentuate. Şi
acest v2s a suferit deformări în antichitate iar fragmentarea este evi
dent de dată recentă (unul din fragmentele de toartă a fost polisat). Me
talul prezintă reflexe roşiatice ca şi ceaşca nr. 1 , poate datorită condi
ţiilor de conservare. Ţinînd seama de incertitudinea reconstituirii (piesa
nu ne este accesibilă în momentul de faţă), prezentăm în desen ambele
variante : cu una şi cu două torţi, în primul caz toarta fiind redată puţin
mai înălţată.
Dimensiuni reconstituite : înălţimea între 1 1 1 şi 109 mm ; înălţime
buză-fund : 64 mm ; 0 gurii : circa 80 mm ; 0 maxim : 97,5 mm ; 0
fundului : 48 mm ; greutatea tuturor fragmentelor : 1 38,50 g.
*

Cea mai apropiată analogie formală o gas1m în ceaşca de aur des
coperită în mod întîmplător (în 1 974), la Kryzovlin, raionul Balta, reg.
Odesa, între Nistru şi Bug (U.R.S.S.) . Este o descoperire izolată. Fiind
recent publicată, reluăm pe scurt descrierea ei şi aici (fig. 3). Ceaşca are
două torţi lucrate aidoma celor de piesele nr. 2-5 de la Răden:. Si:-: t
însă prinse de corpul vasului cu patru nituri. Acestea au rapătul din
afară modelat emisferic şi cel din interior aplatisat prin batere ca pe
exemplarele noastre. Fundul este uşor concav cu marginea puţin relie
fată. Atrage atenţia "dublarea" fundului printr-o fîşie inelară lată de
5 mm, fixată cu şase nituri dispuse simetric şi bătute pînă la aplatisare
(vezi ceaşca nr. 1 de la Rădeni). Spre deosebire de exemplarele de la
Rădeni, vasul de la Kryzovlin nu a fost deformat intenţionat. În zona
uneia din torţi se constată o reparaţie. Înălţime (cu torţi) : 188 mm ;
înăţime buză-fund : 1 14 mm ; 0 maxim : 179 mm ; grosimea tablei de
aur : 0,8 mm ; greutate : 765,59 g. Titlul metalului : 747,2%0• Vasul este
deci sensibil mai mare decît cel mai voluminos exemplar de la Rădeni
(nr. 1) 7•
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De aceeaşi formă cu exemplarele de la Rădeni şi Kryzovlin este şi
ceaşca mare cu două torţi din tezaurul de la Vălcitrăn (fig. 4 / 1 a-b) H.
Totuşi această piesă prezintă şi unele deosebiri, mai ales dimensiom:le.
Ceaşca de la Vălcitrăn are o înălţime de 224 mm (cu torţi) şi 1 7 1 mm
(gură-fund), un 0 al gurii de 282 mm şi cîntăreşte 4,395 kg. Titlul auru
lui este de 881 ,5%0• Greutatea cu totul neobişnuită se explică prin gro
simea tablei (circa 3,5 mm) 9, altminteri vasul nu este decît cu' circ.a
300/0 mai mare decît ceaşca de la Kryzovlin. Pe torţile piesei de la
VălCitrăn sînt dispuse în lungime trei nervuri, cea centrală şi marginile
torţilor fiind brăzdate de crestături ; cele trei nituri care fixează toarta
de corpul vasului au ambele capete conice, modelate cu îngrijire. Fun
dul ceştii este marcat prin două inele concentrice. De aceeaşi factură sînt
torţile şi fundul celorlalte patru vase mai mici de la Vălcitrăn, în formă
de căuc (fig. 4/2-5) to.
Dacă lăsăm de o parte micile deosebiri, care pot fi puse pe seama
diferenţelor de atelier şi sînt inerente oricăror lucrări de metal preţio�,
este evident că cele cinci vase de la Rădeni constituie, împreună cu
piesa de la Kryzovlin şi cu ceaşca cu două torţi de la Vălcitrăn o serie tipa
logică aparte pentru care nu putem cita, în stadiul de faţă, alte analogii di
recte. Cele trei descoperiri conturează o arie cuprinsă între Bug, Carpaţii
răsăriteni şi nordul Balcanilor (fig. 5). Aceste elemente trebuiesc avute
în primul rînd în vedere pentru orice discuţie de ordin cronologic şi
cultural-istoric.
Piesele de la Rădeni şi Kryzovlin nu oferă ele însele decît pu ţine
puncte de sprijin pentru datare. Cei ce au publicat vasul de la Kryzovlin
au considerat, pe bună dreptate, că discutarea respectivei descoperiri
poate fi făcută numai în context cu cea a tezaurului de la Vălcitrăn şi
trebuie situată într-o vreme în care au existat intense contacte cultu
rale în aria conturată mai sus 11• Descoperirea tezaurului de la Rădeni
întăreşte acest punct de vedere şi îngăduie să se exprime ipoteza exis
tenţei unei arii culturale relativ unitare în întreg acest spaţiu, în cadrul
căreia Vălcitrănul reprezintă doar zona sudică.
Cum bine se ştie, încadrarea cronologică a tezaurului de la VălCi
trăn a dus la formularea a nenumărate ipoteze, variind între sfîrşitul
mileniului al III-lea şi epoca proto-bulgară, cele mai multe oscilînd îr.să
între 2000 şi secolul VII î.e.n. 12 Deficienţa tuturor acestor ipoteze rezidă
în faptul că, în lipsa unor analogii directe, s-au luat în seamă mai ales
trăsături particulare, observaţie valabilă şi în ceea ce priveşte tipul ce:ş
tilor. Aşa s-a ajuns la compararea tezaurului bulgar cu cel din Tcmpb.l
de la El-Tod, din vremea lui Amenemhet al II-lea (în jur de 2000) 1:!
şi, prin intermediul unor piese din Egipt, cu vasele de aur şi argint din
mormintele de la Alac;a Htiytik din aproximativ aceeaşi aceeaşi 14 • Dacă
relaţia Anatolia-Egipt la această vreme apare plauzibilă, legăturile cu
Vălcitrăn nu sînt deloc convingătoare. Relaţiile cu mormîntul puţ nr.
IV de la Micene, ilustrate prin lucrarea torţii cupei de aur cu picior
nr. 3 5 1 , în chip analog cu cele ale ceştii mari de la Vălcitrăn 15, nu pot
fi luate în considerare decît în măsura în care şi alte elemente sugerează
o datare in această vreme. La fel, relaţiile cu depozitul de vase de aur
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din Bihor, întemeiate p e o relativă analogie a decorului de pe cea;şca
nr. 4 din acel depozit cu ornamentaţia de pe discurile mari de la Vălci
trăn, nu pot constitui un argument pentru apartenenţa ambelor de,sco
periri la cercul cultural de tip Haj dusamson 16. Mai important ni se
pare faptul că ceştile din Bihor 17 sînt de cu totul alt tip decît cele de la
Rădeni, Kryzovlin şi Vălcitrăn ; între altele nu atl toartă prinsă de
corp, ci în formă de mîner (ca şi ceaşca de la Biia) 18 şi caracterizează un
tip aparte de ceaşcă cu răspîndire în jumătatea apuseană a spaţiului
c::rpato-dunărean. În ce măsură acest tip de ceşti este în parte contem
poran cu cele tratate aici rămîne încă de văzut (vezi mai jos, nota 64).
I n lumina acestei discuţii, observaţiile lui Dzis-Raiko şi Cernjakov
privitoare la o serie de contacte culturale în cadrul ariei, aici în studiu 19,
p d r a fi cît se poate de consistente. Ele pun în valoare relaţia Micene
(mormîntul IV) - Borodino 20, vasele de lut cu două torţi pe de-o parte
�i "sceptrul" de lemn de la Borisovka 2 1 cu analogiile cu formele de tur
nat de la Pobit Kamăk, de lîngă Razgrad (NE-ul Bulgariei) 22 pe de
altă parte, legăturile cu topoarele duble de tip Kozoresovo-Begunci 23
�i răspîndirea spre sud-vest a elementelor Sabatinovka, sub forma gru
pei Coslogeni 2" ; toate aceste elemente deci j oacă, credem, un rol mai
important în stabilirea limitelor cronologice şi a semnificaţiei tezauru
lui de la Vălcitrăn. În lumina n oii descoperiri de la Rădeni considerăm
că întreaga discuţie despre VălCitrăn se poate purta cu folos numai în
limitele acestei arii şi a relaţiilor culturale amintite mai sus.
Aparenţa ceştii de la Vălcitrăn la tipul Rădeni-Kryzovlin consti
tuie o dovadă că cel puţin acest obiect este o creaţie locală ; desigur în
aceiaşi situaţie se pot considera şi cele patru căuce din acelaşi tezaur.
Constatarea face şi mai plauzibilă părerea că descoperirea de la Vălci
trăn este unitară din punct de vedere funcţional, cronologic şi cultural,
f iind un produs local în totalitatea lui, ideie exprimată mai de mult de
l\1ikov, deşi datarea foarte tîrzie, propusă de acest cercetător, se înte
meia pe o ipoteză greşită 25. Faptul că nu s-au găsit pînă acum analogii
bune nici pentru discurile mari şi mici (desigur capace, cum crede Pin
gel) 26 sau pentru acel enigmatic obiect constînd din trei linguri unite prin
manşoane tubulare (interpretate în mod plauzibil ca servind pentru
amestecul a trei substanţe diferite) 27, nu obligă la căutarea unor asemă
nări în zone îndepărtate, cum ar fi obiecte prădate dintr-un palat sau
templu anatolian 211, ori altele de acest fel. Dacă ne gîndim că primele
analogii pertinente pentru ceaşca mare de la Vălcitrăn, şi care consti
tuie obiectul studiului de faţă au apărut în publicaţii abia în deceniul
8 nu ar fi deloc surprinzător să aflăm odată şi pentru obiectele amin
tite explicaţii tot în aceiaşi arie.
Mikov şi, după el, Amalia Mozsolics şi alţii au analizat asemănările
\"aselor de la Vălcitrăn cu tipuri de ceşti de lut din diverse culturi de
la orizontul Otomani-Fi.izesabony - Monteoru pînă în Hallstattul mij
lociu (orizontul şi grupul Insula Banului). În principiu, trebuie accep
tată ideia că formele de lut imită pe cele din metal, mai rar invers. In
general, apariţia şi impunerea tehnicii decorului plastic, canelat, la sfîr
şitul epocii bronzului şi la începutul epocii fierului, se explică cel mai
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bine prin tendinţa de a imita in lut recipiente metalice. Dar stabilirea
prototipurilor este, dincolo de aceste consideraţii principiale, de cele mai
multe ori imposibil de precizat. Pentru a ilustra cea mai apropiată ana
logie ceramică a ceştii mari de la Vălcitrăn s-a exemplificat o ceas,că
din cimitirul monteorean de la Poiana, analogie relevată şi de Mikov 29.
Ceaşca respectivă aparţine etapei Monteoru Ila şi este reprezentativă
pentru această fază. In datarea relativă se situează imediat după apa
riţia primelor influenţe miceniene în cultura Monteoru, în cifre absolute
deci, nu este mai veche de secolul XV, putînd fi datCI\tă şi în secolul
XIV î.e.n. 30 De reţinut ni se pare a fi însă mai ales faptul că zona d e
răspîndire a culturii Monteoru s e cuprinde î n întregime î n aria ceştilor
de aur aici în discuţie, fiind puntea de legătură între ţinuturile balcano
dunărene şi carpato-niproviene. De aceea, prezenţa acestui tip ceramic
trebuie reţinută ca reflectînd cea mai timpurie influenţă posibilă a unor
ceşti de metal de tipul Vălcitrăn asupra mediului cultural ambiant.
Deşi ceştile cu două torţi continuă să fie caracteristice în culturile Noua,
Coslogeni, Zimnicea-Plovdiv, Tei tîrziu şi Verbicioara tîrzie (Govora) 31
- pentru a cita doar culturi din spaţiul aflat aici în studiu -, asemă
nările cu piesele de aur de tip Rădeni se reduc de fapt la profilarea
umărului. Torţile groase, prevăzute uneori cu butoni (mai ales în cul
tura Noua), nu au nimic comun cu cele metalice. Totuşi, se cuvine
avut în vedere faptul că o imitare exactă a torţilor de aur în lut nu
este de aşteptat, ţinînd seama de specificul tehnicii respective care im
pune anumite caracteristici. Analogii cu vasele metalice devin pregnante
odată cu difuzarea ceramicii canelate la Dunărea de jos, respectiv la
începutul epocii fierului. Paralela făcută de Mikov între căucele de la
Vălcitrăn şi vase asemănătoare de la Ostrovul Mare, Novgrad şi Gigen 32
îşi găseşte o confirmare în formele dominante din cimitirul de înhuma
ţie de la Zimnicea, în faza care succede etapei Zimnicea-Plovdiv 33.
Faptul că toate aceste din urmă descoperiri se situează în aceiaşi zonă
cu Vălcitrăn, reprezir.tă cel mai temeinic argument pentru demonstl"a
rea unei relaţii între vasele de aur şi cele de lut. A data tezaurul de
la Vălcitrăn în secolele XII-XI şi numai pc acest considerent este so
luţia pe departe cea mai plauzibilă 3\.
Cum s-a remarcat mai de mult, relaţia între vasele metalice şi unele
forme de la Susani, jud. Timiş, mai ales ceştile cu una ori cu dCYt\ă
torţi, nu poate fi negată 35. În acest sens atrag atenţia şi asemănările
unora din acele ceşti cu vasele de aur de tip Rădeni :l3. Smanii se află
însă în altă arie culturală, de aceea şi aceste relaţii nu po t fi a�ccptute
a ecît într-un sers general. Se cuvine totuşi remarcat că ne aflăm apro
ximativ în aceiaşi vreme cu orizontul hallstattian timpuriu de la Zim
nicea 37•
Cu oarecare surprindere trebuie remarcată lipsa - cel puţia p!nă
acum - a ceştilor de lut de acest tip în orizontul ceramicii canelate
din Moldova. Tipul apare din nou în cadrul grupului Brad-Cozia, deci
în secolul X, poate ca rezultat al influenţelor ver.ite din aria culturii
Babadag 38.
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De reţinut din această discuţie este în primul rînd intervalul de
timp în care se pot face relaţii cîtuşi de cît verosimile între vasele noas
tre de aur şi ceştile de lut din diferite aspecte culturale care au înflorit
în aria studiată aici, interval care �e cuprinde între secolele XV-X
(inclusiv). Cu excepţia analogiilor dintre căucele de la VălCitrăn şi cele
de tip Zimnicea-Gigen nu posedăm nici un alt criteriu care să restrîngă
fără obiecţii această perioadă de 600 de ani, numai pe baza compara
tiei vase de aur - vase de lut.
Nici studierea ceştilor de bronz, categorie devenită frecventă înce
pînd cu faza tîrzie a bronzului, nu oferă vreo asemănare sugestivă CLl
vasele noastre de aur. Şi aceasta din două motive : în primul rînd t dl··
nica orfevrăriei, cu lucrul pe calapod prin batere, !aminare şi modelare
fină cu dalta, are drept consecinţă realizarea unor forme diferite de cele
turnate din bronz (compară în special lucrătura torţilor de pe ceştii�
de bronz cu cele de la vasele similare de aur) 39 ; în al doilea rînd, aria
de difuzare a ceştilor de bronz e�te diferită de cea studiată aici (în ge
neral nu depăşeşte spre est lin ia Carpaţilor Răsăriteni). De aceea reper
toriul de forme al veselei de bronz, a cărei influenţă asupra ceramicii
canelate din Transilvania, Banat şi de la Dunărea mijlocie este de multe
ori evidentă, nu ne este de nici un ajutor pentru rezolvarea proble
melor aici în discuţie.
Decorul de pe torţile ceştii nr . 1 de la Rădeni, singurul exemplar
decorat din întreaga serie, reprezintă un motiv geometric, relativ sim
plu, dar singular, atît pe vasele de aur, cît şi pe cele de metal şi d e
lut. Motivul este caracteristic pentru tehnica gravurii p e metal sau a
inciziei fine pe ceramică. La prima v edere aminteşte ornamentaţia eera
micii Wietenberg, pe suprafaţo. căreia (plasate mai ales pe corpul va...
selor) motivele respective apar realmente, chiar dacă combinate diferit,
mai elaborat desenate sau redate în negativ "0• Este interesant de re
marcat că motivele rectiliniare, meandrice, devin mai frecvente în faza
tîrzie a culturii Wietenbe:-·g H. Deoarece limita răsăriteană a ariei cul
turii Wietenberg se situează nu departe, spre vest, de Rădeni - in
fluenţe Wietenberg (importuri de vase) au fost dej a atestate în cuprinsul
unor aşezări mor: teorene din Moldova subcarpatică r. 2 - analogiile cu
motivistica culturii din Transilvania sînt justificate, dar nu pe deplin
satisf ăcă toare.
În căutarea de asemănări pentru ornamentaţia torţilor de la Rădeni
trebuie ţinut seama de faptul că moda decorului incis tinde să se re
strîng2, la sfîrşitul epocii bronzului în întreg spaţiul carpato-dunărean
pentru a face lo� decorului plastic, acesta din urmă deţinînd, în unele
regiuni, aproape exclusivitatea pe o durată de mai bine de două sute
de ani. Că motivistica specifică inciziei s-a menţinut pe materii. peri
sabile (textile, lemn) e� te dO\·edit de reapariţia ei în a doua etapă a
Hallstattului timpuriu, asociată cu tehnica imprimării (grupurile Insula
Bar.ului, Babadag, Brad-Cozia), pentru a se generaliza în Hallstattul mij
lociu (cultura Basarabi) 43. Este deci de aşteptat să găsim asemănărli
pentru decorul nostru, în ceramică, doar în perioadele extreme ale in
tervalului în care am presupus că au putut fi confectionate vasele de
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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tip Rădeni, fapt care explică poate de ce nu aflăm exemple mai apro
piate pe olăria din aria pe care o studiem. De fapt nici în ceramica cul
turilor mai vechi de secolul XV (Costişa, Tei şi Monteoru timpurii) or
namentele respective nu sînt caracteristice. Prin urmare, singurele exem
ple, în afara celor citate din cultura Wietenberg, le găsim pe corpul
unor cesti din fazele Tei-Steiar
si
"
' Tei-Fundeni "" sau Zimnicea-Plov
div 4\ c�re dovedesc cel mult exi stenţa a unor astfel de motiv-e în pa
trimoniul ornamental al ariei de care n e ocupăm ; decorul de pe toarta
unei ceşcuţe din peştera De\·etaki, din nordul Bulgariei şi care poate
proveni dintr-o etapă corespunzătoare fazei Tei-Fundeni, pare a re
prezenta analogia cea mai apr·opiată pentru decorul torţilor ceştii nr. 1
de la Rădeni "6.
I n bronzul mijlociu Rădenii se află in aria culturii Costişa, iar
Kryzovlin, în cea a culturii Komarov "7, culturi in unele privinţe în
rudite, cu o motivistică geometrică foarte simplă (mai ales triunghiuri
haşurate) 48. Pe de altă parte, evoluţia mai tîrzie a culturii Costişa cultură a cărei arie de răspîndire propriu-zisă se limitează la judeţul
Neamţ - este în mare parte necunoscută 49. I n Moldova, motivul cîm
pului de romburi haşurate se mai întîlneşte abia în decorul culturii hal
lstattiene timpurii Brad-Cozia in secolul X î.e.n., de altfel foarte rar
şi dispus pe corpul vasului iiO_
Această trecere în revistă arată limpede că decorul de pe toarta
ceştii nr. 1 de la Rădeni nu poate servi în mod decisiv la precizarea
cronologică şi culturală a tezaurului, dar nici nu se opune încadrării
propuse pe baza analizei formei vaselor. Nici comparaţia c u decorul
gravat de pe unele topoare de bronz, cu disc, cum sînt cele din depo
zitul de la Ighiel, jud. Alba (în aria culturii Wietenberg) , pe care apar
cîmpuri de romburi haşurate, nu este în măsură să restrîngă intervalul
pe care-1 urmărim, neieşind din caracterul general al motivisticei epo
cii bronzului 51 . Cel mult s-ar putea constata că decorul rectiliniar de
pe ceaşca de la Rădeni contrastează cu cel curbiliniar meandric de pe
discurile de la Vălcitrăn, asemenea situaţiei de pe topoarele de luptă
sau pumnalele de bronz. Ar fi însă riscant să se tragă concluzii, altele
decît cele cu totul generale, din paralela cu ev-oluţia motivisticei de
tip Apa-Hajdusamson, curbiliniară, de sorginte aşa-zisă miceniană, şi
cea de tip rectiliniar, de origine tradiţională "locală" 5�. Această parale
lizare ar cîştiga numai dacă am dovedi în mod indiscutabil că tezaurele
aparţin secolelor XVI-XV î.e.n. Cum sînt însă mai mu!ie şanse pen
tru o datare în perioada ulterioară secolului XIV, compar<!-ţia sugerată
apare irelevantă. Desigur, în contextul de faţă nu putem ignora moti
vele curbiliniare, meandrice, de pe discurile mari de la Vălcitrăn, care,
după cum am arătat mai sus 53, au servit ca punct de plecare pentru o
încadrare în vremea mormintelor puţ de la Micene şi în etapa imediat
următoare. Aceste comparaţii se pierd în generalitate dacă ies din aria,
pe care o studiem aici, în schimb, remarcăm că motivistica curbiliniară
nu este străină ceramicii culturilor de la Dunărea de j os, nici chiar în
faza finală a epocii bronzului 54, chiar dacă nu vom întîlni o replică
exactă a decorului de pe discul de la Vălcitrăn. Această ornamentaţie
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se putea deci foarte bine menţine şi după c e a dispărut, î n secolul XII,
de pe ceramică, odată cu preferinţele pentru decorul canelat <>P.
Aria în care se plasează cele trei descoperiri studiate în lucrarea de
faţă cuprinde culoarul de-a lungul căruia s-au difuzat influenţele heladice
spre stepele nord-pontice şi invers. Şi această arie, ca întregul sud-est
european, se află sub o puternică influenţă sudică în tot cursul epocii
bronzului, influenţă care capătă un impuls deosebit începînd cu perioada
mormintelor puţ (secolul XVI). Cum s-a arătat în repetate rînduri, ve
chile şi noile descoperiri ilustrează din plin rolul pe care l-a avut im::..
pactul influenţei miceniene în declanşarea unui nou impuls în evolu \la
culturii materiale şi spirituale în toată perioada de mai bine de trei
veacuri car·e au urmat secolului XVI w. Aşa cum am precizat mai sus,
în acest context mai general trebuie şi pot fi explicate diferitele relaţii
între Vălcitrăn şi cultura miceniană. În afara celor deja amintite în lite
ratură 51·, atragem atenţia asupra unei ceşti de aur din mormîntul I al
camerei funerare 1 0 de la Dendra (Argolida). Piesa, confecţionată d i n
tr-o foaie de aur, pe calapod, are o toartă lucrată separat, prinsă de v a s
cu nituri. Marginile torţii, nervura centrală, marginea vasului şi mar
ginile frizei decorative de pe corp, sînt brăzdate de linii asemenea torţii
ceştii de la Vălcitrăn şi după stilul micenian. Decorul este spiralo-mean
dric, iar fundul profilat. Prin context, piesa poate fi datată începînd cu
mijlocul secolului XV 5/l. Î n limitele metodei pe care ne-am propus-o,
descoperirea de la Dendra, deşi nu reprezintă un punct de referinţă cro
nologic, oglindeşte mai degrabă existenţa unor piese prototip care au
putut inspira, într-o perioadă largă, desigur şi anterioară, meşteşugul
lucrării vaselor de aur din spaţiul balcano-carpatic.
Dacă la începutul epocii fierului, începînd cu secolul XII, influenţa
heladică se face sensibil mai puţin simţită, se constată în schimb o in
tensificare a relaţiilor între spaţiul balcanic şi cel est-carpatic. La sfîrşi
tul epocii bronzului, Rădenii şi Kryzovlin se includ în aria complexului
cultural Noua-Sabatinovka-Cosloger:i, compus din grupuri bine indi
vidualizate, dar avînd ca numitor comun o puternică amprentă răsăritea
nă, oglindită mai ales în caracterul predominant pastoral al economiei în
zonele de la răsărit de Carpaţi şi la Dunărea de jos. În aceiaşi perioadă,
zona Vălcitrănului constituie centrul altui complex cultural - Zimnicea
Plovdiv - care se deosebeşte prin structura sa de gmpurile răsăritene,
în ciuda unor influenţe recipmce, ce dovedesc contacte frecvente. Nu
ştim în ce măsură această divizare culturală, urmată în etapa următoare
(secolul XII) de o restructurare a ariilor de răspîndire a grupurilor cul
turale (apariţia ceramicii canelate, a culturii Babadag, aceasta din urmă
vădind, !n secolul X, o extindere a ariei sale spre Moldova), reflectă şi
modificări etnice 5au, în caz afirmativ, cît de importante \·or fi fost ele 59•
Acesta este tabloul în per·ioada cu cea mai mare probabilitate pentru în
cadrarea tezaurelor noastre. Cele trei descoperiri conturează, ce-i drept
o arie tipologică, care ar putea fi ecoul unor obiceiuri comune în ceea ce
priveşte întrebuinţarea vaselor din metal nobil, dar, aceste fapte sînt
deocamdată insuficiente pentru a ilustra o unitate culturală supraregiohttp://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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nală. Totuşi ideia existenţei unei astfel de unităţi n-ar trebui pierdută
din vedere.
*

Diferitele păreri urmărind interpretarea tezaurului de la Vălcitrăn
pot fi împărţite, în mare, în două categorii : 1 . Acesta este compus din
piese produse undeva în zonele cu civilizaţii înaintate şi au ajuns în
nordul Balcanilor fie ca pradă de război, fie sub formă de daruri ; 2. pie
�ele reprezintă produse locale şi, ţir:înd seama de caracterul lor neobiş
nuit, destinaţia lor era în legătură cu cultul ; este şi părerea lui Mikov 60•
Descoperirile de la Kryzovlin şi, în special, de la Rădeni, elimină
în mare parte ipotezele din prima categorie. Măcar ceştile sînt produse
locale şi nu vedem de ce şi celelalte obiecte n-ar fi avut aceiaşi origine.
Cel mai probabil este ca piesele să fi constituit un ansamblu cu o de�
tinaţie cultică precisă 6 1 . Posibilitatea ca obiectele recuperate să fi alcă�
tuit doar o parte a unui întreg ipotetic ni �e parc mai puţin probabilă.
Cel mult putem să ne închipuim ca alte obiecte lucrate din materiale
obişnuite {bronz, ceramică) din acest presupus ansamblu să nu fi fost
depuse împreună cu exemplarele din aur. Este evident că în această
vreme, cînd bronzul se găsea pe toate cărările şi pierduse în mare parte
din valoarea pe care o deţinuse în cursul epocii bronzului propriu-zise,
aurul se detaşa din ce în ce ca un metal preţios, fapt ce ar putea explica
de ce apare în depozite, de cele mai multe ori neasociat cu alte metale.
Dacă tezaurul de la Rădeni, format exclusiv din ceşti, va fi avut la
origine o destinaţie similară celui de la VălCitrăn este problematic, dar
nu imposibil. În stadiul de faţă al cunoştinţelor, elementul de referinţă
este caracterul de " depozit de ceşti". Acest tip de depozite, alcătuit mai
ales din vase ceramice, apare către mijlocul epocii bronzului în diferite
zone ale Europei sud-estice pentru a deveni din ce în ce mai frecvent
spre sfîrşitul acestei epoci, atît în sud-estul Europei, cît şi în centrul
continentului 62. Părerea, potrivit căreia aceste depozite de vase reflectă
practici de cult {ofrande, libaţii în legătură cu ritualul funerar etc.), ni
se pare cea mai plauzibilă. A face deci o relaţie în acest sens şi cu tezau
rul de la Rădeni, care provine tocmai din perioada cînd acest obicei era
în toi, este foarte firesc. Remarcăm că depozitul de la Rădeni este poate
cel mai la răsărit situat din această serie de monumente arheologice, to
tuşi bogat reprezentată în spaţiul carpato-dunărean, de unde mai provine
încă un depozit de ceşti de aur : cel din Bihor, despre care am amintit
mai sus 63 şi care, deşi, poate ceva mai timpuriu, nu este totuşi foarte
depărtat în timp de cel din Moldova 64.
*

Rezumînd această discuţie reţinem ca mai importante următoarele :
1 . Ceştile de aur de la Rădeni, Kryzovlin şi exemplarul cu două
torţi de la VălCitrăn constituie o serie tipologică de sine stătătoare, des
coperirile fiind independente.
2. Comparaţiile cu formele corespunzătoare din ceramica culturilor
situate în zona delimitată de cele trei descoperiri reprezintă cea mai
sigură cale pentru a restrînge datarea acestor tezaure. Deşi se poate
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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avea în vedere intervalul secolelor XV-X î.e.n., argumentele cele mai
pertinente se restrîng la perioada secolelor XII-XI, cel puţin în cazul
Vălcitrănului 6" ; în ceea ce priveşte tezaurul de la Rădeni putem con
sidera; o perioadă ceva mai largă.
3. Problematica acestor tezaure este strîns legată de cea a aspectelor
culturale din zona în care au fost descoperite. Din noianul de încercări
de a explica şi data depozitul de la Vălcitrăn, făcute înaintea publicării
descoperirilor de la Rădeni şi Kryzovlin, socotim ca folositoare în special
acelea care au în vedere evoluţia cultural-istorică din aria respectivă sau
scot în evidenţă relaţii în acest spaţiu 66.
N O T E

1 Cele trei vase au fost preluate de la profesorul de istorie C. Puşcaşu, care·
răspundea de muzeul şcolar din Rădeni. li mulţumim c.ălduros pentru amabilitatea
cu care ne-a ajutat, precum şi pentru informaţiile pe care ni le-a pus la dispozi
ţie. Descoperirea a format obiectul unor scurte prezentări in Flacăra (anul XXVII,
nr. 39 (1216), din 28 septembrie 1978, p. 10) şi in Magazin istoric (1982, 12, p. 22),.
ultimul reprodus şi in ziarul Ceahlăul (anul 16, nr. 2376 din 7 ianuarie 1983, Pia
tra Neamţ).
2 Şi in acest caz, după cum s-a dovedit şi pentru monedele antice, fenome
nele de coroziune şi de difuziune au favorizat migrarea spre exterior şi chiar eli
minarea metalelor inferioare din c,ompoziţie, ridicind astfel titlul metalului preţios
(Cf. E. R. Caley, On the Occurren ce of Abnormally Low Weight and Specific Gra
vity in Ancient Coins, în Revue Numismatique, 3(2), 1964, p. 51-53 ; J. G. Miine
Comments on Corrosion of Ancient Coins, in Revue Numismatique, 3 (3), 1946,.
p. 95 ; H . Jedrzejewska, Zagadnienia korozH metali w numizmatyce, in Wiado
moki Numizmatyczne, 3 (3-4), 1959, p. 199-208 ; J. Condamin şi M. Picon, The ·
Influence of Corrosion and Diffusion on the Pe rcentage of Silver in Roman D e 
narii, in Archaeom etry, 7, 1964, p. 98-105 ; J. Lafaurie, in Bulletin de la Societe
Franţ;aise de Numismatique, 25 (2), 1970, p. 491 şi urm.

3 Din apropiere s-a cules un fragment de toartă cu buton, aparţinînd unei
ceşti din cultura Noua, fapt (�are poate atesta exi stenţa unei staţiuni de acest
tip. Potrivit unei informaţii culese de la un alt localnic, tezaurul ar fi fost desco
perit chiar in albia pîrîului Rădeanca. Aceste date n-au putut fi confirmate, dar
sint în măsură să arunce o umbră asupra ce-l orlalte informaţii expuse mai sus.
Rădenii se află la mică depărtare d·e valea Moldovei, în zona suboarpatică. In
hotarul satului au putut fi depistate mai multe aşezări (cultura Cucuteni, cultura
dacilor liberi şi o staţiune din sec.olele VI-VII e.n.).
4 Fragmentele au fost recuperate de la un bij utier din Oradea, căruia ii fu
·
seseră înc,redinţate de către o locuitoare din Rădeni spre a face o bij uterie. Po
trivit cercetărilor întreprinse de autorităţi piesele aj unseseră in posesia respectivei
locuitoare indirect de la descoperitorul tezaurului.
5 Piesele au fost deja depistate în urma anchetei întreprinse de autorităţi şi
au fost predate direct filialei j udeţene a Băncii Naţionale, fiind ulterior expe
diate la Bucureşti.
6 Relatări verbale.
7 G. A. Dzis-Rajko şi I. T. Cernj akow, în Sovetskaja Arch., 198 1 , 1. p. 151
şi urm.
8 V. Mikov, Zlatnoto săkroviste ot Vălcitrăn (Le tresar d'or d e Valcitran),.
1958, p. 8 şi urm., fig. 2 , pl. 3-5.
9 Cum remarcă V. Pingel (în voi. Sildosteuropa zwischen 1600 und 1000 v .
Chr., Prăhistorische Archiiolo.gie Siidosteuropa, Herausgegeben B . Hănsel, 1 , 1982.
p. 176), acest vas odată umplut, avea o capacitate de 15 kg, greutate ce nu co
respunde rezistenţei torţilor. Vasul plin nu putea fi purtat ; avea deci o funcţie·
staţi�tRară.
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10 V. Mikov, op. cit., p. 10, fig. 3/4 ; pl. 6-1 1.
11 G. A. Dzis-Rajko şi 1. T. Cernjakow, op. cit., p. 154 şi urm.
1 2 O trecere în revistă a principalei bibliografii despre Vălcitrăn la Dzis
Rajko/Cernjakow, op. cit., p. 1 56 şi urm. ; V. Pingel, op. cit., p. 173 şi urm. şi
M. Gramatopol, Artă şi arheologie dacică şi romană, Bucureşti, 1982, p. 48 şi urm.
Tezaurul a fost descoperit în anul 1924 şi a fost pentru prima oară publicat de
către B. Filov (IzvestijaSofia. 3, 1925, p. 232), care l-a considerat protobulgar. A

fost pentru prima dată datat în epoca bronzului - în perioa'da premiceniană - de
către 1. Andrieşescu (AARMSI, seria HI, tom V, 1926, p. 1 0 şi urm.), lucrare în
soţită de o lungă notă a lui Vasile Pârvan, care pledează pentru o datare "în
ultimul sfert al mileniului II", perioa1da de maximă dezvoltare a orfevrăriei nord
tracice (V. Pârvan, Getica, 1926, p. 294 şi 331). Istoricul cercetării pînă în anii 50,
vezi la V. Mikov, op. cit., p. 1 7 şi urm.
13 H . Seyrig, în Syria, 31, 1954, 3-4, p. 222 şi urm. ; V. Popovic, în Revue
Archeo logique, 2, 1959, p. 106 şi urm.
1.4 V. Pingel, op. cit., p. 182 şi urm. Pentru El-Tod şi Alao;;a HUytik, vezi
H. MUller-Karpe, Handbuch der Vorgeschichte, III : Kupferzeit, 1974, p. 818 (El
Tod), pl. 1 14-1 15 (ceaşca la pl. 1 1 4/127), p. 853 (Alao;;a HUylik), pl. 309-313. A se
avea totuşi în vedere profilarea corpului unei cupe de argint din "Euboia" (mor
mint ? loc de descoperire necunoscut), considerată ca produs al unei puternice
influenţe anatoliene, dac,ă nu chiar import, şi datată în a doua jumătate a mile
niului al III-lea (H.-G. Bucholz şi V. Karageorghis, Altăgăis und A ltkypros, 197 1 ,
nr. 1 0 8 1 ) .
15 A. Mozsolics, în BerRGK, 46-47, 1965-1866 (1968), p. 1 1 . Vezi acolo ana
logii c,itate. Pentru cupa de Ia Micene : G. Karo, Die Schacht,grăber von Mykenai,
1�3u, pl. 1 1 1 , nr. 351. De remarcat şi factura torţilor de pe o ceaşcă din acelaşi
mormînt (IV) : ibidem, pl. 108, nr. 440 ; acestea sînt însă lucrate separat şi prinse
'de vas cu nituri. Cf. şi alte vase analoage la E. Sprockhoff, în Germania, 39, 1961,
1-2, p. 1 1 şi urm.
1 6 A. Mozsolics, op. cit, p. 15 ; V. Pingel. op. cit., p. 177 ; analogia cu cupele
din Bihor fusese scoasă în evidenţă şi de către P. Reinecke (Germania, 9, 1925, p.
50 şi urm.).
1 7 Mozsolics, op. cit., p. 56, pl. 4-10.
1 8 Ibidem, p. 48, pl. 1 2 .
1 9 G. A. Dzis-Rajko şi 1. T. Cernjakow, op. cit., p. 1 E 6 şi urm.
20 Observaţi a făcută de mult de P. Reinec��e (op. cit . p. 50 şi urm.) asupra
asemănării de stil între decorul de pe acul de la Borodino şi cel de pe discurile
mari de la Vălcitrăn (cf. şi Dzis-Rajko/Cernj akow, op. cit., p. 157) este sugestivă
inainte •de toate prin faptul c,ă cele două descoperiri se află in aceiaşi arie şi nu
indică neapărat o contemporaneitate. Pe de altă parte, acelaşi detaliu stilistic
(flancarea motivului meandric cu un şir de puncte) comparat cu piese din altă
arie, de pildă din bazinul Tisei (cf. V. Pingel, op. cit., p. 177) , apar.e mai puţin
relevantă, inscriindu-se în categoria generalităţi!or stilistice ale epocii respective.
21 N. M. Smaglii şi I. T. Cernjakow, in Sovetskaja Arch., 1 . 1970, p. 108 şi urm. ;
G. A. Dzis-Hajko şi 1. T. Cernjakow, op. cit., p. 159, fig. 4/12.
22 B. Hănsel. Beitrăge zur regionalen und chronologischen Gliederung der
ălteren Hallstattzeit an der unteren Do-r.. a u, 1976, p. 39 şi 41, pl. 1-3.
23 A. Vulpe, în SCIV, 22, 197.1, 3, p. 485 şi urm.
în SCIV, 21, 1970, 3, p. 373 şi urm. ; S. Mo
24 S. Morintz si
' N. Anghelescu,
rin tz, Contribuţii arheologice la istoria tracilor timpurii, I, Bucureşti, 197 6, p. 120
şi urrn., fig. 60 ; )3. Hansel, op. cit., p. 73 şi urm. Părerea lui G. B. Rutter (AJA,
79, 1 975, p. 17 şi urm.), potrivit căreia o serie de m ateriale lucrate cu mina, gă
site tntr-un nivel LH III C incipient la Korakou, ar fi de origine Coslogeni sau
Bnbadag nu a fost confirmată. In schimb relaţiile dintre Macedonia şi aria cul
turii Coslogeni sint puse in lumină prin unele materiale apărute in săpăturile
'd� la Kastanas < (A. Hochstetter, în voi. Sildosteuropa zwischen 1600 und 1000 v. Chr.,
op. cit., p. 1 08) . Pentru aceiaşi temă, dar privind unele tipuni de bronzuri, c.f.
B. Hansel, in PZ, 48, 1973, p. 200 şi urm. şi A. Hochstetter, în Germania, 59, 1981,
:: . p . 2 3 9 şi urm.
•

,
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25 V. Mikov (op. cit., p. 51 şi urm.) datase tezaurul ln secolul VIII, convins
că este de origine cimmeriană (vezi şi critica formulată de către B. Hănsel, Bei
trăge zur regionalen ... , p. 192) ; altminteri majoritatea analogiilor cu diverse piese
ceramice, propuse de Mikov (op. cit., p. 25 şi urm.) s-au dovedit corecte.
26 V. Pingel, op. cit., p. 178. Discurile de bronz, asemănătoare ca formă, dar
substanţial mai mici, c.are au fost descoperite atit in Grecia, cit şi in Europa cen
trală, Ji.nte$"pretate ca fa:Iere (aşa G. v. Merhart, i n JahrbRGZM, 3, 1956, p. 28)
sau ca plăci de centuri (aşa la W. Radt, Beitrăge zu italienischen und griechischen
Bronzefunden, P BF, XXII , Herausgegeben H. Mtiller-Karpe, 1974, p. 120) nu pot
fi luate in considerare in contextul de aici, 'dţ!şi se datează in perioada de faţă
(sec.olele X-IX : Vergina).
2 7 Aşa V. Pingel, op. cit., p. 178 ; M. Rusu, in ActaMN, IX, 1972, p. 40, nota
49, crede că piesa servea pentru amestecarea singelui la j urămintele solemne.
28 M. Gramatopol, op. cit., p. 53 şi urm .
29 E. Dunăreanu-Vulpe, in Dacia, V-VI, 1935-1936 (1938), p. 158 ,
fig. 6-7 ;
V. Mikov, op. cit., p. 26, fig. 10.
30 Cf. şi A . Vulpe, în Jahresb erlnstitutVorgeschFrankfurt!J"�<f, 1977 (1978), p.
104, fig. 3/1, 17.
3 1 B. Hănsel, op. cit., passim, pl. 1 , II ; S. Morintz, op. cit., passim, fig. 31-35
(Zimnicea-Plovdiv, Verbicioara), 40-41 (Govora), 42-47 (Tei), 56-57 (Monteoru,
Balinteşti-Cioinagi), 70-71 (Coslogeni ; vezi in special profilarea torţii In partea
unde se lmbucă cu corpul vasului : fig. 70/1 ; 7 1 /6), 88 (Noua).
32 V. Mikov, op. cit., p. 29, fig. 16-Hl.
33 A. D. Alexandrescu, în Dacia, N . S . , 22, 1978, p. 1 1 9 şi urm., fig. 4-6 ; in
ventarul metalic, constind mai ales din cuţi ta�e d e bronz, este tipic fazei finale
a bronzului şi perioadei Ha A in general (ibidem, p. 120).
34 Această datare ("althallstattzeitlich") a fost sugerată şi d e către B. Hăn.sel,
tot pe baza analogii!or cerami ce ; stu d i ul promis n-a fost însă redactat (op. cit., p.
H, nota 126).
35 1 . Stratan şi A . Vulpe, în J->Z, 52, l ()77, 1 . p. 52 şi 57.
36 Ibidem, pl. 8/26, 32 etc., 1 0/ 5 0-52 etc. (ceşcuţe cu o toartă) ; pl. 7/56 ; 9/55
etc. (ceşcuţe cu două torţi ).
37 Pentru cronologia şi implicaţ i i l e mai generale ale tumulului de la Susani,
Yezi op. cit., p. 53 şi urm.
38 B. Hănsel, op. cit., p. 134 5i u rm . , pl. 5 4/4 (Cozia), 54/9 (Botoşana), :pl.
V /1-3, 15 (repertoriul formelor d i n g r u p u l Babadag).
39 Se cuvine totuşi remarc.at că şi torţile multor va::.e de aur, de alte tipuri
d ec i t cele studiate aici, prezintă a s emă n ă r i cu modul de lucru al vaselor de bronz,
incepind cu ceaşca de aur de la El-Tod, amintită mai sus, şi continuind cu ma
j oritatea ceştilor d i n Egeea şi d i n restul continentului european (vezi printre al
tele Bucholz şi Karageorghis, op . cit., p. 84 şi urm. ; H. Mathăus, Die. Bronzcge
făsse der kretisch-mykenischen Kultur, în PBF, 1 1 / 1 , 1980, passim ; c,f. in general
si E. Sprockhoff, Zur Handelsgeschichte der germanischen Bronzezeit, 1930 ; i dem ,
in Germania, 39, 1961, 1-2, p. 11 şi urm. ; G. Eogan, in Proceetlings of the Royal
Irish Academy, 81, C, nr. 14, 1981, p. 345 şi urm.).
40 K . Horedt, in Dacia, N. S., 4 , 1960, p. 115 şi urm., fig. 6./4, 12 ; 8/5, 9, 13 ;
�- Chidioşan, Contribuţii la istoria tracilor din nord-vestul României (aşezarea
Wietenberg de la D erşida), 1980, p. 51 şi urm., pl. 15/2 ; 16/4 ; 19/1, 5, 8 ; 35/25-27.
Vezi şi decorul restaurat de pe unele cărucioare de lut d i n aşezări Wietenbe'!'g
(Gh. Bichir, in Dacia, N. S., 8, 1964, p. 70, fig. 4/2, 3).
41 Vezi in special c,imitirul de la Dumbrăviţa, jud. Bistriţa-Năsăud (T. Soro
ceanu şi A. Retegan, in Dacia, N. S., 25, 1981, p. 195 şi urm., fig. 4/1 ; 7/2 ; 9/1 ;
1 3/3 ; 16/3 ; 17/2 ; 24/15, 16). Cf. şi Z. Szekely, In Materinle, 7, 196 1 , p. 187, fig.
1 111, 5 (Nicoleni, jud. Harghita).
42 Vezi M. FJorescuJ în Danubius, 5, 1971, p. 37 şi urm.
43 A . Vulpe, în Dacia, N. S., 9, 1965, p. 1 26 şi urm.
44 V. Leahu, Cultura Tei, Bucureşti, 1966, p. 101 ş i urm., fig. 28/5, 6 ; 30/1,
3 , 6 (faza Tei
Tei-Stejar) ; pl. 33/3, 6 (faza Tei IV
Tei-Fu!1deni) ; cf. şi
S. Morintz, op. cit., p. 7 1 şi urm., fig. 46/4-6 ; 47/1.
45 B . Hănsel, op. cit., p. 76 şi urm., pl. 9/2 ; 36/4, 7.
46 V. Mikov şi N. DZa.mbazov, Devetaskata Pestera, 1960, p. 1 32, fig. 97 /e, i.
=

=
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47 I. K. SwiesznJkow, Kultura Komarowska, ArchPolski, 12, 1967, p. 39 şi
urm. ; S. S. Berezanskaja, Srednii period bronzovogo v e k a v set,ernoi Ukraine,
1972, p. 125 şi urm., fig. 45-46.
48 A. Vulpe, în Dacia, N. S., 5, 1961, p. 105 şi urm., fig. 4-7.
49 Din etapa premergătoare culturii Noua provine tm fragment de toartă !ct e
·corat la exterior cu un şir de romburi haşurate, descoperit la Corlăteni, jud. Bo
toşani, ·considerat ca oglindind o tradiţie a c,ulturii Costişa (A. C. Florescu, în
ArhMold, 2-3, 1964, p. 168 şi urm., fig. 17 /10).
50 B. Hănsel, op. cit., p. 13._ şi urm., pl. VIII/11, 25.
5 1 A. Vulpe, Die Axte und Beile in Rumănien, 1, F BF, IX, 2, 1975, nr. 315,
316, pl. 64 (Ighiel).
52 H.-J. Hundt, în JahrbRGZM, 17, 1 970, p. 35 şi urm.
53 V. Pingel, op. cit., p. 180.
54 Ne referim in special la motive spiralice redate in stil du namic, precum
spir<;�.le înlănţuite, vîrtejuri etc. sau meandre. Pentru grupul Govora : B. Hănsel,
op. cit., pl. 4/6 ; 5/2 ; 6/3, 1 1 . In cultura Tei ele sint caracteristice fazei Tei III
(Stejar) : V. Leahu, op. cit., p. 109 şi urm., :flg. 29 ; 3111, fiind rare• in fazele tirzii :
A. Vulpe, în Dacia, N. S., 8, 1964, p. 323, fig. 4/2. In cultura Monteoru apar în
fazele tîrzii, mai ales in necropola de la Pietroasa Mic.ă : A. Oancea, in Dacia,
N. S., 25, 1981, p. 131 şi urm., fig. 8/2 ; 10/2 ; 1 6/4. 5 ; 20/ 1 . Pentru exemple pe
cerami că din Macedonia, analoagă şi contemporană culturilor d·e mai sus, vezi
S. Morintz, op. cit., p. 79 şi urm., :Oig. 48 şi A. Hochstetter, op. cit., in PAS 1
1982, p. 99 şi unn.
55 Cum ar 'dovedi-o si stelele de marmură de la Razlog, din sud-vestul Bul
gar i ei , datate de către B. H ănsel (Germania, 47, 1 969, 1-2, p. 62 şi urm., fig. 1-�)
la începutul epocii fierului, datare ,·erosimilă chiar dacă sfîrşitul epocii bronzului
nu poate fi nici el exclus.
56 Vezi puncte mai noi de vedere la B. Hănsel, în P"1S, 1, 1 9 82, p. 1 şi urm.
şi A. Vulpe, în PAS, 1, 1982, p. 321 şi urm.
57 Vezi mai sus notele• 12-15.
58 A. W. Persson, New Tombs at Dendra near Midea, 1942, p. 74, fig. 88,
pl. 6 ; Buc,holz/Karageorghis, op. cit., nr. 1 1 1 7 .
5 9 S -a u exprimat păreri diferite din care spicuim : A. C. Flm·escu, în Dacia,
N. S., 1 1 , 1 967, p. 59 şi urm. ; B. Hănsel, Beitrăge zur regionalen ... , p. 6 5 şi urm.
şi 105 şi urm. (Vezi recenzie la A. Vulpe, în Germania, 57, 1 979, p. 209) ; S. Mo
r itz, op. cit., p. 93 şi urm. şi în special p. 155 şi urm. Mai recent, vezi M. Florescu,
în Materiale, Br aşov, 1981, ( 1 983), p. 1 1 9, cu nota 26.
60 V. Mikov, op. cit., p. 47.
61 Este şi părerea lui V. Pingel (op. cit., p. 1 79) .
62 Despre depozitele de vase - cele mai multe fiind depozite de ceşti şi stră
chini - s-a ocupat mai pe larg C. Eibner, in ArchAustriaca, 46, 1969, p. 19 şi
urm. ; despre cele din aria lusac,iană vezi F. Horst, în : Geneza kultury luî.ickej na

terenie
clawiu.
merate
PZ, 52,
63

Nadodrza (Materialy Konferencyjne Polska Akad. Nauk. Oddziail we Wro�
Sekcj a archeologiczne, 1977), p. 109 şi unn. ; cele din România au fost enu
cu prilejul publicării tumulului de la Susani (1. Stratan şi A. Vuh1e, in
1977, p. 46).
Vezi mai sus nota 17.

64 Un indiciu pentru datarea ceştilor de aur din Bihoc şi pentru o reLa
tivă contemporaneitate a acestora cu tezaurul de la Vălcitrăn este oferit de dia
dema din tablă de aur din recent descoperitul tezaur de la Hinova, j ud. Mehe
dinţi (M. Davidescu, in Thraco-Dacia, 2, 1981, p. 7 şi urm. ; idem, în Arhivele Ol
teniei, S. N., 1, 1981, p. 41 şi urm. ; idem, in Drobeta, 5, 1982, p. 5 şi urm. ; ac.est
din urmă studiu este bilingv, in română şi franceză, şi însoţit de fotografii color).
Pe această piesă se repetă de 1 4 ori un motiv spiralo-meandric asociat cu cercuri
cu punct central, întregul motiv fiind inscris în cercuri concentrice. Asemănarea
cu motivul ornamental redat pe fundul ceştii nr. 4 din Bihor este evidentă, atît
pri:1 dispunerea meandrelor, c.ît şi prin incadrarea cercurilor cu punct (compară
p i es a de la Hinova cu A. Mozsolics, op. cit. , pl. 10/a) . Cum tezaurul de Ja Hinova
este bine datat prin vasul bitronconic decorat cu caneluri (de tip Vîrtop : M. Da
-,: i descu, în Thraco-Dacica, 2, 1 981, fig. 7 /1), în care fusese ascuns, precum şi prin
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unele piese cu analogii in depozitele de bronzuri (in special brăţară lată, străbă
tută de coaste in relief : ibidem, fig. 9/1) din seriile Ud"iu sau Cincu-Suseni dec,i cuprinde tipuri ce au circulat in secolele XIII-XII, fiind depuse intr-un vas
databil in secolele XII-XI - , putem presupune aceeaşi datare şi pentru depo
zitul de ceşti din Bihor. Chiar dacă comparaţia intre motivele de pe diadema de
la Hinova şi vasul din Bihor pe de-o parte, şi cel de pe discurile mari de la Văl
citrăn, pe de alta se mă.r ginesc Ia stilul ornamentului curbiliniar meandric in sens
general, este interesant că toate aceste descoperiri, abordate pe căi d iferite, se
cuprind, în linii mari, în aceiaşi vreme : secolele Xllii-XI i.e.n. Această scurtă
d isc,uţie pune în lumină existenţa, in spaţiul carpato-dunărean, a unui stil deco
rativ spiralo-meandric într-o epocă sensibil mai tirzie !c!ecit cea a orizontului Apa
Haşdusâmson, stil care persistă şi după stingerea influenţelor civilizaţiei mi ceniene
clasice.
65 Merită subliniată coincidenta datării propuse aici cu cea de mult suge
rată de către Vasile Pârvan pentru tezaurul de Ia Vălcitrăn, în nota la studiul
lui I. Andrieşescu, supra nota 12. Argumentaţia lui Pârvan , întemeiată pe de-o
parte pe materiale arheologice (în special analogii in depozitele de bronzuri) con
siderabil mai puţine decît am avut acum la dispoziţie, pe de altă parte pe con
sideraţii istorice ( "tezaurul nu poate fi mai nou de 1000 'deoarece nu este posibil
ca migraţiile cimmeriene să fi inceput mult inainte de această dată"), poate părea
astăzi puţin naivă, dar vădeşte de fapt, aşa cum bine scria Ion Nestor (Be rR G K,
22, 1933, p. 1 05, nota 423) "genialitatea intuiţiilor, rigurozitatea ştiinţifică a metodei
lui .. . De remarcat că 1. Nestor, tratin d, la ;rîndul lui, tezaurul de la Vălcitrăn, s-a
lăsat influenţat de părerile şi metodele lui P. Reinecke (Germania, 9, 1925, p. 50
şi urm.), a cărui incadrare în aşa-numitul cerc cultural nord-traco-cimmerian, dec,i
puţin inainte de apariţia sciţilor, o c.onsideră ca fiind cea j ustă (1. Nestor, op. cit . ,
p. 1 2 3 ) : secolul V I I i.e.n. !
66 După terminarea lucrării de faţă am luat cunoştinţă de recent apă rutul
articol al lui A. Bonev despre 'd;atarea tezaurului de la Vălcitrăn (Studia. Praeh
istorica Sofia, 7, 1984, p. 1 64 şi urm .). Aducind şi el noi analogii, încă neexploata te,
d i n aria egeică, printre care şi mai sus-amintita ceaşcă de la Dendra, aj unge la
concluzi a · că tezaurul se datează în a doua j umătate a secolului XIV sau în j ur
de 1300, deci în inte.rvalul 'de timp pe care noi îl considerăm ca c,ea mai timpurie
posibilitate de datare.
Pe de altă parte M. Garasanin (Studia in honorem V. Besevliev, Sofia, 1978,
p. 284 şi urm., articol pe care nu l-am putut consulta decit acum) înclină spre o
datare a tezaurului impricinat pe baza relaţi ilor dintre decorul vălurit al capa
celor mari şi motivistica culturilor balcano-carpatice din epoc,a bronzului pe de-o
parte (Dubovac, Zuto-Brdo, Cîrna, Wietenberg) şi, pe de altă parte, cu şaibele
ct·uciforme de bronz, ajurate, care apar în special in depozitele de tip Uriu sau
Cincu-Suseni, aidică in perioada Ha Al. Ultima etapă o consideră ca fiind cea
mai tîrzie posibilitate de datare.

DER GOLDSCHATZ VON RADENI - NEAMŢ

(Zusammenfassung)
In dem kleinen Schulmuseum von Rădeni (Gemeinde Păstrăveni, Kr. Neamţ)
standen

lăngere

Zeit neben

anderen

archăologisc.hen

Funden

aus

verschied enen

Zeitaltern auch drei Gefăsse (Abb. 1 , 2 /1-2), die aus dem Weichbild der Ortschaft
stammten und ursprlinglich fi.ir Messing

gehalten

wurden. V.

Mihailescu-Bîrliba

unternahm am 24. September 1 97 7 eine Untersuchung an Ort und Stelle. Dabei
stellte sich heraus, dass die Gefăsse aus Gold bestehen, woraufhin sie sofort vom
arcJ;taologischen Museum in Piatra Neamţ iibernommen wurden. Leider sind die
Fundumstănde ziemlich unklar. Aus Berichten des Ortsansassigen G. Nistor ergibt
sich,

dass dieser

1965-1966 bei Feldarbeit in einer nicht mehr festzustellenden
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Tiefe mehrere verformte Metallgefăsse

mit Rost-und Gr,i.inspanflekken gefunden

hat.

"In

Der vermutliche Fundort war die

Finaţ"

genannte Stelle bei

.,Corlăţi ",

etwa 400 m vom Westrand des Dorfes auf der zweiten Terrasse am linken Ufe;r
des Baches Rădeanca, an einem sehr sanft nach Westsudwest ansteigenden Hang.
Der typische Waldboden ist heute beackert. Trotz aller Bemi.ihungen - im Dl'
zember 1977 fand eine Gelăndebegehung statt, und der Boden wurde in grossem
Umkreis

mit

Metallsuchgerăten

gegenstănde gefunden werden.

durchforscht - konnten keine we.iteren Grld�
1971 waren Bruchsti.icke eines Goldgefăsse (Abb.

2/3) aus Rădeni ins Bukarester Nationalrnuseum gelangt, die damals als Einzel
inventarisie.rt wuriden. Spătere Untersuchungen ergaben die Herkunft von

fund

derselben Stelle und die Zugehărigkeit zum Schatz. 1979 wurden aus dem Besitz
eines Einwohners von Rădeni Fragmente einer flinften Goldtasse (Abb. 2 / 4) i.iber
nommen, die 1980 in die Obhut der rumanischen Nationalbank 'gelangten.
Als wichtigste Punkte der Eri:irterung seien die folgenden zusammengefasst
(Der Aufsatz erschien in deutscher Sprache in der Praehistorische Zeitschrift, 60.

1985, 1, S. 47 ff.) :
1. Die Goldtassen aus Rădeni, Kryzovlin und, das zweihenklige StUck aus
Vălcitrăn bilden eine e igenstand ige Typengruppe ; die Funde stehen miteinander
im Zusammenhang.

2. Die Vergleiche mit entsprechenden Keramikformen in der von den drel

Funden
rung

wnrissenen

'dieser

Zone

Schatze.

bilden

Obwohl

das

rnan

beste

den

'Mittel

Zeitraum

zur

schă.rferen

15.-10.

Dati e 

Jahrhundert

in

Betracht ziehen kann, lassen die stichhaltigsten Argumente auf das 12.-1 1 . Jahr
hundert schliessen, zumindest fi.ir Văieitrăn, filr den Schatz \10n Rădeni kommi
einc etwas lăngere Periode in Frage.
3. Die

Problematik dieser Schatze ist eng mit derjenigen der Kulturgruppen

in den Fundgebieten verkni.ipft. Aus der Fillle der Versuche zur Erklărung und
Datierung des Schatzes von Vălcitrăn , 'd�e der Veri:iffentlichung der Depots von
Rădeni
die

und

Kryzovlin

kulturhistorische

vorausgingen, haben sich vor allem diej enigen bewăbrt.

Entwicklung

in

dem

betreffenden

Raum

beri.icksich tigten

oder solche Beziehungen zu di.esem Gebiet hervorhoben.

ABBILDUNGSVERZEICHNIS
Abb. 1. Rădeni, Kr. Neamţ. Hortfund. Goldtasse Nr. 1. M. 1

:

3.

Abb. 2. Rădeni. Hortfund. Goldtassen Nr. 2-5. 1 a-b Tasse N r . 2 ; 2 Tasse N r . 3 ;

3 a-b; Tasse Nr. 4 ; 4 a-c Tasse Nr. 5. M. 1 : 3.
Abb. 3 . Kryzovlin, Kr. Balta, UdSSR. Goldtasse (nach Dzis-Rajko u. Cernjakow).
Abb. 4 . 1-5 Vălcitrăn, Kr. Pleven, Bulgarien (Hortfun'd) ;

6-7

Zimnicea, Kr.

Te

leorman (6 Grab 5 ; 7 Grab 7). 1-5 nach Mikov ; 6-7 nach Alexandl'1ese,u.
Verschiedene Massstăbe.
Abb. 5. Fundorte : Rădeni, Kr. Neamţ, Rumanien ; Kryzovlin, Kr. Balta, Ud SSR ;
Vălcitrăn, Kr. Pleven, Bulgarien.
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. -;;----==r---

Fig. 1 . - Rădeni, jud. Neamţ. Tezaurul. Ceaşca de
aur nr. 1 Mărime : 1/3.
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2.

� 4a
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Rădeni . Tezaurul. Ceştile nr. 2-5. 1 a-b ceaşca nr. 2 ; 2 ceaşca
nr. 3 ; 3 a-b ceaşca nr. 4 ; 4 a-c ceaşca nr. 5. Mărime : 1/3.

-
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a

o o o o

Fig. 3.

-

Kryzovlin, j ud. Balta, URSS. Ceaşcă de aur (după Dzis-Raji:o şi
Cernjakow).
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Fig. 4. - 1-5 Vălcitrăn, jud. Pleven, Bulgaria (tezaurul) ;
6-7 Zimnicea, j ud. Teleorman (6 mormîntul 5 ; 7 mormin
tul 7). 1-5 după Mikov ; 6-7 după Alexan'd;rescu. Diferite
http://www.muzeu-neamt.ro
mărimi. / http://cimec.ro/
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GRUPUL TAMAOANI.
ASUPRA "ORIZONTULUI" HALLSTATTIAN
TIMPURIU CU CERAMICĂ INCIZATA
DIN SUDUL MOLDOVEI
de A. L'A SZLO·

Noţiunea de grup Tămăoani a fost introdusă în literatura de spe
cialitate de B. Hansel, dînd o nouă interpretare culturală şi cronologică
aşezării eponime, datată iniţial în sec. VI î .e.n. 1 In căutarea unui pre
cursor local pentru grupul Cozia, cu ceramică imprimată, arheologul ger
man a formulat ipoteza existenţei şi în Moldova a unui orizont cu ce
ramică incizată, corespunzător fazei Babadag I din regiunea istro-pon
tică 2 • Reluăm acum această problemă, punînd în discuţie rezultatele
cercetărilor mai recente. Spre deosebire de Hansel, care trata grupul Tă
măoani exclusiv ca un grup ceramic (keramische Fundgruppe), vom în
cerca, în limita posibilităţilor, să ne referim la toate aspectele care pot
defini un grup cultural : aria de răspîndire, aşezările, ritul şi ritualul
funerar, inventarul arheologic, originea, evoluţia. In acea5tă imagine de
ansamblu vor fi integrate şi principalele rezultate ale săpăturilor noastre,
efectuate la Tămăoani şi Folteşti în anul 1975 3, publicate aici pentru
prima dată.
Aria de răspîndire . Alături de aşezarea de la Tămăoani, Hansel in
clude în acest grup următoarele descoperiri : Vînători, Rogojeni, Brăhă
�eşti, Ţinţelii-Herţa şi Cavadineşti. Săpăturile efectuate ulterior la Vî
nători nu numai că au confirmat existenţa aici a unui nivel de locuire
cu ceramică incizată, în multe privinţe asemănătoare cu cea de l a Tă
măoani, dar descoperirea unei ceşti şi a altor cîteva fragmente cerami c e
cu un decor tipic pentru faza Babadag I a făcut posibilă şi o s i n cr o n i 
zare sigură cu Hallstattul timpuriu din Dobrogea r.. De la Rogojeni Hăn
sel citează o ceaşcă, descoperită întîmplător, pe car e I. T . D;·agon,ir o
atribuie culturii Monteoru tîrzie :>. Per1tru Brăhăşeşti sînt menţiona�e
trei fragmer:te ceramice, descoperite în urma unor cercetări d e supra
faţă. Un fragment de s trac h in ă cu buza faţetată şi un mic f ragm2nt
ornamentat cu alveole pot fi atribuite, intr-adevăr, Hallstattului (fără
să putem face alte precizări) , cel de al treilea fragment, cu decor inci
z<J.t, apc:trţine însă culturii Dridu ! :; D e s cop ed ril e de Tinţeni-Hcrţa (pe
teritoriul URSS) au fost atri bui t e iniţial, p e r i oade i de tranzi ţie şi epo
cii bronzului 7, iar A. Vulpe îr.cadrînclu-le în cultura Basarabi 8. In sfîr
şit, la Cavadineşti au ieşit la iveală, cu ocazia săpăturilor efectuate în
tr--un cenuşar al culturii Noua, sporadke descoperiri hallstattiene frag
mente de străchini cu faţete sau caneluri oblice pe buză şi margine, un
fragment ceramic ornamentat cu cercuri imprimate, un instrument de
lut pentru ornar::: entarea ceramicii imprimate) 9, care aparţin, probabil�
,
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grupului Cozia sau fazei Babadag II. Prin urmare, dintre descoperirile
citate de B. Hănsel, pot fi atribuite cu siguranţă unui orizont cu cera
mică incizată numai cele de la Tămăoani si Vînători . La acestea mai
poate fi adăugată necropola de înhumaţie d e" la Folteşti 10, o parte a ce
ramicii hallstattiene provenite din aşezarea de la Suceveni 11, urmele
de locuire atribuite fazei Babadag I de la Cîndeşti 12 şi, eventual, unele
fragmente ceramice sporadice, descoperite în aşezarea hallstattiană de
la Brădiceşti 13. Conform datelor disponibile astăzi, aria de răspîndire
a grupului studiat cuprinde, astfel, în principal, sudul Moldovei : Cîrn�
pia Covurluiului (Folteşti, Tămăoani, Vînători), inclusiv zona de contact
cu Podişul Co vurluiului, respectiv Depresiunea Elan-Horincea (Suceveni)
şi m arginea sud-estică a Subcarpaţilor Vrancei (Cîndeşti) . Această des
coperire din urmă face legătura, după cît se pare, cu cele înrudite din
nord-estul Munteniei 14. Dacă atribuirea culturală presupusă mai sus se
dovedeşte j ustă, descoperirile de la Brădiceşti (Podişul Central Moldo
venesc), deocamdată izolate, ar marca cea mai nordică apariţie a ceramicii
de tip Tămăoani .
Aşezările sînt situate pe promontorii, izolate din terase inferioai·e
prin virogi, uneori prăpăstioase. Singura staţiune aflată pe platoul în
tins al unei terase înalte este cea de la Cîndeşti. Primul sistem de for
tificaţie, constînd dintr-un val cu şanţ adiacent, dublat poate de o a
doua fortificaţie, realizat în perioada imediat anterioară, în vremea lo
cuirii de tip Corlăteni, a fost folosit şi întreţinut şi în timpul aşezării
aici discutate. Mai mult, se pare că tot acum "se va bifurca şanţul pe
latura de SV a cetăţii, pentru a se crea astfel un obstacol suplimentar" 15.
Potrivit raportului preliminar, şi sectorul A al aşezării de la Vînătoni
are "caracter fortificat prin amenajări" 16, în legătură cu natura acestora
nu ni se oferă, alte amănunte. La Suceveni l0cuirea, în această perioadă,
a fost doar sporadică, fără să se formeze un nivel distinct din punct de
vedere stratigrafic. La Cîndeşti, Vînători şi Tămăoani locuirea a fost
mai intensă. In această aşezare din urmă grosimea stratului de cultură
este, în medie, de 0,25-0,30 m (fig. 2-4) 17 iar la Vînători, potrivit tex
tului raportului, variază între 0,30 şi 1,20 m 18 .
Locuinţele sînt, încă, prea puţin cunoscute. Pe baza unor fragmente
de lipituri a1·se (prezentînd pe una din feţe amprente de stuf), grupate
pe zone mici, precum şi a unor grupuri de fragmente ceramice s-a în
cercat să se determine, la Vînători, două locuinţe de suprafaţă, fără să
se poată preciza forma şi dimensiunile lor 19. La Tămăoani, atît în cursul
săpăturilor mai vechi 20, cît şi cu prilejul celor recente, au fost desco
perite doar puţine şi sporadice fragmente de chirpic, cu amprente de
trestie. Putem presupune, astfel, existenţa unor colibe simple, construite
la suprafaţa solului, avînd o structură alcătuită mai ales din plante ac
vatice, specifice luncii Prutului (trestie, stuf), schelet peste care s-a
aplicat, după cît se pare, doar U:::l strat superficial de lut.
Gropi au fost descoperite la Cîndeşti 21, Vînători 22 şi Tămăoani 23.
Cele mai multe sînt în formă de clopot - rotu:::1d e în plan şi trapezoi
dale în secţiune. Din cele cinci gropi, descoperite la Vînători, patru, iar
dh cele 1 7 , săpate la Tămăoani, 13 au această formă, celelalte avînd
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pereţii mai mult sau mai puţin drepţi (fig. 2-4 : Tămăoani). Pe baza con
ţinutului lor, aceste gropi au fost considerate ca servind la depozitarea
resturilor menajere 21.. Groapa 6, descoperită la Tămăoani în campania
din 1 975, avînd pereţii şi fundul cu grijă neteziţi şi arşi, umplută doar
cu pămînt cenuşos, poate fi considerată drept o groapă de provizii.
lnmormîntările. Ritul şi ritualul funerar. Ofrande . Singura necro
polă care poate să fie pusă în legătură cu grupul Tămăoani este cea de
la Folteşti, descoperită în anul 1972 cu ocazia noilor săpături efectuate
în aşezarea culturii cu acelaşi nume. In anii 1972-1973 au fost desco
perite aici opt morminte de înhumaţie, în general dista)nţate; pînă Ia
6-7 m unele de altele 25, la care s-a adăugat încă unul, în urma săpătu
rilor noastre din 1975 (fig. 1 ; 1 1). Mormîntul 9 conţinea, ca şi majori
tatea mormintelor cercetate anterior, numai o parte a scheletului, fără
conexiune anatomică : calota craniană, oasele lungi de la membrele su
perioare, oasele iliace şi alte cîteva fragmente. Majoritatea oaselor lungi,
împreună cu calota craniană au fost adunate pe o fîşie de cea. 0,5 X
0,2 m, orientată SV - NE, restul oaselor fiind puţin mai îndepărtate,
fără ca suprafaţa mormîntului să depăşească cea. 0,25 m 2. Singura piesă
de inventar o constituie o ceaşcă mică cu toartă supraînălţată şi decor
incizat (fragmentară, ca şi toate vasele provenite din celelalte morminte),
depusă la cea. 0,30 m S de calota craniană (fig. 1 1) . Mormîntul 9, pre
cum aproape toate celelalte, descoperite anterior, constituie, după toate
indiciile de care dispunem, o reînhumare w, fără să putem preciza, deo
camdată, locul iniţial de înmormîntare.
Nu putem explica, în momentul de faţă, nici originea, nici semni
ficaţia obiceiurilor funerare observate în necropola de la Folteşti, şi n u
putem preciza nici contextul mai larg, d e credinţe şi practici, căruia î i
aparţin. Credem, totuşi, că î n aceleaşi sfere poate f i înscrisă ş i o altă
descoperire, mai veche, făcută în aşezarea de la Tămăoani. Ne gîndim
la groapa 2, în formă de clopot, avînd diametrul de 2,20 m la fund Ş,Ş
adîncimea de 1 ,45 m faţă de nivelul actual al solului. In umplutura gro
pii, pînă la 0,80 m adîncime, s-au găsit fragmente ceramice, o fusoială,
două căpăcele de lut ars, cîteva oase de animale şi mai multe bucăţi de
chirpic ars. La 1 m adîncime s-a descoperit un cuţit de bronz, iar între
1 şi 1,30 m mai multe fragmente din vase diferite, dintre care unele
arse secundar. La 1 , 30 m adîncime, în partea de S a gropii, s-au aflat
femurul, tibia, peroneul şi cîteva oase tarsiene din piciorul drept al
unui om. După poziţia oaselor, piciorul era întins şi avea orientarea
NV - SE. La cea. 0,50 m NE de aceste oase se găsea un vas (aproape)
întreg, mai mare, aşezat în poziţie obişnuită. Din fragmentele ceramice,
aflate în zona fundului gropii, a mai putut fi reconstituit încă un vas
de dimensiuni mai mari 27. Depunerea în această groapă a unui picior
uman desprins din bazin poate fi comparată cu înmormîntarea sau re
înhumarea numai anumitor părţi ale corpului sau scheletului uman (cu
precădere a membrelor, respectiv a oaselor lungi), observată în necropola
de la Folteşti. Nu este de loc exclus ca acest obicei să fie în legătură
cu concepţia pars pro toto, larg răspîndită la populaţiile preistorice şi
antice. Pe de altă parte, şi inventarul bogat al gropii : două vase (unul,
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probabil spart pe loc, iar celălalt întreg), un cuţit de bronz, o fusoială
şi două căpăcele, depuse, după cît se pare, succesiv, în cursul unei anu
mite ceremonii, ne îndeamnă să ne gîndim la o ofrandă şi la posibilitatea
interpretării acestei gropi drept o groapă rituală.
Inventarul arheologic al grupului Tămăoani, cu excepţia ceramicii,
se reduce la doar cîteva piese, descoperite în aşezarea eponimă şi ÎI:\
necropola de la Folteşti. Putem menţiona, astfel, un frecător de piatră,
de formă trapezoidală şi de secţiune rectangulară 28, precum şi două
percutoare, cu urme de lovire, descoperite în 1 975, dintre care unul,
folosit şi ca lustruitor, prezintă şi o faţă perfect netedă. Obiectele de
lut ars se limitează la două fusaiole bitronconice, dintre care una, frag
mentară, are partea superioară mult alungită faţă de cea interioară, or
namentată cu două linii orizontale incizate, precum şi la două căpăcele
uşor convexe, aproape pătrate 29. În sfîrşit, obiectele de bronz sînt re
prezentate prin cuţitul descoperit în groapa 2 de la Tămăoani 30 şi prin
cîteva mici piese de port, aflate în mormîntul 8 de la Folteşti 31 , iar
cele de fier printr-un cuţit fragmentar, provenit de la Cîndeşti 32.
Ceramica. Tehnica de prelucrare. Categorii ceramice. Urmînd clasi
ficările deja existente 33, vom deosebi două categorii principale, făcînd
unele precizări şi nuanţări pe baza ceramicii descoperite în săpăturile
noastre de la Tămăoani. Majoritatea ceramicii este de calitate bună şi
fină, confecţionată din pastă compactă, omogenă, avînd ca degresant ni
sip şi cioburi pisate mărunt. Mai ales pasta vaselor cu pereţii subţiri
(ceşti, căni, unele străchini) a fost cu. grijă preparată, aceleaşi vase fiind,
in continuare, cu atenţie modelate şi finisate. Suprafaţa vaselor a fost
bine netezită şi lustruită, de obicei pe ambele feţe. Arderea este destul
de uniformă, pătrunzînd, cu puţine excepţii, toată grosimea pereteljwi:
vasului. În ceea ce priveşte aspectul coloristic, distingem, pe de o parte,
vasele de o culoare deschisă (gălbuie, roşiatică, cafenie), arse în atmo
sferă oxidantă, iar pe de altă parte, vasele de culoare cenuşie, în di
ferite nuanţe, arse în atmosferă reductoare. Majoritatea străchinilor şi
cc:,tilor face parte din această grupă din urmă. Menţionăm, în sfîrşit, o
categorie de străchini, cenuşii în exterior şi negricioase sau chiar negre
în interior, aşezate cu gura în jos în timpul arderii. Cea de a doua mare
categorie o constituie vasele din pastă grosieră, mai puţin compactă şi
omogenă, avîrd ca degresant, alături de nisip şi cioburi pisate, pietriş
(pînă la O, 7 cm diametru) şi, uneori, chiar materiale organice (paie).
Pentru uniformizarea suprafeţei vaselor. sumar netezite, acestea au fost
acoperite, după modelare, cu un înveliş subţire de lut. Chiar şi ace�t
"slip" conţinînd impurităţi, suprafaţa vaselor rămîne, de cele mai multe
ori, aspră, doar în cîteva cazuri putînd fi observate slabe urme de lus
tru. Arderea este, adesea, incompletă, în mijlocul pereţilor vaselor observîndu-se o dungă neagră, mai mult sau mai puţin groasă. Culoarea
vaselor variază de la cafeniu deschis la cenuşiu (uneori negricios) cu
reflexe cărămizii, arderea avînd loc în atmosferă oxidantă imperfectă.
Datorită arderii neuniforme, culoarea variază, sub formă de pete, chiar
pe suprafaţa aceluiaşi vas.
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Formele şi decorul. 1 . Vase în formă de sac. Constituie tipul cel
mai frecvent, confecţionat din pastă grosieră. Pe baza fragmentelor mai
mari, pot fi distinse două variante : A, cu pereţii mai mult sau mai
puţin drepţi în partea superioară (fig. 5 A/ 1) şi B, cu pereţii mai mult
sau mai puţin arcuiţi, de aspect uşor bitronconic, adesea cu margine�
răsfrîntă în afară (fig. 5A/5-7, 9, 1 1- 1 2 ; 6 / 1-3), între cele două variante
existînd si forme intermediare. Decorul acestor vase constă din brîie
simple, aplicate orizontal (fig. 5A/1 ; 8 / 3) 34 sau orizontal şi vertical 35,
din brîie alveolate, aplicate orizontal (fig. 6 / 1 ; 8 /2, 5-6, 9-1 1 ) 36, sau
orizontal şi oblic (fig. 8 / 1 0) şi din şiruri orizontale de alveole 3?. Mai
rar, aceste vase sînt prevăzute şi cu proeminenţe aplatisate 38.
2 . Oale cu marginea dreaptă sau uşor răsfrîntă în afară, buza plată
sau rotunjită şi cu corpul mai mult sau mai puţin arcuit 93.
3. Vase mari cu corpul bitronconic sau bombat şi marginea răl>
frîntă în afară, cu buza îngroşată în parte8! exterioară 40.
4. Ultimul tip, confecţionat din pastă grosieră îl constituie vasele
probabil mai scun de, cu pereţii foatre uşor arcuiţi, s::u marginea plată
şi îngroşată la exterior. Decorul constă dintr-un brîu în relief, orizon
tal, situat sub marginea vasului t, t .
5. O formă frecventă a ceramicii de bună calitate, de cele mai multe
ori cenuşie, o constituie străchinile. Singurul tip atestat este cel cu corpul
tronconic sau uşor arcuit şi marginea înclinată spre interior. O clasifi
care mai detaliată a lor ar fi posibilă numai în funcţie de gradul de în
clinare a marginii şi de modelarea buzei (rotunjită, teşită, subţiată, în
groşată etc.). Unele exemplare sînt neornamentate, altele sînt prevăzute
cu caneluri sau faţete oblice pe margine (fig. 6/5-10) 42.
6. Castroane cu corpul probabil emisferic, umărul destul de bine
marcat şi marginea răsfrîntă în afară, formă reconstituită pe baza unui
fragment, descoperit la Tămăoani (fig. 7 / 1).
7. Ceşti, căni. A . Ceşti cu toarta supraînălţată. corpul scund, eroi
sferic turtit, umărul accentuat şi gîtul relativ înalt, uşor arcuit, cu mar
ginea înclinată în afară (fig. 5B/ 1-3 ; 1 1) t.a. Unele exemplare au avut
fundul cu umbo (fig. 9B/ 1 ; 1 1)''1. Umărul proeminent poate fi orna
mentat cu crestături (fig. 5B/3), faţete oblice sau mici proeminenţe r.5.
Deasupra umărului, la baz gîtului vasului, întîlnim două sau patru linii
orizontale incizate 46. Pîntecul poate fi ornamentat cu o bandă de linii
incizate în ghirlande (fig. 5B/3), cu grupuri de linii oblice incizate, în
clinate spre stînga şi dreapta, obţinîndu-se un decor unghiular (fig. 1 1)
sau cu triunghiuri haşurate, incizate "6a. B. Căni cu fundul drept, corpul
globular, umărul bine marcat, gîtul relativ înalt, cilindric sau uşor arcuit
în afară, şi cu toarta puţin supraînălţată (fig. 10/4 . Acestei categorii
îi aparţine probabil şi fragmentul din fig. 5B/ 4)47. Umărul este subliniat
de fiecare dată, prin una sau două linii orizontale incizate, decorul des
făşurîndu-se imediat deasupra acestora, sub ele, sau în două registre,
deasupra lor şi sub ele. Decorul constă din şiruri orizontale de cercuri
cu tangente, incizate 48, grupuri de linii oblice 49 sau verticale 50, incizate.
·
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3.

Vase de dimensiuni mici, mijlocii şi mari, cu gîtul mai mult sau

mai. puţ�n înalt, cilindric sau uşor arcuit, avind, probabil, corpul globular
ori biL onconic, reprezentate numai prin fragmente (fig. 7 / 3- 1 5) 51. Pe

b<:Ea jumătăţii superioare, reconstituite, a unui vas, descoperit la Vînă
tori (fig. 1 0/3) 52, o parte a acestor fragmente (fig. 7/3, 9, 1 1) 53 poate
fi atribuită cu probabilitate tipului de vas cu corpul bitronconic-pîntecos
alungit, gîtul arcuit şi marginea mai mult sau mai puţin evazată, cu
nos�:ut din cultura Babadag 54. Aceste vase pot fi ornamentate cu incizii
sau dungi adîncite, orizontale, şi prevăzute cu proeminenţe mici 1'9
9 . Vase cu corpul sferic, avînd diametru! maxim la mijlocul înălţi.,.;�
mii, gîtul îngust şi marginea răăsfrîntă în afară (fig. 1 0 /2) 56.
1 0 . Vase pîntecoase, avînd diametru! maxim în partea superioară a
corpului, gîtul larg şi relativ înalt, aproape cilindric, iar marginea uşor
răsfrîntă în afară, tip reprezentat printr-un exemplar întreg, descoperit
în groapa 2 a aşezării de la Tămăoani (fig. 1 0/1) 57. Acest vas, de tip
Belozerka, îşi are o bună analogie în vasul mormîntului 4 de la Vaslui 5d.
1 1 . Forme incerte. Remarcăm, mai întîi, două fragmente, provenite
din vase mai mari, cu pereţii arcuiţi, prevăzute pe pîntec cu torţi din
bandă, dispuse orizontal sau vertical :i!J. Menţionăm, apoi, cîteva frag
mente din mijlocul unor vase, tot de dimensiuni mai mari, cu F v fil
variat, aproape drept sau arcuit, avînd ca element comun existenţa unui
"prag", separînd părţile superioare şi inferioare a vaselor (fig. 8 / 1 , 4, 7),
subliniat, uneori, şi printr-o linie orizontală incizată (fig. 9A/3). În sfîr
şit, un vas, probabil bitronconic, este ornamentat pe diametru! maxim
cu un brîu alveolat orizontal, foarte îngrijit executat, de la care pornesc
la distanţe aproximativ egale, linii drepte verticale, incizate (fig. 3/8).
1 2 . Forme nedeterminate. Menţionăm aici cîteva fragmente cera
mice care merită atenţie mai ales datorită decorului lor. Întîlnim, astfel,
linii incizate orizontale, verticale, arcuite, în ghirlande, în zigzag, adesea
liniile orizontale fiind combinate cu celelalte motive menţionate (fig.
9A/ 1-2, 4-5) 6°. Uneori, motivele incizate au fost încrustate cu alb 61. La
Tămăoani, pe cîte un fragment ceramic, apar şi caneluri orizontale, pa
ralele (fig. 9A/6), respectiv dungi înguste, orizontale, lustruite (fig. 9A/7).
Pe ceramica asezării de la Vînători se mai întîlnesc si linii orizontale
combinate cu triunghiuri haşurate 62, linii incizate sau dungi adînci te,
orizontale, asociate cu şiruri orizontale de cercuri concentrice 63, linii ori
zontale sau orizontale şi arcuite, incizate, în asociere cu şiruri de cercuri
concentrice, cu tangente simple sau duble, incizate - motive ornamen.,
tale neatestate la Tămăoani (cf. fig. 12-13) .
Originea ş i evoluţia. Stabilind existenţa unui orizont hallstattian
timpuriu cu ceramică incizată în sudul Moldovei, B. Hănsel a lăsat pe
seama cercetărilor viitoare să precizeze, dacă aceste descoperiri repre
zintă, într-adevăr, un grup aparte sau numai un fenomen marginal ai
culturii Babadag timpurii 65. Chiar dacă descoperirile s-au înmulţit, în
t !'ucîtva, în ultima vreme, nici astăzi nu sîntem în măsură să dăm u n
răspuns hotărît la această întrebare. M. Brudiu nu ezită să atribuie deshttp://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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coperirile sale d e la Vînători, c a ş i aşezarea de la Tămăoani, fazei Ba
badag I 66. Această atribuire, bazată pe unele forme de vase şi motive
ornamentale fără îndoială comune sau apropiate (tipurile 5, 7 A, 7B, 8,
cea mai mare parte a decorului incizat) 67, nu poate fi, însă, pe deplin
convingătoare pînă cînd nu vom cunoaşte mai bine conţinutul însuşi al
fazei Babadag I. Este clar, pe de altă parte, că nici puţinele descoperiri,
care pot fi atribuite astăzi grupului cu ceramică incizată din sudul Mol
dovei nu prezintă un aspect unitar. Comparînd numai ceramica celor
două aşezări mai bine cercetate, Tămăoani şi Vînători, vom consta'ta"
alături de elementele comune, şi deosebiri semnificative (cf. fig. 1 2-13).
Ni se pare relevant, mai ales, prezenţa la Vînători a ceramicii tipice
Babadag I , ornamentată cu �iruri de cercuri concentrice cu tangente
incizate, specie ceramică neinden tificată la Tămăoani. Întrucît o deose
bire regională este, p: ·actic,exclusă, ori admitem că la Vînători este vorba
de "importuri" care - dintr-un motiv sau altul - lipsesc la Tămăoani,
ori, mai degrabă, ne putem gîndi la o oarecare diferenţiere cronologică,
cele două aşezări marcînd, în acest caz, două momente succesive în
constituirea culturii hallstattiene timpurii din regiunea Dunării de Jos.
Acest proces din urmă, departe de a fi clarificat, este conceput, în
stadiul actual al cercetărilor, ca o sinteză culturală la care participă, pe
de o parte, fondul local de la sfîrşitul epocii bronzului, componeni,a;
principală constituind-o, p e dl' altă parte, cea de tip Insula Banului
(sau Insula Banului-Meri), prin care sînt transmise atît unele elemente pre
luate din cultura Zuto Brdo - Gîrla Mare {cercurile concentrice, de
pildă), cît şi altele, originare din grupele hallstattiene timpurii din Ba
nat şi Crişana lill. În ceea ce priveşte fondul local anterior, se consideră
că în cultura Babadag nu pot fi surprinse elemente de tradiţie Noua
sau Coslogeni 69. În ultimul d ec e n iu şi jumătate s-a în cercat, în schimb,
să se contureze {deocamdată mai mult pe baza unor descoperiri spora�
dice) un aspect cultural, numit iniţial "P1 ·ebabadag", apoi Sihleanu, prin
care s-ar· fi integrat în cultura Babadag anumite elemente moştenite
din epoca bron zului, în special din ceramica culturii Monteoru {ghir
lande, triunghiuri haşurate, benzi de linii paralele, orizontale sau un�
ghiulare etc., realizate prin incizie) 70. Din această perspectivă, aşezarea
de la Tămăoani (ca şi necropola de la Folteşti), caracterizate printr-o
ceramică cu un decor gen Sihleanu, par a fi anterioare sau, în orice
caz, ceva mai timpurii faţă de aşezarea de la Vînători în care, alături
de specia ceramică amintită, apare şi cea tipică Babadag I, pusă pe
seama componentei Insula Banului 7 1 • Între sudul Moldovei şi zona Por
ţilor de Fier au existat, însă, şi contacte directe, după cum ne dovedeşte
un fragment de toartă, ornamentată cu şiruri de cercuri cu punct cen
tral, de tip Insula Banului, descoperit în 1 966 Ia Vînători, în aceea!şi
zonă în care s-au efectuat săpăturile din anul 1 979 (sectorul A) 72. În
lămurirea genezei Hallstattului timpuriu de la Dunărea de Jos ar fi
deosebit de important dacă am putea data aceste contacte încă în pe
rioada corespunzătoare fazei Babadag I 73, dar atestarea la Vînători şi a
unor descoperili de tip Babadag II-Cozia 74 ne îndeamnă la pruden.ţă.
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Rămînînd la problemele de cronologie, datele stratigrafice arată clar
că orizontul cu ceramică incizată din sudul Moldovei se situează între
sfîrşitul culturii Noua şi începutul fazei Babadag II, respectiv al grupu
lui Cozia. Astfel, în necropola de la Folteşti, sub mormîntul 7, a fost
descoperită o groapă atribuită culturii Noua 75, iar în anumite sectoare ale
aşezării de la Vînători nivelul hallstattian timpuriu cu ceramică inci)..
zată suprapune urmele de locuire ale aceleiaşi culturi 76. La Ci!n def;ti,
însă, între stratul Noua şi cel cu ceramică incizată, atribuit fazei Ba
badag I (tîrzie) se interpune un nivel de locuire aparţinînd grupului
Corlăteni 77. In sfîrşit, la Vînători, cel puţin în unele sectoare ale aşe
zării, nivelul cu ceramică incizată este suprapus de urme de locuire
aparţinînd unui aspect mixt, Babadag II-Cozia 78, prezent şi în alte
locuri din zonă 79. Datele stratigrafice nu exclud, prin urmare, posibili
tatea existenţei celor două etape, propuse mai sus, în evoluţia grupului
cu ceramică incizată. Prima (Folteşti, Tămăoani) ar putea fi datată: la
începutul Hallstattului, în răstimpul corespunzător nivelului de tip Cor
lăteni de la Cîndeşti, iar cea de a doua (Vînători, Cîndeşti) în vremea
fazei Babadag I (atribuit, în general, etapei Ha A2) so.
Este dificilă stabilirea unei cronologii mai fine a descoperirilor atri
buite orizontului cu ceramică incizată din sudul Moldovei. Cuţitul de
bronz, descoperit în groapa 2 de la Tămăoani 8 1 , avînd analogii mai mult
sau mai puţin apropiate ca formă şi decor, în depozitele unui interval
mai lung (BD - Ha B l ) 82 , nu poate oferi o datare mai exactă. Vasul
de tip Belozerka, descoperit în aceeaşi groapă, atestă, în schimb, nu nu
mai contacte cu stepele nord-vest pontice S:l, dar, prin analogia perfectă
cu vasul mormîntului 4 al necropolei de la Vaslui 8\ pare a constitui o
verigă de legătură cu grupul Corlăteni timpuriu şi, totodată, un argu
ment în plus pentru datarea aşezării de la Tămăoani la începutul Hall
stattului.
Conturarea, în ultimul deceniu, a unui orizont cu ceramică incizată
în sudul Moldovei contribuie, fără îndoială, la o mai bună înţelegere a
genezei Hallstattului la Dunărea de Jos. Incercarea noastră de a deo
sebi două etape în acest proces ridică, desigur, noi probleme. În ceea ce
priveşte prima etapă (care ar putea fi numită Tămăoani), va trebui
urmărit cu atenţie, în ce măsură este ea, într-adevăr, rezultatul "hall'
stattizării" acelui fond local de tip Sihleanu, încă prea puţin cunoscut ;
care este aria în care s-a manifestat acest fenomen ; ce rol le revi:ne,
eventual, în desfăşurarea acestui proces, unor grupe cu ceramica cane,_
lată, dej a formate ? În privinţa celei de a doua etape (care ar putea fi
numită Vînători), în primul rînd va trebui lămurit dacă ea este identică
sau numai contemporană cu faza Babadag I ? De răspunsul la această
întrebare depinde, în bună măsură, şi clarificarea originii grupului Cb
zia : s-a format el pe baza unui fond propriu cu ceramică incizată, echi
v alent (dar nu identic) cu faza Babadag I, avînd, astfel, o evoluţie i:O 
dependentă încă de la începutul Hallstattului, sau cele două grupe cu
ceramică imprimată, Babadag II şi Cozia, urmează aceleiaşi faze, Baba
clag I, avînd însă o evoluţie diferită ?
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rile de salvare de la Vaslui, Materiale, 8, 1962, p. 89-101 ; ANDRONIC 1982 : Al.
Andronic, Descoperirile traco-geto-dacice d e la Vaslui, Cercetări Istorice, 12-13,
1981-1982, p. 1 1 7-126 ; BRUDIU 1 970 : M. Brudiu, Cercetări perieghetice în sudul
Moldovei, Materiale, 9, 1970, p. 51 1-528 ; BRUDIU 1980 : M. Brudiu, Rezultatele
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1964 : S. Morintz, Quelques problemes concernant la periode ancienne du Hallstatt
au Bas-Danube a la lumiere des fouilles de Babadag, Dacia, NS, 8,) 1964, p. 101-118 ;
MORINTZ 1971 : S. Morintz, Probleme ale Hallstattului timpuriu lin zona istro
pontică in lumina cercetărilor de la Babadag, Peuce, 2, 1971, p. 19-25 ; MORINTZ
1 977 : S. Morintz, Probleme privind originea tracilor în lumina cercetărilor arheo
logice, Revista de Istorie, 30, 1977, 8, p. 1465-1488 ; MOSCALU 1983 : E. Moscalu,
Ceramica traco-.getică, Bucureşti, 1983 ; MOSCALU, BEDA 1979 : E. Moscalu, C.
Beda, Noi cetăţi traco-getice, Cercetări Arheologice, 3, 1979, p. 361-373 ; PETRESCU
D IMBOVITA 1953 : M. Petrescu-Dîmboviţa, Cercetări arheologice în aşezarea din
prima epocă a fierului de la Tămăoani, SCIV, 4, 1953, 3-4, p. 765-778.

1 Petrescu-Dîmboviţa 1953.
2 Hănsel 1976, 1 , p. 144-147.
f
3 Aşezarea de la Tămăoani se află pe două promontorii făcînd parte din
terasa inferioară a Prutului, separate printr-o virogă (formată probabil ulterior) .
In anul 1949, în cadrul şantierului arheologic Stoicani, pe primul promontoriu au
fost săpate două şanţuri, descoperindu-se cinci gropi, iar pe cel de al doilea
promontoriu, aflat l a sud de primul, s-a săpat un al treilea şanţ, fâră să se des
copere vreo groapă (Petrescu-Dîmboviţa, 1953, p. 766-767, 769, fig. 1-2). Primul
promontoriu (numit "La Chisc") este mărginit la nord şi sud/ de ripe, iar la est
coborînd î n pante mai line spre lunea Prutului. Pe marginea de vest a prompn
toriului se află case şi grădini, printre care trece o uliţă ce dă în şoseaua Galaţi
Bîrlad. Jumătatea răsăriteană a promontoriului. respectiv a aşezării, a fost com
plet distrusă de . o lutărie, exploatată cu mij loace mecanice. Restul suprafeţei
promontoriului, între grăd ini şi lutărie, a servit drept loc de depozitare a gu
noiului satului, îngreuind cercetările noastre. Aşezarea a mai fost deranjată c u
numeroase gropi î n timpul primului război mondial, cînd locul a fost folosit ca
cimitir de cai. Pe acest promontoriu au fost săpate, in 1975, patru şanţuri (nr.
4-7) şi o casetă, în care a u fost !descoperite şi cerc,etate integral opt gropi (nr.
6-9 , 13-16). Atît şanţurile cît şi gropile au fost numerotate în continuarea celor
săpate în 1949. In Ş7 şi în cas. 1 a fost intersectat unul din şanţurile săpate in
1949 (fig. 1, sus ; fig. 2-3). Pe promontoriu! învecinat, l a sud, au fost săpate două
şanţuri (nr. 8 : 16 X 1 m, orientat ESE 1 1 5° - VNV 295° ; nr. 9 : 40 X 1 m, orien
tat ESE 1 1 3° - VNV 293°), descoperindu-se patru gropi (nr. 10-12, 17 : fig. 4).
Nu a putut fi surprinsă nici-o locuinţă, iar în stratul d e cultură, ca şi in gropi,
de altfel, (cu excepţia gr. 13-14, relativ bogate), au �ost descoperite doar puţine
materiale arheologice (ceramică, fragmente de lipituri, oase de animale). Toate
acestea indică o locuire puţin intensă, constatare valabilă cu deosebire pentru
promontoriu! aflat la sud de "Chisc".
Necropola d e înhumaţie de la Folteşti, descoperită in 1972 cu ocazia săpă
turilor efectuate în aşezarea culturii cu acelaşi nume, este situată pe terasa in
ferioară a Prutului, puternic fragmentată de rîpe. In timpul campaniilor din 1972197:3 au fost descoperite aici opt morminte (săpături inedite M. Petrescu-Dimboviţa
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şi M. Dinu). Reluind cercetările în anul 1975, pe promontoriu! "Ruptura IV" a
fost descoperit cel de al 9-lea mormînt (fig. 1, jos ; fig. 1 1).
4 Brudiu 1980, p. 398-400, fig. 1-3 ; Brudiu 1981.
5 I. T. Dragomir, Materiale, 9, 1970, p. 507, fig. 5/2. In acelaşi sens : idem,
Carpica, 11, 1979, p. 152. D escoperirea nu este atribuită Hallstaitului timpuriu
nici în lucrările recente ale autorului. Cf. Mousaios, 1981, p. 1 7-24 ; Dragomir 1983.
6 Brudiu 1970, p. 518, fig. 7/10 ; 8/8, 10.
7 C.Ambrojevici, R. Popovici, Dacia, 9-10, 1941-1944, p. 1 1 6-118, fig. 2.
8 A. Vulpe, Dacia, NS, 9, 1965, p. 132, nr. 44. După A. I . Meljukova, SA,
1972, 1, p. 66, în zona Cernăuţilor nu se poate vorbi de prezenţa culturii Basa
rabi ci numai de elemente de tip Basarabi, care apar într-un mediu local, "pre
scitic".
9 I. T. Dragomir, Materiale, 6, 1959, p. 453-454, 460, fig. 5/4-5 ; Materiale, 7,
1961, p. 152, 155, fig. 2/3 ; 4 . Dragomir 1983, p. 84, atribuie aceste descoperiri
culturii Babadag, fără precizarea fazei.
10 Cf. nota 3. In legătură cu nezultatele săpăturilor din anii 1972-1973 am
avut prilejul să consultăm comunicarea semnată de M. Petrescu-Dîmboviţa şi
M. Dinu, Necropola hallstattiană timpurie de la Folteşti-Ruptura, prezentată la
Sesiunea ştiinţifică a Universităţii "Al. 1. Cuza", Iaşi, octombrie 1974.
11 Printre descoperirile atribuite culturii Babadag (Dragomir 1983, p. 87, fig.
5), se remarcă mai multe fragmente ceramice (în special ceşti), ornamentate cu
motive incizate (ibidem, fig. 5/2-7, 10, 12).
12 Nivelul de locuire la care ne referim corespunde, după opinia cercetăto
rilor obiectivului, sfîrşitului fazei Babadag 1 sau unei etape intermediare între
fazele Babadag 1 şi "Babadag II-8toicani-Cozia". Oricum, decorul caracteristic
al ceramicii descoperite aici fiind cel incizat, iar ornamentul imprimat necunoscut,
avem toate motivele să atribuim acest nivel de locuire orizontului hallstattian
timpuriu cu ceramică incizată. Este de remarcat faptul că acest nivel suprapune
un alt nivel hallstattian timpuriu, de tip Corlăteni, care, la rîndul său, urmează
după un strat aparţinînd fazei II a culturii Noua. Cf. Florescu 19e3, p. 74-76.
Informaţii suplimentare de la M. Florescu, pentru care mulţumim şi pe această
cale.
13 Săpături inedite C. Iconomu, prin amabilitatea căruia am putut studia
unele materiale, aflate în colecţia Muzeului de Istorie a Moldovei. Ne-au atras
atenţia cîteva fragmente de ceşti, cu analogii in aşezarea de la Tămăoani.
1 4 Cf. N. Harţuche, Istros, 1, 1980, p. 302, hărţile 3-4.
15 Florescu 1983, p. 75-76.
17 Petrescu-DimboTiţa, 1953, p. 766. Aceste observaţii au fm,t confirmate şi
in c,ursul cercetărilor noastre.
18 Brudiu 1980, p. 398. ln raport nu se publică nici un profil. Grosimea de
1,20 m include, poate, şi adincimea; gropilor.
19 Ibidem, p. 398-399.
20 Petrescu-Dimboviţa 1953, p. 776.
22 Brudiu 1980, p. 398-399.
23 Petrescu-Dimboviţa 1953, p. 766-767, 769, fig. 1-2.
24 Petrescu-Dimboviţa 1953, p. 769 ; Brudiu 1980, p. 398 ; Florescu 1985. p. 75.
25 Cf. nota 10.
26 O excepţie constituie morm. 8, dublu, care conţinea şi un schelet în poziţie chircită, culcat pe partea dreaptă. Cf. nota 10.
27 Petresc.u-Dîmboviţa 1953, p. 767, 769, fig. 1-2 ; 7/1-2 ; 8/ 1, 3-4, 6.
28 Ibidem, p. 776, fig. 8/5.
29 Ibidem, p. 774, 776, fig. 8/1-4.
30 Ibidem, p. 776, fig. 8/6.
31 Este vorba de trei butonaşi şi un capăt \:le verigă. Cf. nota 10.
32 Informaţie M. Florescu.
33 Publicînd săpăturile de la Tămăoani din anul 1949, M. Petrescu-Dimbo
viţa ( 1 953, p. 769) a d eosebit două categorii de vase : din pastă de calitate bună,
respectiv grosieră. M. Brudiu (1980, p. 399), în raportul privind cercetările de la
\'înători, distinge trei categorii ceramice : fină, bună şi grosieră.
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34 Cf. şi Petrescu-Dîmboviţa 1953, fig. 5/10.
35 Ibidtm, fig. 5/1 1 . In text (p. 773) decorul acestui fragment cerarnic (re
dat de noi în fig. 12/2) este prezentat drept brîu alveolat, aplicat orizontaJ. şi ver

tical. Pe desen nu se observă 'decît o singură crestătură (alvoolă ?), aplicat pe ra
mura verticală a brîului.
36 Cf. şi Petrescu-Dîmboviţa 1953, fig. 5/8-9.
37 Ibidem, fig. 6/2.
38 Ibidem, fig. 6/ 1 .
39 Ibidem, p. 773, fig. 6/3-5.
40 Ibidem, fig. 6/7.
41 Ibidem, fig. 6/6.
42 Cf. şi ibidem, p. 771, 773, fig. 4/6-12, 15 (Tămăoani) ; Brudiu 1980, p. 399,
fig. 1/6 ; 2/6, 8 (Vînători).
43 Cf. şi Petrescu-Dîmboviţa 1953, fig 3/1-2 ; 4/1, 14 ; Brudiu 1981, fig. 3/2.
44 Cf. şi Petrescu-Dîmboviţa 1953, fig. 3/8.
45 Ibidem, fig. 3/2.
46 Ibidem, fig. 3/2 ; 4/14 ; Brudiu 1980, fig. 1/8 ; Brudiu 1981, fJg. 3/2.
46 a Brudiu 1981, fig. 3/2.
47 Ibidem, fig. 3/8 ; 4/1, 3, 5. Acestui tip îi aparţin, poate, şi fragmentele
:eramice publicate la Petrescu-Dimboviţa 1953, fig. 3/7 ; 4/2, 5 .
48 Brudiu 1 9 8 1 , fig. 3/8 ; 4/3.
49 Ibidem, fig. 3/8 �decorul are aspectul unor triunghiuri haşurate) ; 4/1 , d-5 ;
eventual şi Petrescu-Dîmboviţa 1953, fig. 4/5.
50 Petrescu-Dîmboviţa 1953, fig. 4/2.
51 Cf. şi Petrescu-Dîmboviţa 1953, fig. 3/3-6, 13-17.
52 Brudiu 1980, fig. 1/1.
53 Cf. şi Petrescu-Dimboviţa 1953, fig. 3/3, 14, 16.
54 Morintz 1964, fig. 3 ; 6/5. Acest tip de vas apare Şl m aşezarea hallstattiană
de la Stoicani. Cf. M. Petrescu-Dimboviţa, Materiale, 1, 1953, p. 135. fig. 60/1-2.
55 Brudiu 1980, fig. 1/1. Aceluiaşi tip îi aparţine, eiVentual, şi fragmentul
ceramic publicat la Petrescu-Dimboviţa 1953, fig. 3/8.
56 Petrescu-Dimboviţa 1953, p. 767, 771, fig 7,2. Poate aceluiaşi tip ii aparţine
şi fragmentul reprodus de noi in fig. 6/4.
57 Petrescu-Dimboviţa 1953, p. 771, fig. 7/1 . După autor, aceluiaşi tip ii aparţine şi fragmentul ceramic reprodus in fig. 3/12 din lucrarea menţionată.
58 Andronic 1962, p. 91, fig. 4/1
Andronic 1982, p. 120, fig. 6/3.
59 Petrescu-Dimboviţa 1953, fig. 4/4 ; 5/ 1.
60 Cf. şi Petrescu-Dimboviţa 1953, fig 4/13 ; 5/2 (Tămăoani) ; Brudiu 198 1 , fig.
3/ 1 ; 4/2, 4 (Vînători). Linii incizate orizontale , asociate cu linii arcuite, oblice sau
in zigzag, de asemenea incizate, apar şi pe unele fragmente ceramice, descoperite
la Suceveni. Cf. Dragomir 1983, fig. 53-4, 6-7, 10.
61 Petrescu-Dîmboviţa 1953, p. 773, fig. 4/ 1 3 ; 5/2.
62 Brudiu 1981, fig. 3/4.
63 Ibidem, fig. 3/5, 7.
64 Ibidem, fig. 4/6-7.
65 Hănsel 1971, 1, p. 146.
66 Brudiu 1980, p. 398-400 ; 1981, p. 531-533.
67 Compararea ceramicii 1d:e la Tămăoani şi Vînători, pe de o parte, şi faza
Babadag I, pe de altă parte, v. şi la Hănsel, 1976, 1 , p. 144-146.;'
68 Morintz 1964, p. 1 10-1 1 1, 1 14-1 18 ; 1971, p. 21-23 ; 1977, p. 1482 ; Idem, Con
tribuţii arheologice la istoria tracilor timpurii, 1, Bucureşti, 1978, p. 160 ; S. Mo
rintz, P. Roman, SCIV, 20 , 1969, 3, p. 420-422 ; E. Moscalu, Thraco-D acica, 1, 1976,
p. 85-86 ; Moscalu 1983, p. 1 3, 1 54-156 ; Moscalu, Beda , 1979, p. 376, 378 ; Brudia
�
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1981, p. 531-535. In legătură c.u evoluţia şi cronologia grupului Insula Banului a
se vedea şi T. Musca, Apulum, 18, 1980, p. 67-75.
69 S. Morintz, N. Anghelescu, SClV, 21, 1970, 3, p. 412-413 ; Morintz 1971, p. 22.
70 Cf. notele 68-69 şi F. Anastasiu, N. Harţuche, Danubius, 1 , 1967, p. 19, 21 ;
N. Harţuche, în Zilele culturii brăilene. Comunicări şi referate, 1970, p. 25-26 ;
idem, Pontica, 5, 1972, p. 70-73 ; idem, SCIV, 24, 1 973, 1, p. 23-25 ; idem, Istros, 1 ,
1 9 8 0 p. 302 329-330 332 ; N. Harţuche, F. Anastasiu, Catalogul selectiv al colecţiei d e
arheologie a Muzeului Brăilei, Brăila, 1976, p . : 1 8 , 177-180, nr. 361-370 ; idem, Istros,
1, 1980, p. 95-96 ; Al. Oancea, Cercetări Arheolo.gice, 2, 1 976, p. 225 ; N. Harţuche,
Istros, 2-3, 1981-1983, p. 70.
71 In această ordine de idei mai merită să fie remarcat faptul că în timp
ce la Tămăoani (c.a şi la Vînători, fireşte) este prezentă ceramica specific hallstat
tiană (ceşti cu umărul faţetat, străchini cu margiea înclinată spre interior şi or
namentată cu faţete sau caneluri oblice etc.), asemenea vase nu au fost încă des
coperite în necropola de Folteşti. Dar, avînd în vedere numărul mic de morminte,
cercetate pînă acum, ca şi inventarul sărăcăcios, ne abţinem, 1deocamdată, să tra
gem vreo concluzie de ordin cronologic.
7 2 Brudiu 1970, fig. 5/3 (atribuit culturii Basarabi) ; Hănsel 1 971, 1 , p. 144,
atribuie, just, acest fragment culturii Insula Banului. Este posibil ca şi un alt
fragment, de strachină, ornamentat cu un şir de S-uri înlănţuite pe margine (Bru
diu 1970, fig. 6/1), atribuit culturii Basarabi, să aparţină culturii Insula Banului.
Cf. şi Brudiu 1981, p. 533.
73 Brudiu 1981, p. 533.
74 Informaţie de la M. Florescu care a efec.tuat săpături la Vînători (inaiP.te
de cercetările lui M. Brudiu) şi care a avut amabilitatea să ne arate unele ma
teriale.
75 Cf. nota 10.
76 Informaţie M. Florescu.
Cf. nota 12.
78 Cf. nota 74.
79 \Problema acestui aspect mixt este discutată în capitolul II I. 4 al tezei
noastre de doctorat. Cf. şi A. Lâszl6, Hallstattul timpuriu şi mijlociu pe teritoriul
Moldovei. Rezumatul tezei de doctorat, I aş i , 1985, p. 1 3-14.
8 0 Morintz 1964, p. 1 1 6 ; E. Zaharia, S. Morintz, SCIV, 16, 1965, 3, p. 458 ;
Morintz 1 9 7 1 , p. 24 ; 1 977, p. 1483 ; Hănsel 1976, l, p. 1 32-133. Un alt punct de
vedere v. la Moscalu, Bed,a 1 979, p. 376, 378 ; Moscalu 1 983, p. 155-156.
8 1 Petrescu-Dlmboviţa .1953, p. 776, fig. 8/6. Hănsel 1976, 1 , p. 145-146, este
de părere că această piesă, c.are are analogii în orizonturile I-III de depozite (după
cronologia sa) se apropie cel mai mult de bronzurile de la Sîmbăta Nouă I, pe
care le consideră hotărîtoare pentru datarea frazei Babadag I . In felul acesta, au
torul datează a)ezarea de la Tămăoani pe la (sau după) 1100 î.e.n. A. Vulpe, Re
vista d e Istorie, 32, 1979, 1 2, p. 2388, arată, însă, că relaţia intre f1aza veche a
culturii Babadag şi depozitul de bronzuri de la Sîmbăta Nouă I este o pură supo
ziţie. Melj ukova, 1979, p. 35, considerin1d . cuţitul drept un tip transilvănean, se
mulţumeşte să afirme că acesta nu poate fi datat mai tirziu de sec. VIII î.e.n.
82 Cf. M . Petrescu-Dîmboviţa, DepoziteZe de bronzuri din România, Bucureşti,
1 977, pl. 73/ 1 1 : Băleni ; 88/8 : Ulmi (B D) ; 1 18/4 ; Biharia ; 189/8 : Suseni ; 200/10 :
Şpălanca II ; 213/21-22 : Vioara de Sus (Ha Al) ; 286/10 : Căpuşu de Cîmpie ; 288/ 1 0 :
Daci a (Ha A 2) ; 3 1 5/ 1 2-13 : Săcueni ; 318/12 : Sîg ; 328/ 3, 6 : Şpălanca I (Ha B 1 ) .
V. şi pl. 76/1 a-12 a : Băleni, brăţări ornamentate. In legătură c u analogiile din
Europa Centrală a se vedea J. Rihovsky, Die Bedeutung der măhrischen Bron.!
zemesser fur die Chrono lo.gie der jii.ngeren und spăten Bronzezeit (1. cehă cu re-.
zumat in 1. germană), Praha, 1 972, p. 80-84 şi pl. 2/'1 ; 7/6 ; 8/9 ; 9/9 ; 1 0/ 2 ; 1 1 / 4 :•
12/2 ; 1 1/4 ; 1 2/2-3, 5-6 (B D-Ha B 3).
8 3 Meljukova 1979, p. 35.
84 Cf. nota 58.
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UBER DEN FRUHHALI.STATTZEITLICHEN "HORIZONT" MIT
RITZVERZIERTEN KERAMIK AUS DEM SUQEN MOLDAUS
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(Zusammenfassung)
Den Begriff Tămăoani-Gruppe wurde in der Fachliteratur von B. Hănsel ein
gefUhrt, fUr die Bezeichnung des friihhallstattzeitlichen Horizontes ritzverzierter
Keramik aus der Mol'dau, der hier der Cozia-Gruppe mit stempelverzierter Kera
m i k (etwa X-IX Jh. v.u.Z.) vorangeht. Wir behandeln dasselbe Problem , dabei
?.iehen wir die neueren Entdeckungen hinzu, wobei wir unsere Ausgrabungen, die

im .Jahre 1975 in der Siedlung von Tămăoani und in dem Grăberfeld von Folteşti
(Abb. 1-9, 1 1-12) vorgenommen wurden, einbeziehen. Ungleich Hănsels, der wegen
i'.1angel geniigender Daten die Tămăoani-Gruppe bloss als eine keramische Fun
gruppe behandelte, versuchen wir so weit wie măglich alle Kenzeichen hinzuzie
l'en, die eine Kulturgruppe definieren kănnen : 'cl as Verbreitungsgebiet, die Sied
l ungen, die Bestattungssitten, den Fundstoff, d en Ursprung und die Entwicklung.
Aus den von I-Hinsel in diese Gruppe eingenommenen Entde�kungen, schlos
sen wir die von Rogojeni, Brăhăşeşti, Tinţeni-Herţa und Cavadineşti (als unsichere
oder anderen Epochen zugehărende) aus ; so werden nur die von Tămăoani un!d
Vînători genannt. Zu diesen kănnen wir heute noch das Grăberfeld · von Folteşti,
ein Teil der Keramik der hallstattzeitlichen Siedlung von Suceveni, die Fri.ihbaba
dag-artig,e Wohnspuren von Cîndeşti und vielleicht einige, in der Siedlung von
Brădiceşti entdeckte Keramikfragmente, hinzuftigen. Dem Sta'�um der Forschung
entsprechend, begrenzt sich das Verbreitungsgebiet der untersuchten Gruppe haupt
'iăchlich auf den Si.iden Moldaus.
Auch wenn sich die Entdeckungen, die der Tămăoani-Gruppe zugeschrieben
werden konnen, vermehrten, wollen wir noch ni�t aussagen, dass die Funde eine
selbstăndige Gruppe bilden ader bloss ein Randphănomen der Fri.ihbabadag-Kultur.
Sicher ist, dass auch die bekannten Funde kein einheitliches Bild ergeben. Nur
die Keramik der beiden mehr untersuchten Siedlungen von Tămăoani und Vînă
tori vergleichend, bemerken wir nebst den entsprechenden Elementen auch wich
tige Unterschiede (vgl. Abb. 12-13). Das Auftauchen in Vînători der typisch Ba
badag I-Keramik, die mit Reihen konzentrischer Kreise mit eingeritzten Tange;1tcn
\·erziert ist, scheint uns wichtig zu sein. Diese Art von Verzierung fe> :t :n Tăm:t-
oani ; die Keramik 'dieser Siedlung ist hingegen sehr &hnlich der Eeramik vom
Typ Sihleanu, die, zugegeben, weniger bekannt ist. Man kann also annehmen , dass
d i e beiden Siedlungen zwei nacheinanderfolgende Momente in der Entwicklung
der fruhhaUstattzeitlicher Kultur an der Unteren Donaugegend bezeic,hnen. D�e
stratigraphischen Beobachtungen (in Folteşti, Vînători und Cîndeo;;ti) schliessen die
Măglichkeit der Existenz beider Etappen nicht aus. Die erste (Tămăoani, Folteşti)
kănnte gleich nach der Noua Kultur datiert, in dem Zeitraum des Wohnniveaus
\·om Typ Corlăteni aus Cîndeşti, wăhrend die zweite (Vînători, Cinde-;;t :) in d er
Zeit der Babadag I Phase, die der Existenzperiode der Cozia-Gruppe (dementspre·
chend der Babadag Il Phase) vorangeht.
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VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN

1. Die Siedlung von Tămăoani - "La Chisc" (oben) und ldas Grăberfeld von Folteşti - "Ruptura IV" (unten). Die Ausgrabungen im Jahre 1975. Grundriss.
2. Tămăoani
1975. Die Gruben 6-9. Gundriss und Profil.
-

3. Tămăoani

4. Tămăoani -

1975. Die Gruben 13-16. Grundriss und Profil.
1975. Die Gruben 10-12, 17. Grundriss und Profil.

5. Tămăoani
6. Tămăoani
7. Tămăoani

1975. Topfe un'd sackf6rmige Gefăsse (A). Tassen, Schalen (B).
1975. Grobkeramik (1-4). Schiisseln (5-10).
1975. Gefăssfragmente aus guter und feiner Paste.

-

-

-

-

8. Tămăoani - 1975. Gefăssfragmente.
9. Tămăoani - 1975. Gefăssfragmente (A). Gefăssboden (B).
10. In der Siedlungen von Tămăoani (1-2, nach M. Petrescu-Dimboviţa) und Vînă-

tori (3-4), nach M. Brudiu) entdeckte Gefăsse.
1 1 . Folteşti
1975. Das Grab 9. Grundriss (oben) und Beigabe (unten).
12. Die Verzierungen !d� r Keramik der Siedlung von Tămăoani.
13. Die Verzierungen der Keramik der Siedlung von Vînători.
-

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

79

GRUPUL TAMAOANI

o o t ec ă

rzz s ă păt ur.:J
� d trc n • c� crăLro

_!
-

!97 ]

ec e nt

,.
1

'

' #
--

_

_ _

_

.

--------------

- - - ). ��
'

-

-� . - �
� - ;� :r
-jJ r:! U-�'

","' -

_

10

_ _ _ _

_

_

"\
..•

-

1 ·
,'
c=
c::=
r==
1

-

1

$. 17

1
şft)
fill
Ş Il1

ş lf

-E

)

,

�
<;1.---���;..-:�·�.L....,, [ti�
:!!l
�
1
1

�

Folt Q s t ,

_

-

d r lJ m

ş •o�
$. 1!)
s u
c=·
$. 1j;l
c:=..
-sJtJ
r=== •
c
:._ ____i_J�

�

-

O

2

j
t.

�

!!��� �
Fig. 1 Tămăoani - La Chisc (sus) ; Folteşti-Ruptura IV (jos).
Planul general al săpăturilor din anul 1975.
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Fig. 2. Tămăoani - 1975. Şanţul 4 şi caseta 1, gropile 6-9. Plan şi profil. 1 sol
vegetal, 2 sol deranjat, cu gunoi, 3 pămînt milos, 4 deranjament recent, 5 strat
de cultură hallstattian, 6 umplutura gropilor, 7 pămînt cenuşos de umplutură.
8 sol viu, 9 fund şi perete de groapă, ars.
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Fig. 3. Tămăoani - 1975. Şanţurile 5-7, gropile 13-16. Plan şi profiL
1. sol vegetal, 2 sol deranjat, 3 strat de cultură halstattian, 4 umplutura
gropilor, 5 depunere de pămînt argilos, 6 pămînt negru de umplutură,
7 pămînt cenuşos de umplutură, 8 cenuşă, 9 pămînt milos, 10 sol viu,
11 fragmente de chirpici.
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Fig. 4. Tămăoani
1975. Şanţurile 8-9, gropile 10-12, 1 7. Plan şi profil.
1 sol vegetal, 2 strat de cultură hallstattian, 3 umplutura gropilor, 4 pămînt
'de umplutură c.enuşos, 5 cenuşă, 6 depunere de pămînt argilos,
7 sol viu, 8 urme de arsură.
-
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Fig. 5. Tămăoani - 1975. Borcane şi vase in formă de sac (A). Ceşti (B).
A. 1, 3, 11 : Ş. 7 ; 2, 5, 8 : gr. 14 ; 4 : Ş. 9 ; 6, 9-10 : gr. 13 ; 7 l cas. 1 ;
12 : Ş. 5. B. 1-3 : gr. 14 ; 4 : Ş. 7.
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Fig. 6. Tămăoani
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Fig. 8. Tămăoani - 1975. Fragmente de vase cu umărul marcat printr-un "prag".
(1, 4, 7). Fragmente ceramice ornamentate cu brîu alveolat (2, 5-6, 8-11) şi cu
brîu simplu (3) . 1, 5-7 : Ş 7 ; 2: i gr. 15 ; 3 : gr, 14 ; 4 : Ş 4 ; 8 : cas. 1 ; 9 :
Ş 5 ; 10-11 : gr. 13.
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2

3

4

Fig. 1 0 . Vase descoperite în aşezările de la Tămăoani (1-2, după
M. Petrescu-Dîmboviţa) şi Vînători (3-4, după M. Brudiu).
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Fig. 12. Decorul ceramicii descoperite în aşezarea de la Tămăoani (1949, 1975).
1-2 : brîie simple, 3-5 : brîie alveolate, 6 : alveole, 7 : faţete şi caneluri oblice, 8 :
caneluri orizontale, 4, 9-17 : incizii, 12 : crestături, 18 : benzi lustruite.
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Fig. 13. Decorul ceramicii descoperite în aşezarea de la Vînători (după
publicaţiile lui M. Brudiu). 1-2 : brîie alveolate, 3 : faţete şi caneluri oblice,
4-lB : incizii.
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SANCTUARUL DIN CETATEA DACICA
DE LA BRAD, COMUNA NEGRI,
JUDEŢUL BACAU
de V ASI LE URSACHI

Cercetările arheologice din ultimii ani au adus im
portante contribuţii la cunoaşterea unor aspecte noi ale istoriei vechi a
Moldovei. Mergînd pe urmele izvoarelor literare antice 1 se descoperea,
în anul 1 962, o nouă cetate dacică pe Valea Siretului, în satul Bra,d,
corn. Negri, j ud. Bacău �.
Pe teritoriul acestui sat, în punctul numit de localnici "La stîncă",
s-a descoperit un complex arheologic alcătuit din mai multe aşezări suc
cesive datînd din : neolitic (cultma Precucuteni, Cucuteni - faza A şi
A-B), epoca de trecere de la neolitic la bronz, epoca bronzului (cultura
Monteoru - faza IC 2), prima epocă a fierului (Hallstatt B), epoca geto
dacică (sec. IV î .e.n. - sec. II e.n.) şi epoca feudală (sec. XIV-XVII).
Cea mai importantă este aşezarea geto-dacică de tip "dava", cu patru
niveluri şi mai multe faze de locuire, ce se succed într-un strat de cul
tură gros de circa 2 m 3.
Cercetările efectuate pînă în prezent au scos la iveală peste 400 de
locuinţe de suprafaţă şi bordeie, 430 de gropi de provizii, cu resturi me
naj ere sau de cult, precum şi un bogat material arheologic caracteristic
culturii geto-dacice din perioada sa clasică - sec. II î.e.n. - sec. II e.n.
Locuinţele aparţinînd epocii dacice apar sub forma unor aglomerări de
chirpic ars provenit de la pereţi, dar cel mai adesea sub forma unor lu
tuieli de forme şi grosimi diferite, care reprezintă, de obicei, forma lo
cuinţei respective. După aceste indicii putem spune că locuinţele de
suprafaţă dacice aveau forma dreptunghiulară, cu una s a u două încăl
peri. În interior se află, de obicei, o vatră deschisă.
Desele incendii care aveau loc mai ales în aceste zone aglomerate
ale aşezării, cum este acropolea, au dat şi un aspect deosebit al strati
grafiei, care apare foarte complicată şi din cauza mulţimii lutuielilor,
care s� suprapun şi a zonelor de nivelare, practicate după fiecare distru
gere. Intrucît fiecare nouă construcţie nu a ţinut seama de dimensiunile
sau locul exact al celei anterioare, lutuielile apar ciuntite sau distruse
pe suprafeţe mari. Nivelarea obligatorie, practicată după fiecare distru
gere, fărîmiţa atît materialul cît şi eventualele construcţii rămase de la
incendii. De obicei această nivelare era făcută prin înlăturarea resturilor
de pereţi sau acoperiş şi odată cu acestea, deci, a eventualelor obiecte
ce ar mai putea fi surprinse în locuinţe de către distrugerea respectivă.
Din această cauză aceste importante complexe de locuire nu ne oferă,
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de cele mai multe ori, prea numeroase elemente de datare sau cronologie.
deoarece aproape toate obiectele de inventar care i-au aparţinut sînt
înlăturate de cei ce-şi construiesc noile locuinţe. Fac excepţie unele lo....
cuinţe distruse prin foc, la care nu s-a mai înlăturat molozul de la pe
reţi, existînd posibilitatea rămînerii unor materiale importante surprinse
în locuinţă de dărîmăturile pereţilor sau acoperişului. Printre acestea
putem consemna descoperirea unei construcţii cu totul aparte, un sanc
tuar rotund cu stîlpi de lemn, la adîncimea de - 1 ,55 m, în carourile
1-7 ale secţiunilor XXV-XXVIII (fig. 1).
Urmele importantului edificiu p e care î l prezentăm î n continuare
constau din mai multe elemente de construcţii, în care materialele tra
diţionale - lemnul şi lutul - sînt folosite cu precădere.
Sanduarul constă dir.. t r-o platformă de chirpic ars, rămasă de la
o construcţie anterioară, distrusă prin foc, bine nivelată de constructorii
noii clădiri şi întregită în porţiunile unde lipsea chirpicul, pentru a lua
forma rotundă, cu un strat de lut galben şi prundiş sau pămînt negru
cenuşos de nivelare, bine bătut, care formează duşumeaua. Această plat
formă, acoperită aproape pe întreaga ei suprafaţă cu o crustă calcaroasă
albicioasă, este înconjurată de un rînd de stîlpi (coloane) de lemn ale
căror gropi se aflau cu 1 0-15 cm mai jos. Diferenţa aceasta este dată
de nivelul de călcare şi grosimea stratului de chirpic (fig. 2).
Stîlpii de lemn, de formă rotundă, erau dispuşi la distanţe inegale
şi se adînceau cu circa 0,65-0,70 m de la nivelul de călcare. Gropile.
uşor de urmărit, datorită faptului că erau umplute cu pămînt cenuşos
şi resturi de la lemnul putrezit sau ars al stîlpilor, aveau formă cilindri
că cu un diametru ce variază între 0,25-0,40 m. Unele din ele, ca de
pildă groapa 29, are fundul lărgit, avînd formă de clopot.
Cele cîteva gropi mai mari, 16, 23, 3 1 , 3 3, fac excepţie nu atît pen
tru faptul că ar fi avut stîlpi mai groşi ci, probabil, pentru că au fost
schimbaţi de mai multe ori, cu care ocazie s-au lărgit. în orice caz tre
buie să considerăm că, cel puţin la suprafaţa solului, stîlpii aveau ace
eaşi dimensiune sau dimensiuni apropiate, cum dealtfel sînt şi marea
majoritate a gropilor. Nu este exclus ca gropile unor stîlpi să fie mai
largi şi datorită faptului că se impunea asigurarea unei distanţe oarecum
egale între aceştia, în care caz puteau fi uşor deplasaţi.
Distanţa dintre stîlpi este în general de O, 75-1 m, dar nu lipsesc
nici situaţii cu diferenţe mai mari, cum sînt cele dintre stîlpii 4 şi 5
(de 1 ,40 m), 1 1 şi 1 2 (de 1 ,25 m), sau 26 şi 2 7 (de 1 ,1 5). Nu ştim ce va
loare constructivă sau ce semnificaţie puteau să aibă asemenea pro
porţii, acestea nu erau atît de distonante pentru a micşora din valoarea
edificiului sau chiar de a fi uşor observate. Cum însă într-un raport
preliminar de săpături din campania anului 1 982 diferenţele pP care
le semnalam erau puse pe seama cercetărilor încă neîncheiate, în mo
mentul de faţă toate datele sînt rezultatul cercetării exhaustive a zonei
complexului respectiv. Aşadar aceste diferenţe existau în construcţia
sanctuarului.
Aşa cum sînt dispuse gropile 1 -39, precum şi cele şapte pe care
le bănuim a fi existat 40-46, nemarcate în planurile de săpături ale
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şanţului I, săpat în anii 1 963 şi 1 9 64, înscriu un cerc cu diametru! de 1 6
în afară de masa de chirpic ars, porţiunile de prundiş cu lut galben
şi pămîntul bine bătut, care formau duşumeaua întregului edificiu, avînd
forma rotundă, în interiorul cercului înscris de gropile de stîlpi, nu s-a
descoperit nici o altă construcţie. Pentru cele trei gropi din interior,
47, 4 8 , 49, nu avem, deocamdată, nici o explicaţie care să ne mulţu
mească.
De menţionat că mai multe din gropile de stîlpi 7, 1 5 , 28, 32 se află
cu 0 , 1 5-0,50 m în interiorul construcţiei, iar gropile 1 0 şi 36 cu 0, 1 5 şi
respectiv 0,30 m în afara ei, la distanţe foarte mici faţă de şirul de gropi
ale sanctuarului. De asemenea, trei gropi 47, 48, 49, care aparţin acestui
nivel al construcţiei, sînt dispuse mult în interiorul ei, în zona de NE.
Dacă pentru poziţiile gropilor 28, 30, 32 şi 36 se poate considera ca o
necesitate legată de existenţa unor gropi de provizii sau. de cult în
apropiere, fie că erau în funcţie la data respectivă, fie că pămîntul afî
nat din ele nu permitea o siguranţă în susţinerea stîlpului, pentru stîlpii
10 şi 1 5 nu putem avea o explicaţie plauzibilă a retragerii lor în zona
funcţională a sanctuarului sau în afara lui. Aceeaşi situaţie şi pentru
cele două gropi mai mari şi una mai mică 47, 48, 49 din interiorul sanc
tuarului.
Dimensiunile gropilor presupun existenţa unor stîlpi destul de groşi,
care puteau susţine o greutate suficient de mare, respectiv un acoperiş.
Adîncimea de 0,65-0,70 m era suficientă pentru aceasta. În legătură cu
existenţa unui acoperiş nu trebuie neglijată nici prezenţa acelei cruste
s ubţiri albicioase aflate deasupra chirpicului, care putea să provină de
la arderea şindrilei sau mai cu seamă a stufului, în combinaţie cu apa
de infiltraţie. Dealtfel, deasupra chirpicului s-a descoperit o cantitate
destul de mare de cărbune de i.emn şi cenuşa fină, care ar fi pututi să
aparţină unei construcţii de lemn aflată deasupra masei de chirpic ars.
Pe întreaga suprafaţă a sanctuarului, la adîncimea de -1 ,30- 1 ,50 m.
au fost descoperite fragmente ceramice care provin de la 3 ceşti dacice,
20 vase borcan, din care 3 mari - din categoria ceramicii lucrate cu
mîna din pastă grosieră ; 2 fructiere, un vas borcan şi o cană mare din
pastă neagră cu lustru, precum şi o fructieră cărămizie cu lustru . Din
categoria ceramicii lucrate la roată, fragmente ca!·e provin de la urmă
toarele forme de vase : 2 fructiere, 4 căni, un vas cu corpul bombat
şi buza trasă spre interior, 1 capac, 2 străchini de culoare cenuşie, pre
cum şi un kantharos dacic pictat şi un altul roşu de import. Toate aceste
tipuri de vase aparţin perioadei "clasice" a culturii dacice, fiind asemă
nătoare cu cele descoperite în majoritatea aşezărilor dacice din sec. Î
î.e.n. - I e.n. 4.
Masa de chirpic ars, împreună cu stratul de lut galben şi prundiş
care făceau parte din construcţia sanctuarului rotund a fost străpunsă,
în partea de est, de un deranjament modern, pe o suprafaţă mai mare,
precum şi de gropile 1 1 şi 1 2 , care aparţin, de asemenea, nivelurilor su
perioare, distrugînd şi mormintele medievale aflate în zonă. In rest, pe
toată suprafaţa amintită, nu a existat nici o construcţie ulterioară dis
trugerii sanctuarului, cu excepţia unui strat gros de lut. aflată la 0,35-

m.
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0,40 m, deasupra nivelului de chirpic. Deranjamentele medievale şi mo
derne nu ne-au putut permite observaţia dacă întreaga zonă a fost nive
lată cu acest strat de lut, care ar presupune existenţa în continua�·e a
unui l oc de cult, ceea ce nu este deloc exclus. Menţionăm totuşi desco
perirea a două vetre, aflate în partea de vest a spaţiului circumscris de
stîlpi, la adîncimea de -1 ,25 m, care ar presupune o schimbare a desti
naţiei acestei suprafeţe în ultimele faze de locuire a platoului de că
tre daci.
Din prezentarea făcută rezultă că avem de-a face cu o con strucţie
specială, deosebită de restul edificiilor descoperite pînă în prezent în
această mare staţiune arheologică, de formă rotundă, înconjurată cu
stîlpi de lemn, care susţineau probabil, un acoperiş, şi servea la ofi
cierea unor ritualuri religioase ale populaţiei dacice ;;.
Asemenea edificii mai există în aria culturii dacice, însă numărul
lor este destul de mic. Din cele 5 sanctuare rotunde descoperite pînă
în prezent în diferite zone, la care se adaugă cel în discuţie, nici unu4
nu este absolut identic cu altul. Astfel, la Sarmizegetusa, în zona sacră
au fost descoperite două sanctuare rotunde, dar care se deosebesc de
cel de la Brad prin faptul că au stîlpi din piatră dispuşi într-o anu
mită ordine, precum şi alte elemente specifice 6. Sanctuarul mare ace
un diametru de 30 m, deci mult mai mare, iar în interior alte construcţii
din piatră şi lemn, precum şi o vatră de foc 7.
Ceva mai apropiată este situaţia la sanctuarul mic rotund, care are
un diametru de 1 2,5 m, nu are nici o construcţie în interior, dar stîlpii
sînt din piatră, dispuşi într-o anumită ordine 8. Aceste două sanctuare.
datorită dispunerii stîlpilor, cît şi a construcţiilor interioare, au fost
puse în legătură cu calendarul dacic şi au fost denumite sanctu are
calendar 0 .
Tot în zona Munţilor Orăştiei, la Feţele Albe, pe terasa a III-a a
Şes ului cu brînză, a fost dezvelit un sanctuar rotund cu stîlpi de calcar,
a căror grupare, din pricina proastei conservări, nu a putut fi stabilită.
Sanctuarul are un diametru de 10,80 m, deci apropiat de cel de la Brad.
În m ijloc are o îngrămădire de pietre, iar în jumătatea sudică a zonei
circumscrise o groapă adîncă plină cu chirpic ars 10.
Ultimele două sanctuare rotunde, descoperite la Pecica - Arad şi
Dolinean, raionul Hotin, regiunea Cernăuţi - U.R.S.S. -, au cele mai
multe elemente comune cu descoperirea noastră.
Sanctuarul rotund de la Pecica-Arad, deşi are un diametru de
numai 6-7 m , se aseamănă cu cel de la Brad prin faptul că are o plat
formă de lut bine bătut înconjurată de stîlpi de lemn şi este situat în
aceeaşi zonă în cadrul aşezării - în partea de NV a acropolei 1 1 . Spre
deosebire de situaţia de la Brad, aici există o vatră încon jurată cu pietre,.
în centrul edificiului, stîlpii sînt susţinuţi de pietre şi sînt dispuşi într-o
ordine anumită - 6 rotunzi şi unul pătrat -, situaţie care nu a fosţ
surpriwă b Brad. Avînd în vedere faptul că atît la Pecica-Arad, cît
şi la Brad s-au descoperit fragmente de la vetre portative, lipsa celor
fixe din unele sanctuare nu constituie un element care să dovedem;că.
o deoseb: r e în funcţionalitatea acestor edificii.
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La Dolinean a fost cercetat un sanctuar rotund, cu o platformă de
lut galben înconjurată de 36 stîlpi de lemn 12 • Tot aici s-a mai desco
perit un pavaj din piatră care înconjura sanctuarul şi care era acoperit
de streaşina edificiului, precum şi o groapă în mijloc. Diametru! este
de 14 m, iar unii dintre stîlpi sînt întăriţi cu pietre. Deci atît mărimea,
cît şi sistemul de construcţie, cu mici deosebiri, sînt identice cu cel de
la Brad.
Observăm, aşadar, existenţa în diverse aşezări dacice a unor edi
ficii a căror folosire ca sanctuare este posibilă, dacă avem în vedere
anumite elemente caracteristice acestui fel de construcţii, care le apro
pie de cele descoperite în centrul religios de la Sarmizegetusa. Deose
birile existente între acestea pot fi puse în legătură cu diversificarea
ritualurilor în zone difeâte ale aceleiaşi culturi.
Folosirea lemr,ului în locul pietrei se impunea acolo unde princi
palul element de construcţie îl reprezenta acesta. De altfel, cercetările
au demonstrat că nu numai în cazul construcţiilor religioase avem de-a
face cu înlocuirea pietrei cu lemn, ci chiar în fortificaţii şi bineînţeles
în construcţia de locuinţe 1 3. Abundenţa lui în anumite zone, cum este
cazul celor trei aşezări cu sanctuare de lemn amintite, cît şi prelu
crarea mai uşoară îl impuneau înaintea altor materiale de construcţii.
Dimensiunile acestor sanctuare variau în funcţie de locul unde erau
construite şi probabil de numărul celor care îl foloseau, aşa încît nici
mărimea şi nici numărul stîlpilor nu reprezenta un element obligatoriu
care să aibă semnificaţii religioase, ci doar dispunerea lor. Nu acelaşi
lucru se poate spune însă despre sanctuarele rotunde din piatră de la
Sarmizegetusa, unde, deşi r.u sînt identice, ele pot avea semnificaţii cu
totul aparte, impuse de ordinea strictă în aranjarea stîlpilor, mai ale,s
la sanctuarul mare, legate de calendar 14 .
Oricum, avînd în vedere faptul că asemenea construcţii sînt foarte
rare, raportate la sutele de locuinţe descoperite pînă în prezent în aria
culturii dacice, punerea lor pe seama unor practici religioase este im
pusă de specificul elementelor constructive, care le apropie de ceea ce
numim sanctuar. Existenţa unor centre religioase mai mari nu înlătură
posibilitatea practicării ritualurilor obişnuite, chiar zilnice, în fiecare·
aşezare. Acestea se efectuau în locuri speciale, pe care le descoperim
astăzi în multe aşezări. Numai faptul că urmele acestor edificii sînt
greu de depistat şi mai ales dificil de păstrat în condiţiile în care acţi
uni ulterioare în zon a construcţiei lor au şters principalele rămăşiţe
explică numărul încă mic de asemenea sanctuare descoperite pînă acum
şl aproape imposibil, credem noi, de surprins în aşezările întinse unde
urmele lor sînt şi mai puţin consistente.
După demontarea chirpicului care constituia platforma sanctuarului
rotund cu stîlpi de lemn, s-a dat peste o altă construcţie, deosebit de
interesantă, care poate fi legată, de asemenea, de fenomenul religios.
Este vorba de o construcţie cu absidă (fig. 3) .
Construcţia se află, deci, sub sanctuarul rotund şi se prezintă sub
forma unei platforme dreptunghiulare, cu latura lungă de 14 m şi cea
scurtă de 8 m, orientată SSE-NNV şi formată din pămînt galben bine·
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bătut şi ars la roşu. Pe latura nord-vestică se află un număw de 1 2
gropi (1-12), puţin adîncite î n masa de lut ars . Numărul lor putea să
fie mai mare, însă construcţii ulterioare au făcut ca unele din ele să
dispară. Pe latura de SV un alt şir de gropi, în număr de 19 (il- 8-36),,
de data aceasta mult adîncite, străpungînd lutuiala, au formă rotu�dă
şi cu dimensiuni ce variază între 0,1 5-0,30 m în diametru şi cu adîn
cimea de 0,20-0 ,70 m. Un al treilea şir de gropi, de asemenea, mult
adîncite, paralel cu şirul de gropi de pe latura de nord-vest, pornesc din
dreptul ultimei gropi de pe latura de SV şi este compus din 5 gropi
('1 3-1 7), în continuarea cărora, pe o distanţă de circa 2,5 m, se află o
bîrnă de lemn carbonizată. În continuarea acestui şir, dar pe latura de
NV încă trei gropi (47-49), puţin adîncite, în imediata apropiere a gro
pilor 50 şi 51 din acelaşi sector. Astfel, şirul de gropi de pe latura de
SV şi al treilea şir dinspre NV formează un unghi drept. Numărul de
gropi de pe latura de SV poate fi mai mare, dacă avem în vedere că în
continuare nu au mai fost căutate, deoarece ar fi trebuit să se demon
teze zona de lut cu prundiş care aparţine sanctuarului rotund. Este
greu de spus ce rost aveau aceste gropi - respectiv parii care ar fi
fost în ele - în interiorul edificiului. În orice caz nu aveau nici o le
gătură cu rezistenţa clădirii de vreme ce se aflau numai pe două laturi
ale acesteia. (Fig. 4) .
Dacă totuşi, măcar o parte din aceste gropi - cele de pe latura de
SV şi din interior care formează un unghi drept - susţineau furci pen
tru pereţii clădirii, înseamnă că şirul de gropi din interior (13-1 7), con
stituiau dej a un perete ce despărţea construcţia în două părţi inegale.
Acest perete putea să despartă şi spaţiul cu absidă de încăperea mare,
avînd în vedere că peretele absidei începe exact din această zonă, În
interiorul edificiului, în zona presupusului perete care despărţea absida
de restul construcţiei, se află o alveolare, orientată SSV-NNE, care
străpunge duşumeaua de lut, cu axul lung de 3,5 m, cel scurt de 1 m
-şi adîncimea de 0 , 1 5 m, în care s-a descoperit multă cenuşă şi cărbune
de lemn. Nu putem cunoaşte semnificaţia şi rostul acesteia.
În afara gropilor care aveau o oarecare ordine în cadrul construcţiei,
în partea de SE mai apar un număr de 9 gropi (37-45), care pot fi puse
în legătură cu o anexă a edificiului. Pe latura de NE o groapă de par
mai mare (46) poate fi legată de rezistenţa clădirii, mai ales că în acest
loc se observă şi o reducere a grosimii peretelui.
Pe latura de NE a edificiului, pe o distanţă de circa 9,5 m, se con
turează un şanţ de temelie de zid, umplut cu chirpic ars provenit de la
pereţi. Cronologic toate aceste construcţii sînt contemporane, constituind
prima fază de construcţie şi folosire a acestei clădiri. Tot acestei faze îi
aparţine şi feţuirea unei părţi din lutuiala care constituia duşumeaua
încăperii, cunoscîndu-se urmele degetelor care au întins lutul radial.
Existenţa a 3-4 pojghiţe suprapuse demonstrează repetarea acestei ope
raţii de mai multe ori.
În cea de-a doua fază apare absida, construcţia nouă folosind nu
mai o parte din zona platformei de lut. Absida are punctul maxim de
curbură pe mijlocul laturii de nord-vest, unde dispar şi cîteva gropi din
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şirul care o delimitează, iar capetele se sprijină pe ultimul par din şirul
de pe latura de SV şi capătul şanţului de temelie dinspre NV.
Construcţia absidei a fost făcută, probabil, numai din lemn, lăsînd
în masa de lut doar o adîncitură de 4-5 cm cu lăţimea de 1 5 cm. Ceea
ce pare mai curios este faptul că această construcţie se afla în interiorul
celeilalte mai vechi, cu pereţii din nuiele bătute cu pămînt. Urmele
peretelui absidei - din lemn - a rămas pînă la suprafaţa chirpicului
ars, ceea ce înseamnă că a ars odată cu întreaga construcţie, dar fiind
sub dărîmăturile acesteia, arderea a fost fără oxigen, rămînînd astfel
lemnul carbonizat. Pe latura de SV, în masa de lut cu prundiş care a
servit ca platformă pentru sanctuarul rotund, se observă aceeaşi şănţuire,
pe o lungime de 6,5 m, în continuarea curburii absidale, care poate fi
pusă în leg:\tc:ră cu peretele de lemn ars ce a provocat o tasare a pă
mîntului în această zonă nivelată ulterior. Deplasarea ei către SV pune
problema deformării construcţiei cu absidă, care în aceste condiţii ar
avea laturile lungi asimetrice, iar latura de SE mult mai lungă faţă
de cea absidată. Ar putea fi vorba, însă, de o anexă, de asemenea, cu
rioasă ca formă, în partea de SV şi mai ales către sud, unde atît lutu
iala arsă la roşu cit şi un număr de 9 gropi de par ( 1 -9), ce aparţin
fazei cu absidă, justifică presupunerea noastră.
În colţul de SE al clădirii se afla o anexă, de formă dreptunghiularăr
de 4,5 X 4 m, care constituia, probab:U intrarea. După urmele lăsate un strat destul de gros de cenuşă fină (5-7 cm) şi gropile de par (37-43)
putem spune că aceasta era făcută numai din lemn şi era acoperită cu
stuf sau şindrilă. A fost folosită în ambele faze ale construcţiei şi poate
chiar în pedoad2. so.nctt, arului rotund, fără a avea, evident, aceeaşi
formă.
Trebuie să menţior.. ă m deci faptul că ambele faze de construcţie
ale edificiului constituie o etapă de folosire, probabil tot în scopuri re
ligioase, anterh)cc"că sanctuarului rotund şi că zona aceasta nu era altceva
decît peri:.•etr�·l sacru al aşezării de aici. Pentru aceasta ar pleda şi
alte element ::: care au fost s emnalate anterior şi anume : a) locul se află
în imediata apropiere a unei pieţe centrale, pavate cu piatră de riu,
surprinsă în � ecţiunile VIII, IX, XXIII şi XXIV ; b) pe întreaga supra
faţă care începe din caroul 8 pînă în caroul 21 din S-I- 1963- 1 964, deci
pe o distanţă de 2i-� m lu:r:gime şi circa 6-7 m lăţime, în ultimele două
niveluri d?cice, respectiv sec. I î.e.n. - sec. II e .n. nu a fost construită
nici o locui nţă sau alt complex L;_ Este cert, deci, că avem de-a face cu
o oarecare org2nizare internă a aşezării, cel puţin pe acropole. Această
piaţă era delimitate, de o alt8. construcţie mare cu mai multe camere,
din care una cu absidă (dezvelită in S-V-X), în partea de est 16, intrarea
pe acropole în partea de nord 17 şi această zonă sacră în partea de vest.
Sub dărîmăturile de chirpic şi amestecat cu acesta s-a descoperit
o cantitate d estul de mare de ceramică şi alte obiecte, pe care le pre
zentăm în continuare :
- ceramică lucrată cu mîna din pastă fină cu lustru la exterior
- s-au descoperit 82 fragmente care provin de la 3 vase borcan, o ceaşcă
cu decor în relief în interior şi o fructieră cenuşii : 2 fructiere, 1 Yas
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borcan şi o strachină mică, negre cu lustru ; 2 fructiere şi 2 vase bor
can cărămizii.
- ceramică poroasă, grosieră, cu diverse ingrediente
250 frag
mente care provin de la : 24 vase borcan, 4 căţui, un fragment de cera
mică cu decor în relief - probabil de la o vatră portativă, fragmente
de crustă de vatră. Decorul cuprinde următoarele motive : butoni ro
tunzi simpli sau cu 3-4 alveole ; butoni combinaţi cu brîu alveolat ; brîu
simplu şi decor s triat ; pastile aplicate şi brîu alveolat ; gurguie ; brîu
alveolat.
- ceramtca lucrată la roată reprezentată de 50 fragmente de la 5
fructiere, 5 căni, 1 kantharos şi o strecurătoare din pastă fină cenuşie ;
1 cană, 1 kantharos şi o fructieră dacice pictate, precum şi o fructieră,
1 vas de provizii şi o amforă de import roşii.
Pe aceeaşi suprafaţă au mai fost descoperite : oase de animal unele arse -, cărbune de lemn, cenuşă, 5 fragmente de pietre plate cu
urme de ardere, o fusaiolă cu decor şi un obiect de ceramică cu un în
ceput de gaură.
Construcţii cu absidă au fost descoperite în mai multe aşezări da
cice. Chiar în aşezarea de la Brad, tot pe acropole, în mai multe cam
panii a fost dezvelit<l. o locuinţă cu absidă, care avea mai multe ca
mere, fiecare din ele cu cîte o vatră în mijloc 13.
La Popeşti, o clădire cu dimensiuni mai mari, de 1 1 /7,5 m, avea
o latură absidată în partea de NNV şi cuprindea în interior vetre or
namentate 10.
La Piatra Roşie, o clădire cu absidă, dar care nu este altceva decît
o locuinţă fără funcţii religioase 2o.
De asemenea, la Pecica-Arad, în apropierea sanctuarului rotund se
afla o construcţie cu absidă, orientată NNV-SSE, cu vatră în interior
şi pereţii ornamentaţi . În interiorul ei s-a descoperit şi un fragment de
vatră portativă 21 .
Incinta absidală din mijlocul sanctuarului calendar de la Sarmize
getusa poate fi invocată, de asemenea, doar ca analogie privind forma
aceasta folosită la sanctuarele din zona sacră 22.
La Bucureşti - Lacul Tei şi Cetăţeni 23 -, alte două construcţii
cu absidă, întregesc tabloul privind existenţa unor edificii cu funcţii
religioase sau care au ele:nente cu totul deosebite, ce puteau servi unor
activităţi legate de religie.
În orice caz, elementele comune cum ar fi : orientarea spre NNV
a absidelor, existenţa vetrelor ornamentate, a pereţilor, de asemenea,
ornamentaţi, a resturilor de vetre portative, precum şi poziţia în cadrul
aşezărilor, ne dau posibilitatea să admitem că puteau constitui adevă
rate sanctuare. Ţinînd seama de situaţia de la Brad, aceste sanctuare
ar putea constitui o etapă mai veche în construcţiile religioase, care pre
cedau sanctuarele rotunde cu stîlpi de lemn. După cum, existenţa unor
sanctuare patrulatere cu aliniamente din tamburi de lemn pot constitui,
de asemenea, o etapă între cele două tipuri de sanctuare sau chiar o
fază anterioară lor. Datarea precisă constituie elementul esenţial în re
zoh·area problemei evoluţiei tor constructive. Dacă dispunerea în ali-
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niamente a grupului d e pari din edificiul c u absidă d e l a Brad poate fi
pus în legătură cu sanctuarele patrulatere din lemn, cum ar fi cel de
la Barboşi 24, atunci putem admite că ele reprezintă prima etapă în evo
luţia sanctuarelor dacice din aşezările de tip "dava".
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LE SANCTUAIRE DE, LA CITE DAC1QUE DE BRAD, COM. DE NEGRI,
DEP. DE BACĂU
- Resume -

Dans la cadre 'd� dernieres recherches effectuees dans le grand etablissement
de Brad, on a decouvert un edifice religiet:x bâti en bois et en terre.
L'edifice a trois phases de construction et appartient au niveau du 1--er
s.a.v.n.e. - 1-er s. de n.e. Une construction rectangulaire, au câte long oriente SSE
NNE, correspond â la premiere phase, tandis qu'â la deuxieme correspond une con
struction avec abside vers NNV, qui utilise en grande partie le plancher de la pre
miere c.onstruction. Dans la troisieme phase on a identifiee une construction circulaire
delimitee par 46 colonnes en bois. Le plancher de celle-ci correspond au torchis
provenant 'cJ,es constructions anterieures. La derniere phase indique l'existence ici
d'un sanctuaire dacique de meme type que CeUX decouverts dans plusieurs eta
blissements de Munţii Orăştiei, de Pecica et de Dolinean - RSS de Moldavie.
La decouverte de Brad, la plus complete et la mieux conservce de toutes
les constructions en bois daciques constitue une grande contribution a la connais
sance de la spiritualite des geto-daces 'dans la periode de Burebista - Decebal.
-

EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1. Vue generale du sanctuaire.
Fig. 2. La phase III - le sanctuaire circulaire.
Fig. 3. La phase II - l'abside.
Fig. 4. La phase I - la construction rectangulaire.
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Fig. 4. Faza I
Construcţie rectangulară. 1 zonă cu lutuială ; 2 zonă cu cenuşă
fin ă ; 3 deranjament modern ; 4 forme de pari ; 5 cent].5ă ; 6 profile rămase ;
7 bîrne carbonizate ; 8 şanţ de temelie ; 9 alveolare.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
-

B RA D

Sa n c t u a r
fa z a U

JJ , � 2.,/·· '
"X
�
"
N

Fig. 2. Faza III
Sanctuarul circular ; 1 urme de pari ; 2 profile riimase ;
l urme de blrne ; 4 zonA cu lutuialA ; 5 zonA cU: prundiş ; 6 urme de pari
presupuse ; 7 zonAhttp://www.muzeu-neamt.ro
cu pAmint galben ; 8 cenuşA
finA ; 9 deranjament modern.
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RITURI ŞI RITUALURI
DE INMORMINTARE LA POPULAŢIA
DACICA DIN CETATEA DE LA BRAD,
COMUNA NEGRI, JUDEŢUL BACAU
de VASILE URSACHI

Riturile de înmormîntare la populaţia geto-dacică din sec. I î .e.n.
II
e.n. r espectiv faza "clasică" a culturii dacice (marcată de perioada dintre
cei doi mari reprezentanţi ai acestui popor, Burebista şi Decebal), con
stituie şi astăzi o woblemă de cea mai mare actualitate în cercetarea
arheologică românească.
Cercetările din ultimii 30 de ani, deşi au adus importante şi nu
meroase date referitoare la această problemă, sînt încă mult rămase în
urmă în comparaţie cu celelalte aspecte ale culturii materiale şi spiri
tuale daco-getice. Este suficient să amintim, în acest sens, cunoaşterea
destul de sumară a nccropolelor marilor aşezări de tip "dava", precum
şi lipsa lor în zona cetăţilor din Munţii Orăştiei 1 .
Cu toate acestea problema riturilor de înmormîntare la daco-geţi a
stat în atenţia multor cercetători, care au încercat să facă lumină în
această problemă, dar, de cele mai multe ori, totul s-a oprit la nivelul
încă redus al informaţiilor Cum majoritatea investigaţiilor sînt legate
de alte aspecte ale vieţii daco-geţilor, datele referitoare la riturile de
înmormîntare sînt întîmplătoare, sporadice şi neconcludente, ceea ce a
făcut ca problema să rămînă un deziderat al cercetării arheologice ce
aşteaptă, de la noile generaţii de arheologi, investigaţii mai ample, care
să vizeze alte zone ale aşezărilor cercetate pînă acum, unde ar putea
fi plasate r: euopolele acestora. Aşezările deschise şi zonele învecinate,
cercetate în mică măsură pînă acum, ar putea aduce noutăţi care să lă
murească şi acest aspect al spiritualităţii daco-getice.
In stadiul actual al cercetărilor se consideră că principalul rit de
înmormîntare practicat de geto-daci, în această perioadă, este incineraţia
în urne, gropi simple şi în tumuli. Pe lîngă aceasta este acceptat şi ritul
de înmormîntare al înhumaţiei, practicat însă în mod izolat şi destul
de rar 2. In aceste condiţii, cunoscîndu-se importanţa riturilor şi ritua
lurilor funerare în lămurirea multor aspecte ale vieţii spirituale ale daco
geţilor, orice descoperire constituie o contribuţie însemnată la îmbogă
ţirea tezaurului cunoştinţelor noastre despre daci.
f n continuare prezentăm descoperirile din cetatea dacică de la Brad,
privitoare la riturile şi ritualurile funerare practicate de populaţia de
aici în sec. I î.e.n.
I e.n. 3
După cum am arătat şi cu alte prilejuri '\ cercetările de la Brad,
corn. Negri, jud. Bacău, au început în anul 1 963 şi au cuprins trei zone
distincte ale aşezării : acropole, aşezarea deschisă şi necropola tumulară.
-

-
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Întrucît pe acropole nu avem nici un element privitor la această pro
blemă, referirile noastre vor fi legate numai de aşezarea deschisă şi ne
cropola tumulară.
Necropola tumulară se află la circa 1,5 km SE de acropole, pe coama
dealului ce flanchează aşezarea dacică, avînd o altitudine de 225 m. Din
vale se mai vedeau, înainte de anul 1 969 cînd au început săpăturile aici.
cîţiva tumuli, unii mult aplatizaţi. Astăzi, datorită lucrărilor agricole
şi în special a plantării viţei de vie, nu se mai cunoaşte nici unul . Din
cei 12 tumuli care s-au putut identifica în anul 1 969 au fost cercetaţi
3, primii, în ordine, de la dreapta la stînga. După felul în care erau pla
saţi, se puteau distinge patru grupuri : primul grup avea 4 tumuli, din
care doi mari (cei mai mari din tot complexul, fapt ce ne-a determinat
să începem cercetarea cu acest grup, săpînd trei din ei) ; al doilea grup
era compus din trei tumuli, al treilea tot din trei şi ultimul grup din
doi tumuli. Evident necropola putea fi mai mare, dar vizibili în anul
1 969, cînd se executau şi lucrările pentru plantarea viţei de vie, nu erau
decît aceştia. (Pl. I)
Tumulul I. Avea un diametru de 26 m şi o înălţime de I , 30 m, mult
aplatisat din cauza lucrărilor agricole practicate aici din cele mai vechi
timpuri. Săparea a constat din atacarea simultană a celor patru sferturi,.
despărţite de două profile, în cruce, pe direcţiile NS şi EV. (Pl. II şi PL
IV/ 3)
Cum era şi de aşteptat, groapa mormîntului a apărut în centrul
movilei, avea formă dreptunghiulară, orientată cu laturile lungi pe di
recţia SSV-NNE, dimensiunile de 4,20 X 2 m şi o adîncime de 1 , 1 0 m_
Era săpată de la baza movilei, în pămîntul galben, în cele două sferturi
sud-estice ale acesteia. La circa 3 m spre NV de groapa mormîntului se·
afla o altă groapă, de formă cilindrică cu un diametru de 1 , 1 0 m şi o
adîncime de 0,95 m, în care s-au descoperit fragmente de cărbune de
lemn, arsură şi pămînt negru. Această groapă a fost făcută înaintea
gropii mormîntului principal întrucît pămîntul galben din ea care con
stituie şi baza movilei, căpăcuia groapa cilindrică. Ar putea fi vorba de·
o groapă care nu avea legătură cu mormîntul sau era legată de un anu
mit ritual în care aşezarea unor rămăşiţe ale cinerării se făcea înaintea
gropii mormîntului. (Pl. III)
La 2 m de groapa mormîntului principal, în partea de SE, pe o
suprafaţă de circa 4 mp, în pămîntul purtat de lucrările agricole, s-au
descoperit cărbuni, arsură şi fragmente ceramice, provenite de la rugul
funerar, care, de obicei se afla în apropierea acesteia.
Î n partea de est a gropii mormîntului, la 5 m distanţă, s-a desco
perit un alt mormînt, de incineraţie, de data aceasta într-o groapă sim
plă, cilindrică, ce pornea de la adîncimea d'e 0,60 m. Groapa acestui mor
mînt avea 0,50 m adîncime şi un diametru de 0,40 m. După adîncimea
de la care pornea şi distanţa de la centrul movilei se poate spune că·
era contemporan cu mormîntul principal şi nu ulterior, cînd ar fi fost
necesar să spargă mantaua movilei şi evident să fie înmormîntat în ea ..
(Pl . IV / 1 , 2)
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Inventarul mormîntului principal este destul de sărac, ceea ce pre
supune ori jefuirea lui, ori practicarea unor ritualuri care interziceau
depunerea în groapa mormîntului a rămăşiţelor cinerării. Acestea pu
teau rămîne pe rug. Cum rugul a fost distrus de lucrările agricole iar
pămîntul împrăştiat pe suprafeţe mari, nu putem şti în ce măsură aceasta
era un ritual, mai ales că nu s-au descoperit, în mantaua movilei, obiecte
de inventar, cu excepţia cărbunelui de lemn, arsurii şi fragmentelor ce
ramice amintite, care puteau provine de la rug. Nu se constată, însă, nici
deranjarea gropii mormîntului pentru a considera că a fost jefuit.
În groapa mormîntului principal nu s-a găsit nici un fel de inventar
cu excepţia unei verigi de bronz (Pl. V /6 şi Pl. \1)1/2), cu un diametru
de 3 cm, avînd lăţimea barei din care a fost făcută de 0,5 cm. Ambele
feţe au pe mijloc cîte o şănţuire. A doua piesă din inventarul mormîn
tului o constituie un fragment de piatră de ascuţit, albicioasă cu pig
menţi de culoare închisă, prevăzută cu o gaură pentru agăţat (Pl. V/5
şi Pl. VII I) Pămîntul din groapă, mai închis la culoare, era adus din
altă parte, probabil din aşezare.
Celălalt mormînt de incineraţie, în poziţie secundară, avea ca in
ventar, în afară de oase arse, destul de puţine, o cană cenuşie, lucrată
la roată, cu toartă în bandă, puţin supraînălţată, corpul bombat, buza
uşor rotunjită şi evazată, fundul inelar. Este caracteristică epocii geto
dacice în perioada "clasică". (Pl. V 17 şi Pl. VI/3)
Turnului 2, cu un diametru de 1 8 m şi o înălţime de 0,90 m. În
centrul movilei, cercetată după aceleaşi metode ca cea precedentă, s-a
dat peste o groapă cu dimensiunile de 2 X 1 ,60 m şi o adincime de
1,05 m. În groapă n:u s-a descoperit nici un fel de inventar şi nici în
mantaua movilei. Pămîntul de umplutură al gropii era destul de apro
piat. din punct de vedere al culorii de c�l viu, ceea ce presupune că
·
înmormîntarea a avut un caracter simbolic. ·
Tumulul 3. Era cel mai mare, cu ·un diametru de 27 m şi o înălţime
de 1,50 m. Groapa mormîntului, de 4,50 X 3 m şi o adîncime de 1 ,80
m, orientată cu laturile lungi pe direcţia SSE-NNV se afla în jumăta
tea de SV a movilei. Pămîntul galben scos din groapă se întindea pe o
suprafaţă din j urul ei cu un diametru de 1 1 ,50 m şi o grosime maximă
de 0,45 m, formînd şi baza movilei. (Pl. VII şi Pl. VIII/2-4). În mijlocul
,gropii, pe fund, s-a lăsat un postament din pămînt cruţat lung d.e 3 m
-şi lat de 1 ,50 m cu înălţimea de 0,40 m, a cărui semnificaţie nu am pu
tut-o descifra. În orice caz, atît postamentul amintit cît şi marginile
laturilor lungi ale gropii, au fost străpunse de zeci de găuri de control,
făcute cu un obiect metalic, dreptunghiular în secţiune, cu lungimea de
·cel puţin 40 cm, cît măsoară multe din găurile amintite şi lăţimea de 2
cm (Pl. VIII / 1 şi Pl. IX).
În partea de est a gropii mormîntului principal se află o zonă pu
ternic arsă de unde a fost îndepărtat pămîntul galben scos din ea, pro
babil locul arderii defunctului, aflat la nivelul pămîntului de călcare
antic. Pe această suprafaţă, destul de mare, de 3 m lăţime spre groapa,
mormîntului şi 5 m spre marginea tumulului, s-au descoperit cîteva oase
calcinate, pietre de rîu arse şi mai multe obiecte de inventar.
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În partea de vest a gropii mormîntului, la circa 3 m se afla o altă
groapă, de asemenea, dreptunghiulară, care este ulterioară celei pre
zentate, deoarece taie stratul de lut galben provenit de la săparea ei.
Are axul lung orientat perpendicular pe latura lungă a gropii mormîn
tului principal şi o adîncime de 0,85 m. Pămîntul scos din ea a fost îm
prăştiat sau eventual depus în mantaua movilei, fără a constitui, ca la
cealaltă, baza unei movile făcute deasupra ei. Este posibil ca pămîntul
să fi fost depus din nou în ea, pentru a o umple la loc, după ce-şi va fi
îndeplinit misiunea pentru care a fost săpată (Pl. IX). Nu avea n ici un
fel de inventar.
La 7 m spre sud de groapa mormîntului principal s-au descoperit
2 morminte de înhumaţie. Mormîntul 1, un adult, era aşezat în poziţia
întinsă, cu mîinile pe lîngă corp, orientat NNE-SSV, la O, 70 m adîncime.
Groapa mormîntului era dreptunghiulară cu colţurile rotunjite. (Pl. V / 1 ) .
Mormîntul 2, d e copil, era aşezat î n poziţie întinsă, c u mîinile p e lîngă
corp, orientat E-V, la 0,70 m adîncime (Pl. V/2). Mormîntul 2 se afla
în imediata apropiere a mormîntului 1 , avînd capetele apropiate dar cu
orientări diferite. Avînd aceeaşi adîncime putem presupune că au fost
înmormîntaţi în acelaşi timp, eventual chiar odată cu mormîntul prin
cipal. Oricum, gropile mormintelor nu străpungeau mantaua movilei, ci
începeau de la baza. ei.
,
In groapa mormîntului principal nu s-a găsit inventar, cu excepţia
unei aplici de bronz de la extremitatea inferioară a torţii unui vas, ce
reprezenta un cap de leu, de dimensiuni destul de mici, de clrca 4 cm.
(Piesa nu o putem prezenta deoarece a fost substituită din vitrinele
muzeului înainte de a fi, spre regretul nostru, desenată sau fotografiată.
I n acest fel descrierea am' făcut-o din memorie) .
Lipsa inventarului în gro:JJ)a mormîntului principal poate fi pus în
legătură cu două aspecte şi anume : jefuirea mormîntului sau existenţa
unui ritual care nu permitea introducerea rămăşiţelor cinerării în gro
pile de mormînt. Pornind de la urmele de control ce presupune o veri
ficare a pereţilor prin introducerea unor bare de fier, care au lăsat gău
rile amintite mai înainte, am putea crede că acestea erau făcute de către
profanatori pentru a depista eventualele obiecte de inventar ale mor
mîntului. Nu trebuie să excludem, însă, nici posibilitatea că dacii, de
teama jefuitorilor de morminte, fenomen, după cît se pare, destul de
frecvent în epoca respectivă, pentru a induce în eroare sau pentru a
salva obiectele personale ale celor înmormîntaţi, au lăsat rămă;;iţ�le
arderii la locul lor, pe rug, groapa avînd doar un rol legat de ritual. D e
aici ş i faptul c ă în gropile mai multor movile, n u numai l a Brad, n u s e
afla nici u n fel d e inventar, chiar din categoria celui c e n u a r f i intere
sat pe profanatori, ca de pildă fragmente ceramice, oase calcinate sau
alte materiale fără valoare practică. În favoarea celei de a doua presu
puneri pledează existenţa pe rugul funerar, sau mai bine zis, pe supra
faţa puternic arsă din apropierea gropii mormîntului principal, a unui
im·entar destul de bogat, care este compus din mai multe obiecte meta
lice provenite de la un costum : nasturi, aplici, nituri, legături de curele
c i n bc-on.z, pandantive din bronz, oase calcinate, pietre arse, pămînt ars.
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vrecum şi existenţa celei de a doua gropi, care fără a exclude posibili
tatea de a fi făcută de jefuitori în procesul controlului pentru descope
rirea mormîntului, presupunem a fi fost făcută de daci pentru a induce
în eroare pe eventualii j efuitori sau legată de ritual, aşa cum am văzut
şi la turnului 1, mai ales că nici această groapă nu cuprinde vreun obiect
de inventar. Întrucît nu avem nici un indiciu stratigrafic care să ne in
dice răscolirea sau controlul pămîntului din gropile de mormînt, putem
fi siguri că toate aspectele amintite, referitoare la inventar, găurile de
·control şi existenţa celei de a doua gropi din turnul, sînt legate de ritual.
Legat de mormîntul principal, przentăm obiectele descoperite pe su
prafaţa arsă, presupusă a fi rugul funerar :
Pandantiv (inv. 678D) din bară masivă de bronz, cu corpul profilat,
terminat la un capăt cu două lamele ascuţite, prinse de curea cu ajutorul
unui nit. Are lungimea de 57 mm, diametru maxim de 10 mm şi lăţi
mea maximă a lamelelor c!e 7 mm. Piesa se păstrează destul de bine,
la fel şi nitui de bronz. (Pl. XI 19 şi Pl. VI/22).
Piesă identică ca formă (inv. 6790) şi cu aceleaşi dimensiuni. (Pl.
X/21 şi Pl. VI/23).

Piesă identică cu celelalte două (inv. 6791) (Pl. X/20 şi Pl. VI/2 1 ) .
Piesă de bronz (inv. 6787), compusă din verigă c u două plăcuţe d e
atîrnat, profilate ş i prevăzute c u cîte un nit, care are u n capăt discoidal
ce prinde cele două lamele. Capetele discoidale ale niturilor sînt placate
cu foiţă de argint. (Pl. X / 1 6 şi Pl. VI/ 1 8).
Aplică de bronz (in'.J. 6788), rotundă, cu o foiţă de argint în relief,
bombată şi decorată cu caneluri oblice şi cercuri concentrice în relief,
prinsă pe placa de bază (aplica propriu-zisă) cu mai multe nituri cu capul
discoidal, placaţi cu foiţă de argint. In mijloc, foiţa de argint este decu
pată lăsînd loc pentru o piatră. După fragmentele de piatră rămase în
urma trecerii prin foc, ele culoare indigo-albăstruie, putem deduce că
această piesă încrustată cu o piatră preţioasă, constituia o adevărată biju
terie pentru proprietarul ei. Ea făcea parte, desigur, din principalele
piese de decor ale costumului respectiv. Are diametru! de 50 mm (Pl.
VI/24 şi Pl. X / 1 8).
Piesă de bronz (inv . 6783), compusă dintr-o verigă\ pe care este prinsă
o alta, din bară scurtă, profilată şi prevăzută cu un nit cu capul c)iscoi
dal, placat cu foiţă de argint. Diametru! verigii este de 18 mm :'ji. gp;si
mea sîrmei din care este făcută este de 2 mm. Lungimea c e bi lai te părţi
ale piesei, inclusiv diametru! capului de nit este de 27 mm C::Jl. VI/ 1 6 şi
Pl. X / 1 5).
Piesă identică (inv . 67 84), cu aceleaşi dimensiuni. Probabil n:ceau
parte din aceeaşi garnitură de prindere a altor elemente el e cosh<m (?1.
VI/ 1 7 şi Pl. X/ 1 4) .
Nit d e bronz (inv . 6782), discoidal, mai mare decît celelalte, placat
cu foiţă de argint, prinsă de o rozetă de bronz cu n-;o_-,;·ginile crcstate,
ceva mai mare în diametru decît nitui . Diametru! capului d-: n:t cu fc�ţă
de argint este de 12 mm iar a rozetei de bronz de 1 3 m:n (Pl. VI 16 '?i
Pl. X/ 1 3}.
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Nit de bronz (inv. 6792), identic cu cel descris mai sus, avînd ace
leaşi dimensiuni (PL VI/8 şi Pl. X/1 2).
Cinci nituri de bronz (inv. 6 775, 6779, 6777, 6776, 6778), cu capul
discoidal placate cu foiţă de argint, cu un diametru de 1 1 mmj (Pl. VI/10,.
1 1, 14, 9, 13 şi Pl. X/2, 6, 4, 8, 7).
Nit de bronz (inv. 6780), cu capul discoidal, placat cu foiţă de ar
gint, prinde o piesă de bronz rotundă, turnată. Diametru! nitului este de
1 2 mm (Pl. VI/1 5 şi Pl. X/3).
Nit de bronz (inv. 6781), cu capul discoidal.
Piesă de bronz (inv. 6 785), turnată, de formă rotundă, cu gaură la
mijloc prin care trece un nit. Diametru! piesei este de 1 5 mm (Pl. Vl/12
şi Pl. X/4).
Plăcuţă de bronz (inv. 6786), dreptunghiulară, placată cu foiţă de
argint şi prevăzută cu două nituri. Are lungimea de 30 mm şi lăţimea de
12 mm (Pl. VI/19 şi Pl. X/1 1).
Mai multe bucăţele de bronz, cu nituri simple din bronz (inv. 1 5303),.
provenite de la diverse legături de piese de la vestmînt (Pl. X/10).
Două bucăţele de bronz şi un fragment de sticlă albă, transparentă
(inv. 1 1 01 1 ), provenite de la acelaşi costum (Pl. X/9).
Aplică de bronz (inv. 6785), rotundă, cu o gaură la mijloc şi o şăn
ţuire pe una din feţe, turnată, avînd un diametru de 15 mm (Pl. VI/7 şi
Pl. X/5).
Aplică de bronz (inv. 6793), turnată, de forma unei frunze de stejar.
cu lungimea de 38 mm şi grosimea maximă de 12 mm, care provine de
la extremitatea inferioară a torţii unui vas. (Pl. Vl/25 şi Pl. X/22).
Vîrf de săgeată (inv. 1 1 063), din fier, cu vîrful pătrat în secţiune
şi prevăzut cu un tub de înmănuşare rotund (Pl. VI/20 şi Pl. X/1 7) .
Oasele calcinate erau extrem d e puţine ş i d e mici dimensiuni, ceea
ce presupune existenţa unei arderi foarte puternice. Dacă luăm în con
siderare crusta de pămînt ars, în unele locuri pînă la zgurificare, putem
spune că avem de a face cu un rug foarte mare la care s-a ars o canti
tate imensă de material lemnos. Acest lucru este documentat si de arderea puternică a pietrelor descoperite în aceeaşi zonă.
Mormîntul 1 , de copil, înhumat, a avut ca inventar o singură măr
gică din sticlă albă, mată, descoperită în regiunea gîtului (inv. 9097 ),
(Pl. V/4 şi VI/5). Mormîntul 2, de matur, a avut ca inventar, tot o mă.r
gică din sticlă, maronie cu încrustaţii albe şi albăstrui. Are forma ovală
cu o gaură transversală nu prea largă. Asemenea piese sînt destu l de
frec', ente în epoca geto-dacică. (Pl. V/3 şi Pl. VI/4). Are numărul d e in
ventar 9096.
Cu aceasta am încheiat prezentarea rezultatelor obţinute prin cerce
tările arheologice întreprinse în necropola tumulară de la Brad. Trebuie
să menţionăm totuşi, că în imediata apropiere a necropolei, la numai 50
de metri se află un cimitir de incineraţie şi înhumaţie carpic, care ţine
de aşezarea din aceeaşi epocă situată la circa 2 km SE de staţiunea de la
Brad. Din această necropolă s-au putut salva rămăşiţele a 19 morminte
de incineraţie şi 2 de înhumaţie, pe care nu le prezentăm în acest con
text, fiind vorba de o altă aşezare ce urmează celei pe care o cercetăm noL
·
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Continuăm prezentarea cu rezultatele obţinute prin cercetările în
treprinse în cea de a doua zonă a staţiunii de la Brad, respectiv aşezarea
deschisă.
Cu ocazia săpăturilor la amenajarea unui bazin pentru irigaţii, în
marginea de NE a aşezării deschise, s-a dat peste un mormînt de incine
raţie cu resturile depuse în groapă simplă, de formă cilindrică. Groapa
.avea un diametru de 0,50 m şi o adîncime de 0,30 m, surpri11să la 0,36 m
de la suprafaţa solului. (Pl. XI/1 şi Pl. XII/1, 2). Pe fundul gropii s-a
descoperit o cantitate nu prea mare de oase calcinate şi un inventar fu
nerar compus din :
1 . - Cană (inv. 6688) din pastă cărămizie, de factură locală, buza
uşor îngroşată şi evazată, corpul bombat şi fundul inelar. Toarta în ban
dă, nu prea lată, uşor supraînălţată, porneşte din buza vasului şi se prinde
de umăr. Are înălţimea de 10 cm, diametru! gurii de 5 cm, diametru!
fundului 3,8 cm şi diametru! maxim 7,6 cm. Avea o poziţie marginală
în groapa mormîntului, fiind culcată cu gura spre marginea de nord
a gropii (Pl. XI/3, Pl. XIII/1).
2 . - Kantharos (inv. 6 743) de culoare roşie-cărămizie, cu slip, corpul
bitronconic, buza dreaptă şi rotunjită, fundul inelar, prevăzut cu două
torţi semicirculare ce se prind pe partea superioară a traunchiului de
con, rotunde în secţiune. Ca decor, pe umăr, este prevăzut cu o linie
-orizontală şănţuită. Are înălţimea de 7,6 cm, diametru! gurii de 8,8 cm
şi a fundului de 4,6 cm. Era situat în partea opusă a cănii, culcat cu
gura spre cupa cu picior (Pl. XI/5, Pl. XII, Pl. XIII/5).
3.
Cupă cu picior (inv. 6744) cu gura largă şi evazată, corpul
.avînd mai multe profilaturi în partea superioară şi rotunjit către fundul
·ei, cu un picior scurt şi mult evazat, ca o talpă, pentru susţinere. Are
înălţimea de 1 1 cm, diametru! la gură de 1 3,4 cm şi diametru! fundului
de 6,4 cm. Se afla în apropierea kanharosului, culcată cu gura spre mar
ginea de sud-est a gropii (Pl. Xl/7, Pl. XII, Pl. XIII/6).
4.
Platou (inv . 2077 3) cărămiziu-gălbui, cu fundul inelar, păstrat
fragmentar, doar o parte din fundul şi corpul piesei. Se afla sub cele
două vase descrise mai sus, cu gura în jos. De semnalat faptul că cea
laltă parte a fundului, cu care s-a întregit, a fost descoperită pe acropole
la -1 ,50 m în S-X, ceea ce confirmă datarea în sec. I î.e.n. - I e.n .
.a majorităţii pieselor din acest mormînt, respectiv ultimul nivel dacic
de aici (Pl. XI/4, Pl. XIII/3).
5. - Pahar de sticlă (inv. 8651), păstrat fragmentar, doar o parte
din corp, ceea ce ne împiedică să reconstituim tipul de pahar din care
face parte. Sticla are o culoare cafenie-indigo, iar ca decor coaste în re
lief verticale. Cele cîteva fragmente se aflau, de asemenea, sub vasele
de import, amestecată cu oase calcinate (Pl. XI/6, Pl. XIII/2).
6. - Piatră de ascuţit (inv. 6832), ruptă în patru bucăţi, prevăzută
cu o gaură pentru agăţat. Lungimea piesei este de 2 1 cm, lăţimea de 3
cm, iar grosimea de 0,8 cm. Are urme de folosire. Piesa se afla printre
oase, între cele două grupuri de vase, cu toate cele patru fragmente în
conexiune, ceea ce denotă sfărîmarea ei în mormînt, probabil datorită
presiunii pămîntului (Pl. XI/2, Pl. XIII/4).
-

-
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In săpăturile efectuate pînă în prezent în aşezarea deschisă s-au des
coperit 16 morminte de înhumaţie în gropi cilindrice sau în formă de
clopot. Unele gropi conţineau 2, 3 şi chiar 4 schelete. Prezentăm, în
continuare, aceste morminte, în ordinea descoperirii lor :
- Groapa 1 7 din S-XI, avea formă de clopot, cu diametru! la
gură de 1 , 1 5 m, la fund de 1,70 m şi o adîncime de 1,35 m de la nivelul
de construcţie. Pe fundul gropii se aflau două schelete umane, ambele,
după dimensiunile oaselor, aparţineau unor adolescenţi sau maturi (Pl.
XIV, Pl. XV). Mormîntul 1 era orientat NNV 56 - SSE 24, cu picioa
rele strînse, mîinile aduse în faţă iar capul orientat cu privirea către
marginea gropii (Pl. XIV/1, Pl. XV/2). Mormîntul 2 aşezat în poziţie in
versă, era, de asemenea, cu picioarele strînse din cauza celuilalt, aşa în
cît picioarele ambelor schelete, strînse, se întrepătrundeau. Majoritatea
oaselor, deşi în conexiune anatomică, dovedeau că ambele cadavre au
fost aruncate în groapă. Adîncimea mare a gropii nu permitea o aranjare
a lor, aşa încît poziţiile unor părţi ale corpului nu mai apar acolo unde
în mod firesc ar trebui să fie dînd impresia că avem de a face doar cu
părţi de schelete umane (Pl. XV/1). După punerea în groapă a celor
două cadavre, direct pe fundul ei, deci groapa a fost făcută special
pentru aceasta, s-a trecut la umplerea cu pămînt, multă cenuşă, pietre,
oase de animale, fragmente de vetre şi chirpic ars. Aşadar, după o aco
perire sumară a celor două cadavre, groapa a devenit, pur şi simplu, un
loc de aruncare a resturilor menajere (Pl. XIV/3). Ca inventar, în zona
bazinului, la primul schelet s-au descoperit două mărgele (inv. 8657) de
sticlă albă mată, de formă rotundă şi un fragment de tablă de bronz (inv.
8785} (Pl. XIX/2, Pl. XVI/1, 2). In umplutura gropii s-au descoperit frag
mente ceramice care provin de la următoarele tipuri de vase : 7 vase bor
can, un bol mic de culoare cărămizie, o fructieră neagră cu lustm, o
căţuie cu toarta decorată, un vas cu fundul conca v şi 95 de fragmente
ceramice lucrate la mînă, precum şi o amforă albicioasă, un ulcior roşu
şi unul cenuşiu, două căni mici cenuşii, două străchini, un vas urr:ă cenu
şiu cu decor în relief, o fructieră şi o strecurătoare cenuşii şi 35 frag
mente diverse lucrate la roata olarului.
- Groapa 23 din S-XII, în formă de clopot, surprinsă la -0,60 m
de la suprafaţa solului, în nivelul III dacic din aşezarea deschisă, cu un
diametru la gură de 1 , 35 m şi 1 , 75 m la fund, adî:r.cimea de 1 ,20 m de
la nivelul de construcţie. Groapa conţinea, în afară de alte materiale, 4
schelete de copii, aşezate în poziţie întinsă cu mîinile pe lîngă cc t · p,
dar cu orientări diferite (Pl. XVII/1 2, Pl. XVIII/3) .
Mormîntul 1 ('P l. XVIII/2, Pl. XVII/12) zăcea la -1,45 m adîncime,
în poziţie întinsă, orientat VSV 43 - ENE 1 1 , cu mîinile întinse pe lîngă
corp, capul aplecat puţin spre dreapta, spre interiorul g�·opii şi avea
ca inventar : două pandantive căldăruşă de fier (inv. 3665, 8672) cilin
drice, cu o tortiţă semicirculară (Pl. XVI/1 0, 16 ; Pl. XVII/7, 8) ; trei cer
cei din bronz, cu corpul sub formă de bară subţire, profilată, prevăzută
cu un inel de prindere confecţionat dintr-o sîrmă, rotundă în secţiune,
cu capetele răsucite. Lungimea barei cercelului este de 2 1 mm iar diahttp://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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metrul verigii d e prindere d e 1 2 m m (imr. 8677-8679). Dimensiunile cer
ceilor sînt aproape aceleaşi (Pl. XVI/4-6, Pl. XVIli l -3).
Mormîntul 2 (Pl. XVII/12, Pl. XVIII/1) orientat NV 56 - SE 2,.
situat la 1,50 m adîncime, pe un soclu de pămînt păstrat în partea de
VSV a gropii, cu o lăţime de 0,40 m. Avea o poziţie întinsă cu mîinile pe
lîngă corp şi capul drept cu privirea în sus. Este un mormînt de copil
la care oasele s-au păstrat destul de prost. Avea ca inventar două pan
dantive - căldăruşă din fier (inv. 8670, 1 1 1 042) identice, ca formă, cu
cele din mormîntul 1 (Pl. XVI/17, 11 ; Pl. XVII/5, 9).
Mormîntul 3 (Pl. XVII/1 2, Pl. XVIII/1, 3) se afla sub mormîntul 2,.
la 1 ,75 m adîncime, de asemenea, pe un pat de pămînt păstrat, care se
afla cu 5 cm deasupra (nivelului) fundului gropii, era orientat aproape
invers faţă de mormîntul 2, cu capul spre ENE 15 şi picioarele VSV 4 7 .
Avea c a inventar două pandantive - căldăruşă din fier (inv. 8666, 8669)
identice cu cele descrise mai inainte şi o fibulă din fier (inv. 8696) cu
corpul arcuit, din catego:·b fibu1elor profilate, avînd pe corp un nod
şi terminat cu un buton, resortul bilateral cu mai multe spire. Dim2n
siunea este mică, lungimea este de 2,5 cm. Se datează în sec. I e.n. (Pl.
XVI/19, Pl. XVII/1 1).
1\IJ:ormîntul 4 (Pl. X\- Il/1 2) se afla sub mormîntul 1 la -1,60 m
adîncime, pe un soclu de pămînt cruţat din groapă, lat de 0,40 m, în po
ziţie întinsă cu mîinile pe lîr:gă corp, orientat ENE 1 1 - VSV 43. între
cele două schelete se afla un strat de pămînt bine bătut cu grosimea de
10-15 cm. Nu a avut nici un fel de inventar.
Umplutura gropii conţinea cenuşă, pămînt, oase de animale, arsură,
fragmente ceramice, deci material caracteristic gropilor menajere. Tot
aici s-au descoperit şi cîte\ a bucăţele de tablă de bronz, ca,re n.u au
putut fi atribuite nici unui schelet (Pl. XVII/4). În partea de est a gropii
mai existau două trepte de pămînt cruţat, unul la - 1,65 m, lată de
0,45 m iar cealaltă la - 1 ,45 m de 0,25 m lăţime, care au putut servi la
intrarea în groapă, eventual pentt·u aranjarea cadavrelor (mai ales 3i
celor două - M 1 şi 4) sau pentru alte înmormîntări ce nu au mai avut
loc. Oricum se vede că aceste înmormîntări au fost făcute într-un timp
relati·v scurt, dacă nu chiar odată, de vreme ce stratul de pămînt dintre
schelete nu era prea mare şi nu conţinea materiale de umplutură ci pă
mînt scos ain groapă. Fragmentele ceramice scoase din groapă aparţineau
la două vase borcan lucrate la mînă şi o fructieră dacică pictată, o amforă
albicioas5. cu torţile cilindrice, 4 fructiere şi o cană cenuşii lucrate la
roatii.
- Groapa 24 din S-XII, de formă cilindrică, cu un diametru de
1,50 m şi o adîncime de 1 , 90 m de la suprafaţa solului, surprinsă la 0,62 m, în nivelul III dacic din aşezarea deschisă. Groapa conţin2c un
singur mormînt de copil, aşezat în poziţie puţin chircită (picioarele),
cu mîir:lle pe lîngă corp şi capul cu privirea în sus. Scheletul se afla pe
un soclu de pămînt cruţat în partea estică a gropii, avînd o înălţime de
0,90 m de la fundul gropii şi o lăţime de 0,50 m. Scheletul nu a avut
nici un fel de inventar. În groapă s-au descoperit puţine materieJe, în
special fragmente ceramice, oase de animale şi pămînt. Fragmentele
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ceramice descoperite provin de la două vase borcan lucrate la mînă şi
o amforă gălbuie cu torţi bifide, o amforă cărămizie, trei fructiere, trei
căni, două vase urnă, o strachină şi un kantharos din pastă cenuşie şi o
căniţă dacică pictată lucrate la roată.
- Groapa 25 din S-XII, de formă cilindrică, prinsă la -0,60 m
adîncime, în ultimul nivel dacic, cu un diametru de 1 ,60 m şi o adîncime,
de la nivelul de construcţie, de 0,80 m. Conţinea în afară de alte mate
riale, două schelete de copii (Pl. XXI/8, Pl. XXII/3).
Mormîntul 1 se afla la -1,10 m adîncime de la suprafaţa solului,
pc un soclu de pămînt cruţat, cu 0,30 m mai înalt faţă de fundul gropii
�i lat de 0,30 m. A fost aşezat în poziţie întinsă cu picioarele puţin chir
cite, mîinile pe lîngă corp, capul cu privirea în sus, orientat VSV 42
ENE 1 2 . A avut ca inventar, în zona gîtului, două pandantive - căldăruşă
din fier (inv. 8667, 8668), identice cu cele descrise mai înainte (Pl. XVI/20,
21 ; Pl. XXI/4, 5). Din inventar mai fac parte şi două creuzete (inv.
8648, 8817) din pastă sticloasă, zgurificată, cu concreţiuni şi urme de
metal topit (în special bronz). Au fost găsite în regiunea bazinului (Pl.
XVI/18, 24 ; Pl.XXI/6,7).
Mormîntul 2 (Pl. XXI/8, XXII/2), de asemenea, puţin chircit la pi
cioare, se afla la -1,25 m adîncime, pe un soclu din pămînt cruţat, în partea
opusă mormîntului 1 , orientat ENE 12 - VSV 42, deci în poziţie in
versă faţă de celălalt. Ca inventar avea doi cercei (inv. 20770, 20771) de
tipul celor descrişi mai sus şi o fibulă de bronz (inv. 20772) de tipul
fibulelor profilate, cu lungimea de 30 mm (Pl. XVI/14, 1 5 , 22 ; Pl.
XXI/1-3). Asemenea fibule sînt, în general, datate în sec. I e.n., ceea ce
conîlrmă şi datarea mormintelor de la Brad, cu toate că adîncimea la
care a fost prinsă groapa cu cele două schelete ar indica cel de al doilea
nivel dacic de aici, respectiv sec. I î.e.n. Este posibil ca groapa să fi
pornit mai de sus dar din cauza stratului de cultură foarte cenuşos să
nu se fi putut păstra marginile ei de la nivelul în care a fost săpată.
Oricum întreg materialul din groapă pledează pentru datarea ei în sec.
I e.n.
În groapă s-a descoperit, în general, puţin material arheologic din
care nu lipsea cenuşa, cărbune, fragmente de chirpic ars, crustă de va
tră, oase de animale şi fragmente ceramice. Cele peste 30 fragmente cera
mice provin de la un vas borcan lucrat la mînă, două fructiere, o cană
de lux, un kantharos şi o strachină din pastă cenuşie, o amforă gălbuie
şi una roşie din categoria ceramicii lucrate la roată.
- Groapa 27 din S-XII, în formă de clopot, cu diametru la gut'ă
de 1 ,30 m şi la fund de 1 ,50 m, cu o adîncime, de la nivelul de con
strucţie de 1 ,30 m. Conţinea un singur mormînt de copil, aşezat pe un
soclu de pămînt cruţat, cu 0,20 m mai sus de fundul gropii, în poziţie
întinsă cu mîinile pe lîngă corp, capul uşor aplecat spre interiorul gropii,
orientat S-32 - N-0 (Pl. XXIII/1, XXIV/1, 2). In partea opusă mai exista
un soclu, nu prea înalt, doar de 0,06 m de la fundul gropii, pe care nu
se a�la nimic. Mormîntul avea ca inventar două mărgele din pastă sti
� :o asă cenuşie cu pete albicioase (inv. 8663) şi două pandantive - căl-
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dăruşă din fier (inv. 8664, 1 1 041), toate descoperite în regiunea gîtului
(Pl. XVI/7, 8, 13, 23 ; Pl. XXIII/2-5).
Î n groapă s-au depus resturi menajere, cenuşă, pămînt. De aseme
nea, o verigă din fier, care poate proveni de la o cataramă (inv. 8701)
ce poate fi pusă în legătură cu inventarul mormîntului (Pl. XVI/25, Pl.
XXIII/6). Ceramica descoperită în groapă aparţine la trei vase borcan
cărămizii, unul cenuşiu cu lustru şi o căţuie cu toarta decorată lucrate
la mînă, precum şi o amforă albicioasă, una roşie cu toarta cilindrică, o
căniţă dacică pictată, două străchini, un kantharos, două căni şi trej"
fructiere cenusii lucrate la roată.
- Groap� 16 din S - XVIII' (Pl. XXV) de formă cilindrică, cu un
diametru de 1 , 1 5 , m, prinsă la -0,40 m, cu o adîncime, de la suprafaţa
solului de 1 , 1 5 m. Pe fundul gropii, în partea de NE, fără nici un fel de
amenajare, se afla un schelet de copil, în poziţie întinsă cu mîinile pe
lîngă corp, capul cu privirea în sus, orientat cu capul la Vest şi picioa
rele la E. Groapa mormîntului suprapunea locuinţa bordei nr. 3 din S
XVII. Nu a avut nici un fel de inventar. Inventarul gropii era destul
de sărac şi nu conţinea, în afară de cenuşă, cărbune de lemn, crustă de
vatră şi oase nici un fragment ceramic.
- Groapa 21 din S XVlll, cilindrică, cu un diametru, de 1 ,60 şi o
adîncime de 2,05 m de la suprafaţa solului. Pe lîngă matedalele speci
fice gropilor cu resturi menajere, conţinea şi un craniu de om, matur,
care se afla în partea de NE a gropii, pe fundul ei. Î n groapă nu se mai
aflau alte oase care să aparţină unui om. Cele cîteva piese întregi el i n
inventarul gropii a r putea fi puse î n legătură cu craniul amintit . E:; te
vorba de o brăţară din sîrmă de bronz cu capetele înfăşurate (inv. 1 � l tl 7),
cu diametru! de 7,5 cm şi grosimea sîrmei de 2 mm (Pl. XXVI/ 1 , Pl.
XXVII/4), caracteristică pentru sec. 1 e.n., prezentă ca tip şi mai tîrziu,
în inYentarul aşezărilor şi necropolelor carpice ; două vase borcan de
co�·ate cu brîu alveolor, dispus pe umărul vasului (inv. 1 1 809, 1 1 82 8},
primul avînd înălţimea de 2 1 ,60 cm, iar al doilea de 1 1 .40 cm (Pl.
XXVI/5, 7 ; Pl. XXVII/1, 7) ; o lamă de silex, neretuşată. albicioas ă (inv.
1 1 902) cu lungimea de 4,3 cm (Pl. XXVI/2, Pl. XXVII/6) ; un cui elin
fier cu floarea plată, nu prea mare, care are capul pătrat în secţiune
(inv. 1 2 1 65) cu lungimea de 6 cm (Pl. XXVI/4, Pl . XXVII/3) : o ţintă
din fier cu floarea dreptunghiulară, pătrată în secţiune (im·. 1 2 1 5 8 ) , cu
lungimea de 9 cm (Pl. XXVI/6, Pl. XXVII/2) şi un fragment de teacă
de bronz, din tablă subţire (inv. 12 196) cu lungimea de 2 cm şi lăţin.1ea de
1 cm (Pl. XXVI/3, Pl. XXVII/5). La acestea adăugăm celă:alt inventar
al gropii, care se compune din mai multe fragmer:te ceramice provenite
de la următoarele tipuri de vase : 9 vase borcan cărămizii, unul negru cu
lustru şi 5 căţui din pastă lucrată la mînă, trei \'ase urnă, 4 fructiere, 9 căni
din care una de lux, 5 străchini, o strecurătoare şi un castron cu trei
torţi - din pastă fină cenuşie, o fructieră şi o cană roşie, o amforă găl
buie şi un vas de cult, dreptunghiular, din ceramică dacică pictată, lu
crate la roată.
- Groapa 36 din S-XIX, de formă cilindrică, cu un diametru de
1 ,75 m şi o adîncime de 1 ,40 m. Pe fundul ei, puţin scobit, se află un
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/

VASILE uRSACHI

1 16

schelet uman, aşezat în poziţie chircită" cu mîinile pe bazin, poziţie im
pusă de dimensiunile mici ale gropii şi talia, destul de înaltă, a celui
înmormîntat aici. Era orientat pe direcţia N-S, capul aplecat pe palr
i rc-a d reaptă (Pl. XXVII/1 , P!. XXIX/1 , 2). A avut ca inventar, pe piept,
doi cercei din bronz cu un capăt lăţit, iar celălalt ascuţit şi cu corpul
tor;;ionat (inv. 1 2 1 76, 1 2 1 77) (Pl. XVI/26, 2 7 ; Pl. XXVlll/2, 3). Î n zona
bazinului s-a mai descoperit o piatră de rîşniţă şi un mîner din os (Pl.
X\/1/28, 29 ; Pl. XXVIII/4, 5). În interiorul gropii s-au mai descoperit
peste 50 fragmente ceramice, care provin de la 4 vase borcan cărămizii
·�i unul negru cu lustru, lucrate la mînă şi 5 fructiere, o cană, un l·mnt
llaros şi o străchinuţă cu picior din pastă fină cenuşie lucrate la roat.ă.
Î n S-III, S-XIV şi S-XXI s-au mai descoperit 4 schelete de copii,
destul de prost păstraţi, care nu au avut nici un fel de inventar şi ză
ceau în gropi cilindrice, fără amenajări speciale. De asemenea, în S-XXII,
in şanţul de apărare, s-a descoperit maxilarul inferior al unui schelet
de matur.
Prezentînd descoperirile de morminte din cetatea dacică de la Brad,
s o impun cîteva constatări de ordin general. Mai întîi se cuvine să ne
oprim la stabilirea datării acestor morminte, legată de inventarul pe
care 1-au avut, precum şi contextul în care se aflau. Inventarul conţine
cîteva piese care ne pot ajuta la o datare destul de precisă a unor mor
minte descrise, printre care : ceramica, obiecte de podoabă din bronz,
fier sau sticlă, precum şi poziţia stratigrafică a complexelor în care se
aflau.
Pentru necropola tumulară avem cîteva piese care au analogii şi
în alte aşezări, putîndu-ne deci oferi jaloane cronologice care să ne
permită datarea mormintelor descoperite în această zonă. Astfel cana
lucrată la roată, descoperită în mormîntul de incineraţie din Turnului I
are analogii în majoritatea aşezărilor dacice, ca de pildă, Bîtca Doam
nei 5, Răcătău 6, Poiana 7, Piscu Crăsani s, Ocniţa 9, Pecica 10, Tinosul i1 ,
care au fost datate, cu destulă siguranţă în sec. I î.e.n. - sec. I e.n.
Celelalte obiecte, printre care veriga de bronz şi piatra de ascuţit nu
ne pot oferi indicii precise de datare, ele fiind prezente, ca tip, pe o
perioadă de timp mult mai mare. De asemenea, mărgelele de sticlă de la
cele două morminte de înhumaţie din Turnului III, prezente într-o pe
rioadă destul de lungă, nu ne oferă nici ele indicii cronologice prea si-
gure, decît că existau în sec. I al erei noastre, în inventarul aşezărilor
dacice, dar lipsesc din inventarul necropolelor carpice din sec. II-III e.n.
Piesele de costum din inventarul mormîntului principal din Tu
rnului III, fiind unicate în civilizaţia dacică, de asemenea, nu ne pot
oferi nici un indiciu de datare. Totuşi cele trei pandantive de bronz,
sub formă de bară profilată, au analogii în antichităţile romane din
Nordul Europei, prin piesele aproape identice descoperite în Suedia,
care au fost datate, pe baza contextelor arheologice în care au fost
descoperite, în sec. I-II e.n., ca importuri romane (sau de influenţă
romană) 12. Cum între descoperirile de provenienţă romană de la noi
nu există asemenea piese, le punem pe seama unor importuri de mică
serie, care puteau să ajungă pe aceste meleaguri cu mult înainte de
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sec. I-II e . n . Avînd în vedere şi contextul în care au fost găsite ală
turi de piese de podoabă de la un costum, multe din ele placate cu .
foiţă de argint, procedeu bine cunoscut la meşterii făurari daci, dar şi
în producţia multor ateliere romane, care trimiteau asemenea obiecte
mult departe d e ele n, putem ad mite că a�emenea piese pot fi datate
în sec. I e.n.
Avînd în Ycdere faptul că 1r,.aj ori tatea mormintelor tumulare apar
ţin, mai ales, secolului II-I î.e.!1. 1\ credem că datarea necropolei tu
mulare de la Brad nu poate fi alta decît s2c. I î.e.n. - sec. I e.n., mai
ales că multe din obiectele de inventar aparţin şi sec. I e.n., iar ritul
şi ritualurile practi c a te aici sint asemănătoare celor constatate în ne
cropole cercetate şi datate în li m itele sec. II-I î.e.n. de la Răcătău,
Poiana, Popcşti 1 .1, pr ecu m şi la Zimnicea sau Histria 16.
Printre acestea un Joc aparte îl pr�zintă existenţa tipu lui de mor
mir: t c d e incinera'�ie în tumuli, cu obiceiul arderii pe loc şi lăsarea ră
măşiţelo r . pe locul arderii, aşa cum am observat la Turnului III şi even
tuRl la Turnului I, dacă luăm în c on si d e ra r e zona cu arsură din apro
pierea gropii mormintu:ui p iincipal. Acest ritual este cunoscut şi în
al te necropole, ca de pildă la Z i mnicea 1 1, Histria 1�:, Popeş ti 19, Răcă
tău 20, datate în l i m i tel e sec. II-I î. e . n . D. Protase dă o listă mai largă
a st2.ţlunilor unde res tli.ri l e ;:, ; · clel"ii er au lăsate pe loc şi acoperite cu un
turnul 2 L . Este adevărat, însă , că la Brad şi n u numai aici, sub tumuJ
mai existau una sau două gropi în care s-au descoperit foarte puţline
materiale, doar cîteva pie�e de inventar, care presupune un ritual ceva
mai complicat. La ac est a se mai adaugă existenţa î n apropierea movi
l ei a un or cuptoare, ca de pi�dă l a Răcătău, p e vatra cărora s-au găsit
fi';;,gmente cerc.mice şi cărbu.Ee de lemn, d<tr nu şi oase c alci n ate , ceea
ce demonstrează folGsi rea l o r b di \ · e rs e procesiuni leg at e c� e arderea
pe rug ::2.
Nu mai puţin important ni s e pare faptul că în cadrul celor trei
tumuli cercetaţi la Brad există şi u n u l unde înm orm în tar e a a fost sim
bolică , lipsind atît din groapă cît si de la baza movilei sau chiar din
r:m:ttaua ei or i ce ind iciu p:·i dnd arderea pe rug ori alte ritualuri la
car e se foloseau diverse o b i e cte ce rămîneau �au trebuiau să rămînă pe
loc.
În a c est fel n otăm existenţa ti p u lui de mormînt "cenotaP; identi
ficat şi în alte necropole 2:1• Faţă de tipurile de morminte tumulare cu
noscute pînă i n prezent, ce le de b i3rad, dqi au unele elemente src:
ciîice lor, cum ar fi, d e piltlă, a rd e re LJ pe l c c sa u lăsarea inventaeului
pe rugul f un e rar, au gropi m ar i in cen t ru ş i mai mici în poziţie la te
rală, fără inventar, care face inutilizabilă tipol og i a stabilită 2". In cl u de 
rea în cele două tipuri de morminte JAa-III şi JAa-V a Tumulu].ui I
de la Brad nu corespunde caracteristicilor acestora, dr?oarece în nici una
din movilele de aici nu s-a practicat i r:c inerarc a în groapă. Cum această
situaţie se repetă şi în alte necropole, nu ne rămîne decît s ă considerăm
exi�tenţa unor tipuri noi de morminte pină acum :!.'_
În fine, tot ca o notă deosebită faţă de descoperirile de pin a a c u m ,
se prezintă şi situaţia de la groapa mormîntului principal din Turnului
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III unde s-a descoperit acel postament de pămînt cruţat, precum şi pe
reţii gropii prevăzuţi cu găurile amintite, care pot fi legate de ritualuri
specifice aşezării de la Brad 26.
Aceste diferenţieri însă, nu pot constitui elemente care să presu
pună existenţa unor distanţe în timp faţă de principalele necropole ale
aşezărilor de tip "dava" de pe cuprinsul Daciei, mai ales că unitatea
culturii materiale şi spirituale ale acestora a fost bine documentată prin
descoperirile de pînă acum şi întărită de principalele materiale din aşe
zarea de la Brad, care desigur făcea parte din această mare unitate.
Pentru mormîntul de incineraţie din zona aşezării deschise, inven
tarul este mult mai concludent în privinţa datării. Din acest punct de
vedere este suficient să analizăm cele 4 vase şi fragmentul de pahar
de sticlă, care constituie principalul inventar al mormîntului. Astfel,
cana roşie-gălbuie, cu toartă supraînălţată, a cărei pastă ne indică un
produs local, este caracteristică vaselor similare realizate de geto-dacii
din perioada "clasică" a culturii şi civilizaţiei lor. Este suficient să amin
tim prezenţa acestui tip de cană, în cantităţi impresionante în toate
aşeză:ile de tip "dava", în ultimile niveluri datate în sec. I î.e.n. - sec.
l e.n., ca de pildă la Răcătău, Poiana, Bîtca Doamnei 2'. Asemenea ti
puri de căni îşi încetează existenţa în perioada următoare, ceea ce
constituie un preţios indiciu cronologic referitor la clatarea acestui mor
mînt.
Dacă cel de al d oilea vas, respectiv kantharosul, cu corpul rotunjit,
buza dreaptă şi torţile circulare, este prezent nu numai printre desco
peririle de dinaintea cuceririi romane a Daciei ci �i după aceea, esţe
importantă prezenţa lui în mormînt tocmai pentru a constitui un ele
ment deosebit de important în privinţa atribuirii etnice a celui înmor
mîntat aici. Chiar dacă tipul de vas amintit putea fi pus în mormînt de
căt1·e un băştinaş, semnificaţia lui este tot etnică, dacă luăm în consi
derare preponderenta romană a inventarului mormîr:tu lui. Tipul de kant
haros amintit este, după pastă şi prelucrare, un produs roman de im
port, destul de frecvent în aşezarea dacică de la Brad, precum şi în
marile aşezări de tip "dava" din Moldova : Răcătău 28, Poiana 29, Bîtca
Doamnei 3°. Este prezent şi în etapele următoare m �i ales în Provincia
Dacia sau în castrele romane din sec. II-III e.n. 31 In contextul în care
s-a descoperit aici el poate fi datat în sec. I al erei noastre, eventual în
prima decadă a sec. II e.n., oricum înaintea încetării aşezării dacice d e
b Brad.
Al treilea vas din inventarul mormîntului de inclneraţie îl consti
tuie cupa cu picior. Deşi printre importurile romane din aşezările da
cice de tip "dava" r:u se cunosc exemplare întregi identice cu cel amin
tit, nu excludem posibilitatea existenţei lui în majoritatea acestor aşe
zări. Din acest punct de vedere notăm doar pentru aşezarea de la Brad
prezenţa a cel puţin 3-4 exemplare fragmentare ale acestui tip de vas.
Cum nici una din aşezările dacice cercetate nu are valorificat întreg
inventarul ceramic şi mai ales cel de import, nu excludem prezenţa
�1c estui tip de recipient, acum nesemnalat, în cantităţi chiar destul de
n-: a ri . Oricum, el face parte din categoria vaselor de tip afumători, prehttp://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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zente în sec. I-II e.n. şi mai tîrziu. într-o arie foarte largă 32 • Vasul
descoperit la Brad nu are urme de fum şi nici forma identică cu cele
prezentate drept afumători, lipsindu-i motivele decorative de pe buză
sau corp, dar poate constitui o variantă de început a tipului care se
generalizează în sec. II-III e.n. Cum între importurile romane de la
Nordul Dunării afumătorile sînt prezente numai în aşezările ulterioare
cuceririi Daciei, iar cele din perioada anterioară nu se cunosc, după
cum arătam mai înainte, este firesc să ne gîndim la existenţa acestei
variante în perioada sec. I î.e.n., care premerge tipului deja bine con
stituit a vaselor afumători, prezente într-un număr destul de mare în
perioada următoare :l:l.
Acest lucru ne îngăduie să considerăm că mormîntul de incineraţic
de la Brad aparţine unei perioade de dinaintea cuceririi Daciei de către
romani, iar prezenţa vasului în mormînt, ca şi în cazul kantharosu lc� i ,
constituie un indiciu etnic dar şi ur:ul cronologic foarte important.
Cel de al patrulea vas din inventarul mormîntului de incineraţie,
un platou de culoare cărămizie, cu fondul inelar, păstrat fragmen ta;r,
are analogii în multe aşezări dacice, constituind un import roman des
tul de frecvent în sec. 1 î.e.n. - I e.n. :lr._ Prezenţa lui în sec. I î.e.n. nu
poate fi exclusă deoarece multe fragmente ale acestui tip au fost des
coperite şi în niveluri mai vechi. Ceea ce constituie cu adevărat o excep
ţie la Brad, este faptul că jumătate din exemplarul de aici a fost desco
perit în cadrul aşezării, pe acropole, iar cealaltă jumătate face parte din
inventarul mormîntului. Pal'tea descoperită pe acropole aparţine strati
grafic nivelului III dacic, respectiv sec. I î.e.n. Aceasta ne confirmă,
odată în plus, datarea mormîntului în sec. I al erei noastre, sau chiar
la sfîrşitul sec. I î.e.n.
Fragmentul de pahar de sticlă, cu nervuri în relief nu ne ajută Ia
datare deoarece r:u se poate reconstitui tipul din care face parte. In
orice caz fragmente asemănătoare se cunosc în multe aşezări dacice c.lin
sec. I î.e.n-I e.n., ca de exemplu la Răcătău 3·\ Poiana :lG, sau chiar mai
tîrziu, în aşezările din sec. II-III e.n. 37• Exemplarul de la Brad, chiar
dacă nu constituie un element sigur de datare, nu contrazice cu nimic
celelalte elemede ce aparţin sec-. I e.n. Aceeaşi situaţie şi în cazul pie
trei de ascuţit din inventarul aceluiaşi mormînt.
Şi acum, cînd datarea mormîntului în sec. I e.n. reprezintă o certi
tudine, nu ne rămîne decît să considerăm, pe baza aceluiaşi inventan
că aparţine, din punct de vedere etnic, unui roman. În favoarea acestui
punct de vedere vine şi faptul că mormîntul este izolat, în afara aşeză
rii, în apropierea lui nu s-a descoperit nici un alt mormînt (menţionăm
faptul că zona săpată cu ocazia lucrărilor pentru irigaţii din jurul aces
tui mormînt are o suprafaţă de peste 1 60 mp, la care adăugăm un sondaj
făcut de noi care cuprinde o suprafaţă de 1 0 0 mp unde nu s-a mai găsit
nimic), iar inventarul, în cea mai mare parte este de provenienţă romană.
Chiar dacă am admite că mormîntul este al unui autohton, este greu
să credem că aproape tot inventarul acestuia care era de import nu avea
o semnificaţie etnică.
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Dacă admitem că un roman a fost înmormîntat la marginea aşe
zării deschise, din acest mare centru dacic, se cuvine să notăm şi faptul
că acest lucru nu se putea produce decît în două ipostaze şi anume :
1 - în cadrul relaţiilor comerciale, pătrunderea r:egustorilor romani pe
aceste meleaguri era un lucru firesc iar decesul survenit în această aşe
Z;:.tre a dus la incinerarea şi înmormîntarea după ritul şi ritualul roman
in cadrul aşezării de aici. Realizarea tuturor elementelor specifice ri
tualurilor romane o putem pune pe seama altor negustori prezenţi aici.
Pentru aceasta ar pleda inve:r:tm·ul mormîntului, care nu are în cn'm
poziţia sa nici un fel de armă sau obiect de natură militară ; 2
Cea
de a doua ipostază poate fi legată de prezenţa în aşezare a unor repre
zentanţi ai armatei romane, la sfîrşitul sec. I. e.n. şi începutul sec. Il
c.n. cînd această zonă ar fi intrat în cadrul Provinciei Moesia Inferior,
r<2prezentanţi c<:�re aveau misiunea de a strînge dările pentru Imperiu,
a�a cum s e cunoaşte din papirul Hunt, datat între anii 1 0 5- 1 0 6 e.n. 33.
Decesul unui membru al grupului venit în această aşezare, poate chiar
din detaşamentul de la Piroboridm-a (Poiana), survenit pe neaşteptate a
dus la înmormîntarea lui aici, de către ceilalţi, care au făcut totul după
dtualurile romane, dar în condiţiile cu totul speciale de aici.
Î n orice caz, pr0zenţa acestui mormînt pune problema existenţei
ur:or relaţii mult mai strînse între daci şi ron-:: ani în sec. I e.n. pe care
izvoarele literare nu le consemnează iar descoperirile arheologice încă
nu reuŞesc să cuprindă toate' aspectele legate ele acest fenomen, mai
ales pentru faptul că mari suprafeţe ale aşezărilor nu au fost explorate.
Ajungînd la cea de a treia zonă în care s-au făcut înmormîntări,
de data aceasta numai ele îr: humaţie, analiza invcntarului este absolut
necesc.ră în datarea şi precizarea apartenenţei etnice a cebr înmormîn
ta'�i aici. l\1ai întîi este necesar să wecizăm că ritul înhumării este cu
noscut, în general, la populaţia dacică, încă din perioade mai vechi.
Astfel sînt cunoscute mormir.tele de înhumaţie de la Orlea :m, Bîzdîna liO,
Sucidava 1' 1 datate în sec. III-II î.e.n. la care adăugăm pe cele din
marile aşezări dacice : Răcătău r.�. Poiana li3, Piscu Crăsani "4, Gradiş
tea '•5, Ocniţa46, Şura Mică r.7, Cîndeşti-Vrancea 48, din sec. I î.e.n.-I e.n.
Deci ritul ca atare nu constituie un element nou în descoperirile de la
B;c::d. Nici chiai' faptul că erau făcute în cadrul aşezării, în gropi cilin
drice sau în formă de clopot, cu resturi menajere, nu constituie o nou
tate dacă avem în vedere situaţiile asemănătoare din aşezările : Răcă
tău, Gradiştea, Piscu Crăsani, Orlea 40. Ceea ce constituie un lucru deo
sebit este r:umărul relativ mare de morminte şi diversitatea elemente
lor de ritual.
Dacă pentru perioada anterioară descoperirilor de la Brad - anul
1 �1 7 5, cînd marea majoritate a cercetătorilor considerau înhumaţia la
c:acl ca un rit foarte sporadic şi multe din mormintele de înhumaţie
din cadrul aşezărilor dacice erau considerate ca aparţinînd altor peri
o:lde sau populaţii, după această dată numărul lor a crescut datorită
atit intensificării săpăturilor în zona aşezărilor deschise cît şi a cerce
tăr:i cu mai mult interes a descoperirilor de acest fel. În acest context
� e � cmnalcctză descoperirile de la Piscu Crăsani, Răcătău, Gradiştea, Bîz-
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dîna, Şura Mică, Cîndeşti-Vrancea etc., care măresc simţitor numărul
.aşezărilor în care mormintele de înhumaţie dacice sînt prezente, repre
zentînd cu certitudine cel de al doilea rit de înmormîntare practicat
de aceştia.
După cum am văzut din clescriet·ea mormintelor descoperite la Drad,
cu excepţia unei singure gropi, Gr. 17 /8-XII, toate celelalte în ca.re
.s-au dco:coperit morminte de înhumaţie, aparţin ultimului nivel dadc,
deci sec. I e.n. Chiar groapa amintită ar fi putut să aparţină ace�uiaşi
r:i vcl, însă nu a putut fi surprinsă datorită pămîntului cenu:şos, nici în,
plan nici în profil, adîncimea exactă de la care pornea. Aşadar, U!l prim
indiciu privind datarea acestor Ir.orminte îl constituie ultima parte a
locuidi dacice elin această mm·c staţiune arheologică, respectiv sec. I e.n.
i nventarul acestor morminte, destul de bogat, ne aduce elemente
î r: p 1 us, care ne ajută la datarea, cu destulă siguranţă, a acestor mor
minte în �ee. I e.n. Astfel. pandantivele căldăruşă din fier, prezente în
cinci morminte, vin să confirme datarea lor în această perioadă. După
cum se ştie aceste obiecte de podoabă sînt cunoscute încă din sec I î.e.n.
prin descoper-irile de la Popc:: şti 5n, Ocniţa 51, Piscu-O·ăsani 52, Răcătău 53,
Poiana 5\ şi continuă să existe la populaţia c:arpică din s e c . II --III e.n. :;�,
La Brad, în afară de exemplarele din morminte &u mai fost descope
rit(� citeva pandantive căldăruşă din fier şi din bronz în ultimul nivel
dacic di:1 aşezarea deschisă �i de pe acropole, respectiv sec. I e.n. Sem
nalai'eD. lor îr: contexte :oigurc din sec. 1 e.n. din aşezarea de la B; ac! şi
mai ales cclată c.u pcezentarea mormintelor de înhumaţie de aici la
Simpozionul .,Spiritualitatea geto-dacilor" din anul 1 980, organizat de
l'viuzcul Municipiului Bucureşti, au impus definitiv punctul de Y cdere
privind apartenel'lţD. acestui tip de obiect de podoabă populaţiei dacice
din perioada "clasică" ajungîndu-se la aprecierea unanimă că pandanti
vele căldăruşă din fier sau bronz au fost J.uate de la daci de către ca:·pi
şi populaţiile culturii Przeworsk şi nu invers cum se considera pînă
atunci "''.
Cerceii din bară profilată, prevăzute cu cîte o verigă cu capetele
înfăşurate, din bronz, prezente la două morminte, constituie UP alt ele
ment de inventar CO\re ne ajută la datarea acestora. Acest tip de cercei
apar în majoritatea aşezărilor dacice de tip dava în nivelmile sec. 1
î .e.n.-1 e.n. Aşa de pildă, ei apar în ultimele două niveluri ule aşezării
de la Răcătău 57, Poiana 5:', Ocniţa S9, datate în sec. I î.e.n.-1 e.n. Verigi
asemănătoare celor ce însoţesc cerceii respectivi au fost descoperi te în
diverse tezaure de argint dacice datate în sec. I î.e.n. , ca de pildă cele
de la Poiana-Gorj Gtl, fiind asemănătoare şi cu brăţările de argint sau
bronz din această perioadă. Cerceii amintiţi, cu excepţia verigilor, n u
mai apar în perioada următoare, fiind necunoscuţi, de pildă, în inven
tarul aşezărilor şi necropolelor sec. II-III e.n. din Moldovu sau Mun
tenia. În acest context este evident faptul că ne oferă un reper crono
logic preţios privind datarea lor anterior sec. II e.n. şi odată cu aceasta
plasarea mormintelor de înhumaţie de la Brad înaintea evenimentelor
din anii 1 05-106.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/

1 22

VASILE URSACHr

Cel de al doilea tip de cercei descoperit la mormintele de înhumaţie
de la Brad, cu corpul torsionat, un capăt ascuţit iar celălalt modelat în
forma unui cap de lup sau de şarpe, constituie, de asemenea, un reper
cronologic important, deoarece apare în majoritatea aşezărilor de tip
dava, fiind lucrate atît din bronz cît şi din argint !i t. Şi acest tip de
cercei, după cît S (j pare îşi încetează existenţa la începutul sec. II e.n.
lipsind în aşezările şi necropolele carpice. Au fost descoperite, totuşi,
trei fragmente de brăţară cu corpul torsionat la Mătăsaru şi un exem
plar întreg la Coloneşti, asemănătoare, care datează din perioada ur
mătoare 62.
Mărgelele de sticlă existente în inventarul mormintelor de la Brad
nu ne pot oferi indicii privind datarea deoarece fac parte din tipurile
comune, prezente într-o perioadă foarte largă de timp.
Cel mai preţios element de datare îl constituie fibulele de bronz,
descoperite la două morminte de înhumaţie din aşezarea deschisă. Ambele
piese sînt de acelaşi tip, cu corpul profilat, prevăzute cu un nod şi ter
minate cu un buton. Acest tip de fibulă este caracteristic sec. 1 e.n. 6:1.
Unii cercetători le consider[t prezente şi în sec. 1 î.e.n. Gt. după cum alţii
le datează în a doua jumătate a sec. 1 e.n. şi în prima jumătate a sec.
II e.n. �'5. Exemplarele de la Brad, descoperite la morminte, sînt de mici
dimensiuni, ceea ce ne-a determinat să credem că reprezintă ultimile
variante ale tipului respectiv. Cum alte exemplare, mai mari, au fost
descoperite în complexe şi aşezări de la începutul sec. II e.n. precum
şi în ultimele nivele dacice din principalele aşezări de tip dava din Mol
dova, inclmiv la Brad, nu ne rămîne decît să considerăm datarea lor
cea mai bună în sec. 1 e.n. eventual jumătatea acestui secol, respE>ctiv
perioada Tiberiu Claudiu - Nero. În orice caz nu trebuie să neglijăm
faptul că gropile în care s-au descoperit mormintele de înhumaţie, deşi
fac parte din ultimul nivel dacic de aici nu pornesc chiar din ultimele
faze ale locuirii ci din cele mai de jos. Ca atare, stratigrafic, avem do
vada unei datări mai timpurii faţă de momentul sfîrşitului aşezării ,
care n u poate fi mai mic de, cel puţin, o jumătate d e secol, după cum
ne-o arată grosimea stratului de cultură de deasupra acestor gropi.
Trecînd în revistă descoperirile de morminte în cetatea dacică de la
B1·ad, se impun cîteva constatări de ordin general. Mai întîi, referindu-ne
la ritul de înmormîntare, este necesar să subliniem practicarea celor
două rituri funerare de către populaţia de aici. Faptul că majoritatea
mormintelor de înhumaţie au inventar, iar unele schelete sînt cu grijă
aranjate în gropi, putem admite că acest lucru se făcea în mod obiş
nuit. Mai greu de explicat prezenţa unor părţi din schelete.
De asemenea, se poate presupune că mormintele tumulare aparţi
neau numai unui anumit grup de persoane, fie mai bogate, fie cu oare
cari funcţii. În aceste condiţii, după cum rezultă şi din ritualurile prac
ticate aici, la un asemenea eveniment participa toată colectivitatea. Pre
cizăm că tumulii erau construiţi cu pămînt adus din aşezare. Pentru a
realiza un turnul de asemenea proporţii, era necesară participarea unui
mare număr de oameni. Dacă aducerea pămîntului din aşezare pentru
construirea tumulilor constituia un ritual la care participa toată popu
laţia, nu putem exclude existenţa altor pracici ce se realizau cu ocazia
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acestor evenimente. Mai întîi însă şi arderea pe rug presupunea un ri
tual foarte complicat, începînd C!l realizarea gropii mormîntului, a ru
gului funerar şi terminînd cu ospeţele sau chiar dansurile rituale, pre
supuse a se înfăptui şi documentate cu unele rămăşiţe ale acestora,
descoperite în pămîntul din mantaua movilelor sau chiar pe rugul fu
nerar.
Nici înhumaţia nu era lipsită de oarecari ritualuri, însă acestea
erau de mai mică amploare şi nu presupuneau cheltuieli prea mari. De
aici şi o notă de diferenţiere socială între cei ce practicau ritul incine
rării sau al înhumării. Existenţa poziţiilor diferite precum şi a: orientă
rilor diverse la mormintele de înhumaţie nu trebuiesc legate numai.·
decît de ritualuri care impuneau aceasta. Credem că s-ar complica prea
mult lucrurile dacă am admite fiecare poziţie a mîinilor, capului sau a
picioarelor ca un element legat de un ritual anumit sau dacă în gropile
respective s-ar afla un inventa�· ce poate sau nu să aparţină mormîntu
lui respectiv pentru a încerca o clasificare a acestor morminte pe baza
cărora să întrevedem o multitudine ele ritualuri ele înmormîntare. Evi
dent, cu aceasta nu excludem posibilitatea existenţei ur.or ritualuri care
să vizeze unele poziţii ale mîinilor, picioarelor sau capului, sau chiar
a unor piese din inventarul gropilor.
O altă observaţie care se impune, legată mai ales de marile aşezări
dacice de tip dava este şi aceea că înmormîntările, în special cele de
înhumaţie, se făceau în aşezarea deschisă, în gropile menajere sau spe
ci al construite per:tru acesta, ale celor de aici. Pe acropole, deşi săpă
turile au atins o suprafaţă mult mai mare, nu a fost descoperit nici un
schelet. Întrucît în marea majoritate a aşezărilor dacice de acest tip
zona aşezărilor deschise nu au fost c-ercetate, putem presupune exis
tenţa necropolelor dacice obişnuite în această parte. De altfel, descope
ririle de la Piscu Crăsani, Cîndeşti, Poiana, Răcătău etc. vin să confirme
faptul că mormintele de înhumaţie, mai ales de copii, se aflau în această
parte a aşezărilor.
Cercetarea sistematică a aşezărilor deschise ar putea aduce impor
tante contribuţii în cunoaşterea riturilor de înmormîntare la daci, mai
ales că descoperirile din ultima vreme au demonstrat, în aceste zone
ale aşezării, existenţa unui număr foarte mare de gropi, a căror folo
sire era pusă pe seama practicării unor ritualuri funerare.
Întrucît şi în zonele fortificate numărul gropilor este destul de mare,
iar inventarul lor nu diferă, se impune o reconsiderare a mormintelor
de incineraţie în gropi cilindrice 66. Inventarul acestor gropi pledează
mai mult pentru folosirea lor ca gropi cu resturi menajere, iar vetrele
cît şi complexele ceramice descoperite în preajma acestora pot fi puse
în legătură cu locuinţele construite din lemn, care nu au lăsat urrr.:/2
prea consistente. Nici ipoteza cîmpurilor de gropi cu semnificaţii de rit
funerar 67, sau luate ca necropole, nu poate fi plauzibilă, deoarece în
majoritatea aşezărilor numărul acestora este foarte mare şi folosirea
lor atît ca gropi menajere cît şi ca gropi de provizii este bine docu
mentată.
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21 D. Protase, op. cit., Bucureşti, 1971, p. 62-63, tabelul. nr. 1 .
2 2 Vezi nota 20.
23 P. Alexandrescu, op. cit., p. 270.
2-1 A. Vulpe. op. cit., p. 2 1 1 .

Alexandrescu op.

2 5 Situaţii a:>emănătoare se cunosc şi la tumulii de la Răcătău.
26 Un postament asemănător, dar cu o înălţime mai mică (10-15 cm.)

s-a

desc:oprcrit şi la unul din tumulii de la Răcătău. Aici nu mai apar acele găuri de
control sau legate de un anumit ritual.
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CivUizaţia romană la est d e Carpaţi şi romanitatea pe teritoriul Moldovei, Iaşi,
1981, p. 101, Pl. 13/1 ; 15/1.
:>1 Asemenea platouri se găsesc in număr destul de mare în principalele aşe
zări dacice, c,a de pird"ă la Poiana şi Răcătău. Şi la Brad sint mai multe exem
plare, din care unele intregi sau întregibile.
35 Material inedit, săpături V. Căpitanu şi V. Ursachi.
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40 Corneliu Mărgărit Tatulea, Cetatea geto-dacică d e la Bîzdîna, jud. Dolj,
comunicare la sesiunea dei rapoarte , 26-27 martie 1 984, Alba Iulia.
4 1 Informaţie C. M. Tatulea.
42 Un mormint de inhumaţie a fost descoperit la Răcătău in zona contra
escarpei, material inedit, săpături V. Căpitanu şi V� Ursachi.
43 R. Vulpe, SCIV, I, 1950, p. 5 1 .
44 N. Conovici, M. Neagu, Aşezarea geto-dacică de l a Piscu Crăsani, jud.
lalomiţa, comunicare la sesiunea de rapoarte 26-28 martie 1981, Braşov ; i'dem, la
sesiunea de rapoarte 20-23 martie 1980, Tulcea.
45 V. Sirbu, Fl. Anastasiu, Cercetările din aşezarea geto-dacică de la Gra
diştea, jud. Brăila, campania 1979-1981, Istros, II-III, 1981-1983, p. 1 66-167 ,
fig. 4/1 şi informaţii V. Sîrbu.
4 6 D. Berciu, op. cit. Thraco-dacica, tom. IV, 1, 2, 1983, p. 32-38.
47 I. Glodariu, E. Iaroslavschi, Th. Nagler, M. Rill, Aşezarea dacică, daca
romană şi prefeudală de la Şura Mică, jud. Sibiu, comunicare la sesiunea de ra
poarte, 26-28 martie, 1981, Braşov ; I. Glodariu, E. laroslavschi, Aşezările din epoca
romană de la Şura Mică, jud. Sibiu, comunicare la sesiunea 'de rapoarte, martie
1984, Alba Iulia.
48 V. Bobi, Un mormînt de înhumaţie descoperit la Cîndeşti, j •� cl . \Trancea,
comunicare la sesiunea de la Tecuci, jud. Galaţi, iunie, 1984.
49 Supra 42-45, 39.
50 A. Vulpe, op. cit., p. 198-199, fig. 6/24.
51 D. Berciu, op. cit., Thraco-dacica, 1983, p. 34-35, fig. 2.
52 A. Vulpe, op. cit., p. 208 şi informaţii N. Conovici.
53 Material inedit, săpături V. Căpitanu şi V. Ursachi.
54 In depozitele Muzeului din Tecuci se află cîteva pandantive-căldăruşă
di n fier, descoperite la Poiana.
5 5 Gh. Bichir, Cultura carpică, Bucureşti, 1 973, p. 1 1 9.
56 Ibidem.
57 Material inedit, săpături V. Căpitanu şi V. Ursachi.
58 R. şi E. Vulpe, op. cit., Dacia, III-IV, 1927-1932, p. 329, fig. 109/1-12.
59 D. Berciu, op. cit., Bucureşti, 1981, Pl. 20/14, 1 5 ; 36/20 ; 71/7 ; 72/ 1 1, 9 1 /
27
28
29
30
31

12-17.

60 C.
1 937-1940,

S. Nic.olaescu-Plopşor, Le tresar dace de Poiana-Gorj, Dacia, VII-VIII,
p. 203-215, fig. 1/3, 6, 9-12, 14 ; fig. 3/10-13.
6 1 V. Căpitanu, Principalele rezultate ale săpăturilor arheologice în aşezarea
geto-dacică de la Răcătău (jud. Bacău), Carpica, VIII, 1976, fig. 43/4 ; R. Vulpe,
SCIV, 3, 1952, p. 202, fig. 23/1 ; C. S. Nicolaescu-Plopşor, op. cit., fig. 2.
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63
64
65

Gh. Bichir, Geto-dacii din Muntenia în epoca romană, Bucureşti, 1984.
Pl. XLIX/1-2, 4-5.
P. Alexandrescu, op. cit., p. 220 şi Pl. 101/ XXVI/15.
D. Berciu, op. cit. , Bucureşti, 1981, Pl. 20/13.
A. K. Ambroz, Fibuly Juga evropejskej casti SSSR, Arheologija, SSSR.
fasc. D 1-30, 1966, p. 40, fig. 8/6, 9, 13 ; Gh. Bichir, op. cit., Bucureşti, 1984, p. 45,
46 şi fig. XXXVIII/1.
66 M. Macrea şi M. Rusu, Dacia, N.S., IV, 1960, p. 201-229 ; idem, Materiale.
VII, 1961, p. 362-371.
67 M. Ignat, Descoperirile getice din sec. III î.e.n. de la Zvoriştea, comuni
care la sesiunea ştiinţifică din 27-29 mai 1980, Cluj-Napoca.

RITES ET RITUELS FUNER.AJIRES CHEZ LA POPULATION DACIQUE
DE LA CITE DE BRAD, COM. DE NEGRI, DEP. DE BACAU
Resume -

L'auteur presente les resultats 'des recherches archeologiques des 20 ans de
fouillcs dans la cite dacique de Brad, concernant les rites d'enterrement. On pre
sente les recherc.hes et les donnees scientifiques obtenues sur trois tumulus, avec
les tombes, les elements rituels et l'inventaire decouvert dans la necropole tumu
laire, sur une tombe d'incineration de l'extremite de l'etablissement non fortifie.
ainsi que sur les 16 tombes d'inhumation (Y compris le mobilier funeraire) de
couvertes dans l'etablissement non fortifie.
A partir de l'inventaire, de la situation stratigraphique et des milieux archeo
logiques dans lequels on a 1cţ€couvert les tombes de deux secteurs de la cite de
Brad - la necropole tumulaire et l'etablissement non fortifie - celles-ci ont ete
datees aux I-er s.av.n.e. - 1-er s. de n.e., ce qui prouve la coexistence de l'inhu
mation et de l'incineration chez les daces dans c.ette periode. On decrit aussi
les diverses practiques rituelles qui accompagnaient les enterrements des geto
daces de la meme periode.

EXPLICATION DES F1IGURES
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

1. Le plan general de la cite de Brad.
2. Le tumulus 1 - plan.
3. Le tumulus 1 - profils.
4. 1, 2 Le tertre 1 : 3 Le tumulus 3 - vue penidiant les fouilles.
5. 1-4 Les tombes d'inhumation et leur inventaire du tumulus 3 ; 5, 6 Inventaire du tumulus 1 ; 7 broc de la tombe d'incineration du tumulus 1 .
6. 1 - 3 Inventaire d u tumulus 1 ; 4-25' lnventaire du tumulus 3 .
7. Le tumulus 3 - plan.
8. 1-4 Le tumulus 3, vue pendant les fouilles.
9. Le tumulus 3 - profils.
10. 1-22 Inventaire du tumulus 3.
11. La tombe d'incineration de l'extremite de l'etablissement non fortifie.
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Fig. 1 2 . La tombe d'incineration de l'extremite de l'etablissement non fortifie pen
dant les fouilles.
Fig. 13. L'inventaire de la tombe �d'incineration de l'extremite de l'etablissement
non fortifie.
Fig. 14. Le fosse 17, S XII, inventaire.
Fig. 15. Le fosse 17, S XII, pendant les fouilles.
Fig. 16. Objets de l'inventaire des tombes d'inhumation de l'etablissement non
fortifie.
Fig. 17. Le fosse 23, S XII, les tombes et l'inventaire.
Fig. 18. Le fosse 23, S XII, pendant les fouilles.
Fig. 19. Le fosse 24, S XII, plan et profil.
Fig. 20. Le fosse 24, S XII, pendant les fouilles.
F ig. 2 1 . Le fosse 25, S XII, plan, profil, inventaire.
F ig. 22. Le fosse 25, S XII, pendant les fouilles.
Fig. 23. Le fosse 27, S XII, plan, profil, inventaire.
Fig. 24. Le fosse 27, S XII, pendant les fouilles.
Fig. 25. Le fosse 16, S XVIII, pendant les fouilles.
Fig. 26. Le fosse 21, S XVIII, inventaire.
Fig. 27. Le. fosse 21, S XVIII, inventaire.
Fig. 28. Le fosse 36, S XIX, plan, profil, inventaire.
Fig. 29. Le fosse 36, S XIX, pendant les fouilles.
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IDENTIFICAREA UNEI SURSE
DE MATERIE PRIMA NOUA UTILIZATA
CA DEGRESANT IN AŞEZAREA DACILOR
LIBERI DE LA VLADICENI-BIRGAOANI,
JUDEŢUL NEAMŢ
de

IULIU BOBOS şi MARIUS ALEXIANU

Necesitatea studierii aprofundate a ceramicii, "fo� ila directoare a
rheologi ei " , nu mai este n e Y o i e să fie demonstrată. In ultima vreme
se constată o dilatare a unghiurilor de analiză, petrologia ceramică adu
cînd şi ea clari f icăr i importante asupra caracteristicilor pastei şi a me
todelor de confecţionare a r ec i p ientelor ceramice. O componentă perti
nentă arheologic a ceramicii este reprezentată de degresant, una din cele
m a i uzitate cara c terist i ci tehnice folo s i te la încadrarea cronologică şi
culturală şi care , adesea, oferă indicii preţioase pentru localizarea sursei
de materii prime 1 • Degresantul este "o denumire a materialului folosit
ca llant în pregăti rea l u t u l u i n ec e s ar confecţionării vaselor, pentru a
impiedica fisurar e a per e ţ il o r acestora în momentul arderii în c uptor " 2 •
Şi în literatura arheologici'l consa crată civilizaţiei dacilor liberi s-a
acordat atenţia cu ven i tă acestui mnstituent al pastei ceram i ce , preci
zîndu-se că la confecţionarea Yasclor lucrate cu mîna au fost întrebuin
ţate, de obi cei, cioburile pi s a t e şi microprundişurile, fără a se exclude
şi folosire a altor categorii de deg : · e san ţi :1_ Menţionăm acest fapt, întrucît
cu prilejul să pă turilor <� !'lwologice cu caracter de sai vare efectuate în
satul Vl ădi ccni, corn . B î 1 ·gănani, jud. Neamţ, în vara anului 1985, s-a
putut identifica un nou tip de degresan t în cadrul acestei ci vi li zaţii .
Staţiunea arhcologică de b Vl ăd ic eni este puternic afectată de lu
CJ ' ă r ile agricole şi de către u :1 curs de apă, fapt ce a impus cu necesitate
investigarea priol'itară a 4 pun cte diferite, respectiv "Bîtca", Tărna ţî
ganului I", Tărna ţîganului I l " şi "La cînechiştc" (fig. 1}. Î n ultimele
tl'ei puncte au fost depistate nstigii aparţinînd civilizaţiei dacilor liberi,
ce par a indica existenţa unei singu r e aşezări rurale de tip răsfirat,
avînd în vedere că distanţa dintre ele este de 3-500 m şi că prin cer
cetările de suprafaţă au fost identi ficate şi alte punrte din care s-a re
coltat material ce rami c identic. Prin săpăturile iniţiate de Muzeul de
istorie din Piatra Neamţ " au fo�t i der. t ifi cate cîteva complexe a rheologi c e
(un borclei, vetre de foc situate în afara locu inţelor , gropi de provi zii şi
menajere), recoltîndu-se, alătmi de alte categorii de artefacte, un bo
gat material c er ami c, inclusi\· aparţinînd speciei lucrate cu mîna, în
cea mai mare parte fr agm en ta r , sp ecifi c ci vilizaţiei dacilor liberi.
Odată începute operaţiunile de s pălare-cur ăţare a materialului arheo
logic, a fost remarcată în compoziţia p a stei unei ceşti geto-dacice .mo
delate cu mîna (fig. 6/2 ; 2/5) existenţa unor granule ovoidale cu un
diametru de pînă la 2 mm, precum şi a unor f ragmen te bi oclas tk?
a
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(adică ele mici scoici) ajungînd la dimensiuni de 7-10 mm, utilizate ca
degresant. Această primă observaţie ne-a condus spre ideea ele a veri
fica pc toate celelalte fragmente ceramice aparţinînd speciei lucrate cu
mîna, de!Ocoperite în cele trei puncte investigate, posibila prezenţă con
stantă a acestui tip ele degresant.
În urma examinării macroscopice a tuturor eşantioanelor ceramice
aparţinînd speciei lucrate cu mîna s-a putut identifica în compoziţia
mineralogică prezenţa structurilor chimice sindepoziţionale reprezentate
prin tipul oolitic (fig. 311 , 2) şi a fragmentelor bioclastice (fig. 3/3) .
Oolitele sînt definite în literatura geologică drept granule concreţionare
de formă sferică sau ovală, cu dimensiuni cuprinse între 0,1-0,2 mm.
Î n secţiune transversală, oolitele evidenţiază un nucleu central de cuarţ
şi o anvelopă (cortex alcătuită dintr-un număr variabil de lamine con
centrice :; (fig. 611 ). Microscopic, prezenţa oolitelor este certificată şi pe
ceramica lucrată cu mîna ele la Vlădiceni unde s-au observat aglomerări
ele nuclee ele oolite cuprinzînd fragmente de cuarţ şi de oolite sparte
(fig. 2). Cortexul este în majoritatea cazurilor unipelicular (protoooicle),
fiind alcătuit din carbonaţi (calcit sau aragonit). Observaţiile mincralo
gice asupra fragmentelor ceramice au evidenţiat distrugeri ale cortexu
lui carbonatic al oolitelor pe unele porţiuni din emisfera granulelor ele
cuarţ. La acestea elin urmă nu s-au observat fisurări ale cristalelor de
cuarţ (ce au loc la temperatura de 572 + 5° C), fapt ce oferă un indiciu
preţios referitor la temperatura de ardere, evident inferioară acestui
nivel 0.
Sesizarea macroscopică a bioclastelor reprezentate prin fragmente
de cochilii aparţinînd încrengăturii Mollusca, clasa Lamellibranhiate, re
prezintă încă un indiciu esenţial în ce priveşte natura degresantului uti
lizat de olarii daci din aşezarea de la Vlădiceni (fig. 2/1-4). Rar au apă
rut cochilii parţial întregi de lamellibranhiate, posibil reprezentate prin
genurile Mactra sp., Tapes sp. sau Cardium sp. 7 Fragmentarea bioclas
telor din compoziţia ceramicii trebuie pusă în primul rînd pe seama in
tervenţiei antropice, în aşa fel încît să se obţină dimensiuni cît mai
potrivite utilizării acestora ca degresant, dar nu trebuie să scăpăm din
vedere faptul că în însuşi grupul de aflorimente geologice identificate
ulterior s-au putut observa fragmentări accentuate ale bioclastelor cau
zate ele procesele diagenetice (fig. 3/3). Existenţa unor fragmente mai
mari, datorate desigur unor neglijenţe în omogenizarea materialului bio
clastic, nu a făcut decît să ne ajute la identificarea lor.
Microscopic 8, în ceramica de aici au mai fost identificate următoa
rele minerale : cuarţ, calcit, muscovit, feldspaţi plagioclazi, minerale ar
giloase, iar subordonat (1-2%) glauconit, granat, calcedonie, dolomit.
In compoziţia pastei mai intră cantităţi şi mai reduse de material causto
biolitic reprezentat prin bitum.
lr.formafile obţinute în urma observaţiilor mineralogice asupra ce
ramicii din aşezarea dacilor liberi de la Vlădiceni ne-au determinat să
ne punem problema identificării sursei de materii prime utilizate ca de
gresant. Literatura arheologică a subliniat importanţa zonei economice
ele cxploatare, propunîndu-se chiar limite ale acesteia, îndeosebi pentm
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comunităţile umane preistorice 9 , dar lucrul este valabil şi pentru socie
tăţile preindustriale, în general, pentru care, desigur, trebuie presupuse
valori mai mari ale arealului exploatabil economic. Luînd în conside
rare această situaţie, ne-am orientat atenţia spre cercetarea zonei în
conjurătoare, efectuînd o anchetă printre locuitorii satului respectiv care
ne-au informat că pe Dealul Chetrii, lîngă actuala lutărie a satului există
"pi<:>tre cu scoici în ele".
Într-adevăr, în acest punct, situat la distanţe variind între 300-1000 m
faţă de perimetrele investigate arheologic, am identificat trei aflorimente
geologice de vîrstă Bassarabiană (fig. 4). Aflorimentele, grupate unul
lîngă altul, şi situate la S-E-E faţă de aşezare sînt acoperite de de
pozite aleuritice reprezentate prin loess, exploatate şi în prezent în
cadrul lutăriei satului.
Formaţiunile bassarabiene din cuprinsul Platformei moldoveneşti au
fost separate amănunţit de Pierre J eanrenaud 11 în 8 orizonturi repre
zentate într-o coloană litologică (fig. 5). Observaţiile petrografice ne-au
îndreptăţit să atribuim aflorimentele din Dealul Chetrii orizontului mij
lociu al Bassarabianului, orizont reprezentat printr-un facies neritic cu
depozite alcătuite din gresii oolitice (fig. 3/1 , 2) şi calcare lumaşelice
(fig. 3/3).
Alcătuirea mineralogică a depozitelor sedimentare ce aparţin ori
zontului mijlociu al Bassarabianului din Dealul Chetrii este în cea mai
mare parte identică cu componentele mai sus-menţionate ale degresan
tului utilizat de olarii daci. Acest fapt constituie un argument decisiv în
identificarea sursei de materii prime utilizate ca degresant în ceramica
lucrată cu mîna, sursă care este localizată în grupul de aflorimente de
pe Dealul Chetrii. În sprijinul aceleiaşi identificări vir:e şi descoperirea
în perimetrele investigate arheologic a unor eşantioane de roci aparţi
nînd tot orizontului mijlociu al Bassarabianului ce nu pot proveni decît
din acelaşi loc.
Luînd în cor:siderare atestarea pentru prima dată a acestui degre
sant în cadrul civilizaţiei dacilor liberi, ni se pare oportună întrebarea
dacă utilizarea acestuia a fost întîmplătoare, o necesitate de moment
sau o materie primă la care s-a apelat constant. Faptul că aproximativ
SO% din fragmentele ceramicii lucrate cu mîna au ca degresant oolite
�i bioclaste pisate este semnificativ.
Utilizarea constantă a acestui degresant în aşezarea de la Vlădiceni
în dauna microprundişurilor şi cioburilor pisate are, presupunem, cîte-,-a
explicaţii. Din punct de vedere tehnologic, respectiv al calităţilor de liant .
degresantul din oolite şi bioclaste pisate prezintă performanţe superioare
datorită conţinutului calcaros foarte mare. În al doilea rînd, din p u :� c t
de vedere al energiei umane depuse pentru obţinerea degresantulu i .
pisarea gresiilor oolitice ş i a calcarelor lumaşelice necesita P\- ident m u l t
mai puţină atenţie, timp şi efort redus decît selectarea ane ,-oioasă a
microprundişurilor apte de a fi utilizate ca degresant . Nu excludem nici
ideea absenţei în imediata apropiere a habitatului a unor zone bogate
în microprundişuri. Se cuvine, de asemenea, sâ subliniem economicita
tea exploatării acestui tip de degresant, luînd în considerare faptul că
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distanţa de la punctele investigate arheologic la sursa de materii prime
localizată în aflorimentele din Dealul Chetrii variază între 300-1 000 m ,
fiind c u mult inferioară limitei economice d e exploatare c e poate fi
presupusă pentru comunităţile aparţinînd societăţilor preindustriale.
În concluzie, remarcăm că locuitorii aşezării, mai precis grupul spe
cializat al olarilor, au dat dovadă de un comportament ingenios şi activ
în exploatarea resurselor locale. Este de presupus că activitatea de pro
spectare propriu-zisă a zonei, avînd drept scop depistarea sursei de ma
terii prime, a fost urmată de faza experimentării şi apoi generaliza
rea utilizării noului tip de degresant ce satisfăcea pe deplin necesităţile
t.ehnologicc de confecţionare a recipientelor ceramice lucrate cu mina.
Întrebuinţarea unui constituent tehnologic nou, ţinînd seama de speci
ficitatea formaţiunilor geologice locale, nu a modificat însă cu nimic
�radi ţiile culturale şi tipologico-stilistice ale ceramicii geto-dacice.
in sfîrşit, identificarea în vecinătatea aşezării a acestei surse de
muierii prime utilizate ca degresant probează indubitabil existenţa aici
a cel puţin unui cuptor de olar, mai ales dacă luăm în considerare pre
zenţa accidentală a fragmentelor de bioclaste şi în ceramica fină, lucrată
la roată 12 .

N O T E
1 Anna O. Sheppard,
Washington, Publication 609,

Ceramics .for the Archaeologist, Carnegie Institut of
1965, p. 1 5 6 .
2 Dicţionar de istorie veche a României, Editura Ştiinţifică şi Enc,i clopedică,
Bucureşti, 1976, p. 227 ; Sara Champion, Dictionary of Terms and Techniques i n
Archaeology, Everest House Publishers, New York, 1 9 3 2 , p. 1 27-128 (termenul
Temper) ; Anna O. Sheppar'd, op. cit., p. 24-25.
3 Gh. Bichir, Cultura carpică, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1937. p.
64 ; vezi şi rapoartele de cercetare arheologică referitoare Ja staţiuni aparţinînd

c,ivilizatiei dacilor liberi.
4 Responsabil de şantier Marius Alexianu.
5 R. G. Bathrust, Carbonate sediments and their diagenesis, 1979, apud N.
Ana.stasiu, D. Jipa, Texturi şi structuri sedimentare, Editura Tehnică, 1984, p.

1 7 2-173.
6 Anna O. Sheppard, op. cit., p. 29.
7 Bica Ionesi, Mihai Ciobanu, Asupra unei noi forme sarmaţiene din Dealul
lui Stan (lBozi�mi) - Platforma Moldovenească, în Anuarul Muzeului ele ştiinţe
naturale, seria geologie-geografie, III, 1976, Piatra Neamţ ; Virginia Barbu, Curs
de paleontologie, Editura 1de Stat Didactică şi Pedagogică, 1 962, Bucure!Şti, p.
16:3-176.
8 Observaţiile microscopice asupra compoziţiei ceramicii s-au efectuat pe

cinci secţiuni subţiri la un mic.roscop polarizant de tip Cari Zeiss Jena.
9 Alexandra Bolomey, Noi moduri de abordare a cercetării preistoriei, în
SCJV A, 24, 4, 1973, p. 621-631 ; Carl-Axel Moberg, Introduction ii l'archeologie,
Francois Maspero, Paris, 1980, p. 184 ; Sara Champion, op. cit., p. 1 1 8 (termenul

Site catchement area).
10 Pierre Jeanrenaud,

Geologia Moldovei intre Siret şi Prut, teză de docto
1971 ; idem, Cercetări geo
logice in Podişul Central din cuprinsul raionului Roman, în Dări ele seamă ale
Co m i t etului Geologic, XXXVIII, Bucureşti, 1954 ; A. Saraiman, Studiul geologic

rat, exemplar dactilografiat, Univ. "Al. I. Cuza" Iaşi,

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

UN NOU DEGRESANT LA VLĂDICENI

1 57

şl micropaleontologic al Sarmaţianului dintre rîurile Moldova şi Bistriţa, teză de
doctorat, exemplar dactilografiat, Univ. "Al. 1. Cuza" Iaşi, 1970.
Il Pierre Jeanrenaud, op. cit., 1971 ; Gh. Bîgu, Al. Mocanu, Geologia Mol
dovei, Editura Tehnică, Bucureşti, 1984.
12 Desenele şi fotografiile ce compun materialul ilustrativ au fost realizate
de Mircea Ciacâru, iar prelucrarea materialului arheologic de Melania Teodosiu,
ambii din cadrul Laboratorului Muzeului de Istorie Piatra. Neamţ.

L'IDENTIFICATlON D'UNE NOUVELLE SOURCE DE MATIERE: PREMIERE
UTILISEE COMMIE DEGRAISSANT DANS L'ETABIJISSEMENT DES DACES
LIBRES DE VLADICENI - BIRG ĂOANI, DEP.· DE NEAMŢ

Resume
Dans la litterature archeologique sur la civilisation 'des daces libres (II-eme III-eme s. de n.e.) on a precise que dans la fabrication des vases ceramiques faits
a la main on a utilise comme degraissant 'd,es tessons broyes ou du micro-gravier,
sans que l'utilisation des autres categories de degraissants soit exclue. A l'occasion
des fouilles de sauvetage effectuees en 1985 dans l'etablissement appartenant â la
civilisation des daces libres de Vlădiceni, on a constate ques les potiers autochtones
ont utilise d ' une maniere constante un nouveau type de degraissant obtenu par
le broyage des gres oolithques melanges avec des fragments de coquillages. Les
auteurs ont identife la source ae matiere premiere, en signalant l'existence d'un
groupement de trois affleurements geologiques d'âge bessarabienne (l'horizon mo
yen), representes par un facies neritique avec des depâts constitues des gres
oolithiques et des calc.aires lumachelliques situes sur Dealul Chetrii (La Colline de
la Pierre) ă une 'cljistance d'environ 300-1000 m de trois zones investiguees arche
ologiquement. La composition mineralogique de ces depâts sedimentaî res est, pour
la plupart, identique avec les composants du degraissant utilise dans la fabrica
tiau de la ceramique faite ă la main. L'utilisation kl,e ce degraissant presentait plu
sieurs avantages : qualites technologiques superieures, il etait facile ă procurer
et la source de matiere premiere est situee tres proche de l'etablissement. On re
marque le comportement actif, de prospection de la zone, des potiers daces, ainsi
que l'experimentation reussie suivie par la generalisation de l'utilisation de ce
type de degraissant. Enfin, on souligne ques ces constations prouvent, indubita
blement, l'existence dans cet etablissement d'un faur de potier, au minimum.

EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1. - Vlădiceni. Plan de situation avec les points investigues Hrcheologiquement
et geologiquement : 1, "Bîtca" ; 2, "Ţărna ţîganului I" ; 3, "Ţărna ţîganului
II" ; 4 , "La cînechişte" ; 5, Le groupement d'affleurements d'âge bessarabien ;
6, La carriere d'argile du village.
Fig. 2. - Vlădiceni. Fragments de vases faits ă la main, ayant comme dcgraissant
des o olithes (1,5) et des bioclastes broyees (1-4) (aspec,ts macroscopiq ues).
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Fig. 3. - Gres oolithiques ( 1 , 2) et calcaire lumachellique (3) provenant du grou
pement d'affleurements de Dealul Chetrii, Vlădiceni.
Fig. 4.
L'encadrement de l'etage bessarabien dans le temps geologique (selon
Niţă Tătărîn, Geologie stratigrafică şi paleogeografie, 1984).
Fig. 5 .
La lithologie et la faune des dep6ts d'âge bessarabien de la Platforme
Moldave (selon P. Jeanrenaud, 1971).
Fig. 6.
Vlădiceni. Section transversale (microscopique) 'dans les oolithes pre
sentes dans la ceramique faite a la main : a, nucleus ; b, cortex ; 2, Tasse
Dacique.
-

-

-
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Fig. 1.
Vlădiceni. Plan de situaţie cu puncte investigate arheologic şi geologic :
1, "Bîtca" ; 2, "Ţărna ţîganului 1" ; 3, "Ţărna ţîganului Il" ; 4, "La cînechişte",
5 , Grupul de aflorimente bassarabiene ; 6, Lutăria satului.
-
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1

2

3

4

5

Fig. 2.
Vlădiceni. Fragmente de vase lucrate cu mina avind ca cie
gresant oolite (1 , 5) şi bioclaste pisate (1-4) (aspecte macroscopic.e)..
-
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1

)

3

Fig. 3. - Gresii oolitice (1, 2) şi calcar lumaşelic (3) provenind
din grupul de aflorimente , din Dealul Chetrii, Vlădieni
(imagini mărite).
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Fig. 4. - Incadrarea etajului bassarabian in scara timpului geologic (după Niţă
Tătărin, Geologia stratigrafică şi paleogeografie, 1984).
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Fig. 5. - Litologia şi fauna depozitelor de vîrstă bassarabiană din Platforma.
Moldovenească (după P. Jeanrenaud, 1971).
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1

Fig. 6.

Vlădiceni. 1, Secţiune transversală (microscopică)
in oolitele prezente în ceramica lucrată cu mîna : a, nu
cleu ; b, cortex ; 2 , Ceaşc,ă dacică.
-
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CONTRIBUŢII LA PROBLEMA
PROPRIETĂŢII FUNCIARE FEUDALE
DIN MOLDOVA
de ALEXANDRU ANDRONIC

Este îndeobşte cunoscut faptul că faţă de proprietatea romană cvi
ritară, proprietatea feuclală se caracterizează prin aceea că este incom
pletă, condiţionată şi bazată pe ierarhie 1.
În consecinţă, considerăm că şi proprietatea funciară feudală din
Moldova comportă aceleaşi trăsături. Însă, fără a insista asupra caracte
risticilor propriu-zise ale proprietăţii funciare feudale, în rîndurile ce
urmează ne propunem, ca ipoteză de lucru, a evidenţia una din carac
teristicile acesteia care decurge din ierarhia feudală sau este bazată· pe
ierarhie. Nu este lipsită de ir: teres după părerea noastră, problema ates
tării, pe baza documentelor medievale moldoveneşti, a proprietăţii fun
ciare subvasale în Moldova medievală :!, şi ele aceea, vom lua în conside
rare înainte de toate caracterul subordonat al proprietăţii funciare feu
dale în general, concretizat prin dominium directum şi dominium utile.
După cum se ştie, dominium directum sau dominium eminens apar
ţine şefului ierarhiei feudale, în speţă voievodului Moldovei, care nu
posedă direct pămîntul, dar care are asupra persoanei ce posedă pămîn
tul, anumite drepturi materializate în servicii, în obligaţii. În schimb,,
dominium utile aparţine posesorului pămîntului care-şi trage toate ve
niturile în condiţiile specifice orînduirii feudale pe baza slujbei către
voievod 3.
În Moldova, în ceea ce priveşte formele de proprietate funciară,
această trăsătură se caracterizează prin acordarea de către voievodul
ţării, printr-un act de danie a unei proprietăţi "în ţara noastră a Moi�
dovei" (din dominium directum sau dominium eminens), care devenea
"urie cu tot venitul în veci" (adică dominium utile) în virtutea faptului
că beneficiarii daniei "ne-au slujit nouă cu dreaptă credinţă şi ne slu
jesc şi încă nădăjduim de la ei slujbe mai mari" 4. Astfel, fără îndoială,
este vorba de o proprietate funciară feudală cu caracter ierarhic, şi tot
odată condiţionat, căci voievodul, supremul feudal, a înzestrat cu pămînt
pe vasalii săi direcţi, care au prestat, prestează şi vor presta servicii.
Însă, ceea ce ne preocupă, în cazul de faţă, este a se şti dacă un
boier, vasal al voievodului ţării, putea înzestra la rîndul său o persoană
inferioară ierarhic, adică un subvasal, cu o proprietate funciară conform
principiului consacrat "pentru credincioasă slujbă".
In rîndurile ce urmează vom încerca să probăm existenţa unei pro
prietăţi subvasale, bazîndu-ne pe analiza unui document din Moldova
din secolul al XVII-lea, care ne oferă date certe privind acordarea unei
proprietăţi funciare feudale în virtutea slujbelor prestate boierului de
către un slujitor boieresc.
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Astfel, la 23 martie 1 659 Gheorghe Ghica, voievodul Moldovei, în
tărea mănăstirii Hlincea stăpînirea asupra satului Frăţileni (Frătuleni),
spccificîndu-se că actele vechi de proprietate s-au pierdut în vremea
intervt'nţiei în Moldova a lui Timuş Hmielniţki, venit la Iaşi din Ucraina
cu mulţime de oaste. Actele de proprietate fiind rupte şi călcate de unii
jcfuitori, la Divanul domnesc a fost prer:entat, drept act probator "nu
mai un ispisoc ce s-a găsit de la Vasile Voievod, dar şi acela rupt şi
stricat, fără pecete şi' fără mătasă" ;;
Voievodul se mulţumeşte însă şi cu proba orală prin care soborul şi
egumenul mănăstirii Hlincea invoca numai drepturile lor asupra unor
sate, însoţite de un scurt istoric al acestor proprietăţi. Din acest istoric
rezultă că statul Frăţileni, fostă proprietate a postelnicului Chiriţă, a fost
vîndut de Maria Chiriţă vistiernicului Penişoară. Mai tîrziu, Penişoară
a donat satul respectiv "vătajilor Iani şi Luca pentru slujba lor". În
calitate de proprietari Iani şi Luca au vîndut apoi satul pentru 200 de
galbeni ungureşti voievodului Vasil� Lupu. Acesta din urmă a donat
satul Frăţileni mănăstirii Hlincea. In ispisocul de la Vasile Vodă, se
arată că dania respectivă către mănăstire este urmare a unei drepte cum
părături "de la Luca brănişter şi de la Iani fost vătah", satul respec
tiv fiindu-le danie de Ia Penişoară, fost vistiernic "pentru nişte bani
fiindcă le-a fost dator şi pentru slujba lor care au slujit pînă la moar
tea lui" G.
Vătajii Iani şi Luca au prestat anumite slujbe vistiernicului Peni
şoară, considerîndu-1 stăpîn, în sensul feudal. Din punctul nostru de
vedere este important să aflăm că Penişoară le face danie "pentru slujba
lor" o moşie feudală, în speţă satul Frăţileni, iar Iani şi Luca devin pro
prietari funciari feudali.
In acest context ni se dezvăluie şi al doilea element important
asupra căruia vom insista. Vătajii Iani şi Luca sînt persoane care se sub
ordonează unui boier, vasal al voievodului Moldovei, considerîndu-1 pe
vistiernicul Penişoară stăpînul lor, după cum la rîndul său Penişoară
se subordonează ierarhic voievodului ţării, pe care îl consideră stăpînul
său. Vătajii Iani şi Luca se comportă cu dreaptă credinţă şi fac slujba
boierului Penişoară, după cum şi acesta îl slujeşte pe voievod în virtu
tea ierarhiei feudale. Iani şi Luca fiind subvasalii lui Penişoară sînt răs
plătiţi de acesta pentru "slujba lor" credincioasă, printr-o danie, după
cum însuşi voievodul ţării, tot prin danie de proprietate funciară, răs
plăteşte pe boierii săi "slugile noastre credincioase".
Dania cu care sînt răsplătiţi Iani şi Luca "pentru slujba lor" re
prezintă o proprietate feudală deplină, care poate fi înstrăinată, deoa
rece am văzut că Iani şi Luca au vîndut apoi satul Frăţileni lui Vasile
Lupu.
Ce reprezintă din punct de vedere economic dania lui Penişoară ?
Este vorba de o proprietate derizorie sau de o moşie în adevăratul în
ţeles al cuvîntului ?
Dintr-un document de întăritură din 20 noiembrie 1662 aflăm că
satul Frăţileni, aşezat pe apa Prutului în ţinutul Iaşi avea vecini 7 şi că
se întărea cu "tot venitul". Moara satului mai avea bălţi · cu peşte, vad
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de moară pe Prut, loc de fînaţe şi locuri de prisacă s. În calitatea sa de
ctitor al mănăstirii Hlincea voievodul Vasile Lupu nici nu putea faţe
o donaţie derizorie. Suma de 200 de galbeni ungureşti cu care a cum
părat voievodul moşia de la Iani şi Luca reprezintă valoarea reală a
moşiei, căci în 1662 cînd era întărită de Dabija vodă mănăstirea Hlincea
se precizează că valora 200 ughi 9.
Dania lui Vasile Lupu reprezintă o danie de ctitorire, iar ctitoria
în evul mediu era o instituţie extrem de preţioasă, implicînd în cadrul
aceluiaşi contract, subsumat de materialitatea daniei respective, obliga
ţii reciproce certe şi extrem de serioase. Dovada o constituie completarea
daniei respective de către voievodul Vasile Lupu cu încă şase fălci de
vie, cumpărate de la acelaşi biv vistiernic Penişoară 10 .
Rezultă deci că vătajii Iani şi Luca au stăpînit o moşie, care avea
un sat, "cu vecini cu tot venitul", moară, bălţi cu peşte, locuri de fînaţ
şi prisacă, reprezentînd posibilităţi economice de punere în valoare a
unei gospodării moşiereşti la mijlocul secolului al XVII-lea. Vătajii au
intrat în stăpînirea unei astfe>l de moşii datorită slujbei credincioase
faţă de vistiernicul Penişoară, boier cu rang. Menţiunea documentară
"slujba lor care au slujit pînă la moartea lui", nu trebuie înţeleasă în
sensul că dania respectivă s-a produs după moartea vistiernicului. Din
cauza că documentul la care ne referim conţine elemente cu caracter
narativ, referitoare la evenimente desnfăşurate anterior prezentării în
faţa Divanului domnesc, ca instanţă de judecată, pentru confirmarea
privilegiilor avute, de mănăstirea Hlincea, putem presupune că specifi
carea în mod expres a serviciilor prestate de vătaji pînă la moartea do
natorului reliefează tocmai raportul de vasalitate ierarhică, deoarece
s-a precizat în chip deosebit prestarea serviciilor şi după obţinerea pro
prietăţii ca atare prin dania făcută în timpul vieţii donatorului.
Din punctul de vedere al structurilor social-economice feudale, în
virtutea dreptului feudal de proprietate funciară, considerăm important
faptul că o astfel de proprietate îmbracă formele unei proprietăţi de
pline, putînd fi înstrăinată.
Î n atare situaţii regimul j uridic al proprietăţii funciare subvasale
este identic cu acela al proprietăţii de tip alodial, caracteristic proprietăţii
funciare feudale din secolul al XVII-lea din Moldova, cînd proprietatea
feudală condiţionată şi-a pierdut caracterul său, putînd fi moştenită,
înstrăinată, vîndută.
Dacă însă interpretăm documentul în sensul că slujba făcută de \· ă
taji pînă la moartea biv vistiernicului Penişoară constituie un indiciu
că Iani şi Luca au intrat în posesia moşiei abia după moartea donato
rului atunci este clar că şi înstrăinarea moşiei ca atare nu se putea
produce decît după moartea acestuia, care era "stăpînul" iniţial, feu
dalul senior, al proprietăţii funciare respective. În acest caz, proprietatea
funciară subvasală mai păstrează caracterele proprietăţii condiţionate, de
tipul beneficiului, putînd reveni fostului proprietar în anumite con
diţii, sau fiind grevată din clauza neînstrăir:ării cît timp este în viaţă
"stăpînul" iniţial, feudalul dcnator, adică fostul proprietar.
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În cele din urmă subliniem şi faptul că dreptul de proprietate de
vătajilor Iani şi Luca asupra satului Frăţileni, a fost consfinţit
de însuşi voievodul ţării, care prin cumpărarea moşiei respective a re
cunoscut ca proprietari deplini ai satului respectiv pe Iani şi Luca,
foşti vătaji.
Vasile Lupu a intrat în posesia satului Frăţileni prin cumpărare, ceea
ce înseamnă că dania lui Penişoară "pentru slujba credincioasă" era în
spiritul normelor de drept feudal existente, ea n efiind contestată de
nimeni. Dacă dania făcută de Penişoară n-ar fi corEspuns normelor de
drept feudal existente, voievodul ar fi putut să o treacă în patrimoniul
său prin confiscare, anulînd dania, ca fiind necorespunzătoare normelor
j uridice în vigoare. Din contra, voievodul ţării recunoa;.te titlul de pro
prietate al vătajilor Iani şi Luca încheind cu aceştia un contract de vin
dere-cumpărare a satului Frăţileni (Frătuleni), plătindu-le suma de 200
de galbeni. Prin acest act se întărea dania făcută de Penişoară 11•
Documentul la care ne referim conţine şi alt element important din
punctul nostru de vedere şi anume că voievodul Vasile Lupu, de la care
ne-a rămas şi primul codice de legi scrise, a considerat drept normă ju
ridică o danie a unui boier de rang din Moldova "pentru slujbe cre
dincioase", a unei slugi ale sale, danie care nu se deosebea ca valoare
intrinsecă de daniile domneşti, făcute slujitorilor săi tot "pentru dreaptă
şi credincioasă slujbă".
Vătajii Iani şi Luca, sub raportul relaţiilor directe cu vistiernicul
Penişoară nu pot fi consideraţi ca slujitori ai Vistieriei, deoarece docu
mentele menţionează faptul că aceştia au slujit pînă la moarte pe boierul
Penişoară, care spre sfîrşitul vieţii sale era fost vistiernic. Deci, "slujba
pînă la moarte" n-a fost prestată unui vistiernic al Moldovei, ci unui
feudal, care nu mai făcea parte din Divanul domnesc, şi de aceea con
siderăm că vătajii Iani şi Luca erau subvasalii feudalului senior Pe
nişoară.
Aducerea în discuţie, în problema pe care o cercetăm, numai a unui
singur document nu modifică conţinutul acesteia. Putem considera că
cercetările viitioare vor contribui la scoaterea la lumină şi a altor surse
documentare care să vină în sprijinul probării existenţei şi în Moldova
a proprietăţii funciare feudale de tip subvasalic, ca formă a proprietăţii
feudale ierarhice asupra pămîntului 12.
pli n ă a

N O T E
1 L. V. Cerepnin, Etapele principale ale dezvoltării proprietăţii feudale în
Rusia (pînă în secolul al XVII-lea), în Analele româna-sovietice, Istorie, nr. 4,

1953, p. 32-62. Se insistă asupra modificărilor produse în proprietatea obştească
agrară ca urmare a genezei feudalismului bazat pe ierarhie. Vezi şi Vseobsceja
istorija gosudarstva i prava, II, Feodalizm, Moscova, 1974, p. 15. Ion Bogdan,
Originea voievodatului la români, în Scrieri alese , ed. G. Mihăilă, Bucureşti, 1968 ;
H. H. Stahl, Controverse de istorie socială, B ucureşti, 1969 ; C. C. Giurescu, Pro
bleme controversate în istoriogra.fia română, Bucureşti, 1977, p. 13-18.
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2 In Franţa micii posesori de proprietate funci·ară feudală se n umeau e1 m
ŞJŞJ "vavasseurs" (vasus vassorum) şi alcătuiau o pătură de feudali, care in vir

tutea contractului vasalic beneficiau de patronatul seniorilor, care, la rin'dul lor,
erau vasalii regelui. Situaţia aceasta a creat principiul subordonării directe a
subvasalului faţă de virful ierarhiei feudale conform regulii stabilite in feudalismul
francez şi anume "subvasalul vasalului m<:!u este vasalul meu" (cf. M. Bloch, La
societe jeodale, li, Paris, p. 21 şi 78). In Rusia, fărmiţată in cnezate independente
şi semiindependente, in baza aceluiaşi contract de vasalitate, s-a format catego
ria slujitorilor militari ai unor boieri (vezi N. Pavlov-Silvanski, Feodalizm v
udel'noj Rusi, S. Petersburg, 1910, p. 367-368). Aceşti "slujitori boiereşti" au de'
venit vasalii direcţi ai marelui cneaz al Moscovei primind în danie pămînturile
confiscate de la boierii novgorodieni, după cucerirea Novgorodului de către Ivan
al III-lea (ibidem, p. 370). Dania respectivă a fost condiţionată de slujba credin
cioasă către Marele Cneaz al Moscovei (V. I. Serghievic,i, Drevnosti russkogo
p r av a , III, p. 19 notă). In secolul al XVIII-lea, "slujitorii boiereşti" primesc în
danie "pentru credincioasă slujbă" bunuri mobiliare (N. P. Pavlov-Silvanski,
op. cit., p. 375).
:3 DRH. A, I, doc. 2, p. 3, privind proprietatea funciară feudală cu "tot drep
tul" pentru "slujbă credincioasă".
4 Ibidem, doc. 3, p. 5-6. Categoria sluj itorilor boiereşti este atestată in Mol
do\·a încă din secolul ·al XV-lea de către unele 'documente emise de Ştefan cel
Mare către Mihul logofătul (ibidem, II, doc. 66, p. 97-98 şi doc. 152, p. 221-222).
In ele se specifică acordarea deplinei libertăţi nu numai boierilor, în speţă Mi
hai l ş i fraţii săi, ci şi "tuturor slugilor lor de la mic la mare". Se dovedeşte
astfel şi existenţa unei ierarhii în cadrul categoriei slujitorilor. De altfel, pînă în
secolul al XVII-lea, cînd a fost falsificat documentul Rezenilor, categoria slujito
rilor boiereşti se menţine, dovadă fiind specific.area în document, ca un element
real, a cetei boierului Gangur (ibidem, idpc. XXIV, p. 459-460). Tot în categoria
subvasalilor includem şi pe acei beneficiari de danie domnească care în actele de
oancelarie nu poartă titlul de pan, ca de pildă Duma Hurduescu şi fraţii săi ,
miluiţi de Ştefan cel Mare "pentru a lor credincioasă slujbă" (ibidem, III, doc.
270, p. 484), sau Dobrotă şi Lupu, care au slujit c.u "dreaptă credinţă", fiind mi
luiţi cu un loc în pustiu in ţinutul Ghigeciului să-şi facă un sat şi să le fie urie.
de tot venitul (ibidem, doc. 279, p. 499-500), care însă prin daniile primite devin
Yasalii direcţi ai domnului Moldovei.
5 P. Mihailovici, Documente moldoveneşti găsite la Constantinopol, (1 4621755), in CI, VIII-IX, 1932-1933, nr. 3, p. 48-49.
G Pentru acest ispisoc vezi Biblioteca Academiei R. S. România, Fotocopii,
XXXli/69. Originalul din anul 1639 urmează să fie publicat la colec.ţia DRH, A,
epoca lui Vasile Lupu.
7 P. Mihailovici, op. cit., p. 59.
8 Ibidem, p. 4�J.
9 Ibidem, p. 56.
10 Ibidem, p. 49.
1 1 Pentru dania lui Duma postelnic către Pasina, slugă boierească, yezJ ln

tăritura lui Ştefan cel Mare : "Deci noi văzînd buna lui danie pe care i-a dat-o
el la moartea lui, iar noi, de asemenea, după dania lui , încă am dat şi a m întărit
slugii noastre Pasina acel sat mai sus zis. anume Petricanii, pe Başeu, ca să-i
fie lui şi lde la noi urie cu tot venitul (DRH, A. III, doc. 260, p. 464-!66).
12 FI. Constantiniu, Geneza feudalismului român esc : în cadrare t ipologică,
Rcll, 31, 1978, 7, p. 1215-1220 ; idem, La genese du jeodalisme roumain : approche
iypologique, in NEH, VI/1, Bucarest, 1980, p. 81-91. Vezi. de asemenea. reluarea
de către FI. Constantiniu a demersului istori ografic in capitolul intitulat Feuda
lism : abordare tipologică, din lucrarea Iobăgia în istoriografia românească, in
SMlM, X, 1983, p. 110-114. In conformitate cu regulile ce decurgeau din contractul
Yasalic, atit vasalul cît şi subvasalul erau obligaţi să ajute pe senior, chiar şi
prin imprumuturi băneşti. Totodată, considerăm că nu este c,azul a insista asupra
caracterului daniei domnului Moldovei către un feutlal palon, sau al regelui Po
loniei către un boier moldovean, problemă care depăşeşte cadrul articolului de
faţă.
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CONTRIBUTION AU PROBLEME DE LA PROPRIETE FONCIERE FEODALE
DE LA MOLDAVIE
- Resume S'appuyant sur des donnees documentaires du XVII-e siecle qui se rapportent

a des donations faites par les boyards a leurs sujets, l'auteur emet l'h:vpothese·

qu'en Moldavie medevale a existe egalement une propriete fonciere feodale de
type vavasseur.
Les donnees offertes par les 'documents du XVe siecle prouvent l'existence de
la categorie de sujets du type vavasseur (vasus vassorum), ou il y avait aussi une
hierarchie, certains sujets recevant c.omme donation des villages feodaux. Cette
categorie de vavasseurs s'est maintenue j usqu'au XVUe siecle, tout en etant un
trait caracteristique du feodalisme roumain, qui se trouvait en contact avec le
feodalisme europeen.
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DATE PRELIMINARE ASUPRA
TEZAURULUI MEDIEVAL DE LA
BURUIENEŞTI, COMUNA DOLJEŞTI,
JUDEŢUL NEAMŢ
de ELENA PETRIŞOR

Către finele anului 1 985, Complexul muzeal judeţean Neamţ a in
trat în posesia unui valoros tezaur medieval, din argint, descoperit în
tîmplător cu ocazia arăturilor agricole de toamnă, pe terenul satului
Buruieneşti comuna Doljeşti, la punctul numit "Calvar".
Aflat la mică adîncime în sol, a fost antrenat de fierul plugului şi
împrăştiat pe o distanţă de aproximativ 30 m.
Din relatările copiilor care 1-au recuperat nu a reieşit că ar fi exis
tat fragmente ceramice la locul descoperirii, iar bucăţile găsite după
aceea, mici şi puţine, nu sînt edificatoare pentru a stabili cu certitudine
în ce anume a fost depozitat tezaurul la data ascunderii sale. Sondajul
arheologic ce se cere a se face la punctul respectiv va urmări această
problemă.
Tezaurul de la Buruieneşti-Doljeşti prin componenţa sa variată
relevă o serie de probleme de ordin economic, legate de existenţa dru
mului comercial de pe valea Siretului şi aspecte de circulaţie monetară
la nordul Dunării de Jos către sfîrşitul secolului al XIV-lea.
Pentru o mai bună cunoaştere a acestor probleme se cer a se face
cunoscute materialele ce-l compun.
El reuneşte trei mari categorii de obiecte : podoabe, lingouri şi mo
nede, în număr total de 1 786 de piese. (Fig. 1)
OBIECTELE DE PODOABĂ se compun din cercei de tîmplă şi bră
ţări.
Confecţionaţi din argint cu un titlu de 750%0, cerceii de tîmplă, unul
întreg şi celălalt fragmentar (înregistraţi la nr. inv. 3025-3026 F), au
o greutate totală de 48,07 g, iar cel întreg 2 6 , 1 7 g. (Fig. 211)
Pot fi încadraţi tipologie în categoria cerceilor compuşi din trei măr
gele inegale şi sînt lucraţi dintr-o sîrmă răsucită, pe care s-au fixat la
partea inferioară trei mărgele, din care cea centrală este mai mare
(D
25,7 X 25,2 mm.) iar celelalte două care o flanchează sînt mai mici
(D
14,3 X 12,4 mm.) .
l\Iărgica centrală este formată din două emisfere dispuse faţă în
faţă, compuse din cîte 6 petale rotunjite, brodate fiecare în parte cu
sîrmă subţire răsucită în tehnica filigranului. Pe fiecare petală, la ex
tremităţi a fost lipită cîte o globulă (în total 24), înconjurate de S-ud
filigranate. Emisferele sînt unite printr-un inel median format dintr-un
şir continuu de globule, prinse între două cercuri din sîrmă filigran t.
=

=
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Mărgelele laterale, de formă tronconică, repetă la dimensiuni mai
mici motivul celei centrale (dar cu petalele mai spaţiate) şi avînd nu
mai cîte o globulă pe fiecare petală la partea superioară (în total 1 0)..
Emisferele se unesc de astădată printr-o sîrmă răsucită, mediană.
In spaţiul dintre sfere şi puţin după ele, s-a înfăşurat pe veriga
cercelului o sîrmă subţire dublu răsucită, care conferă podoabei un plu s
d e frumuseţe. Dealungul verigii, printre spirele răsuciturii, s-a prins
un fir filigranat, care crează un efect artistic ridicat. La capete veriga
are cîte un mic orificiu de prindere, realizat prin îndoirea sîrmei care
s-a răsucit .
Perechea cercelului descris mai sus este fragmenta1·, lipsindu-i una
din mărgelele mici şi capătul scurt. Mărgica centrală este turtită, iar·
brîul median periat rupt şi presat spre interior (probabil de greutatea
tractorului şi agăţarea cu lama plugului).
Pe niciunul din cercei nu s-au observat urme de uzură din folosire.
Analogii se găsesc în cadrul tezaurului de la Cotnari 2, Cotu Morii
(Popricani) 3, Cernihov (U.R.S.S.), Pirdopsc şi Mihailovgrad (R. P. Bul
garia) "·
Brăţara (întregibilă) înregistrată la nr. inv. 3022 F, este lucrată·
dintr-un argint cu un titlu de 9 1 6%0 şi cîntăreşte 56,80 g.
Este formată din trei plăcuţe distincte, prinse între ele prin inter
mediul unor balamale tubulare decorate cu striuri paralele (Fig. 2/2).
Segmentele laterale au o formă trapezoidală, uşor arcuite, lungi de
63 mm. şi late de 3 1 , 6/22,2 mm. şi sînt decorate cu patru şiruri a cîte
opt globule, dispuse în evantai. Globulele sînt înconjurate două cîte
două de S-uri din sîrmă filigranată, dispuse perpendicular pe un şir me
dian format din două sîrme filigranate alăturate (fiecare răsucită invers)
creind un motiv de crenguţă de brad care se regăseşte pe toate laturile
pieselor componente. (Fig. 3/2)
Prin micile balamale amplasate la Unfl din extremităţile bră,ţării,
trece un ac format dintr-o sîrmă îndoită ce are o buclă spiralată la unul
din capete. (Fig. 311)
Plăcuţa centrală de formă dreptunghiulară (de 63,8 X 21,4 mm.) este
ornamentată cu un grupaj de globule de dimensiuni diferite, dispuse
simetric în jurul unui centru aglomerat format din 6 perle metalice
aşezate în formă de elipsă. S-uri oblice din sîrmă subţire filigranată
leagă cîte două, globulele din cele patru şiruri paralele, care sînt aşezate
de o parte şi de alta unuia median format din 6 globule mari. (Fig. 411 -2)
Perlele din metal sînt prinse pe toată suprafaţa brăţării în tehnica
"mărgăritarului în cuib".
La această piesă de podoabă, lucrată cu un înalt simţ artistic nu
se cunosc analogii.
Brăţara fragmentară (fragment de capăt), înregistrată la nr. im·.
3024 F, este lucrată din argint cu titlul de 875%0 şi cîntăreşte 32, 1 0 g.,
avînd dimensiunile de 98, 1 X 48,4 mm. (Fig. 5/1)
Este formată dintr-o bandă lată decorată cu diferite motive geo
metrice şi florale realizate din sîrmă subţire răsucită în tehnica filigra
nului, motive dispuse pe trei registre distincte.
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Primul registru lat de 18,3 mm este format din opturi orizontale
întrepătrunse cu cîte două jumătăţi de S-uri, din spiră în spiră, reali
zînd motivul de trifoi cu codiţă.
Registrul de vizavi, lat de 1 5 , 1 mm, este format din opturi alătu
rate, continui. (Fig. 5/2)
Între cele două registre se află un altul mai îngust, de 9, 7 mm.,
format din opturi oblice, paralele, realizîndu-se în acest mod un zig-zag
de cerculeţe. Acest registru este delimitat de celelalte de două fire de
-;îrmă nerăsucită. Din trei în trei cercuri, şi uneori la două, sînt prinse
o serie de picioruşe fixe tubulare (late de 3 mm.) decorate cu cîte trei
::: trluri paralele. Î n aceste picioruşe au fost introduse nişte inele simple,
mobile, lucrate dintr-o sîrmă îndoită.
Marginile au fost brodate cu o sîrmă spirală de aproximativ 5 mm.
lăţime, încadrată de cîte un fir nerăsucit.
La unul din capete (dar nu la cel rupt) se află prinse trei bala
male tubulare, decorate cu striuri paralele, plus una desprinsă din ca
pătul ce lipseşte şi rămasă alături de celelalte datorită acului care le
uneşte.
Acul este realizat dintr-o sîrmă. îndoită şi uşor răsucită la unul
din capete.
Celelalte două fragmente de brăţară sînt confecţionate tot din ar
gint cu titlul de 9 1 6%0 (G
26,9 g.) şi a fost înregistrată la nr. inv.
3023 F. (Fig. 6/1)
Fac parte dintr-o singură piesă de acelaşi tip cu cea dinainte, deo
sebindu-se de ea prin motivele care o împodobesc, dispuse tot în trei
registre succesive şi realizate din sîrmă subţire răsucită în tehnica fili
granului.
Primul registru, lat de 1 7,3 mm. este format dintr-o înşiruire de
medalioane ovalizate, alternate cu altele cu un capăt mai ascuţit format
petală, în care au fost introduse reprezentări stilizate de flori. Astfel în
jurul unui p central au fost aruncate neuniform în cîmpul medalionului
trei cerculeţe. Florile realizate în acest mod sînt aşezate intercalat, în
poziţie, normală şi invers. (Fig. 6/2)
Registrul de vizavi, lat de 14,6 mm, este realizat dintr-un p în
cadrat în cîte o petală, aşezat alternativ cînd cu coada în jos cînd cu ea
în sus, dînd impresia de note muzicale.
Între cele două registre, delimitat prin cîte un fir de sîrmă nerăsu
cită, a fost introdus un şir de opturi orizontale lipite unele de altele,
dînd impresia de cercuri repetate. Din două în două spire au fost fixate
verigi în care au fost prins� ineluşe mobile. Ca şi la cealaltă, marginile
sînt bordate cu sîrmă spiralată de 6 mm. lăţime. La unul din capete
sînt prinse două balamale tubulare, (decorate cu patru striuri paralele),
care fac parte din sistemul de închidere.
Marea asemănare dintre cele două brăţări fragmentare, ne face să
credem că au fost lucrate în acelaşi atelier şi poate chiar de acelaşi
meşter.
=

·
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Fără a se ridica la eleganţa şi rafinamentul primei brăţări, acestea
din urmă se remarcă totuşi prin efectele artistice create de motivele
abordate.
Introduse în Moldova pe calea comerţului extern, aceste obiecte de
podoabă au ajuns şi pe teritoriul judeţului unde au fost tezaurizate, ca
obiecte de mare preţ, de care nu putea beneficia decît un număr restrîns
de oameni care ar fi avut posibilitatea să le cumpere.
Provenite dintr-un centru de orfevrărie sud-dunăreană, unde au fost
lucrate către sfîrşitul secolului al XIV-lea, au ajuns la noi pe drumul
comercial ce urma cursul Siretului.
Datarea s-a făcut pe baza monedei aflate în componenţa tezauru
lui şi care nu depăşeşte perioada de domnie a lui Petru Muşat.
Existenţa în lotul de monedă străină a 9 exemplare de monede bul
găreşti (care reprezintă 57, 1 4% din totalul monedei străine conţinute).
poate reprezenta o dovadă în sprijinul afirmaţiei făcute mai sus.
Prezenţa acestor podoabe în tezaurul aflat în discuţia noastră se
constituie într-o dovadă în plus a legăturilor existente între teritoriile·
nord-dunărene şi Peninsula Balcanică în secolul al XIV-lea.
LINGOURILE reprezintă o categorie distinctă în cadrul tezaurului
de la Buruieneşti-Doljeşti.
Din cele 30 exemplare găsite la locul descoperirii, numai 29 au
ajuns în posesia noastră (cel de al treizecelea fiind deteriorat nu a in
trat în calculele făcute) 5.
Înregistrate la nr. inv. 1 237 F
1 266 F cu o greutate totală de
5979,83 g., tipul nostru de lingou se prezintă sub formă de "luntre" 6
preluată de la tătari şi răspîndită pe teritoriile nord-dunărene de către
negustorii genovezi de la Marea Neagră 7, care le denumeau sommo.
Tehnologia realizării formelor în care erau turnate aceste lingouri
prezenta inconvenientul realizării în recipiente de capacităţi diferite, fapt
care reiese cu uşurinţă din analizarea tabelului prezentat mai jos, unde·
se observă că piesele cele mai grele nu sînt şi cele cu lungimea cea mai'
mare, ci dimpotrivă. Confecţionarea manuală a tiparelor din piatră, poate
constitui unul din motivele pentru care mărimea lirrgourilor realizate,.
diferă de la o zonă la alta s.
Din examinarea tabelului alăturat (Tab. I), se observă că din 29 de
exemplare, 10 buc. au o greutate între 186-199 g. (ce reprezintă 34,480/0
din numărul total), 1 0 buc. între 201-205 g. (în acelaşi procentaj cu
cele dinainte) şi 9 buc. între 206-207 g. (ce reprezintă 31,03% din nu
mărul total), iar media greutăţii este de 206,20 g.
Argintul conţinut de aceşti sommi are un titlu de 830%0 stabilit de
către specialistul B. N. R. S. R. Filiala Neamţ.
Reprezentînd unitatea ponderală a sistemului monetar moldovenesc
din timpul domniei lui Petru Muşat 9, el va constitui etalonul de calcul
ce-l vom avea pentru stabilirea numărului de monede ce se băteau din
tr-o cantitate de 206,20 g. de argint de 830%0 •
-
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crt.

200 - 205 g,

195 - 200 g.
G

L

G
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205 - 257 g.

L

G

L

1.

186,10 g. - 100,5

mm.

201,15 g. - 100,3

mm.

206,14 g. - 98,4

mm.

2.

198,90 g. - 102,2

mm.

20 1,20 g. - 100,2 mm.

2 10,16 g. - 97,8

mm.

3.

189,90 g. - 102,2

mm.

202,34 g. - 96,7

mm.

214,16 g. - 97,8 .mm.

4.

196,40 g. - 102,3

mm.

203,12 g. - 102,4

mm.

2 14,37 g. - 106,6

mm.

5.

198,50 g. - 102,3

mm.

203,54 g. - 1 02,2

mm.

214,60 g. - 97,9

mm.

6.

198,63 g. - 100,8

mm.

203,93 g. - 101,4 mm.

218,23 g. - 107,7

mm.

7.

198,86 g. - 107,8

mm.

203,96 g. - 102,6

mm.

221,97 g. - 99,4 mm.

8.

199,11 g.

99,1

mm.

204,10 g. - 100,4

mm.

234,44 g. - 106,7 mm.

9.

199,31 g. - 109,1

mm.

204,54 g. - 94,5

mm.

257,40 g. - 106,6

10.

199,52 g. - 102,3

mm.

205,20 g. - 102,5

mm.

TOTAL

-

1955,43 g.

2033,08 g.

mm.

1991,47 g.

TABELUL 1

Cunoscîndu-se media greutăţii groşilor reuniţi în tezaurul aflat în
,rliscuţie, care este de 0,84 g., s-a constatat că numărul monedelor bătute
.dintr-un sommo este mai mare decît ne-am fi aşteptat şi anume :
253 groşi din argint cu un titlu de 800%0
"
750%0 sau
268 groşi
"
278 groşi
"
"
700%0
Pentru a avea 200 de groşi cu un titlu de 800°bo ar trebui ca media
-de greutate a unui gros să fie de 1,06 g., ceea ce ar fi fost posibil la
primele emisiuni.
S-a vorbit adesea despre împrumutul acordat de către Petru Muşat
lui Wladislaw Jagello to în sumă de 3000 ruble "frînceşti". Refăcînd cal
culele necesare pentru aflarea cantităţii de argint împrumutată, pe baza
datelor furnizate de tezaur, constatăm că 3000 exemplare de asemenea
sommi, cu o greutate medie de 206,20 g. argint cu un titlu de 830%0, la
care se adaugă diferenţa de titlu pînă la 1000%0, ar corespunde unei
greutăţi de 7258,20 g., care poate fi convertită la rîndul ei într-un nu
măr de 352 de sommi.
Fiind singura descoperire de acest gen raportată la perioada de dom
nie a lui Petru Muşat (cele două exemplare aflate în componenţa tezau
rului de la Prăjeşti 1 1, cît şi cele 87 buc. descoperite la Mihai Kogălni
ceanu (Tulcea) 12 provenind dintr-o perioadă anterioară şi anume sfîrşit
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·� secol XIII şi început de secol XIV, cele 29 dei lingouri (la care s e

vor adăuga şi descoperirile viitoare) vor contribui l a lămurirea tuturor
problemelor legate d e baza metrologică a sistemului său monetar.
MONEDELE reprezintă a treia componentă a tezaurului de la Bu>
ruieneşti - Doljeşti.
Au fost recuperate un număr de 1 751 monede (înregistrate la nr.
inv. 1 8 6 F
2011 F şi 2018 F
3008 F", din care 1 738 sînt moldove
neşti, una emisă de Muntenia şii 1 2 străine.
Lotul monedelor moldoveneşti este format din 1 736 groşi şi două
jumătăţi de gros, emişi de domnul Moldovei Petru Muşat.
GROSII, existenţi în proporţie de 99,14% din totalul monedei, sînt
reprezentaţi prin tipurile cu 7, 6, 5, 4, şi 3 flori de crin în scut, lipsind
cu desăvîrşire cei cu două şi o floare de crin, ceea ce ne îndreptăţeşte
să considerăm că tezaurul a fost ascuns înainte ca aceste tipuri să fi
fost emise.
Starea de conservare a monedelor este în general bună, mai defici
tare din acest punct de vedere fiind piesele cu 5, 4 şi 3 crini şi· în mod
special, cele care au pe avers ca element heraldic, lujerul de crin.
Analiza chimică (făcută de specialistul B.N.R.S.R.) a relevat pentru
majoritatea pieselor un titlu al argintului în jur de 700%0 , care coboa,ră
pînă aproape de 500% la graşii cu 5, 4 şi 3 flori în scut şi care au ca
însemr.e heraldice pe avers luna în cîmpul din dreapta şi lujerul de crin
în cel din stînga bourului (aflaţi în număr de 254 buc.). Singurele piese
care conţin un titlu mai ridicat (de 750%0), sînt cele care prezintă pe
avers capul de bour fără urechi.
Întîlnim în cadrul acestui lot de monedă moldovenească mai multe
variante ale elementelor heraldice care însoţesc capul de bour, după cum
s;e poate vedea în tabelul prezentat mai jos (Tab. II). Se remarcă dintre
acestea printr-o remarcabilă şi îngrijită execuţie, grupul de groşi ce re
prezintă pe avers (la piesele 7 şi 6 flori de crin) însemnele heraldice
ale stemei de stat, în dispunerea cunoscută de pe sigiliul lui Roman I
Muşat : :l, cu rozeta în dreapta şi luna în stînga capului de bour.
Dir. examinarea aceluiaşi tabel se poate lesne observa că ponderea
cea mai mare în cadrul grupului o deţin graşii cu 7 flori de crin în scut,
aflaţi în proporţie de 60,20%, urmaţi de cei cu 6 crini ce reprezintă
22,25% din totalul monedei moldoveneşti şi cei cu 5 flori care repre
zintă 1 3,55%.
Numărul redus al groşilor cu 4 şi 3 flori de crin, ce reprezintă
3,5% din totalul monedei constituie un element în plus în sprijinul afir
maţiei că tezaurul a fost îngropat într-o perioadă în care abia se î;n'-'
cepuse emiterea acestor tipuri, iar lipsa celor cu două şi o floare în
scut, ne indică faptul că acestea nici nu apăruseră în circulaţia monetară.
Urmînd a n.e ocupa ulterior de prezentarea amănunţită a tuturor
componentelor lotului de groşi moldoveneşti emişi de Petru Muşat, ne
Yom opri de astădată numai asupra pieselor inedite, cu caracter de uni
cat, ce se detaşează din acest grup compact.
-

-
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Reprezentarea capului de bour fără urechi pe aversul groşilor ne
apare la 5 exemplare, dintre care doi cu 7 flori de criin în scut, unul
cu 6 şi alţi doi cu 5 flori de crin.
Titlul argintului conţinut de aceste piese este de 750%0, ele deta
şîndu-se de restul mesei monedelor printr-o execuţie mai îngrijită şi o
uzură redmă, fapt care reiese şi din media greutăţii acestora, care este
de 1 ,06 g.
Acest lucru ne face să credem că piesele respective au avut o cir
culaţie redusă (în comparaţie cu restul groşilor care au o medie a greutăţii
de 0,84 g.) fiind emise cu puţin timp înaintea ascunderii tezaurului.
Piesele se prezintă astfel :
1 . av + S . . PQTRI·: : W O l WOD între două c. p. mici. Bour fără urechi,
cu stea din 5 raze între coamele rccurbate, ochi globulal'i, avînd în
cîmpul drept o rozetă mică, strînsă, formată elin 5 globule, iar în stînga
o lună lată.
rv. + SI MOLDHv r nsrSîntre două c.p. Scut despicat avînd în primul
cartier trei fascii, iar al doilea 7 cl'ini heraldici aşezaţi 2/2/2/1 . Seu tul
este înconjurat de trei crini, unul deasupra, iar deilalţi doi dispuşi
perpendicular pe latun�� -;cutului.
Gros, argint - 750%0, D
1 8, 9 mm., G
1,07 g., nr. inv. 1 792 F.
2 . av. +si.. a TRI : :· WOIWODîntre două c. p. mici. Ca mai sus, doar
că luna este sprijinită cu un colţ în cercul periat.
rv. + SI...D.ffVJ a llsiS între două c.p .. Ca mai sus, numai că cei doi
crini laterali sînt asezati :
1 9,2 mm., G
1 ,05 g., nr. inv. 1988 F.
Gros, argint __:__ 7 50°�0, D
3. av. + SIMPa TRI :�·WOIWOD între două c. p. mici. Bour fără urechi,
cu stea în 5 colţuri între coarnele recurbate, avînd în cîmpul din dreapta
un mic crin heraldic, iar în stînga o lună lată, vărsată.
rv. + SIMOLD.ff V I ansiSîntre două c.p .. Scut despicat avînd în pri
mul cartier trei fascii, iar în al doilea 6 crini aşezaţi 2/2/1/1. în jur trei
crini, unul deasupra şi ceilalţi doi aşezaţi paralel cu laturile scutului.
Gros, argint - 750%o, D = 1 9,3 mm., G
1,07 g., nr. inv. 2482 F.
4. av. + MP a TRVS : WOIWD între două c. p. mici şi începe din
dreapta capului de bour care este reprezentat fără urechi, cu coarnele
mai rotunjite şi recurbate, cu stea în 5 colţuri între ele, ochi din globule
romboidale, avînd în cîmpul din dreapta lună, iar în cel stînga o rozetă
din patru globule legate între ele în formă de cruce. (Fig. 7 /1)
rv. + MOLD.ff V I a MSIS între două c.p .. Scut despicat avînd în primul
cartier trei fascii, iar în al doilea 5 crini heraldici, dispuşi 2/2/1.
Gros, argint - 750%0, D
1 9 mm., G
1 ,05 g., nr. inv. 2760 F.
5. av. ca mai sus.
rv. + MOLD.ffV I a NSIS , ca mai sus.
O altă concluzie ce se poate trage din examinarea acestor piese,
inedite, este că asemenea reprezentări ale capului de bour pot să apară
pe toate tipurile de groşi, indiferent de numărul de crini conţinuţi în
scut, iniţial fiind asociate de preferinţă cu anumite simboluri heraldice
şi anume rozetă - lună, crin - lună, rozetă din 5 globule - rozetă
din 4 globule, înainte ca deprecierea titlului argintului să se realizeze,
=

=

=
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mai către sfîrşitul domniei. In acest context considerăm aceste piese
emise în prima jumătate a deceniului VIII al secolului al XIV-lea.
Fără a fi prea exigenţi în executarea lucrării cu care fuseseră în
sărcinaţi de domnie, monetarii lui Petru Muşat, au dat în circulaţie şi o
serie de exemplare care în alte împrejurări ar fi fost considerate rebuturi,.
rezultate din mişcarea, rebaterea sau suprapunerea de stanţe.
Aşa se explică faptul că pe unii groşi cercul periat ne apare în
formă de spirală sau de elipsă, că unii au în scut mai mult de 7 crini,
că bourul are uneori 3 şi 4 coarne, că are lipită pe bot o rozetă florală
sau lună, precum şi apariţia a două boturi la un singur cap sau două .
capete opuse la un singur bot.
Între accidentele baterii se numără şi piesele unifaţate ; aflate în�
număr de trei exemplare şi anume :
1 . unifaţă avers
+ SIMPaTRI ��.. WOIWO între două c.p .. Bour cu stea în 5 raze în
tre coarne, ochi globulaţi, avînd în cîmpul din dreapta o rozetă formată
din 5 globule, iar în cel din stînga luna.
Gros, argint - 700%0, D
1 9,5 mm., G
0,95 g., nr. inv. 2 744 F.
2. unifaţă avers
+ SI... Ra ��· WOD între două c.p .. Ca mai sus dar coarnele sînt
mai groase, rozeta lipită de ochi, iar luna ridicată la nivelul urechii
stîngi.
1 , 1 3 g., nr. inv. 2996 F.
19,3 mm., G
Gros, argint - 750%0, D
3. unifaţă revers
+ SIMOLDHVIallSIS între două c.p .. Scurt despicat avînd în primul
cartier 3 fascii iar în al doilea 6 flori de crin, dispuse 2121111
Gros, arg Înt - 700%0, D
1 8,5 mm., G
1,20 g., nr. inv. 2997 F.
Căutînd, piese similare în cadrul lotului de monedă, s-au găsit nu
mai două exemplare în care pe legenda aversului apare prescurtarea lui
WOIWOD sub forma de WOD si
. anume : +SIMPaT K a :=: WOD şi
+ SIMPaTRI -.�: WOD
ambele avînd acelaşi elemente heraldice în jurul capului de bour şi
aceeasi variantă de revers. Aceasta ne face să credem că moneda uni
faţată de la nr. 2 ar fi de tipul groşilor cu 7 flori de crin în scut, al
cărei rv. ar fi trebuit să arate astfel : + '>I M O L DHVIansr ) între două
c.p. şi scut despicat, cu trei fascii în primul cartier şi 7 crini dispuşi
212/211 în al doilea.
Pentru moneda de la nr. 1 este aproape imposibil de stabilit ce
variantă de revers i-ar corespunde din -!5 existente în lotul nostru.
Acelaşi lucru se întîmplă şi cu al treilea exemplar unifaţat, revers,
ce este întîlnit la un grup de 26 variante de a\·ers.
Proveniţi din emisiuni monetare diferite, realizaţi cu o multitudine
de stanţe şi abordînd o gamă foarte largă de legende şi variante ale' aces
tora, lotul groşilor aflaţi în componenţa tezaurului de la Buruieneşti
Doljeşti, bătuţi în timpul domniei lui Petru Muşat, necesită o prezen
tare mai amplă ce va fi realizată într-un studiu aparte.
După cum s-a arătat mai înainte din lotul monedelor moldoveneşti
fac parte şi două piese anepigrafe de jumătate de gros, aflate într-o
=
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stare de conservare foarte proastă, fapt care a făcut imposibilă realiza
rea analizei chimice pentru stabilirea titlului argintului ce-l conţin.
Una dintre ele este similară celei prezentate de Rudolf Gassauer 11
şi prezintă pe avers capul de bour cu stea între coan: e, avînd în dreapta
lună vărsată, iar în stînga rozetă din 5 globule, c.p.e., iar reversul pre
zintă un scut despicat cu trei fascii în primul cartier şi 7 crini în al doilea,
înconjurat de 3 crini şi deasemeni c.p.e. Dirr.ensiunile sînt de 1 2 , 8 mm/
0,23 g. şi r:r. inv.
2993 F.
Celălalt exemplar însă prezintă un tip inedit şi anume :
av. Cap de� bour cu coarnele recurbatc, mai groase decît la cea dina
inte, iar capu l mai mare, înconjurat în dreapta de lună vărsată mai
subţire, iar rozeta din stînga aşezată mai spre ochi. C.p.e.
rv. Scut despicat, avînd în primul cartier trei fascii, iar în al doilea
5 crini aşezaţi 2/211 , scutul avînd o formă mai ascuţită. Între rîndurile
de crini se văd două spărturi realizate datorită uzurii şi corodării.
Argint, D
1 3,5 m m , G
0,22 g., nr. inv. 2994 F (Fig. 7/2)
Apariţia tipului anepigraf cu 5 flori în scut, pe lîngă faptul că este
o noutate ne ajută să conchidem că fiecare tip de gros (cu 7, 6, 5 flori
de crin în scut) îşi avea corespondentul său de monedă divizionară. Ra
ritatea pieselor de acest gen r:u poate fi explicată decît de faptul că
nefiind cerută de acute necesităţi economice 15, au fost emise într-un
număr restrîns, iar fragilitatea le-a ajutat să se degradeze foarte repede
în pămînt.
Un grup aparte îl crează în cadrul tezaurului de la Buruieneşti
Doljeşti, moneda cu loc de emitere în afara graniţelor Moldovei.
Fac parte din acest lot : un dinar emis de Vladislav I Vlaicu, domn
al Ţării Româneşti, între 1 364-1377 16, 8 buc. aspri emişi de Ioan Sra
cimir li între 1 360-1396 (Fig. 8/1), un gros emis de Wladislaw de Oppeln
în calitate de guvernator al Rusiei Mici între 1 372-1379 şi un dinar
şi doi oboli -emişi de Maria de Anjou 18 întrel 382-1 385 (Fig. 8/2-3).
Aceste piese care provin de la emitenţi contemporani ai lui Petru
Muşat, pe lîngă faptul că ilustrează un aspect legat de circulaţia mo
netară în teritoriile nord-dunărene (semnalînd pentru prima dată apa
riţia pe teritoriul Moldovei a monedelor lui Ioan Sracimir şi a lui Wla
dislaw de Oppeln), ne ajută şi în datarea tezaurului aflat în discuţia
noastră. Astfel, dinarul şi cei doi oboli emişi de Maria de Anjou într-o
perioadă scurtă de numai 3 ani, între 1 383-1385, ne îndreptăţesc să
considerăm că tezaurul a fost ascuns la scurt timp după 1385, înca
drîndu-se cronologic în decursul deceniului VIII al secolului al XIV-lea.
In sprijinul acestei păreri se află şi faptul că lipsesc din lotul mo
nedelor moldoveneşti, tipurile de groşi cu două şi o floare de crin care
au fost emise către sfîrşitul domniei lui Petru Muşat, precum şi faptul
că la data îngropării sale, componentele depozitului monetar reuneau
piese ce conţineau un argint de calitate mai bună decît cele bătute mai
tîrziu, către sfîrşitul domniei. Deasemeni prezenţa groşilor ce etalează
pe avers capul de bour fără urechi, aflate într-o stare de conservare
foarte bună în comparaţie cu restul monedei (care dovedesc şi puţinul
=
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=
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timp cît au stat în circulaţie), conţinînd totodată un argint de mai bună
calitate, vin deasemeni în sprijinul aceleiaşi datări.
Prin componenţa sa eterogenă şi încadrarea cronologică propusă (şi
anume deceniul VIIl al secolului al XIV-lea), tezaurul de la Buruieneşti
Doljeşti judeţul Neamţ reprezintă un moment de referinţă pentru dom
nia lui Petru Muşat. Este unic pentru faptul că nici un altul nu a reunit
podoabele, cu lingourile şi monedele epocii sale. Singurul tezaur care
reuneşte podoabe şi monede din timpul său, de la Virvaţi-Cotr:ari Hl
(dar despre care se ştie prea puţin), nu are în componenţă şi lingouri.
Prin cantitatea mat·e de monedă emisă de Petru Muşat, se situează ală
turi de tezaurul de la Corlăteni 20 - judeţul Botoşani, care este păs
trătorul celei mai mari cantităţi de monedă muşatină cunoscut pînă în
prezent, fără a se 1 ·aporta însă numai la perioada lui de domnie.
Descoperit în apropierea \·echiului tîrg al Romanului, pe valea Si
retului, ne face să presupunem că posesorul valorilor ascunse putea fi
un negustor care parcurgea drumul dintre cetăţile genoveze de la Marea
Neagră şi Lwow (mai ales după 1 380 cînd acesta capătă dreptul de de
pozit pentru marfă aflată în tranzit), pe această cale de la est de Car
paţii orientali şi nu pe drumul "tătărăsc" 2 1 . De aici şi prezenţa acelui
număr de sommi cu care se puteau face plăţi mai mari, cu atît mai mult
cu cît primii negustori moldo\·cni pomeniţi în actele Lwowului încep să
apară din 1 382 22 _
El putea constitui şi averea vreunui feudal care cine ştie din cauza
cărui pericol a recurs la metoda ascunderii averii sale, fără să mai fi
avut posibilitatea recuperării ei.
Dar tot atît de bine ar putea constitui şi o pradă ascunsă, dacă n e
gîndim că prin 1 3 8 6 , într-o scrisoare a lui Roman Muşat 23 - viitorul
domn - se pomenea de prădarea unor negustori în Moldova.
Oricui ar fi aparţinut el, tezaurul de la Buruieneşti-Doljeşti, ju
deţul Neamţ atestă pentru Moldova deceniului VIII al secolului al XIV-lea
o situaţie economică înfloritoare, datorită ur.or relaţii comerciale intens
susţinute cu ţările învecinate, favorizate şi de existenţa unor d rumuri
dinainte cunoscute.

N O T E

1 Două petale a u fost di sloca t e �i turtita d e gn:-utatea tractorului.
Obiecte d e podoabă sud-dunărene, în Revista muzeelor,
2 M. M. Popescu
IV, 1967, p. 53-56 ; M. M. Popescu - Podoabe medievale în Ţările Române, Bucu
reşti, 1970, p. 19-21.
3 Eug. Neamţu - Obiecte d e podoabă din tezaurul medieval d e la Cotu
Morii, în Arheologia Moldovei, v. l, p. 285.
4 Gheorghi Alexandrov - Srednovecovno bîlgarsco săcrovişce ot Mihailov
grad, în Arheologhia nr. 1/1984, p. 31.
5 Un exemplar se află Ja organele M. I . Judeţene şi n u a fost socotit în
calc:ulele făcute, fiind deteriorat.
6 1. G. Spaschi
Ruscaia monetnaia sistema, Leningrad, 1970, p. 71-72 .
-

-

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

1 82

ELENA PETRIŞOR

7 O. Iliescu
Moneda divizionară emisă de Petru Muşat, in Cercetări nu
mismatice ale Muzeului naţional de istorie Bucureşti, nr. III/1980, p. 90 ; V. Spi
-

nei-Moldova in secolele :XI-XIV, Bucureşti, 1982, p. 215.
8 O. Iliescu
Moneda divizionară ... p. 87.
9 O. Iliescu - Le pret accorde en 1388 par Pierre Muşat a Ladislas Jagellon,
in Revue roumaine d' histoire, nr. 1/1973, p. 133 ; St. Gorovei
Muşatinii, Bucu
reşti, 1970, p. 73.
10 O, ·Iliescu
La monnaie genoise dans les pays roumains aux XIJie
XIVe siecles, in Colocviul româno-ita!ian "Genovezii la Marea Neagră în secolele
XIII-XIV, Bucureşti, 17-28 martie 1975, Buc,ureşti, 1977, p. 165 ; St. Gorovei
op. cit., p. 33.
11 O. Iliescu - le pret accordiL., p. 133.
12 O. Iliescu - Idem, p. 134.
13 D. Cernavodeanu - .5tiinţa şi arta heraldică în România, Bucureşti, 1977,
p. 83.
14 O. Iliescu - Moneda divizionară ... p. 91.
15 O. Iliescu - Idem p. 92.
16 G. Buzdugan ş.a. - Monede şi bancnote româneşti, Bucureşti, 1977.
1 7 S-a avut la baza ,determinărilor studiul lui I. Băncilă
Din numisma
tica lui Ioan Sracimir" in S.C.N., IV/ 1968, p. 296 şi următoarele.
18 Determinarea s-a făcut pe baza catalogului lui Artur Pohl - Miinzeichen
und Meisterzeichen auf ungarischen Milnzen des Mittelalters 1 300-1540, Buda
pesta, 1982, nr. 112 şi 113.
19 C. Ştirbu
Valori româneşti păstrate î n muzeele din străinătate : un
tezaur de la Petru Muşat, in Cercetări numismatice, nr. III/1980, p. 78.
20 Al . Păunescu ş.a.
Repertoriul arheologic al judeţului Botoşani, v. I,
.Iaşi, 1976, p. 77 ; S.C.N. II/1958 (descoperiri monetare in Moldo\·a) p. 458.
21 V. Soinei - Op. cit., p. 21:3.
22 St. Gorovei - op. cit., p. 30.
2:3 St. Gorovei - op. cit., p. 31.
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DONNEES PRELIMINAIRES CONCERNANT LE TRESOR MEDIEVALE DE
BURUIENEŞTI-DOLJEŞTI, DEP. NEAMŢ
- Resume -

A la fin de l'annee 1985, la collection du Musee d'histoire de Piatra Neamţ
a ete enrichie par un precieux tresar medieval d'argent 1dec.ouvert sur le terrain
agl"icole 'ele la c,omune Dolje-;;t i, village de Bueuieneşti, au lieu-dit "Calvar".
Le tresar est compose par 5 parures completes et fragmentaires, 29 lingots
et 1751 monnaies.
Les parures representent : 2 oreilles de tempe et 3 bmcelets fragmentaires
provenant du Bas-Danube et dates a l'aide de monnaie, â la fin du XIVe siecle.
Les lingots â forme .,de barque", ont un poids total de 5979,83 g. (en moyenne
de 206,20 g . ) et representent des "sommi" utilises par Pierre Muşat comme unite
ponderale poue ses emissions monetaires.
Le lot de monnaies est forme par 1736 geoschen et 2 demigrosche, emis par
Pi erre Muşat {1375-1391), 1 dinar emis par Wladislaws I (Vlaicu) prince de la
Valach ie (1364-1377), 8 aspres emis par Jan Sracimir (1360-1:39()), 1 groschen
emis par Wladislas Oppeln (1372-1379) en qualite de guvernatoire 'de la Fetite
Russie, 1 dinar et deux obols emis par Marie d'Anj ou (1:382-1385).
Comme ils manquent des emissions monetaires de Pierre Muşat les groschen
a deux et a une fleur de lys en ecu, on considere que le tresar a ete enterre
. a\·ant de l'.emission de ceux-ci dane, pendant la dec.Cnnie VII I du XIVe siecle.
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LEGENDE DES FIGURES
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

1.
Le tresar de Buruieneşti-Doljeşti, dep. de Neamţ.
2.
1. boucle de temp ; 2. bracelet no. 1 .
1 - 2 Details s u r l e bracelet n o . 1 .
3.
4.
1-2 Details sur la placque centrale du bracelet n o . 1 .
5. - 1 . Bracelet fragmentaire n o . 2 ; 2. Detail du decor.
6. - 1. Bracelet fragmentai re no. 3 ; 2. Detail 'du decor.
7.
1. Groschen emis par Pierre Muşat (grandi environ 2,5 fois) ;
2. Demi-groschen emis par Pierre Muşat (grandi environ 3,5 fois).
Fig. 8.
1. Aspre em i s par Jan Sraci mir (grandi environ 2,5 fois ;
2. Dinar emis par 1Iarie d'Anjou (grandi environ 3 fois) ;
3. Obole emis par Marie d'Anjou (grandi environ 3,5 fois) .
-

LISTA ABREVI ERILOR
c.p.
c.p.e.
c.z.
D
G
g
mm.
nr. inv.

- cerc periat
- cerc periat exterior
- cerc zimţuit
diametru
- greutate
- grame
- milimetri
- număr de inYentar
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1

Fig. 2.

-

1 . Cercei de tîmplă ; 2. Brăţara nr. 1
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1

Fig. 3.

-

1-2 Detalii ale brăţărit nr. 1
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2

Fig. 4.

-

1-2 Detalii asupra plăcuţei centrale din brăţara nr. 1
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2

Fig. 5.

-

1 . Brăţara (fragmentară) nr. 2 ; 2. Detaliu de decor
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1

2

Fig. 6.

-

1. Brăţara (fragmentară) nr. 3 ; 2. Detaliu. de decor
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Fig.

7.

-

1 . Gros emis de Petru Muşat (mărit de 2,5 ori) ; 2. Jumătate de gros
·emis de Petru M uş at (mărit de 3, 5 ori)
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1

2

3

Fig. 8.
1. Aspru emis de Ioan Sracimir (mărit de 2,5 ori) ; 2. Dinar emis de
Maria de Anjou (mărit lcie 3 ori) ; 3. Obol emis de Maria de Anjou mărit de 3,5 ori)
-
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ÎNCEPUTURILE INVĂŢĂMÎNTULUI
PUBLIC ÎN ORAŞUL PIATRA NEAMŢ
de D INA POP

Pi'\strarea în limba român :\. n terminologiei fundamentale de fac
tură latină pentru procesul de învăţămînt arată că acesta a existat per
maner.t, în diverse forme, încă de la formarea poporului român.
"Un învăţămînt exista fără îndoială, - spunea savantul Nicolae
Iorga - nu în legătură cu urmărirea pe căi teoretice a adevărului, c�
cu nevoile adînci, neapărate ale societăţii care, în vremuri normale.
creec.ză scoala si-i
determină caracterul" 1.
.
În �eea ce priveşte învăţămîntul după întemeierea statelor feudale
româneşti, legat de limba slavonă folosită în cancelariile domn�şti şi
ca limbă liturgică, "el este o foarte veche realitate" 2. Necesitatea lui
era impusă de pregătirea diecilor şi gramaticilor, scriitori de documente
ai cancelariei domneşti, a slujbaşilor administraţiei locale, precum şi
a clerului necesar bisericilor.
Sprijinitoare a statului feudal, biserica a jucat un rol importa..11t
în dezvoltarea culturii vremii şi de asemenea în dezvoltarea învăţă··
mîntului şi educaţiei. Este explicabil faptul că cele dintîi şcoli se orga
_
nizează pe lîngă mănăstiri, episcopii şi mitropolii. Incepind din secolul
al XIV-lea, acestea vor deveni dealtfel şi cele mai însemnate cer.': :- e de
activitate cărturărească, mediile cele mai propice pentru dezYolt J :ea
culturii vremii.
Mănăstirea Bistriţa, dar mai ales mănăstirea Neamţ au fost aC:c
vărate �coli de caligrafie, de ornamentare şi de copiere a manu:-;ui se
lor 3. Pe Tetraevanghelul lui Gavril Urie, care a fost cel mai c·cp•·ezen
tativ artist caligraf din Moldova, desfăşurîndu-şi actiYitatea la m ănăs
tirea Neamţ, o miniatură reprezintă o şcoală mănăstirească ' ·
Începuturile învăţămîntului public în oraşul Piatra :\eamţ conside
răm că poate fi situat într-o perioadă ulterioară construirii Curţii Dom
neşti de către Ştefan cel Mare. În curtea bisericii exista o casă unde
de-a pururea au fost şcoală" 5, după cum spun documentele ulterioare.
Desigur că această şcoală a fost urmată de un numă:- restrîns de tineri,
iar programa era legată mai mult de învăţăturile biserice�ti.
Dezvoltarea economică de la sfîrsitul secolului al X\-III
lea si
începutul celui următor a dus la fo;marea unei burghezii ror:.:âne î �
majoritatea oraşelor moldovene. �\cea� tă nouă clasă socială purtătoare
a conştiinţei naţionale, trezită la yi:Jţă şi de ideile Re\·oluţiei frnnceze,
avea nevoie de cunoştinţe care să-i permită integrarea în circuitul Ya
lorilor europene.
..
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La 10 mai 1 836 obştea tîrgului Piatra se adresează Epitropiei Şcoa
lelor din Iaşi, solicitînd înfiinţarea unei şcoli publice în limba română
"dorită fiind a se lumina". În acelaşi timp, cere să fie trimis şi un în
văţător "ce s-ar mulţămi şi cu mai puţină leafă", urmînd să-1 ajutoreze
şi părinţii copiilor "precum se va putea învoi cu dînşii" 6.
Şcoala urma să funcţioneze în casa din curtea bisericii "Sf. Ioan".
Printre semnata-rii petiţiei se aflau Iordache Orza, Gheorghe Sechelarie,
Constantin Sechelarie, preotul Gavril, preotul Nicolae, ş.a. 7.
Încă din luna decembrie 1831, Isprăvnicia de Neamţ a primit po
runcă pentru îndeplinirea formalităţilor necesare începerii unei şcoli
publice potrivit prevederilor Regulamentului Organic care "făcea djp
şcoală o instituţie permanentă de Stat", pe cînd pînă atunci ea fusese
numai "o binefacere şi o milă domnească" il. Î n acest mod erau înlo
cuite formele variate de învăţămînt de pînă atunci bazate pe iniţiative
particulare. Î nfiinţarea unei şcoli publice la Piatra Neamţ a întîrziat,
aşa încît abia după cererea din 10 mai 1836 Epitropia învăţătorilor
aprobă solicitarea tîrgoveţilor şi repartizează ca învăţător pe Dimitrie
Nanu, fost învăţător la Şcoala publică din Roman. Acestuia i se permite
"a deschide provizoriu o şcoală publică începătoare" 9.
Cursurile au fost inaugurate la 20 septembrie 1 836 în două odăi
din sus numita casă. Mobilierul necesar procesului de învăţămînt a fost
asigurat prin bunăvoinţa postelnicului Iordache Darie - preşedintele
judecătoriei - şi a protopopului ţinutului Neamţ, Gheorghe. Pentru
acest motiv învăţătorul cere ca aceştia să fie numiţi inspectori şcolari 10
Rapoartele învăţătorului Dimitrie Nanu menţionează la data de 31
decembrie 1 836 un număr de 36 de elevi H.
Examenele au constituit întotdeauna un bun prilej pentru îmbu
nătăţirea procesului de învăţămînt şi un puternic stimulent. Spre a li se
acorda o importanţă deosebită o lege din 1 975 prevedea ca examenele
să fie publice iar elevilor silitori să li se acorde premii. Î ncepînd di.,h
anul 1 8 1 4 sînt fixate două examene pe an. La şcoala din Piatra Neamţ
primul examen s-a desfăşurat la 26 februarie 1 837 1 2. Publicul entuzias
mat de progresele făcute de elevi "a adus mulţumiri ocîrmuirii pentru
acest aşezămînt de învăţătură" 13.
La 30 iulie 1 387 s-a ţinut cel de-al doilea examen după următoa
rea programă :
" 1 . Operaţiile lancastrului ;
2 . Catehismul, partea întîi pentru credinţă şi partea a doua ;
3. Geografia, de la început pînă la Europa ;
4. Aritmetica, numărarea, adunarea şi scăderea ;
5. Gramatica, de la început pînă la etimologie ;
6. Întîile cunoştinţe istorice şi morale pînă la pagina 59" H.
Din comisie au făcut parte postelnicul Iordache Darie, funcţionari
administrativi, preoţi şi negustori fruntaşi ai tîrgului. S-a început cu
clasa elementară şi apoi a urmat clasa normală. La sfîrşit postelnicul
Iordache Darie a invitat pe rînd cîte un elev la tablă punîndu-! să ci
tească din gramatică şi să �mpartă cuvintele în "vocale consonate". De·
asemenea şcolarii au fost examinaţi şi la artimetică 15. Examinarea s-a
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fă<'ut după metoda lui "Lancastrice" 16 care "a adus mare mirare şi
plăcere privitorilor" 1 7.
La încheierea examenului negustorii mai înstăriţi, după cum se obiş
nuia în acea vreme, au împărţit bani elevilor săraci şi celor sîrguin
cioşi la învăţătură. Banul Iordache Catargiu şi paharnicul Dimitrie Mă
răşescu au împărţit premiile elevilor 18.
La sfîrsitul anului 1837 s-a constatat că în clădirile de la biserica
Sf. Ioan mi mai puteau fi ţinute cursurile întrucît "casele erau foarte
vechi şi nu mai puteau fi vrednice de adăpost" 19. Provizoriu, la stăruin
ţele obştei tîrgului, şcoala s-a mutat în casele clucerului Lupu Ioai1.
Tîrgoveţii îşi luau obligaţia de a plăti chiria casei şi alte cheltuieli,
rămînînd ca leafa profesorului să fie plătită de Casa Şcoalelor. Dar
cursurile nu au continuat regulat, poate chiar s-au închis, deoarece în
1 839 obştea din Piatra face din nou o cerere pentru a se înfiinţa o şcoală.
Î n 1 840 li s-a făcut cunoscut că s-a aprobat cererea, dar şcoala s-a
deschis abia în 1841 în aceleaşi case ale clucerului Lupu Ioan 20 .
Condiţiile în care funcţiona acea şcoală, se vede că nu &au stră
lucite deoarece profesorul şcolii prin două rapoarte din lunile septembrie
şi octombrie 1 842 arată că nu se putea începe cursurile de iarnă "di�1
pricină că casele de shoală sănt în foarte ră stare" 21.
Această situaţie durează pînă la 1 847, cînd se hotărăşte construirea
unei clădiri noi pentru şcoala din oraş. Ministrul de Interne de atunci,
Grigore Ghica, vizitînd, în acel an tîrgul Piatra, pentru constatarea
cauzelor incendiului ce avusese loc, cînd majoritatea oraşului a fost ni
micită "de focul de acum cîteva zile" 22, a donat din banii proprii "soma
de 1000 lei1' 23. Suma donată a dat posibilitatea ca la 7 iunie. 1 84 7 să
se poată pune piatra de temelie pentru şcoala publică, aşezată în faţa
bisericii Sf. Ioan, în prezenţa şi a "referendarului " şcolilor aga Gheorghe
Asachi. S-a deschis şi o listă de subscripţie iar Epitropia Şcoalelor a
promis ajutor 3000 lei 2r,.
Dar suma era insuficientă, aşa încît pînă în anul 1851 nu s-a făcut
nimic. Comitetul de inspecţie al şcolii publice din Piatra, arată prin
tr-un amănunţit raport din 12 martie 1 851 că nu se putea începe c o n
struirea şcolii numai cu cei 8000 de lei strînşi cu lista d e su bscripţie,
deoarece după planurile şi devizele alcătuite aceasta ar costa 35000 le i.
S-a cerut să se aprobe din partea guvernului măcar 10000 lei, pentru
începerea lucrului �5.
La 21 iunie 1851 Grigore Ghica Vodă aprobă suma ce:·ută ca a j u 
tor pentru începerea lucrărilor la noua clădire a şcolii p u b l i c e dh P i a t ra
Neamţ. Localul şcolii era compus din trei săli de clasă . in sti tu tor şi di
rector fiind Nicolae Vicol, al doilea ins t i t u tor era Ion H o m i ce a n u . iar
din 1 854 a fost numit "ca institutor nou Emanoil Halunga" co. cu no s cu t
şi pentru atitudinea sa entuziastă şi elanul său pa tri o t ic in ti m pu l eve
nimentelor ce la 24. ianuarie 1859 27.
Această scoală - cea mai veche din orasul Piatra Keamt' - s-a
construit în faţa bisericii Sf. Ioan, pe locul �nde s-a ridicat in 1 930
Şcoala primară de băieţi nr. 1 . În prezent clădirea este sediul Muzeului
de Artă Piatra Neamţ.
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Infiinţarea învăţămîntului public din oraşul Piatra Neamţ a întîm
pinat, aşa cum am văzut, numeroase dificultăţi. Unirea Principatelor
şi continua modernizare a ţării au contribuit şi la diversificarea şi mo
dernizarea îr.văţămîntului public din oraş, trecîndu-se într-o nouă etapă
care va constitui obiectul unui viitor studiu.
N O T E
1 N. Iorga, Istoria învăţămîntului românesc, Editura Casei Şcoalelor, Bucucureşti, 1928, p. 6-9.
2 Ibidem, p. 8.
3 C. Mătasă, Călăuza Judeţului Neamţ, Cartea românească, Bucureşti, 1929.
4 S. Ulea, Gavril Urie, primul artist român cunoscut, în Studii şi cercetări
de istoria artei, 1961, nr. 2.
5 D.G.A.S., Ministerul Instrucţiei Publice Moldova, Dos. 3 15/1836, f. 17.
6 Ibidem, Dos. 3 1 5/1836, f. 6.
7 I bidem.
8 N. Iorga, op. cit., p. 195.
9 D.G.AS., Ministerul Instrucţiei Publice Moldova, Dos. 315/ 1836, f. 3 şi verso.
10 Ibidem.
11 Ibidem, Dos. 3 15/1836, f. 2.
12 Ibidem, Dos. 302/1837, f. 73.
13 Ibidem.
14 Ibidem, f. 77.
15 Ibidem , f. 41.
1 6 Metoda Bell-Lancaster, cunoscută şi sub denumirea 'd;e metoda monito
rială, consta în instruirea elevilor mai mari de către învăţător, care deveneau
apoi "monitorii" (învăţătorii) elevilor mai mici. Sistemul cuprindea un mare nu
măr de elevi distribuiţi unui învăţător care se ajuta de "monitori", oferind po
sibilitatea instruirii multor şcolari fără mari cheltuieli. Metoda a fost introdus!i
în şcoala noastră în anul 1819 şi înlăturată prin legea învăţămîntului din 1884\
intrucit devenise necorespunzătoare.
17 D.G.A.S., Ministerul Instrucţiei Publice Moldova, Dos. 302/1837, f. 4 1 .
1 8 Ibidem.
19 Gh. Ungureanu. Contribuţii la istoricul şcoalei publice din Piatra Neamţ,
ln Anuarul Liceului "Petru Rareş", Piatra Neamţ, 1935-1936, p. 129-135.
20 Ibidem.
21 Ibidem.
22 D.G.A.S., Ministerul Instrucţiei Publice Moldova, Dos. 3 11/1847, f. 1 .
2 3 Gh. Ungureanu, op. cit.
24 lbi'dem.
25 Ibidem.
26 D. L. Stăhiescu, Vechile şcoli din judeţul Neamţ, în Anuarul Liceului
"Petru Rareş", Piatra Neamţ, 1932-1933, p. 75-106.
27 D . Hogea, Manoil Halunga, Amintiri, in Petrodava, anul I, no. 8, oct. 1933.
LES D�UTS DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIQUE A PIATRA NEAMŢ
- Resume -

On peut parler sur les debuts de l'organisation d'une ecole publique dans
,
la ville de Piatra Neamţ, en meme temps avec la mise en pratique des disposi
tion du Reglement Organique, en 1832.
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La premiere ecole publique de Piatra Neamţ a fonctionne, ă partir de 1836,
dans la maison qui se trouvait dans la cour de l'eglise "Saint Jean".
Apres un certain temps, lorsque l'enseignement s'est deroule dans les mai
sons 'du boyard Lupu Ioan, en essayant d'assurer un edifice approprie ă l'ecole,
on a dec.ide, en 1851, la construction d'une nouvelle ecole.
Le bâtiment eleve toujours dans la cour de !'e&lise "Saint Jean", a dure
j usqu'en 1930, quand on a construit â sa place l'Ecole no. l, ou se trouve main
tenant le Musee d'art.
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DIN ISTORICUL 1NVAŢAM1NTULUI
fN JUDEŢUL NEAMŢ.
INSTITUTELE PARTICULARE
de CONSTANTIN PRANGATI

Răsfoind documentele timpului referitoare la istoricul învăţămîn
tului românesc, constatăm faptul că în cadrul acestuia învăţămîntul par
ticular a ocupat un loc destul de important. Începînd cu secolul al
XV-lea şi pînă la revoluţia burgheza-democratică de la 1 848, mvăţll
mîntul particular a fost dominant. Numai o mică parte dintre fiii boie
rilor învăţau în cadrul şcolilor mănăstireşti de la Neamţ, Putna, Biseri
cani, Secu ş.a., altă parte studia în cadrul universităţilor din Cracovia,
Barr, Constantinopol, Florenţa, Padova, vestite pe plan european prin
cultura vastă ce o asigurau studenţilor, iar restul tinerilor erau in
struiţi în familie, avînd ca dascăli preoţi şi călugări din ţară sau de
peste hotare.
Î n ţinutul Neamţ paralel cu învăţămîntul din şcolile mănăstireţ;;t i
s-a desfăşurat şi învăţămîntul particular. În secolele XVI-XVIII ma
joritatea boierilor ştiau a citi şi a scrie slavoneşte, apoi greceşte şi
franţuzeşte.
Schimbările survenite în viaţa economică, social-politică a ţărilor
române au făcut necesară lărgirea orizontului de cunoaştere a oamenilor,
au dus la dezvoltarea învăţămîntului. În secolul al XVIII-lea şi pri
mele decenii ale secolului al XIX-lea documentele vin să ne informeze
că în satele ţinutului nostru, ca de altfel în întreaga Moldovă mulţi
dintre ţăranii răzeşi şi clăcaşi ştiau carte. Scrierea actelor de învoială,
evidenţa muncii depuse pe pămînturile boierilor, intensificarea schim
bului dintre sat şi oraş, lupta împotriva deposedării de pămînt a răze
şilor, răscumpărarea din iobăgie, toate acestea au determinat pe ţărani să
înveţe carte, să-şi însuşească noţiunile elementare de scriere, citit şi
socotit.
Un exemplu în această direcţie 1-au constituit în ţinutul Xeamţ
ţăranii clăcaşi din Şerbeştii lui Alexandru Cantacuzino - mare lati
fundiar, vestit în întreaga Moldovă prin mijloacele crunte folosite i n
exploatarea supuşilor. În anul 1830 în satul Şerbeşti a fost infiinţată
prima şcoală particulară, avînd "ca profesor pe Ierodiaconul Iosaf 1 timp de doi ani. Predarea cunoştinţelor se făcea în limba română in
prezenţa unui număr de 30 de elevi" 2. Se pare că în acest timp o con
tribuţie de seamă la învăţarea elevilor şi-a adus-o .,1\Iihalache ::\1elchi
sedec" - originar din Gîrcina - viitorul episcop al "Eparhiei Du
nării de jos" 3. După plecarea lui Melchisedec la studii, opera acestuia
a fost continuată de cîntăreţul Chirilă, apoi "pînă în anul 1 848 de către
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dascălul Gheorghe" 4. Ceea ce ne atrage atenţia este faptul că această
şcoală a funcţionat în această perioadă cu un număr mare de ele·,·i
"între 20 şi 35" 5. În anul 1 848, şcoala a fost desfiinţată de către Al.
Cantacuzino. Motivul nu ne este cunoscut. Însă putem arăta că pentru
acele timpuri învăţătura de carte de către fiii poporului nu era accep
tată de clasele dominante, constituia un pericol social pentru sigmanţa
statului feudal. Î n anii care au urmat pînă la înfiinţarea primei şcoli
de stat, fiii ţăranilor din Şerbeşti au avut "dascăli particulari, sau au
învăţat la alte şcoli, din localităţi diferite" 6 .
Alte şcoli în ţinutul Neamţ au fost înfiinţate în 1 840 la Broşteni
şi Bozieni-Neamţ.
Ignorînd dispoziţiile date de Obşteasca adunare ca pe baza Regu
lamentului Organic la reşedinţa de ţinut să se înfiinţeze o şcoală pu
blică pentru fiii "tîrgoveţilor", autorităţile din Piatra, invocînd motive
financiare, au tărăgănat deschiderea şcolii aproape un an, aceasta în�
cepînd să funcţioneze cu mari întreruperi din toamna anului 1 832" 7•
În acest timp fiii boierilor şi ai negustorilor învăţau în bune condiţii,
avînd ca profesori şi învăţători pe cei mai pregătiţi oameni ai ţinutului.
Prima unitate şcolară particulară din Piatra, atestată de documentele
Arhivelor de stat din Iaşi, este Institutul mixt "Teofil Iavorski" care
funcţiona în 1852 cu trei clase, în fiecare cu cîte doi elevi 8 . Cu trei ani
mai tîrziu este amintit Institutul particular de fete "Leocadie Frici" 9
cu patru eleve, două în clasa I, iar celelalte în clasa III-a.
Dacă ţinem seama de continuitatea învăţămîntului elevilor în ca
drul aceleiaşi şcoli, putem să precizăm cu exactitate că prima dintre
aceste şcoli a fost înfiinţată) în 1 849, iar cealaltă în 1852.
Ceea ce ne atrage atenţia sînt disciplinele şi programa de învăţă,_.
mîn t a acestor şcoli, pe care dorim să le facem cunoscute. De exemplu,
elevele de la şcoala particulară "Leocadie Frici" învăţau în clasa I cu
noaşterea literelor, citirea în limbile franceză şi germană, scrierea, tra
ducerea din limba franceză în limba română şi dialogul. La clasa
a II-a introducerea în gramatică şi substantivul, geografia (Europa
pînă la insule), citirea din istoria sfîntă şi caligrafia. Pentru clasa
a III-a, analiza gramaticală, geografia (Europa şi Asia), citirea şi caii
grafia 10 .
Î n anul 1857 funcţiona în Piatra, pe baza unei programe asemănă
toare, şcoala particulară de fete "M. Ionescu" cu nouă eleve în clasele
a I-a şi a II-a, fiicele celor mai înstăriţi oameni ai tîrgului (Isăcescu,
Herovanu, Livezeanu, Mătăsaru ş.a.) 11.
La Buhuşi prima şcoală particulară a fost înfiinţată prin "străda
nia fruntaşilor tîrgului" 12 la 5 ianuarie 1 860, funcţionînd cu 1 5 elevi
pînă în 1 864
luna decembrie, cînd a fost desfiinţată. Ca discipline se
studiau : citirea, catehismul, scrierea, aritmetica, religia şi gramatica.
Î n celelalte localităţi mai importante ale ţinutului (Tîrgu Neamţ,
Roznov, Bicaz, Tazlău ş.a.) nu sînt semnalate astfel de şcoli.
La sate, în al şaselea deceniu al secolului al XIX-lea, documentele
de arhivă din Piatra Neamţ atestă existenţa a două şcoli particulare în
localităţile Bălăneşti şi Ghelăeşti. Cu toate condiţiile grele de muncă şi
-
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viaţă, ţăranii clăcaşi din aceste sate, din dorinţa de a face viitorul co
piilor lor mai fericit, au întreţinut timp de doi ani (1 852-1 854) aceste
şcoli, frecventate prima de 14, iar a doua de 1 1 băieţi 13. În anul 1 855, la
Răpciuni-Hangu s-a înfiinţat de asemenea o şcoală particulară mixtă,
care a funcţionat pînă în 1 865 H.
Din punct de vedere statistic, la data pt·omulgării legii din 1 864,
existau în întreaga ţară 45 de pensioane de băieţi de grad elementar
- mediu, cu o populaţie şcolară de 1 850 de elevi 15, 35 pensioane de
fete cu un număr de 1 144 eleve 16. În judeţul Neamţ, la acea dată nu
funcţionau decît 4 astfel de pensioane, din care 3 la Piatra Neamţ şi
şi unul la Buhuşi.
În anii care au urmat Legii instrucţiunii publice din 1 864, care a
lărgit cadrul învăţămîntului public, cuprinzînd în acelaşi timp şi unele
prevederi restrictive în ceea ce priveşte funcţionarea şcolilor private,
învăţămîntul particular în judeţul Neamţ a cunoscut o intensă dezvol
tare. Astfel între anii 1 870-1899 documentele atestă existenţa la Piatra
Neamţ a următo<Jrelor şcoli particulare : Institutul particular de băieţi
"Juravski" (1 875-1877) . Institutul particular "Lumina" (1893-1 895),
condus de Zulnia Isăcescu ; Institutul primar şi secundar de fete "Cu,l
tura" (1885-1 899) aflat sub conducerea lui M . Ivanovici şi Elisa Udris
chi 17 ş.a. Î nsă cel mai apreciat "institut" a fost acel condus de Ma!ria
Herovanu - denumit Institutul particular de fete pentru limba fran
ceză "Marie Champalbert". Întrucît sînt multe erori în istoriografia în
văţămîntului din judeţul Neamţ privind înfiinţarea şi funcţionarea aces
tei şcoli, îmi propun ca pe baza unor noi documente să arăt că Insti
tutul particular "Marie Champalbert" are ca dată de înfiinţare 20 no
iembrie 1867 18 şi nu septembrie 1 870 cum susţin unii autori.
Pe baza ordinului nr. 1 2692 din 20 noiembrie 1 867 Ministerul In
strucţiunii făcea cunoscut Consiliului şcolar comunal "că se aprobă mij
locirea ce faceţi după cererea mai multor părinţi..." 19, ca "Doamna
Marie Couget Champalbert să deschidă în oraşul Piatra un pension pri
vat de copile pentru limbi străine" 20, ce va funcţiona pe baza unei
"programe cuvenită după lege" 21 . . .
Timp de mai mulţi ani această şcoală a funcţionat sub conducerea
profesoarei Marie Couget Champalbert Modin, originară din Lyon 22,
absolventă a Academiei din Montpellier la 12 august 1 856, stabilită la
Piatra. Elevele şcolii particulare, în afară de limba franceză, pe baza
programei învăţămîntului de stat, studiau : gramatica limbii române,
citirea, geografia, istoria, caligrafia ş.a. Institutul a funcţionat pînă în
1 898, avînd la conducere în ultimii ani pe "neobosita şi capabila pro
fesoară - Maria Herovanu" 23.
Şcolile particulare din piatra Neamţ ca de altfel din întreaga ţară
au cunoscut o continuă perfecţionare în timpul lui Spiru Haret, care
adeseori a criticat spiritul mercantil şi lipsa de conţinut ştiinţific al
lecţiilor.
În primul deceniu al secolului al XX-lea, la Piatra Neamţ nu va
funcţiona nici o şcoală particulară. Cauza nu o cunoaştem. Dar presu
punem că prin măsurile luate de către ministrul instrucţiunii Spiru
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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Haret, în acest timp nici o şcoală particulară din Piatra Neamţ nu a
primit autorizaţie de funcţionare.
"Cu foarte mari greutăţi" ... în septembrie 1 9 1{) pe baza unei apro
bări speciale a Ministerului Instrucţiunii s-a deschis la Piatra Neamţ,
Şcoala secundară de fete particulară "Valentina Focşa - Eugenia Po
povici" 21i, care începînd din 20 decembrie 1 9 1 2 (autorizaţia nr. 9 1 577),
va funcţiona pe baza programei învăţămîntului de stat z:>. In 1 922, la
cererea locuitorilor oraşului şi a organelor locale de stat, Ministerul
Instrucţiunii prin autorizaţia nr. 1 1 71 92 aprobă transformarea acestei
şcoli în liceu de fete statizat 26 , care după 23 August 1 944 va purta
denumirea de Liceul nr. 2, iar din 1 9 70 de Liceul "Calistrat Hogaş".

N O T E
1 Filiala Arhivelor Statului, judeţul Neamţ, fond Revizoratul şcolar Neamţ,
1873, dos. 26/9, f. 31.
2 Ibidem.
3 Ibidem.
4 Ibidem.
5 Ibidem.
6 Ibidem.
7 Gh. Ungureanu ; Din trecutul judeţului Neamţ, p. 5.
8 Arhivele Statului Iaşi. Fond 88. Revizoratul şcolar. Catalog privin'd invăţămîntul particular din Moldova.
9 Ibidem.
10 Ibidem.
11 Ibidem.
12 Filiala Arhivelor Statului, j udeţul Neamţ, Fond Revizoratul şcolar Neamţ,
1873, dosar 26/9, p. 2.
13 Ibidem, f. 9.
14 Ibidem, f. 42.
1 5 Istoria învăţămîntului din România, Ed. didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1971, p. 122.
16 Ibidem.
17 Dimitrie Hogea : Din trecutul oraşului Piatra, p. 28.
18 Filiala Arhivelor Statului, judeţul Neamţ, Fond Revizoratul şcolar Neamţ,
1867, dosar 1/1, f. 576.
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20 Ibidem.
21 Ibidem.
22 Ibidem, f. 567.
23 Ibidem, f. 579.
24 Ibidem. Fond Lic.eul "Valentina Focşa - Eugenia Popovici", d05ar 52/3,
1926, f. 6.
25 Ibidem.
26 Ibidem.
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Resume

Dans cet article, l'auteur nous introduit dans l'historique de l'enseignement

â u dep. de Neamţ. Les documents attestent le fait que depuis plusieurs si�clei

(XV-XliX) les j eunes provenus des familles riches apprenaient en particulier,
les autres suivaient les classes des ecoles subordonnees aux monasteres de Neamţ,
Bistriţa, Pîngăraţi, Bisericani, Secu et Horaiţa tandis que seulement une petite
partie achevait sa culture aux universites de Cracovia, Barr, Jenna, Viena, Pa
doYa et Paris.
Depu is la deuxieme partie du XVIIIe $ecle, le developpement des forces de
production a contribue au developpement de l'enseignement, ă la preparation des
sp (>c ial istes necessaires a la direction de la nouvelle societe qui allait naître.
L'enseignement prive connaît lui-aussi un developpement soutenu, parallelement
avec l'enseignement 1d'Etat. Ainsi, a Piatra Neamţ, depuis 1818 fonctionnent de
nombreuses ecoles p r i v e es a c6te des eglises de la vi i le et, apres "la grande
revolution" de 1821, les documents nous signalent la p�esence des eC'o1es ă Ne
greşti, Dobreni, Gîrcina, Podoleni, Bozieni (1837), Bălţăteşti, Tazlău, Tg. Neamţ.
Apres la Revolution de 1848 et j usqu'a la Reforme de l'enseignement de
1 864, dans la viile de Piatra Neamţ, on nous fait signales : L'Institut mixte
" T eofil Javorski" (1852), L'Institut prive pour les filles "Leocadie Frici" (1855),
L ecole privee pour les filles "N. Ionescu" (1859) et dans les villages olli a mlis
les fondements des ecoles privees ă Bălăneşti, Ghilăeşti (1852-1854) et Răpciuni
Hangu (1855-1864) .
La loi de l'instruction publique de 1864, quoiqu'elle prevît quelques restric
tions, en c:e qui concerne le fonctionnement des ecoles privees dans le dep. de
Neamţ, leur nombre augmentait continuellement. Ainsi, entre 186 S-Hl99, les do
cuments attestent l'existence ă Piatra Neamţ de suivantes unites ecolieres privees :
L'Institut prive "Marie Champalbert" (1867), L'Institut prive pour les garc;on.s
"Juravski'' ( 1875-1885), L'Institut prive pour les filles "Natalia N. Vicol - Vi ctor
Dogaru'· (1875-1877'', L'Institut prive "Lumina" (1893-1895) patronne par Zulnia
Isăcescu, L'Institut primaire et secondaire pour les filles "Cultura" (1885-1899)
sous le patronnage de M. Ivanovici et Eliza Udrischi et !'Institut prin� pour les
filles patronne par Marie Herovanu.
Les ecoles privee du dep. de Neamţ, aussi comme celles de tout :e pays. o n t
etE� :·eduites du point de vue de leur nombre, ă la periode ou le rninistre de
l'enseignement roumain etait Spiru Haret, qui a critique l'esprit mercatile et le
fait que les lec;ons etaient 'd.epourvues de contenu scientifique.
'
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SOLIDARIZAREA MUNCITORILOR
CU LUPTA ŢĂRANILOR DIN SUDUL
JUDEŢULUI NEAMŢ !N TIMPUL
RĂSCOALEI DIN 1 907

de MIHAI ŞURUBARU

Răscoala ţăranilor din anul 1 907 a cuprins, aşa cum era şi firesc,
-şi judeţul Neamţ. Desfăşurată în chiar prima fază a răscoalei, lupta re
voluţionară a ţăranilor din acest judeţ a avut caracteristici deosebite
mai ales în acele localităti unde existau constituite detasamente
ale
·
·
clasei muncitoare. Ir..tenţia noastră este de a ne ocupa, în cele ce ur
mează, de cîteva aspecte ale participării proletariatului din plasa Bu
huşi, judeţul Neamţ, la răscoala ţăranilor din 1 907, unde s-au mani
festat în mod activ, solidaritatea şi colaborarea în luptă a . muncitorilor
·cu ţăranii. Această apropiere firească între două clase exploatate pre
vestea zorii alianţei muncitoreşti-ţărăneşti ce avea să devină, cu timpul,
"cea mai puternică forţă socială şi politică a societăţii noastre" 1. Ea
arată, în acelaşi timp, cît de puterr.ică era dorinţa celor asupriţi de la
oraşe şi sate de a închega un front unit de luptă împotriva duşmanului
comun. Pent;·u aceste motive, de foarte multe ori populaţia săracă de
la oraşe s-a situat în fruntea cetelor de ţărani răsculaţi, din rîndurile
ei evidenţiindu-sc numeroase elemente dîrze şi combative.
Faptul că participarea proletariatului alături de ţărani a imprimat
răscoalei accente deosebite, ni se pare foarte evident, în cazul eveni
m entelor din plasa Buhuşi, chiar de la bun început.
Din documentele cercetate de noi rezultă că răscoala a început mai
întîi în comuna Roznov şi plasa Buhuşi. Considerăm normal să fi fost
aşa dacă ne gîndim că mai ales la Buhuşi era un puternic detaşament
al clasei muncitoare, cu o înaltă conştiinţă revoluţionară şi cu multiple
şi trainice legături cu ţăranii din localitate şi din împrejurimi. l\Iai mult
chiac·, ponderea ţăranilor în evenimentele din localitatea Buhu c i ·· · ''
fost copleşitoare ca în restul judeţului Neamţ, deşi ei au re�;
aici forţa principală participantă la răscoală.
În ziua de 4 martie 1 907 un grup de ţărani din Bul-;u c i
: t· i r.� ; � o
telegramă Primului Ministru pentru a-şi susţine şi ei re· e:� _· : c ' ' l · T'J i 
rigintele poştei locale, Canner, transmitea director-ului gc!:e:-dl l . ! B u cu 
reşti că este vorba de "un număr de 100 locuitori din B u :C ;_: � i �i m: ţ i :1 i
(din) satele din împrejurimi" 2 ş i c ă "spiritele lor s : !: t fcarL "- ' 1 a t (• '' ;_
Că telegrama din 4 martie a fost trin;isă rle ţă rar:i n i
pare c ·.-Ucnt,
dar, dacă muncitorii din localitate nu au luat rarte :a
_i, �::- ·ea ei. ck
cumentele ne arată clar că au manifestat pe st! ăzi c. L � n1 · i r ' -:- ţ?.: ani '• .
Dacă aceasta a fost situaţia în prima zi a e\·enin-,� n t dor ck la B u 
huşi, a doua zi, luni 5 martie, comp0!1enţa forţelor fxu·tici:J2!:te la răs. . ,•

<

' ·'

_
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coală s-a îmbogăţit prin participarea "lucrătorilor din fabrică ... precum
şi locuitori de profesie plutaşi" 5. Nu trebuie să ne surprindă această
participare căci toţi locuitorii erau la fel de exploataţi şi multe familii
de muncitori de la fabrica din localitate se străduiau să facă şi puţină
agricultură, astfel că ei înţelegeau mult mai uşor situaţra ţăranilor. De
altfel mulţi lucrători ai fabricii proveneau din satele din împrejurimi,
chiar pînă la Roznov.
Documentele cercetate de noi la Arhivele Statului din municipiul
Piatra Neamţ ne-au evidenţiat faptul că textiliştii de la Fabrica de
postav n-au fost singurii participanţi la răscoala ţăranilor din anul 1 907.
Printre inculpaţii din procesul intentat răsculaţilor din Costişa şi Buhuşi,
pe lista procurorului, în fruntea celor din Buhuşi se află numele lui
Toader Ploscariu, în vîrstă de 39 de ani, "macaragiu la gara Buhuşi" 6.
Sîntem convinşi că nu în mod întîmplător acest muncitor de la căile
ferate a fost trecut în fruntea acuzaţilor din Buhw;;i ; desigur că el a
avut un rol important în desfăşurarea evenimentelor din timpul răs
coalei de la Buhusi.
' Părerea noastră este că la Buhusi clasa munci
toare nu numai că a participat la răscoală ci că ea a � vut chiar roluj
conducător.
Participarea proletariatului din Buhuşi la evenimentele din martie
1907 reprezintă un aspect întîlnit pentru prima dată de la izbu.cni;rea
răscoalei ţărăneşti. Şi în alte localităţi ţăranii au fost sprijiniţi de către
populaţia nevoiaşă, dar la Buhuşi răsculaţii au fost susţinuţi nu numai
de lucrători din atelierele meşteşugăreşti, ca de exemplu croitori, tîm
plari şi cizmari 7, ci mai ales de către muncitorii textilişti de la Fabrica
de postav, muncitori care s-au implicat în mod efectiv în răscoala ţă
ranilor. Această realitate rezultă cu foarte multă claritate si din decla
raţiile către procuror făcute de ţărani după înfrîngerea răs coalei ; "Faţă
de evenimentele petrecute în această comună, ele s-au făcut de nişte
lucrători de la fabrica din localitate şi parte din comunele învecinate" s.
Această realitate este considerată în cele mai importante lucrări consa
crate răscoalei din 1907 drept "expresia cea mai vie'' a participării prole
tariatului la acţiunile revoluţionare ale ţăranilor 9•
Muncitorii fabricii din Buhuşi au reacţionat foarte puternic încă de
la îr:ceputul răscoalei din judeţul Neamţ. În ziua de 4 martie 1 907 pe
străzile tîrgului s-au adunat numeroase grupuri de ţărani cărora li s-au
alăturat lucrători din fabrici şi plutaşi 10 . Muncitorii i-au însoţit pe
ţărani la sediul Băncii populare, la casa arendaşului Istrate, la poştă de
unde au trimis telegrame Primului Ministru şi prefectului judeţului
Neamţ şi au manifestat împreună în sprijinul revendicărilor lor.
La 5 martie, cînd în Buhuşi a pătruns o coloană de 400 de răsculaţii
din Costişa, Sbereşti şi Orbic şi împreună cu cei din localitate s-au dus
la casa arendaşului pădurii Costişa, muncitorii s-au aflat din nou în
primele :"Înduri. În ziua următoare o nouă coloană de ţărani, venind
dinspre Costişa, a intrat în Buhuşi fără ca armata s-o poată opri. Era
în jmul o r ·ei 1 2 cînd lucrătorii ieşeau din fabrică pentru masa de prînz.
Cei 200 de muncitori s-au alăturat imediat răsculaţilor 1.1 şi împreună
au mers la primărie şi la curtea arendaşului Al. Istrate. Plecînd de aici,
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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fără ca doleanţele lor să fie acceptate de către arendaş, muncitorii şi
ţăranii au ocupat principalele străzi ale tîrgului şi au manifestat pînă
noaptea tîrziu cerînd pămînt deşi încă de la ora 10 au fost postate
sentinele. Armata însă nu a fost energică în faţa răsculaţilor care "strigau
la soldaţi ca să nu dea într-înşii, fiindcă ei luptă a le da) şi lor pă
mînt" 1 2•
Din studiul documentelor răscoalei din 1 907 se desprinde ideea că
muncitorii buhuşeni au sprijinit în mod activ lupta ţăranilor pentru
pămînt, avînd chiar rolul principal în răscoala din Buhuşi 13. Apropierea
dintre ţărani 9i muncitori se explică atît prin solidaritatea de clasă a
celor asupriţi cît şi prin convingerea muncitorilor că susţinînd cererile
drepte ale ţăranilor contribuie la îmbunătăţirea situaţiei oamenilor mun
ciii în general, drept pentru care ei s-au ridicat activ şi curajos în suJ;
ţinerea şi apărarea ţăranilor.
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LA SOLIDARITjl1: DES OUVRIERS AVEC I..IA LUTTE DES PAYSANS

DU SUD DU! DEPARTEMENT DE. NEAMŢ PENDAN'I] LA REVOLTE DE 1907
- Resume -

La revolte paysanne de 1907 avait gagne aussi, des le 4 mars, les loc-.alites
du sud de notre departement d'ou on recrutait la plupart des ouuiers pour la
Fabrique de drap de Buhuşi.

C'etait pour la premiere fois des l'eclat de la revolte, que la so\idarite et
la colaboration des ouvriers avec la lutte des paysans s'etait manifeste a Buhuşi.
Ce n'est pas seulement les ouvriers des ateliers artisanause (tailleurs, menuisiers,
cordonniers qui avaient participe a la revolte a câte des paysans, tout comme
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dans les autres localites, mais surtout les ouvriers de la F,abrique de drap, ou
bien les cheminots de la gare de Buhuşi auxquels se joignirent ceuxe qui tra
vaillaient dans le transport des radeaux sur la valee de Bistriţa.
Les paysans et les ouvriers ont manifeste de concert pour leurs revendica
tions, ils sont alles ensemble ă la mairie ou ă la propriete des fermiers et tous
ont ete impliques dans le proces intente par les autorites apres la defaite de la
revolte.
Bien qu'ils n'aient pas represente la force principale de la revolte et que
leur solidarite avec les paysans ait ete plutât spontannee, les ouvriers ont eu,
dans l'arondissement de Buhuşi, un râle tres important dans le deroulement des
�VeFl.ements pendant la revolte paysanne de 1907.

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

GRANDIOASELE DEMONSTRAŢII
POPULARE ANTIFASCISTE
ŞI ANTIREVIZIONISTE DESFAŞURATE
1N ROMANIA LA 3 1 MAI 1936
d e M. C. STĂNESCU

Evenimente1� de acum 50 de ani au reprezentat apogeul unUl In
delungat şi amn1u �uvoi de mari împotriviri şi lupte ale maselor popu
lare de la oraşe şi sate, orgcmizate de felurite partide şi formaţiuni po
litice şi profesionale - de la comunişti la naţional-ţărănişti, îndeosebi
în cursul anilor 1933-1936. Cei 500 000 de participanţi, la grandioasele
demonstraţii din 31 rr. ai 1 936, într-un veritabil consens naţional, au
manifestat ca autentici me5ageri ai poporului român, cerînd guvernului
să ia măsuri hotăr-îte pentru apărarea instituţiilor democratice, dizol
\ area organizaţiiloi' fasciste şi de extremă dreaptă, pentru o viaţă mai
bună şi, totodată, au condamnat cu vehemenţă pericolul fascist şi re
vizionist extern.
*

In februarie 1 933, proletariatul din România poartă primele bătălii
de amploare de răsunet mondial de după instaurarea nazismului la
putere în Germania. Iar din primăvara aceluiaşi an, pi'in înfiinţarea
Comitetului Naţional Antifascist, P.C.R. ridică pe plan superior ac:iYi
tatea şi lupta organizatorică antifascistă şi antirevizionistă. Răsu n.?.toa
rele procese intentate de autorităţi comuniştilor şi antifasciştilor în anii
1933-1936 sînt şi ele o expresie vie a rolului deosebit de acti\· jucat
de partid, în această direcţie, în perioada respectivă. În scopul 1�1ădrii
eficienţei luptei antifasciste şi apărării democraţiei constituţionale şi în
concordanţă cu experienţa unor partide comuniste din a � i: e ţă:·i. la ple
nara di:1 februarie 1 935, P.C.R. a trasat sarcina tr e � e : · i i :winti:·ziate le�
făurirea, în România, a frontului popular antifascist. cz::·e t: ebuia să
aibă drept coloană vertebrală L·ontul unic muncitores� �i c.ă :·cunească
pe toţi cei interesaţi sau doritori, ca, într-o forrr:ă s ?.U c: � n . să se opună
pericolului fascist şi revizionist, să n c ţ io nez e pent:·u c:pă.ra:·ea cic• m o c !·a
ţiei şi respectarea libertăţilor cons t i t u ţ i o n ale :. Pe::: tru aceasta, comu
niştii şi -au îndreptat cu decsebire atenţia - in afa;·ă ele ? S . D . , ? . S . U .
şi C.G.M. - asupra Partidului naţional ţ ără n e s c . p a ctid cu pu:e:·nică
aderenţă în lumea satelor, c2:·e în anii 1 9 3-l:- D 3 7, aYîndcl-1 ca preşe
dinte pe Ion Mihalache, a dus o ndr: t1· eru p tă şi susţ�nut3. campanie
propagandistică şi de masă contra gm·ernului liberal, cecînd respecta
rea libertăţilor constituţionale şi demascînd, uneori cu virulenţă, recre
descendenta activitătii unor orE"anizatii fasciste sau de extremă dreaptă
....
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interne, precum şi pericolul fascist şi revizionist extern. Trebuie men
ţionat că, la nenumăratele întruniri publice, care au avut loc peste tot
în ţară cu participarea principalilor lideri ai P.N.Ţ., au fost prezenţi
şi muncitori care au determinat pe organizatori să abordeze mai pe larg
şi constructiv problemele de bază ale ţării şi poporului. Aceştia erau
paşi concreţi spre o apropiere de perspectivă a punctelor de vedere în
chestiur:i majore politice şi social-economice. De pildă, cu prilejul in
terzicerii de către guvern a unei mari întruniri de protest contra poli
ticii guvernului, pentru 14 noiembrie 1 9 3 4 , Partidul Comunist Român a
trimis C. E. al P.S.D. o scrisoare în care se afirma răspicat : "Noi, co
muniştii, sîntem gata să apărăm cu arma în mînă independenţa Româr
r.iei, dacă ţara noastră ar fi �ilită să ducă un război naţional de apărare
contra imperialismului fascist" 2 Exemplară, prin profundul spirit pa
triotic al comuniştilor, a fost şi lunga scrisoare adresată în ianuarie
1 936 lui Ion Mihalache, în numele C.C. al P.C.R., de principalii lideri ai
partidului, Boris Ştefanov şi Elena Filipescu prin care se făcea un vi
brant apel la lupta comună contra pericolului fascist şi revizionist ex
tern. "Independenţa poporului român - se spunea în acest document
- este ameninţată de blocul fascist central-european, zis bloc revizionist,
format sub hegemonia imperialismului german, care se înarmează în
goană nemaivăzută, pentru cotropirea, în primul rînd, a orientului eu
ropean. În caz de victorie, blocul fascist imperialist va şterge ţara noas
tră de pe harta Europei, va distruge bazele înseşi ale existenţei naţio
nale a unui popor care a lu,ptat 700 de ani pentru fiinţa, unitatea şi
libertatea sa". După ce demasca pe cotropitorii "de sub semnul crucii
încîrligate şi al coroanei habsburgice horthyste", ca şi pe aderenţii fas
cismului din România, care "trădează interesele naţiunii", documentul
relevă că singura soluţie pentru înlăturarea acestui grav pericol este
înfăptuirea frontului popular antifascist, care are ca scop "mobilizarea
întregului popor pentru apărarea păcii şi a existenţei şi independenţei
naţionale, a libertăţii naţionale" :;_
Rod al acestei orientări juste a comuniştilor, ca şi al unei anumite
receptivităţi a P.N.T. şi a altor forţe politice democratice nemuncito
reşti din opoziţie, la sfîrşitul anului 1 935, se încheie o serie de acorduri
de front popular, iniţiate de P.C.R., ca : Băcia - octombrie 1935 ;
Ţebea 6 decembrie 1935
încununate de victoria înregistrată în ale
gerile parlamentare parţiale din· 1 8 februarie 1 936, de la Mehedinţi şi
Hunedoara, a altor alegeri, judeţene şi comunale, desfăşurate în ace
laşi an.
Pe de altă parte, forţele reacţionare îşi amplificau agresivitatea,
mai ales că, avînd legături cu membrii camarilei regale, neutralizau; şi
pe şeful statului. Aşa a fost, de pildă, "congresul studenţesc" de la
Tîrgu Mureş, din 3-5 aprilie 1936, desfăşurat sub ochii trimisului gu
vernamental şi cu o sumă de bani daţi de rege. Cu acel prilej, în drum
spre destinaţie, "delegaţii" au profanat pe peronul gării Sinaia locu�
unde era marcată asasinarea de către legionari a lui I. G. Duca şi au
săvîrşit numeroase alte acte huliganice. Cu acel prilej, tinerii adepţi
-
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sau simpatizanţi ai crucii încîrligate au declarat că vor ucide pe unii
oameni politici şi de cultură. Concomitent, generalul Gh. Cantacuzino
Grănicerul, preşedintele partidului Totul pentru ţară - firma deghizată
a Gărzii de fier - afirma că el a scris scrisori de ameninţare cu moartea
a lui Virgil Madgearu, Armand Călinescu şi a altor lideri politici di!n
opoziţie 4. Simultan, A. C. Cuza declara cu cinism la o întrunire că este
"pentru Italia lui Mussolini, care acum a cucerit Abisinia, căci dacă aş
spune că sînt pentru Hitler, imediat s-ar reproşa că noi sîntem oamenii
nemţilor" 5. Aceste evenimente şi declaraţii agresive au zguduit opinia
publică şi au produs viguroase proteste şi luări de poziţie, publicate de
presa democratică, fără însă ca guvernul să adopte măsuri contra auto
rilor lor.
Se cuvine a fi menţionată şi marea întrunire populară, desfăşuratfă
în ziua de 1 9 aprilie 1 936 la Piatra Neamţ, la care au participat pa�·:
lamentari din toate judeţele Moldovei, membri ai Partidului naţional
liberal, partidul de guvernămînt. Ea a fost organizată cu scopul de a
protesta împotriva atitudinii tolerante a guvernului faţă de actele huli
ganice, de împietate ale studenţilor gardişti, săvîrşite în drumul lor
spre "congresul de la Tîrgu Mureş pe peronul gării Sinaia".
�ntrunirea, convocată din iniţiativa profesorului universitar ieşean
Victor Iamandi, ce deţinuse anterior portofoliu! de ministru liberal de
interne, a fost deschisă de Guranda, preşedintele organizaţiei liberale
din Piatra Neamţ. În cuvinte pline de hotărîre, acesta a arătat că Par
tidul naţional-liberal "nu poate rămîne indiferent faţă de anarhia pro
vocată de cei străini şi dornici de instaurarea imperialismului teution,
revizionist şi potrivnic ... Ticăloşia din gara Sinaia şi cele discutate la
Tîrgu Mureş nu poate fi decît rezultatul atmosferei viciate şi a falsului
naţionalism pornit dintr-un instinct primitiv, care a luat locul raţiunii".
Ceilalţi vorbitori, din aproape toate judeţele Moldovei, au zugrăvit
alte acte de dezordine provocate de membrii organizaţiei Totul per.tru
ţară.
În încheiere s-a dat cuvîntul profesorului Victor Iamandi car·e a
condamnat cu asprime atît pe legionari, cît şi pe oamenii politici ce i-au
sprijinit pe adepţii "căpitanului", elemente "educatc şi în c er ca te în
evanghelia urii... Privim cu scîrbă asemenea manifestaţiuni igr:obile,
străine de sufletul curat al poporului românesc şi de p u ri t a t e a de sim
ţire a adevăratei noastre studenţimi" - afirma el plin de i:1digna1·e.
Cerînd guvernului să ia măsuri de apărare C:J democraţiei române�ti,
obţinută prin lupte grele, oratorul mai sublinia. intre a l t e l e : ,.Să nu
uităm că sîr:tem moştenitorii unui trecut plin de s t ·· ăl•_! c i · c şi a unor
tradiţii sănătoase, pe care avem obligaţia să le apă!·ăm cu cinste şi stră
lucire şi să le transmitem nepîngări te cela, · ce \-in după noi
Însufleţita întrunire s-a încheiat cu adoptarea unei moţiuni unde
se declara că "Refuzăm să acceptăm falsul naţion alism, împrumutat
de peste hotarele ţării şi care face jocul politic al străinilo;·'; '' ·
Îngrijorat de rapida înrăutăţire a scenei politice româneşti, la 1 2
aprilie, C.C. a l P.C.R. a trimis simultan trei scrisori către : Comitetul
.. .
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Executiv al Partidului Social-Democrat ; Biroul Executiv al P.N.T. ; Co
Executiv al Partidului radical - ţărănesc (ultimele două cu
text ide,..,_ !:ic) 7, tipărite şi răspîndite şi sub formă de foi volante. În ele
se sublin ia cu tărie că : ""mina neagră» a Gărzii de fier urzeşte planul
de vinderea ţării hitlerismului imperialist şi lovituri de stat contra liber
t�i;ii poporului" . De fapt, se m ai arăb în scrisori, organizaţiile zise "na
ţiona le1', "creştine" încorporează "trădători de ţară şi de neam", care
urmă resc "aruncarea în robie a întregului popor, trimiterea la spînzură
tom e a reprezentanţilor lui politici" . Conb·a lor nu sînt numai organi
zaţiile politice din opoziţie, ci şi imensa P-"Jajoritate a membrilor P.N.L.
şi a armatei. Înfierînd toate fărădelegile fasciştilO i ' şi profascişti] or in,..
tcrni, instrumente ale nazismului şi fascismului italian, documentele
chemau cele trei partide să pornească imC'diat o campanie comună pen
tru "Dizolvarea organizaţiilor fasciste şi arestarea şefilm· criminali . . . for
marea gărzilor cetăţeneşti de autoapă:·are . . . pentru alegeri libere . . . orga
nizarea apărării colective contra provocatorilor de război''. În plus, Parti
dului Sccial-Democrat îi propunea organizarea in comun a unm· mari
manifestaţii cu prilejul zilei de 1 Mai etc.
La rîndul lor, conducerile centrale, regionale şi din centrele mai
importante ale Blocului pentru apărarea libertăţilor democratice, orga
nizaţie politică creată de P .C.R., au lansat şi ele înflăcărate chemări şi•
apeluri pentru realizarea frontului popular antifascist. Concomitent, în:
toată ţara se continuau cu vigoare marile manifestaţii populare, organi
zate de P.N.T. şi P.R.T., în care se condamnau fărădelegile dreptei şi
toleranţa guvernului. La Sighet, Constanţa, Turnu Severin, Bucureşti.
Tîrgu Mureş, Cîmpu Lung-Muscel, Piteşti, Beiuş, Alexandria, Timişoara
şi în numeroase alte localităţi se ţin, în a doua decadă a lunii mai, în
truniri speciale de protest împotriva proceselor anticomuniste şi anti
fasciste ce se desfăşurau în acele zile. La acestea participau mii şi mii
de oameni şi lideri politici de diferite orientări politice, cu vederi de
mocrate s. Lidedi P.N.Ţ. sesizează incadenscenţa evenimentelor şi, spre
sfîrşitul lunii mai, difuzează un Manifest către ţară, confiscat de auto
rităţi, dar retipărit şi difuzat la început clandestin şi apoi în ziare în
care chemau masele atît la luptă pentru răsturnarea guvernului Tătă·
rescu, cît şi pentru a se da o ripostă hotărîtă activizării organizaţiilo!r
fasciste şi de extremă dreapta 9 .
În acelaşi timp, Partidul Comunist Român, împărtăşind cele mai
multe din obiectivele acestei acţiuni, aderă fără rezerve la ea. C.C. al
P.C.R. difuzează şi el un Manifest adresat clasei muncitoare, ţărănimii,
meseriaşilor, intelectualilor, membrii sau simpatizanţi ai partidelor şi a
altor organizaţii proletare, cu înflăcărata chemare de a participa acth·
"la adunările de la 3 1 mai, arătînd prin aceasta că înţeleg să îndeplh
nească rolul istoric, de a fi adevăratul lor îndrumător şi conducător al
luptei poporului contra fascismului, războiului şi exploatării capitaliste 1o.
Acelaşi apel îl făcea şi membrilor altor partide şi organizaţii neprole
tare. Ţelul final, la nivel naţional, trebuia să-1 reprezinte, potrivit vizi
unii comuniştilor, înlăturarea guvernului liberal şi instaurarea "unui
mitetul
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guvern al frontului popular, aşa cum au făcut, sub conducerea parti
dului comunist, proletariatul şi întregul popor din Spania şi Franţa".
Documente similare au mai difuzat şi organizaţiile P.C.R. din Bucureşti,
Ploiesti si alte centre muncitoresti.
La � întrunire muncitorea � că, organizată de P.S.D. în capitală, l a
23 mai 1 936, C . Titei Petrescu, preşedintele partidului, condamnînd fas
cismul aducător de război, sublinia că "Fascismul este o p:·oblen-:5 care
interesează toate statele, fiindcă ameninţă, întocmai ca un flagel molip
sitor, securitatea şi viaţa tuturor" 1 1 .
P e d e altă parte, î n ziua d e 2 1 mai, s-a produs o înfruntare des
chisă între tir.eretul din cele două tabere. Din indicaţia Comitetului
local Bucureşti al P.C.R., tinerii comuni�ti şi antifascişti au primit sar
cina ca, împreună cu cei na�iono.l -ţărăneşti, să comemoreze ziua e:--oilor
neamului la mormîntul eroului n ecunoscut din parcul Carol (2.zi parcul
Libertăţii) . În ace�t scop, în după amiaza zilei ele 21 mai , numeroşi ti
neri de diverse profesii şi orientări politice, mobilizaţi de organizaţia
U.T.C. a sectorului ! l l albastru şi de Comitetu l ele organizare a acţiuni-·
lor de masă ale tlne!·ctului din capitală, au comemorat ziua eroilor prin
tr-o intrunire ţinută în sala de la fabrica de chibrituri, au cumpărat,
cu banii mur. citorilor, o coroană de flori, cu o pamblică tricoloră, pe
care se afla scris : "Tineretul luptă pentru pace", s-au încolonat şi s-au
dus la mormîntul eroului necunoscut. Un tînăr a evocat semnific<�ţia
jertfei acestuia şi a exprimat hotărîrea fermă a tineretului român de
luptă împotriva revizionismului şi hitlerismului, pro·.;o.�·atoare ele război.
La tPrminare, cînd tinerii patrioţi se împrăştiau, au fost atacaţi de l e ·
gionari şi alţii extremişti de dreapta, atacatorii fiind, în cele elin urmă,
puşi pe fugă t2.
Pregătirile pentru grandiosul eveniment erau gata în seara zilei de
30 mai. În noaptea următoare şi a doua zi dimineaţa, zeci de mii ele
oameni, din 1 1 judeţe din Muntenia, au afluat spre Bucureşti cu t� ·enu d ,
autobuze, căruţe, călări (constitui ţi î n "gărzi ţărăneşti") sau p e jos. Cor:
form planului, cei sosiţi din j udeţe şi cei din Bucureşti s-au adunat în
puncte dinainte stabilite, unde au ţinut însufleţitoare mitinguri şi î n 
truniri. Oratorii au aborc!<:t probleme majore, soci al-economice şi politice
ce ir: teresau într-un grad înalt masele largi popul are. Un document al
partidului comunist aprecia contribuţia de seamă a tineretului, care a
acţionat în front comun pentru declamarea în cor a lozincilor an ti:-ăz
boinice şi antifasciste, formulate de comunişti. Trei coloane : clir. sprc
calea Griviţei ; bulevardul Filadropia ; şoseaua Jianu, s-au pus i r_ mi:,
care, unindu-se în piaţa Victoriei şi ele aici imensa masă de 1 2 0 OC.U de
oameni s-a îndreptat spre piaţa Romană spre a clefila prin i'aţa t :·ibu:w i
pe care se aflau liderii Partidului naţional-ţărănc-sc. "Ţărani '?i m u L ·_ ; _
tori, plugari ş i tîrgoveţi, femei ş i copii, sătence şi lucrăto;J' 'L' ele L; o _ " " ,
intelectuali şi meşteşugari - seria un ziar al -..rremii - n c - a ;J el a t . :z :1 tru întîia dată, icoana autentică a poporului fremătînd d e acc l P d 'j i :� d
zuinţe, adunat în jurul aceloraşi idealuri sociale şi poli tiu' . ; � �.: ·,- i z -. ,�·
miilor de placarde, braţele ridicate, pumnii strînşi , uralele -, a u s t : l g a 
tele de protest împotriva împilărilor unui regim ne-au d on' d i t :1 u n '..i http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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mai forţa numerică a unui partid popular, dar �i cea mai categorică
formă de trezire, de deşteptare a acestei forţe 13.
La ora 10 a pătruns în piaţa Romană, în ritmul muzicii, intonate
alternativ de două orche�tre, coloana zecilor de mii de bucureşteni,
oferind un tablou emoţionant al înfrăţirii diferitelor categorii sociale.
"Intelectualii �i muncitorii - nota un martor - vechii militanţi şi ti
neretul activ, doamnele în frumoase costume n aţionale şi femeile şi fe
tele din cartierele mărginaşe în rochii modeste, au contribuit la pil
duitoarea cordialitate a acestui tablou .
Au impresionat mundtoarele mahalalelor, unele în tîrligi, batrînele
mergîr:: d în rînd cu copiii �i «codanele .. , care salutau cu braţul ridicat
sau cu pumnul strîns" H .
Coloane ale sindicatelor muncitoreşti bucureştene. flancate de mem
bri ai unor organizaţii revoluţionare - ca, de pildă, Blocul democratic,
organizaţii antifasciste şi de tineret - dădeau o notă aparte marii �i
entuziastei defilări. Pe placarde sau de către coruri vorbite se puteau
citi şi auzi lozinci şi cerinţe imperative ca : "Jos hitlerismul", "Jos fas
cismuP', "Trăiască frontul popular", "Vrem guvern de front popular",
"Jos războiul", "Jos cenzura şi starea de asediu", "Trăiască Liga Naţiu
nilor'', "Trăiască Franţa democrată", "Vrem drepturi egale pentru fe
mei", "Cerem protecţia mamelor şi copiilor" şi multe altele.
În entuziasmul de nedescris, coloana sindicatelor s-a oprit în faţa
tribunei şi, pc umerii cîtorva tovarăşi, s-a ridicat militantul comunist
Constantin Trandafirescu. În cuvinte hotărîte, el a arătat că Partidul
Comunist Homân, deşi scos în afara legilor, stă în fruntea maselor,
luptă pînă la sacrificiu pentru revendicările lor. Totodată, reprezentantul
partidului, al muncitorimii s-a adresat celorlalţi participanţi ca şi lide
rilor de la tribună să acţioneze cu fermitate pentru realizarea Frontului
patriotic antihitlerist, contra pericolului de război şi a fascismului. Cu
vîntul său a fost ascultat cu mult interes, iar la sfîrşit, din toate colţu
rile pieţii Romane s-au auzit cerinţe ca : "Legalitate penaru P.C.R . " ,
"Trăiască P.C.R." L:i.
Timp îndelungat, cu pumnii ridicaţi, bucureştenii au trecut prin
piaţa Homană şi s-au îndreptat spre Arenele romane din parcul Carol.
Apoi, călări sau pe jos, în pitoreşti costume naţionale, au intrat în piaţă
şi s-au îndreptat spre sudul capitalei, în următoarea ordine, reprezen
tanţi ai maselor din judeţele : Ilfov, Teleorman, Muscel, Argeş, Buzău,
Hîmnicu Sărat, Vlaşca, Brăila, lalomiţa, Dîmboviţa �i Prahova. Pe tra�
seu s-au înregistrat mai multe ciocniri cu bandele de huligani ai organi
zaţiilor fasciste şi de extremă dreaptă dar, de fiecare dată, gărzile ţă�
răneşti şi demonstranţii le-au pus la punct.
La ora 15,30, ultimii demonstranţi au trecut prin piaţa Romar:: ă , în
timp ce primii ocupaseră demult, pînă la refuz, zona din jurul arenelor
şi străzile, de unde vor audia discursul transmis şi prin megafon.
Pe fondul unei atmosfere de mare însufleţire, la ora 16,00, liderii
P.N.T. au sosit la Arenele romane, unde Virgil Madgearu deschide aduna
rea Şi-i dă cuvîntul lui Ion Mihalache, preşedintele acestui partid . În
arr.plul său discurs, el a expus poziţia P.N.Ţ. faţă de guvernul liber�l
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şi de coroană, a explicat conceptul său de stat naţional şi ţărănesc şi a
înfăţişat punctul de vedere al P.N.Ţ. faţă de politica externă a României.
Astfel, între altele afirma : "Avem de apărat, mai presus de toate, hota
rele jinduite de străbuni o mie de ani, împlinite sub ochii noştri feri
ciţi, acum 18 ani, cu jertfele fraţilor noştri celor mai buni, cu sînge din'
sîngele nostru şi os din osul nostru, hotare care azi sînt din nou pu�
în discuţie de vrăjmaşi". Tot ce mişcă în ţara aceasta rîul, lanul, bradul
şi omul - spunea el parafrazîndu-1 pe Eminescu - trebuie să ne sim
ţim unul şi ca unul ne vom apăra ţara pînă la sînge cu acela care "ne
pune în discuţie hotarele" lfi_
Făcînd o aluzie directă la rolul nefast al lui A. C. Cuza si
' al clis
cipolului său ajuns "căpitan". Corneliu Zilinschi-Codreanu, oratorul su
blinia că peste popor trece un duh rău, de vreme ce oameni bătrîni ne
îndeamnă să părăsim legăturile cu popoarele ameninţate şi ele şi să ne
apropiem de acelea care .. adună tunuri şi maşini zburătoare ca să spargă
hotarele noi ale ţărilor şi. ca urmare, şi hotar·ele noastre. De ce o part�
a tineretului acestei ţări - se întreba el - se lasă indus în eroare "de
bătrîni reformaţi de viaţa pe care au trăit-o, şi pierdut-o, şi de şefii cu
sînge pestriţ în vine" ?
Lungul expozeu s-a îr: cheiat într-o atmosferă de vibrantă hotărîre
de luptă pentru apărarea independenţei, suveranităţii şi integrităţii te
ritoriale. La imprimarea acestei direcţii largi politice, rolul hotărîtor
1-au avut miile de muncitori. membri şi nemembri de partid, simpatizanţi
şi democraţi.
In conformitate cu planurile dinainte hotărîte, în celelalte capitale
ale judeţelor neprezen te în capitală au avut loc mari manifestaţii sau.
congrese judeţene ale acestora. desfăşurate în aceeaşi manieră, cu ace
leaşi obiective. Restul de aproape 400.000 de participanţi au manifestat
şi ei cu aceeaşi hotărîre. la Iaşi, Timişoara, Galaţi, Bacău, Craiova,
Vaslui, Piatra Neamţ, Roman, Caracal, Cernăuţi, Chişinău, Storojineţ,
Baia, Constanţa, Rădăuţi. Cîmpulung Moldovenesc, Suceava, Bîrlad, Foc
şani şi în multe alte cer: trc ale ţării.
La Galaţi s-a remarcat pronunţatul caracter antifascist al manifes
taţiei. De pildă, Petre Isăcescu a adus salutul feroviarilor din localitate,
iar avocatul antifascist I. E. Vasiliu afirma că România se a;flă "la o
grea răspîntie a vieţii" şi că , în curînd, şi la noi se va înfăptui, ca în
Franţa, frontul popular 17.
Oratorul de la Focşar.i, Nicuşor Graur, după ce a elogiat înţelege
riie şi rezultatele obţinute la Mehedinţi, Hunedoara, Ploieşti etc., acuza
grupările de dreapta care, ,,fatal, tind la fărîmarea unităţii statului nos
tru, făcută cu atîtea jertfe. A trebui să trăim şi aceasta ca să vedem
cum, în România Mare, corupţia germană, pumnul prusac şi mîna lui
Hitler se întind şi lovesc fără ruşine. Ţara respinge politica plătită ca
fondurile hitleriste de la Berl in, politica fascistă ... politica huliganilor
şi a asasinatului" 18.
Cu fermitate şi curaj, la marea adunare de la Vaslui, profesorul uni
versitar ieşean Petru Andrei chema masele la vigilenţă şi luptă "azi,
cînd la graniţele ţării se arată spectrul unui nou război, 1 cînd 1 Gerhttp://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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ma�ia Ut'măreşte Anschlussul, iar Am tria să refacă vechiul imperiu
a ustro-ungar (cenzurat) ". ,,în timp ce ur:ii strigă «trăiască Hitler», '"tră
iascii Germania», noi strigăm trăiască ţara românească" H l .
Iar la Bacău, cu toate opreliştEe pme de autorităţi, pe lîngă 8.000
ch .· ţărani şi mici meseriaşi au participat şi 2 .000 de mineri din Comă
neşti care au demonstrat cu deviza : "Jos hitlerismul", "Pace, pîine,
libertate", "Jos cenzura", "Cerem ieftinirea traiului " .
Printre oratorii de marcă de l a alte manifestaţii, menţionăm pe
prof. univ. N. Costăchescu - la Iaşi ; prof. univ. I. Borcea - la Bacău ;
" · Potî1'Că - la Craiova.
"Demonstraţia grandioasă antifascistă de la Bucure)ti şi adunările
flCpulare din întreaga ţară, unde au participat zeci de mii de muncitori
şi ţărani şi diferite categorii de cetăţeni" 20
după cum aprecia un ma
nifest al C.C. al P.C.R. din 14 iur:ie 1 936
au avut un puternic ca
racter politic, patriotic, antifascist şi antirăzboinic. Prin amploarea şi
combativitatea lor, acestea au simbolizat voinţa şi sentimentele imensei
rr.ajorităţi a poporului nostru. Totodată, au înscris o remarcabilă pagină
românească în istoria mişcării mun citoreşti intern aţionale, a luptei ge
nerale a popoarelor, duse împot;·iva nazismului şi fascismului, a pregăti
rilor· lor febrile de război .
.l'l.c elaşi document de p<lrticl lansa întregului popor român chema
rea de:: a continua lupta. în el s e afirma că "Partidul comunist, luptă,..
torul cel m<li hotărît şi consecve>nt, vă cheamă să contir:uaţi mai departe
lupta începută, pîrcă la izbîndă" . Concluziile trase de P.C.R. din des
fJ.şurarea memorabilelor evenimc>nte de acum o jumătate de secol s-au
materializat, în perioada următoare, î n politica suplă, de coalizare a
maselor largi, a unei mari diversităţi de organizaţii şi personalităţi în
tr-o puternică forţă naţională ele rezi�;tenţă şi luptă împotriva fascismu
lui şi războiului, care avea să clucă la declanşarea cu succes a revoluţiei
de eliberare socială şi naţională, antifascistă şi antiimperialistă din au
gust 1 944.
-

-

N O T E

1 Arhiva Institutului de stu!dtii istorice şi social-politice de pe lîngă C.C. al
P.C.R. (îrt continuare Arhiva I.S.I.S.P.), Cota Ab. XJIX-2.
2 Loc. cit., cota A XIX-23.
3 Loc. cit., cota Ab-XX-5.
4 " Zorile", nr. 348 din 21 aprilie 1936 ; "Porunca vremii", nr. 369 din 3 aprilie 1936.
5 "Porunca vremii", nr. 413 din 3 iunie 19:36.
G "Zorile", nr. 348 din 21 aprilie 1936.
7 Arhiva I.S.I.S.P., cota A XX-I ; A XX�I9 ; A XX-20.
8 Arhiva C.C. al P.C.R. , fond 63, mapa 30 ; "Zorile", nr. 346 din 19 aprilie ;
nr. 347 din 20 aprilie ; nr. 375 din 19 mai ; nr. 379 din 24 mai ; nr. 381 din 26 mai
1936.
O "Adevărul", nr. 16056 din 29 mai 1936.
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1 0 Arhiva C.C. al P. C.R., fond 1, mapa 77 din 193 6 .
1 1 "Zorile", nr. 380 din 25 mai 1 936.
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"Magazin istoric", nr. 3 din 1969, p. 65-66.
"Dimineaţa", nr. 10574 din 2 iunie 1936.

Idem.

Arhiva C.C. a l P.C.R., fon� 1 , mapa 7 1 din 1936 ; Gh. I . Ioniţă, Demon
straţiile populare antifasciste din 31 mai 1 936, în Analele Institutului de studii
istorice şi social-politice de pe lîngă C.C. al P.C.R., nr. 4 din 1966, p. 89-95.
16 .,Dreptatea", nr. 2578 din 2 iunie 1936 ; "Vocea Galaţilor", nr. 5472 din
2 i unie 1936.
17 "Dreptatea", nr. 2578 din 2 iunie 1 �36.
18 Idem.
19 Idem.
20 Arhiva C.C. al P.C.R., fond 1, mapa 97 din 1936.

LES GRANDIOS�::S DEMONSTRATIONS POPuLAIRES ANTIFASCISTES

ET ANTIREVISIONNISTES DEROULEES EN ROUMANIE, LE 31 MAI 19:16
- Resume -

U tilisant unc grande variete des sources documentaires, la communication
0vidence le c.onsensus national realise en Roumanie dont l'expression la
plus complete a ete representee par les grandioses d emonstrations populairep; ,
d�roulees le :31 mai 1036. Inities par le Parti national-paysan, le principal part i
poli lique bourgeois d'opposition, ces ev enements ont benefiric de la collc�bora �:on
et du ;;outien direct du Parti Communiste Roumain, qui a mobilise a ces mani
festation.s des masses de travailleurs et a imprime aux actions un caractere offen
sif anllfasciste et antireYisionniste, pour la defense de la democratie rom:� 2 : ne,
.de l'ind6pendance ct la �;:J �,.,·erainete nationale de la Roumanie.
met en
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ACTIVITATEA ORGANIZAŢIEI JUDEŢENE
NEAMŢ A PARTIDULUI SOCIALIST
UNITAR
de IONEL MAR'l:N

După cum este cunoscut, în luna iulie 1 928, un grup de militanţi
socialişti de stînga a părăsit Partidul Social Democrat, formînd Parti
dul Socialist al Muncitorilor din România care considera ca principală
sarcină a' sa realizarea unităţii muncitoreşti în jurul P.S.lVI.R.
Acţiunile pregătitoare pentru întemeierea unei secţiuni a P.S.M.R .
în judeţul Neamţ au fost dedăşurate de Iancu Iliescu, începînd din anul
! 930 . Cu prilejul zilei de 1 mai 1930, în spiritul cerinţelor de unitate a
clGtsci muncitoare în jurul P.S.M.R., Iancu Iliescu a difuzat un mani
fest în care arăta muncitor·ilo:· necesitatea realizării Frontului unic al
muncii pentru a lupta "împotrivCl orînduirii capitaliste, al cărui sistem
de producere şi consum se face vinovat de toate consecinţele grave ale
crizei economice" 1 .
La întrunirea din sala "Codel", unde în acea vreme era sediul fede
raţiei meseriaşilor şi la care, de fapt, participanţii în mare majo!'itat�
au fost meseriaşi, Iancu Iliescu a înfăţişat condiţiile de viaţă şi muncă
ale acestora în momentul respectiv, subliniind că rezolvarea lor se pu
tea asigura dad! vor lupta pe baza programului P.S.M.R.
În luna septembrie 1930, la peste doi . ani de la construirea la nivel
central a noului partid politic al clasei muncitoare, un grup de militanţi
din oraş şi din alte localităţi din judeţ, puţini la număr, în frunte cu
Iancu Iliescu, provenit din organizaţia judeţeană a P.C.R., au pus ba
zele unei secţiuni locale a P.S.M.R. 2.
Ziarul "Proletarul" din 2 octombrie 1 930 publica adeziunea colec
tivă a membrilor P.S.M.R. din Piatra Neamţ, între care se aflau Iancu
Ilicscu, Ion Mihăilcscu, I. Smilovici, Coman Podaru, C. Baciu, I. Moldo
van etc. Exprimîndu-şi satisfacţia faţă de hotărîrea celor 1 7 semnatari
ai adeziunii, în rîndul cărora se găseau vechi şi încercaţi militanţi, con
ducerea P.S.M.R. le cerea "să desfăşoare în spiritul luptei de clasă in
trasigente, activitate largă şi rodnică pentru a de\·eni propagandişti pe
întreaga Moldovă ai programului unităţii maselor muncitoare" 3.
Acest rol conferit de conducerea P.S.l\I.R. :l.:l. de a îndruma activita
tea în întreaga Moldova va fi exercitat de secţiunea Neamţ o perioadă
destul de îndelungată.
Spre sfîrşitul anului 1 930, secţiunea Neamţ a P.S.M.R. a iniţiat
măsuri pentru crearea unei reţele judeţene de organizaţii, creşterea nu
mărului aderenţilor, reuşindu-se ca, într-un timp relativ scurt, organiza
ţia să fie p1 ·ezentă aproape în fiecare unitate economică mai importantă,
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precum Şl m localităţile rurale din imediata apropiere a oraşului Piatra
Neamţ. Astfel secţiunea Neamţ a Partidului Socialist Independent - noua
denumire a P.S.M.R. - era reprezentată de Ion Socea la fabrica Măcă
răscu, Ion Ciobanu la Fabrica Moldova, Ion Falcon Ia secţia tîmplărie a
fabl'icii de parchete din Piatra Neamţ, Ştefan Covrig la fabrica Ener
gia, I. Fider, I. Soltescu şi Gh. Dantuş la C.F.R., B. Fridman la fabrica
de mucava, Ion Chercea în comuna Hangu, Ghiţă Manoliu în comuna
Dobreni ş.a. 4
Conducătorii secţiunii Neamţ al P.S.I. au militat pentru ca aceasta
să se impună în viaţa politică a judeţului, exprimînd în numele mem
brilor organizaţiei şi ai cetăţenilor din judeţ, interesul pentru îmbună
tăţi:rea condiţiilor lor de viaţă şi muncă . În acest sens, participînd la o
întrunire o1·ganizată de primarul oraşului cu şefii grupărilor politice re
cunoscute ca legale, Iancu Iliescu a propus ca suma de 2 milioan<> l ei
alocate din buget pentru acţiunile edilitar gospodăreşti să fie folo:;ita
pentru terrr:inarea pieţii comerciale, dar mai ales pentru construcpa
unui dig pe malul Bistriţei, în zonele vulnerabile pentru a evita cal a·
mităţile naturale ca cele prodmc în primăvara ar..ului 1 932 5.
În 1 9 3 3, P.S.I. a fuzionat cu Partidul Socialist (Popovi ci), forrrjnd
Partidul Socialist Unitar.
Influenţa secţiunii P.S.U. în rîndurile maselor muncitoreşti din
această zonă r:u a reuşit să ia o proporţie prea mare. Ea s-a făcut pre
zentă mai mult pe plan general, cu ocazia colaborării cu celelalte forţe
politice muncitoreşti, la Casa Poporului, al cărei director procurist a
fost tot timpul Iancu Iiiescu. În timpul întrunirilor iniţiate de organiza
ţiile politice şi profesionale ale muncitorimii locale, expunîndu-şi punc
tele de vedere care aveau ca obiectiv unirea tuturor forţelor într-un
singur front de luptă, Iancu Iliescu se declara împotriva exploatării ca
pitaliste, pentru. o viaţă mai bună Cl maselor muncitoare.
!n ziua de 25 iunie 1 934, a avut loc la Casa poporului din Piatta
Neamţ Conferinla regională a organizaţiilor socialist-unitare din Mol
do·,ra. La confori:r: ţă au participat C. Popovici şi Ştefan Voitec, secre
tari ai partidului, Zaharia Tănase, Iancu Iliescu., :Nicolae Ionescu. D.
Ivăşcanu, membri ai C.C. al P.S.U. Conferinţa a dezbătut următoarele
probleme : 1 . Situaţia politică şi economică ; 2. Sarcinile Partidului So
cialist-Unitar ; 3. Problema unităţii muncitoreşti ; 4. Organizarea regio
n ală ; 5. Presa şi editura partidului ; 6. Alegerea comitetului regional 6•
Conferinţa a confirmat încă odată rolul pe care îl avea secţiune,a
Neamţ pentru promovarea intereselor P.S.U. în întreaga Moldovă şi
mai ales în judeţul Neamţ, unde numărul membrilor săi crescuse. Se
creaseră organizaţii în toate localităţile urbane şi în multe din cele ru
rale ca Negreşti, Bistriţa, Tazlău, Gîrcina, Căciuleşti, Dobreni. Luînd
cuvîr. tul, delegClţi ca : N. Vlăsceanu, C. Gicoveanu, I. Smilovici, Iancu
lliescu, B. Glaşman, precum şi Ştefan Voitec, au subliniat forţa orga
nizatolică a partidului şi au propus să se intensifice lupta pentru refa
cerea unităţii clasei muncitoare ; vorbitorii relevau că tăria P.S.U. stă
în triiinicia legăturilor sale cu masele, exprimîndu-se opinia că întărieea
lor permanentă era o necesitate vitală.
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Cu prilejul conferinţei, s-a desfăşurat şi adunarea generală a Ca
sei poporului din Piatra Neamţ la care au luat parte şi membri ai orga
nizaţiei j udeţene a P.C.R., unii dintre ei ca Ion Căciuleanu, fiind, de fapt,
membri ai consiliului de conducere a acesteia. Cu acest prilej s-a subli
niat că acest lăcaş ele �·ducaţie şi cultură proletară, trebuie să fie un
mijloc pentru realizarea u dtăţii '-'las ei muncitoare şi nu pentru dezbi�
narea ci, prin disputarea d reptului de proprietate, de către secţiunea
Neamţ a P.S.D. care cerca că aceC�stă instituţie să-i aparţină în mod ex
clusi\·. Participanţii la discuţii au susţinut că porţile Casei poporului să
fie deschise pentru toţi muncitol'ii din judeţ 7.
Deşi conferinţa nu a ad optat hotărîri în problemele aflate pe ordi-·
nea de zi, acestea d iscutîn d u-se la un loc, aprecierile făcute în încheie
rea lucrărilor de c8.tre Ştefan V o i t ec au constituit direcţiile de acţiune
în viito;' a secţiunii Neamţ a P.S.U.
C u toate că unii Yorbitori, ca Alexandru Răileanu şi Constantlin
Gicoveanu, au cerut, atît la conferinţa regională, cit şi la adunarea ge.
nerai2. a Casei popo;·u�ui. să se ia în discuţie problema frontului unir·
de luptă al clasei muncitoare. să se dea un răspuns pozitiv propunedlo�'
făcute în acest sens de P . C . R . menţionînd că în judeţul Neamţ munci
toiii din unele unităţi ca fabricile Carpaţi şi Buhuşi acţionează pe această
bază în obţineL'ea unor re\·en.dicări economice şi politice, vorbitorilor li
s-a ră spuns că li se \-a comunica la vreme poziţia P.S.U. Apoi, Alexan
dru Răileanu, Constantin C i ccv e an u şi Constantin D:răgan, în numele
membrilor P.S.U. elin j u deţ e <: re se exprimau pentru front unic, s-au
adresat, în aceeaşi problemă şi ziarului "Proletarul", fără a primi vreun
răsnum.
Pentru a determina un curent favorabil acestuia si a sensi
'
biliz a conducerea P.S.L'. în Yederea schimbării poziţiei sale f�ţă de rea
lizarea frontului unic h1 nh·el naţional, ei s-au adresat ziarului "Clopo
tul" din Botoşani, editat de P.C.R. cerînd să dea publicităţii scrisoarea
adresată şi ziarului "Proletarul" din care rezulta dorinţa de luptă unită
a tuturor muncitorilor pentru obţinerea unor revendicări economice şi
politice 7a.
Secţiunea Neamţ a P.S.L.T. s-C\ ocupat şi ea în anii următori de apă
rarea intereselor maselor muncitoreşti în primul rînd ale micilor mese
riaşi, ale muncitorilor din industria forestieră. Aşa, de pildă, la o adu
nare organizată în luna aprilie, conducerea Secţiunii Neamţ, după ce a
prezentat în mod deosebit nevoile micilor meseriaşi, a propus adoptarea
unei r:n oţiuni de protest împotriva măsurilor ce afectau activitatea aces
tora, în care se cerea, printre altele, încetarea fiscalităţii excesive, res
tituirea tuturor obiectivelor şi uneltelor de muncă sechestrate şi ridi
cate, precum şi necesitatea ca, din comisiile de impuneri să facă parte
şi delegaţi ai meseriaşilor, ca apărători ai acestei categorii de lucrători s.
In anii 1935 -1936, secţiunea Neamţ a P.S.U. a organizat mai multe
asemenea manifestări de mai mică sau mai mare amploare 9.
Din discuţiile avute de autorul acestei lucrări cu Ion Căciuleanu�
fost membru al conducerii secţiunii P.C.R. din judeţul Neamţ, rezultă
că, de fapt, după anul 1 935, P.S.U. şi-a încetat activitatea politică
de partid. Aşa se explică de ce nici o informaţie nu atestă faptul că
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fuziunea realizată la nivelul central în 1937 între P.S.D. si P.S.U. ar fi
avut loc şi pe plan local, în judeţul Neamţ. În istoricul rr{işcării munci
toreşti din această zonă, făcută de siguranţa din judeţul Neamţ în anul
1 940 la indicaţiile organelor superioare, Partidul Socialist Unitar este
menţionat aici doar pînă în mai 1 935. Toate acestea ne conduc spre
opinia că după aceea, treptat, organizaţiile P.S.U., judeţene şi locale.
şi-au încetat activitatea de sine stătătoare. Se pare că, în cursul anului
1 935 şi la începutul anului 1 9 36, o parte a membrilor P.S.U. au aderat
la mişcarea comunistă, unii la cea social-democrată, iar alţii la organi
zaţia judeţeană a Partidului Na ţlonal Ţărănesc, unde s-au situat la aripa
stîngă a acestuia. Prezenţa lor acolo a fost de natură să faciliteze lupta
împotriva per:colului fascist desfăşurată de P.C.R. prin Blocul Demo
cratic, să se realizeze unele acorduri între cele două organizaţii, avînd
ca obiectiv lupta antifascistă.
Mai trebuie menţionat şi faptul că în cursul anului 1934, C. Po
povici a purtat discuţii cu Iancu Iliescu, Avram E?r:nilovici şi Simio,n
Smilovici, propunîndu-le să constituie la Piatra Neamţ o secţiune a viito
rului Partid socialist ce m-ea să ia fiinţă sub conducerea lui. Refuzul
exprimat de cei trei conducători ai secţiunii locale a P.S.U. a constituit
şi motivul pentru care conducerea Partidului socialist al lui Popovic�.
întemeiată în octombrie 1 9 35, nu a mai încercat să creeze pe plan
local o organizaţie a sa 10.

N O T E
1 Arhiva C.C. al P.C.R., fond 46, mapa 422.
2 "Proletarul", organul Partidului Socialist al Muncitorilor din România, nr.
29 din 15-29 septembrie 1930.
3 Arhiva C.C. al P.C.R., colecţia 50, dosar 6340, fila 868, "Proletarul" nr. 30
'din 2 octombrie 1930.
3a Ulterior, acesta şi-a schimbat denumirea în Partidul Social4st Independent
şi apoi, din 1933, în acea de Partidul Socialist Unitar.
4 Relatare făc,ută de Nicolae 1 . Dobrin, fost membru al secţiunii Neamt a
Partidului Socialist Unitar.
5 "Inainte", Piatra Neamţ, nr. 1 din 3 aprilie 1932.
6 "Proletarul" nr. 73 din 15 i ulie 1934.
7 Ibidem.
7a "Clopotul" din Botoşani a publicat scrisoarea lui Constantin Gicoveanu,
Alexandru Răileanu, Constantin Drăgan, membri ai secţiunii P.S.U. din judeţul
Neamţ, privitoare la realizarea frontului unic în care se spunea : "Am citit din
nou în "Proletarul" că P.S.U. a primit încă o propunere de front unic. din partea
Partidului Comunist. Ne-- am gindit asupra acestui lucru şi ne-am dat imediat
.seama că încheierea frontului unic de luptă al tuturor muncitorilor, indiferent
de credinţa politică, indiferent de care partid aparţin, este de o importanţă co
losală pentru clasa muncitoare. De aceea, aşteptăm cu nerăbdare răspunsul P.S.U.
Credinţa noaiStră mai era că P.S.U. va accepta ac.eastă propunere. Căci după tot
ce vorbesc şi scriu conducătorii P.S.U. dacă ar fi sinceri, propunerea Partidului!.
Comunist trebuia primită fără doar şi poate". ("Clopotul", gazetă săptămînală in
dependentă, antifascistă, Botoşani, nr. 55 din 7 octombrie 1934).
8 "Proletarul" nr. 91 din 1 mai 1935.
9 Arhiva C.C. al P.C.R., colecţia 50, dosar 6338, fila 5 ; dosar 6339, fila 4 1 1 .
1 0 Arhiva C.C. al P.C.R., colecţia 50, dosar 2154, fila 231.

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

PARTIDUL SOCIALIST UNITAR IN JUDEŢUL NEAMŢ
L'AC'DIVITlt DE L'ORGANISATION DltPARTEMENTALE NEAMŢ DU
PARTI SOCIALISTE UNITAIRE

223

- Resume

L'auteur se propose de souligner le r6le et la place de l'organisation 1d.epar
tementale Neamţ du Parti Socialiste Unitaire dans la vie politique du departe
ment de Neamţ, de la Moldavie.
On met en evidence la preocc,upation de la direction de l'organisation, des
membres du P.S.U. - dont une partie comme Iancu Iliescu et Ion Căciuleanu
avaient d'etroites liaisons avec le mouvement communiste - pour la realisation
du Front unique de lutte 1de toutes les organisations politiques de la classe ouvriere.
En meme temps, le comite de direction de l'organisation departementale
Neamţ du P.S.U. a eu un r6le important dans le cadre de P.S.U., ayant le mandat
d e diriger un certain temps les organisations departementales du Parti Socialiste
Unitaire de toute la Moldavie.
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DESPRE REGIMUL POLITIC
DIN ROMANIA IN PERIOADA
6 SEPTEMBRIE 1 940
23 AUGUST 1 944
-

de IOAN SCURTU

Problema regimului politic din România după Marea Unire din 1 9 1 8,
mai ales din perioada 6 septembrie 1 940-23 august 1 944, consti
tuie obiectul unor atente cercetări, mai ales în ultimii ani, din partea
mai multor istorici, fără a se fi ajuns la concluzii definitive, unanim
acceptate. Asemenea concluzii nici nu pot fi elaborate fără analiza con
cretă, detaliată, a componentelor regimului politic, în fiecare etapă, cu
nuanţfl.rile care se irnpun unei cercetări obiective, desprinsă de tiparele
dogmatismului.
În paginile care urme2ză vom prezenta cîteva elemente semnifica
ti ve privind rolul monarhiei - componentă de bază a regimului politic
- în intervalul 6 septembrie-23 August 1 944.
În dimineaţa zilei de 6 septembrie 1 940, în timp ce Carol al II-lea,
cc.re abdicase de cîte,-a ore, îşi făcea bagaj ele, principele moştenitor
lVIih2i intra în. sala ti·onului. unde, în faţa noului dictator, generalul Ion
Antonescu, a patriarhului Nicodim, şi a primului preşedinte al Înaltei
Curţi de Casaţie şi Justiţie. D. G h . Lupu, depunea jurămîntul în calitate
de rege al României 1. Formula jurămîntului, stabilită de conducătorul
statului, era următoarea : "Ju:· c··eclinţ.ă naţiunii române. Jur să păze,sc
cu sfinţenie legile statului. Jur să p ă z e sc şi să apăr fiinţa statului şi in
tegritatea teritorială a României. Aşa să-mi ajute Dumnezeu" 3 Prin
această formulă, Ion Antonescu a \TUt, cum însuşi a declarat, să arate
că în viitor "naţiunea va trece in totdeauna înaintea regelui" 3. La ce
remonie a luc::.t cuv întul �i Ion AntoGescu, care a rostit numai urmă
toarele cuvinte : "Dumnezeu să ajute naţiei, Majestăţii Voastre şi mie" 4•
După acapararea puterii, A:r. tonescu a declanşat atacuri furibunde
împotriva lu i Carol al 11 l ea care. in mod evident, aveau menirea de a
slăbi poziţiile economice, poli ti ce şi morale ale monarhiei. Fostul rege
era declarat delapidator al a � uţiei naţionale, escroc, "pervers epileptic" 5,
"degenerat" G, singurul vino \:at de situaţia dramatică în care ajunsese
România 7.
Totuşi, An tonescu n-a trccut la înlăturarea monarhiei, din consi
derente politice şi psihologice. În primul rînd a trebuit să ţină seama
de poziţia principalelor partide burgheze : Partidul Naţional-Ţărănesc
şi Partidul Naţional-Liberal. În comuGicatul difuzat la 8 septembrie 1 940,
Partidul Naţional-Ţărănesc lua "act" de abdicarea regelui Carol al II
lea, făcînd totodată cu::oscută "atitudinea sa monarhică constituţio:r.ală"
şi exprima "faţă de noul rege Mihai I sentimentul de credinţă şi devodar
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tament şi-i urează domnie fericită şi norocoasă pentru binele întregului
neam românesc" 8• In aceeaşi zi, C. I. C. Brătianu difuza un manifest
prin care "ruga" prietenii politici "să se abţină de la orice manifestaţii
care n-ar putea decît să tulbure domnia pe care o începe Majestatea
Sa regele Mihai" 9. In favoarea monarhiei s-au pronunţat şi mişcarea
legionară 10, precum şi cercurile conducătoare de la Berlin : "Pentru
Hitler, un monarh lipsit de experienţă şi docil în mîinile unui om devo
tat Germaniei era o soluţie ideală" 11. Înlăturarea dinastiei putea crea
frămîntări politice, inclusiv în armată, care trebuiau evitate în acele
momente tulburi. De asemenea, Antonescu a luat în seamă faptul că
propaganda în favoarea monarhiei, desfăşurată timp de şase decenii, a
avut un anume efect, mai ales în rîndurile ţărănimii. Dictatorul însuşi
avea s-o declare, într-un moment de furie, regelui Mihai : "Veţi rămîne
aici nu pentru că vreau eu, ci pentru că ţăranii vor să aibă un .rege" 12.
Noul dictator socotea că era util să se folosească de instituţia mo
narhiei, pe care s-o subordoneze intereselor noului regim. Chiar în ziua
de 6 septembrie 1 940, Antonescu a prezentat spre semnare regelui un
decret care stabilea prerogativele monarhului : el era capul oştirii, avea
dreptul de a bate manetă, conferea decoraţiile române, primea şi acre
dita ambasadorii şi miniştrii plenipotenţiari, numea pe primul ministru
însărcinat cu depline puteri, avea dreptul de amnistie şi graţiere. Toate
celelalte puteri ale statului erau exercitate de preşedintele Consiliului
de Miniştri 13. Comparativ cu decretul din 5 septembrie 1 940, prin ca1·e
Carol al II-lea îl însărcinase pe Antonescu cu depline puteri, acest prim
decret semnat de regele l\Iihai nu cuprindea dreptul de a încheia tra
tate, dar avea în plus dreptul de a numi pe primul ministru însărcinat
cu depline puteri.
De la bun început, Antonescu a ţinut să atragă atenţia regelui Mi
hai că "nu va tolera nici un amestec ce nu ar face decît să încun:e
greaua misiune a conducerii, pentru că el îşi asumă singur toată răspun
derea, cu riscurile ei" 1r. . La 7 septembrie 1 940, Antonescu a declarat în
şedinţa Consiliului de Miniştd : "Palatul nu se va mai amesteca în nici
o problemă a statului şi acel ministru sau funcţionar al statului ce va
fi prins de mine 1 că întreţine legături cu regele 1 va fi destituit ime 
diat şi sancţionat". Cu acelaşi prilej , dictatorul a făcut o precizare sem
nificativă : "Pînă cînd regele va deveni cu vîrsta şi mintea ca să-şi dea
seama de problemele statului, vă rog să luaţi notă de. acest lucru : ni
meni nu va putea să-i supună problemele de stat şi oricine şi pe orice
treaptă s-ar găsi în stat, va fi destituit de mine. Nimeni nu va trece
prin faţa Palatului decît ca s ă se închine în faţa unui simbol. El este
un simbol şi nu are dreptul să se amestece în conducerea statului"� 15.
Pentru a sublinia şi mai mult ideea că Mihai nu avea calitatea de
a participa la conducerea statului, generalul a adresat, în ziua de 6 sep
tembrie 1 940, mamei regelui, aflată în străinătate, următoarea telegramă :
" Generalul Antonescu vă roagă respectuos să luaţi primul tren şi să ve
niţi cu un minut mai devreme lîngă prea tînărul rege al ţării, spre a-i
completa educaţia pe care patria noastră şi a lui i-o doreşte fierbinte"
.(subl. ns) 16.
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Regelui i s-a fixat un program de studiu pentru ridicarea nivelului
său de pregătire intelectuală. Î n instituţiile publice alături de tradiW.o'
nalul portret al regelui a fost pus şi cel al lui Ion Antonescu. Formula
de jurămînt a funcţionarilor publici cuprindea credinţă faţă de naţiune,
de rege, dar şi faţă de conducătorul statului. Personalul Casei RegaLe
a fost schimbat radical 18, lichidîndu-se vechea camarilă regală.
În asemenea condiţii este foarte greu de apreciat în ce măsură mQ
narhul poate fi făcut răspunzător pentru unele acte care au purtat sem
nătura sau girul său. Avem în vedere mai ales decretul regal din 1 4
septembrie 1 940 prin care România era proclamată stat naţional legio
nar 19. Dar este greu de admis că Mihai I a fost silit să-i felicite la
6 octombrie 1 940 pe Antonescu şi pe legionari, urîndu-le "completă reu
şită pentru binele românismului" :w. Este însă de presupus că regele a
trebuit să participe la manifestaţia din Iaşi, de la 8 octombrie 1 940,
alături de Antonescu şi de Horia Sima ; este drept că suveranul n-a
luat cuvîntul, dar şeful mişcării legionare a ţinut să reliefeze prezenţa
regelui "în mijlocul legionarilor" 2 1 .
S e poate conchide c ă regimul politic instaurat î n septembrie 1 940
reprezenta dictatura generalului Ion Antonescu, care se sprijinea din
punct de vedere politic pe legionari 22. În cadrul acestui regim, monar
hia avea un rol cu totul minor, mai mult decorativ ; suveranul fusese
despuiat nu numai de prerogativele fixate prin Constituţia din 1 938,
dar şi de cele stabilite în 1923, care nu erau decît o preluare a celor
prevăzute în Constituţia din 1 866. Cu alte cuvinte, monarhia ajunsese
în poziţia sa cea mai slabă din întreaga istorie modernă a României.
Colaborarea dintre Antonescu şi legionari, impusă de conjunctura
politică interr. ă şi internaţională creată prin pierderea integrităţii teri
toriale a României şi presiunile Germaniei, nu putea dura. Conflictul,
la început latent, a devenit tot mai puternic, ajungîndu-se la rebeliunea
legionară, declanşată la 2 1 ianuarie 1 94 1 . Legionarii au încercat să-1
atragă pe Mihai de partea lor ; spre exemplu, în seara zilei de 20 ia
nuarie un grup masiv de legionari a manifestat în faţa Palatului Regal
din Bucureşti, cîntînd Imnul regal şi scandînd lozinci în favoarea suve
ranului (acesta se afla însă la Sinaia} 23• Avînd mînă liberă din partea
lui Hitler şi beneficiind de sprijinul armatei, Antonescu a reuşit să in
frîngă rebeliunea la 23 ianuarie 1 94 1 . Căutînd să obţină "împăcarea" cu
Antonescu, legionarii au cerut "arbitrajul" regelui. Acesta a acceptat,
şi în dimineaţa zilei de 23 ianuarie a pornit spre Bucureşti. l\Iaşina sa
a fost oprită din ordinul lui Antonescu la Cîmpina, iar suveranul ,.sfă
tuit" să se întoarcă la Sinaia 2 '• . Evident, conducătorul statu iui n u era
dispus să accepte amestecul regelui în treburile politice.
Totuşi, în acţiunea de respir.gere a rebeliunii legionare şi ele resta
bilire a ordinei în ţară, Antonescu s-a folosit masiv ele numele regelui.
Astfel, în manifestul din 22 ianuarie 1 9 4 1 el cerea populaţiei să facă zid
în jurul autorităţilor legale, lîngă "drapelele ţării, lîngă regele ţării" 25.
La rîndul său, Mihai, într-o scrisoare publică trimisă lui Antonescu,
făcea cunoscut că el şi regina-mamă au hotărît să contribuie cu 500 000
lei la fondul pentru alinarea familiilor ostaşilor "căzuţi la datorie" în zihttp://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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lele de 2 1-23 ianuarie ; totodată, suveranul a decis decorarea ,;post
mortem" a militarilor omorîţi de legionari 26. La catafalcul celor 17 ostaşi
ucişi - pentru care s-au organizat funeralii naţionale
a fost depusă
o coroaYlă de flori din partea regelui 2 i .
La 2 7 ianuarie 1941 Ion Antonescu, fără a-1 con sulta pe rege,a con�
stituit un !,guvern pe b ază militară" 26, din care legionarii au fost defi
nitiv înlăturaţi. Mihai I a adresat generalului o telegramă prin care-I
elogia pentru restabilirea ordinei �i liniştei în ţară, exprimîndu-i "î;n.
treaga admiraţie şi încredere" 29 . Prin decretul regal din 1 5 februarie
1 941 a fost abrogat decretul din septembrie 1 940 prin care România
fusese proclamată stat naţional-legionar 3°. După înăbuşirea rebeliunii
legionare puterea a fost preluată integral de Ion Antonescu. Decretul
lege din 23 �eptembrie 1 942 stabilea că "nici o instanţă judecătorească
nu are dreptul să judece cor.stituţionalitatea nici unei legi, decret-lege
sau decret", conducătorul statului, investit cu depline puteri, exercitînd
toate puterile statului, fără a putea fi cenzurat în vreun fel ::lt. Intr-un
a:ocmcnea regim, regele era doar un decor, utilizat de conducătorul sta
tului, in măsura în care socotea util 3 2 • Propaganda oficială era exată pe
proslăvirea lui Antonescu ; este semnificativ faptul că pînă la jumăta
tea anului 1 943 presa oficială a publicat 1293 articole elogioase la adresa
lui Antonescu şi numai 2 6 1 despre regele Mihai 33'' .
Din proprie iniţiativă, Antonc�e:u a decis angajarea României în răz
boi alături de Germania împotriva Uniunii Sovietice ; el nu s-a consultat
cu n ici un for guvernamental şi nu a cerut aprob3irea :regelui 3r.. De
altfel, atît "Proclamaţia către ţară'; cît şi "Ordinul de zi către armată"
au fost semnate numai de gene::al Ion Antonescu, deşi se \foloseau şi
expresii ca : "V-o cere neamul, regele şi generalul", sau "pentru neam
şi rege" 35. Potrivit unor afirmaţii, Mihai I a aflat de la radio despre fap
tul că România fusese angrenată în război 3G, deşi el era, conform de
cretului din 6 septembrie 1 940, "capul oştirii" .
Partidul Comur.ist Român a luat, d e la început, atitudine fermă
împotriva războiului, iac la 6 septe:nbrie 1 941 a dat publicităţii platr
forma-program pe baza căreia să se coalizeze toate forţele patriotice,
democratice, antihitle:dste 31. Partidele "istorice" - Partidul Naţional
Ţărănesc şi Partidul Naţional-Liberal
au aprobat, în fond, acţiunea
miiitară pînă la Nistru şi au început să protesteze atunci cînd armata
română a trecut dincolo de acest rîu 38.
·Indată ce a aflat de antrenarea ţării în război, regele a trimis lui
Antonescu o telegramă prin care-şi exprima recunoştinţa pentru acest
act şi ura ostaşilor "sănătate şi putere" 39. In zilele de 9 şi 10 iulie 1 9 4 1 ,
suveranul l-a însoţit p e Antonescu p e front 40, iar la 2 1 august l-a avansat
la gradul de mareşal 4 l . La 8 noiembrie 1941 Mihai I a participat la fe<s
tivităţile organizate cu prilejul revenirii trupelor române în ţară şi a de
filării lor pe sub Arcul de Triumf 42. Dar, în scurtă vreme, Antonescu
- la cererea lui Hitler - a decis să continuie participarea României la
războiul antisovietic. Acest fapt a avut ca rezultat amplificarea mişcării
de rezistenţă a poporului român, în fruntea căreia se afla Partidul CO
munist.
-
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!n acest context la Palat au început să se manifeste unele atitu
dini independente, care vădeau dorinţa de detaşare faţă de politica lui
Antonescu. Într-o discuţie avută, la 24 ianuarie 1 942, cu regele, dr. N.
Lupu, I. Mihalache şi dr. C. Angelescu au rămas cu convingerea că
acesta era definitiv cîştigat pentru "teza opoziţiei" 43. Aflînd despre noua
atitudine, Iuliu Maniu a transmis suveranului să fie prudent, deoarece
nemţii îl supraveghcau îndeaproape, iar susceptibilităţile lui Antonescu
trebuiau menajate. Regele a con tinuat pe linia începută, procedînd la
schimbarea unor persoane din cadrul Casei sale, în special propulsîny:l
în prim plan tineri de vîrsta sa, cu orientare filoengleză şi antihitleristă.
Este vorba, în principal, de I. Mocsony-Stîrcea şi Mircea Ioaniţiu, care
au imprimat un anumit dinamism acţiunilor Palatului. Stîrcea a stabilit
legături cu Constantin Vişoianu - şi prin el cu liderii partidelor "isto
rice" , precum şi cu Grigore Niculescu-Buzeşti, care lucra în cadrul Mi
nisterului de Externe. Treptat, Palatul a devenit un centru de rezis
tenţă activă împotriva politicii promovate de Ion Antonescu .
Informat despre asemenea atitudini, conducătorul statului a atras
atenţia regelui că dacă va continua pe această linie "germanii vor pre
fera ca locul lui Mihai pe Tron să fie luat de fiul principesei Ileana" 44.
De asemenea, Antonescu a insistat ca regele să facă o nouă vizită pe
front, iar acesta a trebuit să accepte. La 30 iulie 1 942, cînd a sosit pe
aeroportul Băneasa, suveranul a obserT;at că în vizita sa era însoţit de
ofiţeri germani, de ziarişti şi cineaşti, "o escortă aranjată de Antonescu,
ca măsură de propagandă" ti:>. Vizita pe front a durat pînă la 3 august,
dar presa oficială a dat relatări pînă la începutul lunii septe'm brie, cu
scopul vădit de a acredita în rîndul opiniei publice ideea că suveranul
susţinea participarea României la războiul antisovietic.
Această ambiguitate n-a putut dura. În discursul rostit cu oca.zb
Anului Nou 1943, regele Mihai a adresat urarea de a se încheia "frămîn
tările sîngeroase care sfîşie omenirea", iar în cuvîntarea ţinută în fa;<1
faţa corpului diplomatic şi-a exprimat dorinţa "de a vedea din nou pa
cea şi armonia revenind printre oameni", o pace "întemeiată pe justi
ţie, libertate şi concordie" "6 . După cum s-a aflat, textul cuvîntării fu
sese redactat de 1. Mocsony-Stîrcea şi avizat de Mihai Antonescu (vice
preşedintele Consiliului de Miniştri, crezînd că-i vorba de un cuvînt de
rutină nu l-a citit cu atenţie şi nu i-a sesisat semnificaţia reală) "' · Dis
cursul 1-a înfuriat pe Killinger, ministl"Ul Germaniei la Bucureşti, care
a protestat energic pe lîngB. Ar.tonescu , p1·etinzînd ca regele să retr3.c
teze public cele declarate '\6. Intnrdt sU\-e;·anul a refuzat, Ion Antonescu
a folosit prilejul sărbătoririi zilei sale onomastice (7 ianuarie) pentru
a-i potoli pe hitlerişti, declarînd : "Să fiţi siguri că nu voi ceda lupt<�
decît atunci cînd se va trece peste trupul meu" tiC!.
Pentru a fi scutit de noi surprize şi a da o lecţie celor de la Palat';
mareşalul a decis trimiterea lui Stîrcea pe front. Dar pe ordinul de
mobilizare, prezentat de şeful Casei Militare, regele a scris "Nu aprob"
şi a semnat, cerînd să se transmită conducătorului statului că "mai bine
părăseşte ţara decît să renunţe la imunitatea Casei Regale" 50. Aflînd
de această situaţie, Antonescu a cerut ca regele să-şi facă bagaj ele. Cuhttp://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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rînd însă s-a răzgîndit, înţelegîr:d că "decorul regalităţii" era necesar,
br înlo�u i :ea lui Mihai I
eventual cu Ştefan, fiul Ilenei, sora lui
Carol al II-lea - putea crea frămîntări, pe care nu le dorea, mai ales
Ll acele împrejurări 15. În acelaşi timp, Ion Antonescu a cerut colonc
hllui Codreanu, şeful Casei Militare a regelui, să-1 informeze în scris
despre atitudinea lui Stîrcea. Colonelul s-a conformat, dar regele aflînd
a cerut lui Antonescu să-i înapoieze nota în original. Conducătorul sta
tului i-a satisfăcut dorinţa, făcînd următoarea precizare : "Nota infor
mativă este făcută din ordinul meu", a pus data, 23 februarie 1 943, şi
a semnat. Mihai I a făcut adnotări pe textul lui Codreanu, după care a
conchis : "Colonelul Codreanu nu mai poate rămîne şeful Casei Militare",
a pus data, 27 februarie, şi a semnat �2• Ca urmare a acestui incident,
colonelul Codreanu a trebuit să-şi prezinte demisia. Mihai Antonescu
a încercat, cu acordul lui Ion Antonescu, să-1 plaseze în această funcţie
pe Vasile Grigorcea, care în acel moment era ministrul României în
Italia ; acesta a fost chemat în ţară şi aştepta ordinul de numire, cînd
regele a făcut cunoscut că l-a numit în postul rămas vacant pe 1. Mo,c
sony-Stîrcea. Mareşalul a trebuit să <J.ccepte această numire. În com
pensaţie el a cerut numirea generalului Constantin Sănătescu în funcţia
de mareşal al Curţii Rega l e . Sănătescu era considerat un vechi prieten
al conducătorului statului, conduscoe, în ianuarie 1 94 1 , acţiunea de re
primare a rebeliunii legionare, era cel mai vechi general din armata ro
mână, după Antonescu. Dar alegerea dicatatorului s-a dovedit a avea
cu totul alte rezultate decît scontase el.
Evoluţia situaţiei de pe front, încheierea bătăliei de la Stalingrad
la 3 februarie 1 943, urmată de cea de la Kursk-Orel-Belograd (5 iulie23 august 1 943), marile pierderi suferite de armata română, au ampli
ficat starea de nemulţumire a poporului nostru, hotărîrea sa de luptă
împotriva regimului dictatorial şi pentru salvarea patriei.
Pe fondul intensificării mişcării de rezistenţă, organizată şi condusă
de Partidul Comunist Român, contradicţiile dintre rege şi dictatorul An
tonescu au devenit tot mai acute. Uneori aceste contradicţii porneau
de la aspectele relativ mărunte, de protocol. Astfel, în timpul ceremo
niilor din sala Tronului regele se aşeza pe Tron, regina-mamă alături de
el, pe o treaptă mai jos, iar Ion Antonescu se plasa pe prima treaptă a
Tronului. La ceremonia desfăşurată cu prilejul Anului Nou 1 943, regele
a observat că Antonescu urcase o treaptă, fiind la acelaşi nivel cu re
gina-mamă, drept care a cerut maestrului de ceremonii să-i atragă aten
ţia conducătorului statului să-şi ocupe locul ce i se cuvenea. Antonescu
a trebuit să se conformeze, dar a declarat că fusese jignit şi a pretins
ca Mihai să-i trimită scuze în scris (evident, nu le-a primit niciodată) 5:J.
Un alt moment critic s-a ivit la 10 Mai 1943, cînd maşina dictatorului a
fost direcţionată spre locuinţa acestuia, în timp ce aceea a regelui a
străbătut un culoar creat prin mulţime ; furios, Antonescu a refuzat să
vină la r ecepţia de la Palat, iar explicaţiile ce i s-au dat - potrivit
cărora regele n-a avut nici un rol în dirijarea maşinilor - nu 1-au în
duplecat 54. Multe momente de tensiune au fost generate de faptul oă
Maria Antonescu - soţia dictatorului - o eclipsa, la manifestaţiile ofi-

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

REGIMUL POLITIC DIN ROMANIA (6.09.1940 - 23.08.1944)

2ll

dale, pe regina-mamă : şi-a creat o curte proprie, utiliza aparatul de
propagandă a statului, semna numai cu numele mic, se instalase în frun
tea Comitetului de patronaj . Vizitînd odată împreună - regina-mamă
şi Maria Antonescu - un spital de răniţi, au împărţit fotografii cu
autografe. Văzînd că fotografiile soţiei mareşalului fuseseră semnate cu
numele mic, ambiţioasa regină-mamă a cerut să i se strîngă imediat
pozele rivalei sale şi să-i fie restituite printr-un ofiţer, pentru a le
completa cu numele potrivit rangului (numai membrii familiei regale
aveau calitatea de a semna cu numele mic) 55.
Pe măsură ce criza regimului antonescian se adîncea, iar mişcarea
de rezistenţă a poporului român lua amploare, liderii naţional-ţărănişti
şi naţionali-liberali au început să manifeste o preocupare mai susţinută
pentru realiza1·ea unui acord cu Palatul. Impresionaţi de evenimentele
din Italia, unde la 25 iulie 1 9 4 3 regele Victor Emanuel III îl înlăturase
pe Mussolini, liderii celor două partide au început să ia în calcul posi
bilitatea destituirii lui Antonescu de către regele Mihai. I n ziua de. 22
augud 1943, Muniu şi Brătianu adresau o primă scrisoare lui Mihai,
prin care-i aduceau la cuno'?tinţă memoriul pe care îl înaintaseră lui
Antonescu în urmă cu cîte\·a zile, cerînd retragerea trupelor române de
pe front şi revenirea la un regim democratic, constituţional 56.
Colaborarea dintre monarhie şi partidele "istorice" era impusă de
împrejurări. Regele dorea ca înlăturarea lui Antonescu să aibă o largă
acceptare, în primul rînd din partea principalelor partide burgheze. La
rîndul lor, Maniu şi Brătianu apreciau că o acţiune împotriva lui Anto 
nescu fără consimţămîntul regelui ara riscantă, dacă nu chiar imposi
bilă ; ei aveau în vedere situaţia de fapt în care armata era angren atăt
în război şi numai suveranul - "capul oştirii" - putea ordona o in
cetare a ostilităţilor împotriva Uniunii Sovietice ; de asemenea. prC':o
gativa regală de a numi pc preşedintele Consiliului de Miniştri a ' igura
cadrul legal şi cel mai sigur de înlăturare a dictatorului Antonescu.
Discuţiile purtate de Maniu, C. I. C. Brătianu şi alţi l id e r i n a ţion a l 
ţărăneşti şi naţional-liberali cu regele şi colaboratorii săi au con d u s la
găsirea unei platforme vizînd scoaterea ţării din război. În a c e s t spirit
au fost iniţiate negocieri diplomatice în capitalele ţărilor n E' u t ··e. care
se duceau în numele lui Maniu şi al regelui 57. Es t e de menti o n a t că
Mihai Antonescu, preocupat de găsirea unei soluţii diplom atice ! n cazu l
înfrîngerii Germaniei, foloseau adesea numele regelui ::\ Iihai I .
L a începutul lunii septembrie 1 943 au fost stabilite con ta c t e i n t re
Partidul Gomunist Român şi cercurile Palatului ''' · Pen t!·u a sc ajunge
aici, au trebuit învinse anumite "bariere" ideologice. atit d i n t:·-o parte,
cît şi din cealaltă. Partidul Comunist era un partid republicar: . c-are mi
lita pentru o societate nouă, în care nu era loc pentru monarhie. L a
rîndul ei regalitatea era "prin definiţie" ostilă Partidului Comunist. în
care vedea, pe drept cuvînt, un adversar de temut : orice ascensiune a
comuniştilor constituia o ameninţare potenţială la adresa monarhiei.
C ontextul istoric nu punea însă atît de tranşant problema ostilităţii. ci
mai curînd scotea în relief punctele de contact, dorinţa comună de a în
lătura dictatura lui Antonescu şi a scoate ţara din războiul hitlerist anhttp://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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t isovietic. Discuţiile avute de rege cu Lucreţiu Pătrăşcanu, în cursul
cărora fruntaşul comunist a precizat că problema republicii nu este o
problemă de actualitate pentru partidul din care făcea parte, la ordinea
zilei aflîndu-se obiectivele naţionale fundamentale ale momentului isto
ric, au netezit calea colaborării 59.
În lunile ianuarie-aprilie 1 944 trupele sovietice au întreprin s am
ple acţiuni ofensive, ajungînd la 24 martie pe Nistru, iar la 26 martie
pe cursul superior al Prutului. În a doua jumătate a lunii aprilie Armata
Roşie a pătruns pe teritoriul României ; repetatele încercări de a dez
volta imediat ofensiva au eşuat, astfel că unităţile militare sovietice au
trecut în apărare pe linia Iaşi-Chişinău.
Preocuparea forţelor politice româneşti de a găsi o soluţie de sal
vare a ţării s-au intensificat. Pe această linie se înscrie plecarea lui
Barbu Ştirbey la Cairo, unde, la 1 7 martie, a început negocierile cu
Aliaţii. El s-a prezentat ca emisar al lui Maniu, dar a precizat că "gu
Yernul şi regele, precum şi opoziţia sînt dornici să facă o schimbare a
frontului". Negocierile, prelungite pînă în iunie, nu au dus la nici up
rezultat 60.
La 2 1 martie Maniu si Brătianu au înaintat lui Antonescu un nou
memoriu în care, după înfăţişarea situaţiei critice în care se afla România,
afirmau : "Pentru că în acest moment nimeni nu poate lua răspunderea
situaţiei ce aţi creat, trebuie ca tot d-voastră să arătaţi germanilor că
tnbuie să retrageţi restul trupelor noastre care mai operează în Rusia,
că nu le mai puteţi da concursul militar de pînă acum şi că ţara se gă:
seşte în situaţia de nebeligeranţă. Pe de altă parte să comunicaţi anglo
rusci-americanilor hotărîrea ce aţi luat. Dacă nu puteţi face aceste acte,
nu rămîne decît să arătaţi M.S. Regelui că nu puteţi conduce mai
departe politica ţării şi că trebuie să avizeze la formarea unui nou gu
vern, care să poată îndrepta, cel puţin în parte, situaţiunea în care ne
aflăm şi care să nu expună ţara la noi complicaţiuni" 61. Era prima
dată cînd partidele "istorice" cereau atît de categoric lui Antonescu să
scoată ţara din război sau să prezinte demisia regelui Mihai I. La 6 apri
lie C. I. C. Brătianu trimitea un alt memoriu, prin care cerea lui Anto
nescu să intre în tratative de armistiţiu cu Naţiunile Unite, şi "dacă nu
o puteţi face, să cereţi M.S. Regelui să facă un guvern de generali care
să caute să salveze ceea ce se mai poate" 62 •
'Î n acele zile de cumpănă, Antonescu n-a considerat util să se adre
seze regelui, pe care-I considera un copil, fără maturitate politică, dar
i-a cerut lui Maniu să-şi asume răspunderea, ceea ce liderul naţional
ţărănist a refuzat 63.
Î n timp ce conducătorii partidelor "istorice" puneau accentul pe ac
ţiunile diplomatice, Gheorghe Tătărescu a propus regelui, la 25 martie
1 944, convocarea unui "Consiliu de Coroană" pentru a "cerceta întreaga
situaţie a României şi a hotărî ieşirea ţării noastre din război" 64. În
cadrul discuţiilor avute cu monarhul şi cu emisarii lui, Tătărescu s-a
pronunţat pentru un "guvern al păcii", care s ă încheie armistiţiu! cu
Naţiunile Unite 65 .
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Este meritul istoric al Partidului Comunist că a oferit o perspetc
tivă clară şi mijloace adecvate de luptă, că a conceput eliberarea patriei
ca o acţiune a întregului popor român, a tuturor forţelor democratice,
patriotice şi antifasciste. Pe linia coalizării acestor forţe, în aprilie-mai
1944 s-au făcut paşi decisivi : realizarea Frontului Unic Muncitoresc
(prin colaborarea Partidului Comunist cu Partidul Social-Democrat), a
Coaliţiei Naţional-Democratice (prin realizarea acordului dintre parti
dele muncitoreşti, gruparea liberă a lui Gh. Tătărescu şi cea a Parti
dului Naţionalist-Democrat).
La Palat continuau să fie elaborate planuri, unele de-a dreptul fan
teziste, cum a fost acela ca regele să plece singur la Moscova cu avionul
-şi să trateze încheierea păcii direct cu I. V. Stalin 66. S-a avut în ve
dere şi varianta trimiterii unui general (Dombrovski sau Aldea) în ca
pitala sovietică pentru a negocia armistiţiu!, dar măsurile de pază a
frontierelor luate de Antonescu şi întîrzierea răspunsului guvernului
de la Moscova au făcut ca aceste planuri să nu se poată realiza 67• A
existat şi ideea ca regele să se declare prizon ier, iar Maniu să plece în
no;·dul Moldovei şi să formeze acolo un nou guvern ; o variantă "îmbu
nătăţită" prevedea ca regele şi alţi fruntaşi politici să plece în nordul
Moldovei unde să se constituie un guvern antihitlerist cu sprijinul ar
matei 68.
Contactul strîns cu P.C.R. avea să limpezească cercurile Palatului
asupra căilor şi modalităţilor de acţiune, pornind de la folosirea acelui
uriaş izvor de energie şi forţă care a fost dintotdeauna poporul român.
Numirea, la 1 aprilie 1944, a generalului C. Sănătescu, şeful Casei
Militare Regale, şi în funcţia de mareşal al Palatului 69, a asigurat o mai
mare eficacitate acţiunilor desfăşurate de forţele ostile dictaturii şi răz
boiului antisovietic. Sănătescu a fost, de la început, adeptul colaborării
cu toate forţele democratice, antidictatoriale şi antihitleriste, inclusiv
cu Partidul Comunist. Decisivă a -fost întîlnirea din noaptea de 1 41 1 5
iunie 1944, l a care au participat reprezentanţi ai P.C.R. (L. Pătrăşcanu,
Emil Bodnăraş), ai armatei şi ai Palatului (gen . Gheorghe l\Iihail, ger:.
C. Sănătescu, col . D . Dămăceanu, I. Mocsony-Stîrcea, l\lircea Ioaniţiu),
precum şi Grigore Niculescu-Buzeşti, colaborator apropiat al lui Maniu.
Cu acel prilej reprezentanţii Palatului au susţinut "plar:ul Gigurtu" , po
trivit căruia regele urma să-I demită pe Antonescu, iar Ion Gigurtu să
constituie un guvern fil ogerman, după care, într-o nouă etapă, să se
obţină acordul Berlinului pentru ieşirea României din război. Delegaţii
P.C.R. au arătat că planul avea un caracter a\·enturi st. întrucît Hitler
nu-şi putea da avizul pentru ieşirea României din război, iar rezultatul
putea fi ocuparea ţării noastre de către trupele celui de al treilea Reich 70.
După vii discuţii, s-a aprobat planul Partidului Comunist vizînd răs
turnarea prin forţă a dictaturii antonesciene, şi s-a constituit Comitetul
Militar, format din gen. Gh. Mihail, gen. C. Vasiliu-Răşcanu şi col
D. Dămăceanu 71. La 15 iunie C. Sănătescu a comunicat Partidului Co
munist acordul regelui faţă de î:�1lăturarea prin forţă a lui Antonescu.
Cîteva zile mai tîrziu, la 20 iunie 1 944, a fost semnat acordul de
,constituire a Blocului Naţional-Democrat (alcătuit din Partidul Comu.
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nist, Partidul Social-Democrat, Partidul Naţional-Ţărănescu şi Partidul
�aţional-Liberal), care finaliza, în fond, procesul iniţiat de P.C.R. încă
din 1 9 4 1 , vizînd coalizarea tuturor forţelor democratice, antifasciste şi
antihitleriste din ţară.
După 20 iunie au avut loc la Palat mai multe întîlniri conspirative
între reprezentanţii Blocului Naţional-Democratic şi cei ai Palatului în
vederea stabilirii modalităţilor concrete privind scoaterea României din
război, înlăturarea dictaturii antonesciene şi măsurile de adoptat în pe
rioada imediat următoare. Aşa cum era firesc, o importanţă deosebită a
fost acordată formării noului guvern. Partidul Comunist a propus un
guvern politic, prezidat de Maniu, dar preşedintele Partidului Naţional
Ţărănesc a refuzat, pledînd pentru un guvern de militari, sub motiv
că problemele ce stăteau în faţa României erau în primul rînd de na
tură militară, nu politică. Regele, care dorea ca actul înlăturării lui
Antonescu să aibă o bază politică largă, s-a raliat punctului de vedere
susţinut de Lucreţiu Pătrăşcanu. Într-una din şedinţe, după ce suveranul
a pledat în favoarea unui guvern politic, Pătrăşcanu l-a felicitat, de
clarîndu-i : "Aţi vorbit de-a dreptul ca un comunist, daţi-mi voie să vă
strîng mîna" i2 .
Văzînd atitudinea lui Maniu, secondat de Brătianu, partidele mun
citoreşti, precum şi regele, au luat în considerare formula unui guvern
de militari, care să poarte girul Blocului Naţional-Democrat, formulă
acceptată şi susţinută de liderii naţional-ţărănişti şi naţional-liberali . În
cadrul repetatelor discuţii reprezf'ntanţii Blocului Naţional-Democratic
şi cei ai Palatului au căzut de acord asupra conţinutului principal elor
documente ce urmau să fie difuzate imediat după înlăturarea dictaturii
antonesciene. A existat un adevărat spirit constructiv, întrucît se acţiona
în conformitate cu prevederile Declaraţiei din 20 iunie 1 944. Semnifi
cativ este că proiectul proclamaţiei regale a fost redactat de Lucreţiu
Pătrăşcanu şi "acceptat în întregime, după oarecari discuţii" i:l de re
prezentanţii Palatului şi ai partidelor "istorice".
La solicitarea regelui, şi de comun acord cu Comitetul Militar, ge
neralul C. Sănătescu s-a deplasat pe linia frontului, unde a discutat cu
mai mulţi comandanţi, sondîndu-i în legătură cu înlăturaL·ea lui Anto
nescu. Rezultatele au fost deosebit de încurajatoare, cei chestionaţi d ecla
rîndu-se gata să participe la această acţiune.
În cadrul consfătuirii din noaptea de 27/28 iulie - la care au par•
ticipat L. Pătrăşcanu, E . Bodnăraş, C. Sănătescu, C. Vasiliu-Răşcanu,
D. Dămăceanu şi Gr. Niculescu-Buzeşti - s-a hotărît ca acţiunea de
înlăturare a lui Antonescu să se desfăşoare la 15 august. Ulterior, în
şedinţa din 9/10 august - la care au participat aceleaşi persoane, plus
Mircea Ioaniţiu şi gen. C. Anton - la insistenţele lui Gr. Niculescu
Buzeşti (colaborator apropiat al lui Maniu şi al regelui) s-a decis amî
narea acţiunii cu două săptămîni ; pe această bază, la 1 1 august regele
a acceptat ziua de 26 august ca moment al arestării lui Antonescu 7r. .
Declanşarea ofensivei sovietice pe linia Iaşi-Chişinău la 20 august
şi activitatea concretă desfăşurată de Antonescu au determinat o reeva
luare a problemelor convenite, mai ales sub raportul declanşării acţihttp://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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unii forţelor patriotice. Deoarece în consfătuirile avute s-a ajuns la con
cluzia că cea mai bună soluţie era arestarea dictatorului la Palatul regal
elin Bucureşti, au fost luate măsuri speciale : sporirea capacităţii de luptă
a batalionului de gardă, introcl'-!Cerea în garajul Palatului a două plu
toar.e de tancuri, gata de intervenţie în cazul unei acţiuni hitleriste,
pregătirea unei echipe de rezervă formată din militari aparţinînd gărzii
Palatului cu misiunea de a-l aresta pe A:1tonescu, în eventualitatea că
c e a principală (pregătită de Pal'iiclul Comunist) nu ar putea intra în
Palat.
In seara zilei de 20 august, regele a venit de la Sinaia la Bucureşti,
unde a participat la o nouă consfătuire secretă, împreună cu Maniu,
Brătianu, Titel-Petrescu, Pătrăşcanu, Gr. Niculescu-Buzeşti, C. Sănă
tescu, Aurel Aldca, D. Dămăceanu, 1\!Iocsony-Stîrcea, col. Emilian Io
n escu. S-a discutat "situaţia legată de plecarea lui Antonescu pe front" 15.
In noaptea următoare, 2 1 /22august, s-a desfăşurat o nouă consfătuire, la
care
au par·tici pat cei menţionaţi mai sus, minus Maniu, Brătianu şi
Titel-Petrescu, plus gen. Anton şi comandorul Udriţki ; cu acest prilej
s-a reconfirmat data de 26 august pentru arestarea lui Antonescu, 'dar
nu a fo�t exclusă posibilitatea
devansării acţiunii, optîndu-se pentru 2 4
august 16.
Aflat pe front, Antonescu a dat ordin la 22 august ca trupele ro
mâne să se retragă pe linia fortificată Focşani-Nămoloasa-Brăila pen
t.ru a opri înaintarea armatei sovietice. In concepţia lui, stabilizarea
frontului în Moldova trebuia să constituie un "atu" pentru negocierea
rii semnarea armistiţiului 77.
În noaptea de 22/23 august a avut loc ultima consfătuire conspirativă
a reprezentanţilor Palatului şi Blocului Naţional-Democratic. S-a con
venit ca acţiunea de înlăturare a dictatorului să aibă loc "cît mai cu
rînd", ceea ce însemr.a reconfirmarea datei de 26 august, cu posibilita
tea unei devamări de două zile, în funcţie de programul mareşalului,
ale cărui deplasări trebuiau supravegheate în continuare cu toată aten
-ţia 78.
Antonescu a revenit de pe front în seara zilei de 22 august, cînd
a avut discuţii cu Clodius, informîndu-1 de hotărîrea de a încheia armis
tiţiu!, precum şi cu Ion Mihalache 79• A doua zi dimineaţă, Ibn Anto
nescu a prezidat o şedinţă a Consiliului de Miniştri, în cadrul căreia a
anunţat că va pleca spre seară pe linia frontului. In jurul orei 1 0 ,30 el
l-a însărcinat pe colonelul Radu Davidescu, şeful Cabinetului Militar
al mareşalului, să telefoneze la Palat spre a cere audienţă la ora 16 ;
peste cîteva minute, Mihai Antonescu a cerut şi el audienţă pentru
ora 1 5,30 80.

După ce Antonescu s-a anunţat în audienţă, regele, împreună cu
Sănătescu, Aldea, Gr. Niculescu-Buzeşti, Mocsony-Stîrcea şi Mircea Ioa
niţiu au discutat atitudinea ce trebuia adoptată. Întrucît nu ştiau moti
vul audienţei, s-a convenit ca în cazul în care mareşalul ar comunica
hotărîrea de a încheia armistiţiu!, regele să se declare de acord ; dacă
Antonescu ar anunţa intenţia de a continua războiul alături de Germania
sau ar cere încuviinţarea prealabilă a hitleriştilor, atunci să fie demis
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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Dincolo de prerogativele constituţionale, de aspectele formal-legis
lative, care-şi au desigur semnificaţia lor, actul regelui de la 23 augu�t
1944 se afla în consens cu aspiraţiile poporului român, cu voinţa sa
hotărîtă de a-şi salva patria, de a-şi făuri propriul său destin. în această
perspectivă, actul de la 23 August 1944 se înscrie în istoria milenară, a
poporului nostru ca un eveniment crucial, care a deschis o nouă eră în
evoluţia naţiunii române.
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87 Nicolae Ceauşescu, România pe drumul construirii societăţii socialiste mul
tilateral dezvoltate, voi. 4, Bucureşti, Edit. Po li ti că , 1970 , p. 187 .
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SUR LE REGIME POLITlQUE EN ROUMANIE DANS LA PERIODE
6 SEPTEMBRE 1 940
23 AOUT 1944
-

- Resume Le reg1me politique en Roumanie a c.onnu, 'qans la periode 6 septembre 1 S40·
23 Aoil.t 1944, une importante evolution determinee par le rapport des forces
politiques internes et par la situation internationale, d'abord par l'evolution des
evenements militaires. Composante mineure du regime politique d ans la p2riode
d'apres . 6 septembre 1940, eclipsee par le di ctateur Ion A;1tones-�u. la monarch : e a

manque d'initiatives et d'efficience jusqu'a la fin de 1 94 2 Graduellement, au fur
et a mesure qt:e le mouvement de rcsistance dirige par le Parti Communiste Rou
main devenait de plus en plus etendu, on enregistre une activite augmentt?e 'c�s
.

cercles d'autor du roi, de la monarchie en tant qu'institution. ues divergences
entre la monarchie et la dictature deviennent publiques et de plus en plus ai gues.
1
D'autre part, a la suite des liaisons en:re la monarchie et les ]Xlrtis poli�iques de

l'opposition, y compris le Parti Comuniste Roumain, qui detenait le râle decisif,
on passe a l'elaboration d'un plan qui avait c,omme but la supprimation d u re

gime dictatorial, �'e1imination du pays de la guerre antisovietiquc, l a lut1:e 'd�
l'armee roumaine contre l'Allemagne hitleriste, le reto12r a un regime democrati

que. L'acte historique de :23 Aoil.t 1944 marque le d e cl e n ch ement de la revolution
de liberation sociale et nationale, antifasciste et antiimperialiste. qui a ouvert une·
nouvelle ere dans l'histoire du peuple roumain.
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ZUGRAVI MOLDOVENI DIN SECOLUL
AL XVIII-LEA. PICTURA PE L'EMN
DIN JUDEŢUL NEAMŢ
de MARINA ILEANA SABADOS

Pictura sec. al XVIII-leu, aşteptîndu-şi cu modestie rîndul în acţi
unea de cercetare ştiinţifică a istoriei artei medievale româneşti, a dez
văluit, în urma unor studii de specialitate recente, aspecte interesante,
în stare să înlătu:·e prejudecata conform căreia, pe parcursul acestui
veac pictura suferise declinul de la artă la simplu meşteşug.
Arta cultă de tradiţie post-bizantină înregistrează într-adevăr, la
sfîrşitul sec. al XVII -lea o diminuare substanţială a normativelor sale
estetice 1. Această scădere va fi compensată însă, de creşterea gradului
de receptivitate faţă de elemen tul popular, fenomen cultural ce cores
punde pe plan sorial procesului de emancipare a păturilor mici şi mij 
locii 2. C a urmare, se înregistrează u n lent proces de laicizare a artei�
cu evidente accente de rusticiza t·c spre sfîrşitul sec. al XVIII-lea 3. Se
pregătesc astfel, restructurările spiritual-artistice ce vor caracteriza cul
tura sec. al XIX-lea.
Mutaţiile survenite în mentalitatea artistică a veacului se vor fa;ce
simţite şi în modul de manifestare a personalităţii creatoare, în noua
accepţie dată statutului de artist. Astfel, dacă în secolele anterioare,
semnarea unei icoane constituie un c\·eniment destul de rar întîl�it,
în veacul al XVIII-lea lucrările semnate se îr.. m ulţesc, oferindu-se astfel
posibilitatea de a se studia creaţia maistică a unui zugrav, dintr-o pe:r
spectivă r1;ai amplă. Se înregistrează aşadar, o modificare a st atutului
de zugrav-artist, o conştientizare în germene, a actului creator, ceea ce
va avea ca urmare, spre sfîrşitul sec. al XVIII-lea, dar mai ales în
secolul al XIX-lea, constituirea primelor forme de ,-iaţă artistică orga
nizată : breslele de zugravi 4_
O impo;·tantă realizare a veacului XVIII o constituie intensiîicarea
circulaţiei zugravilor români din cele trei prO\·ir.. cii istorice, aceasta
contribuind încă o dată, la unitatea spiritual� a culturii româneşti. Se
înregistrează prezenţa zugra,·ilor brîncoYcni în Transilvania, influenţa
acestora resimţindu-se aici pînă spre jumăiatea sE'colului . Zugravi :-nol
doveni - după cum Ya fi cazul şi în st'-l.diul nostru - învaţă arta pic
turii la şcoala brîncoYenească, purtînd cu ei la i ntoarcere influenţa preg
nantă a acestei şcoli. Iar din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea,
zugravi populari din Transilvania se refugiază împreună cu sate întregi
de ţărani în lVIoldova, ca urmare a p:·esiunilor crescînde exercitate de
stăpînirea austriacă asupra populaţiei de naţionalitate română care inhttp://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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lupta pentru cîştigarea drepturilor egale cu celelalte naţiuni
conlocuitoare din Transilvania.
În acţiur: ea ele evidenţă a patrimoniului de icoane din judeţul
Neamţ, am identificat o serie de zugravi moldoveni dintre care vom
prezenta în continuare pe Ursul, loasaf şi Nifon, Teodor şi Constantin.
Ucenic al tipografului şi omului de cultură care a fo�t Mitmfan,
stareţ al mănăstirii Bisericani, apoi episcop de Huşi şi Buzău, URSUL
şi-a ll''mat protectorul în Ţara Român ească , integrîndu-se climatului
artistic patror:at ele domnitorul Constantin Brîncoveanu. Este neîndoiel
nic faptul că Ursul a cunoscut în această epocă cele mai reprezentative
opere realizate de meşterii şcolii brîncoveneşti de pictură, indiferent că
este vorba de mar·ile ansamblul'i dl' pictură murală de la Hurez, Tîrgo
vişte, Polov�'agi etc., ori de icoane .
Acestei perioade elin fo r:maţia a rtistică a zugravului Ursul, îi apar
ţin icoanele împărăteşti descoperite la bberica "Adormirea Maicii Dom
nului" din satul Verşeşti, judeţul Neamţ, datate 1707 şi comandate pen
tru biserica de el ctitorită, de voievodul Mihai Racoviţă. Semnate îm
preună cu un alt zugrav - asociat, probabil - pe nume David, icoanele
de la Verşeşti sînt marcate de influenţa brîr:covenească, atît sub aspec
tul iconografie, cît şi stilistic : relativa înclinaţie spre naraţiune, repre
zentarea lui Isus Hristos şi a Maicii Domnului cu Pruncul pe tronuri
bogat ornamentate în stil baroc, modelaje accentuînd tonurile de brun
la figuri, varietate cromatică ce contrastează cu sobrietatea coloristică
a icoanelor moldoveneşti.
Un al doilea reper al e\·oluţiei artistice a zugravului Ursul îl con
stituie tîmpla şi icoanele de la schitul Pocrov, al mănăstirii Neamţ,
schit fondat în anul 1706 de călugărul Pahomie, viitor episcop de Ro
man. Acest Pahomie va ridica în 1 7 1 4 în incinta schitului, biserica "Aco
perămîntul Maicii Domnului" pe care o va înzestra cu tîmplă şi icoane,
lucrare pentru care chiamă pe Ursul, însoţit de David. Este momentul
în care, credem, Ursul se întoarce definitiv din Ţara Românească unde
Constantin Brîncoveanu nu mai domnea.
Pictura tîmplei şi a celorlalte icoane de la Pocrov dovedeşte că lec
ţia şcolii brîncoveneşti era proa�pătă în memoria zugravului moldovean.
Icoana împărătească "Maica Domnului cu Pruncul pe tron, flancată de
doi îr.geri" reia tiparul iconografie muntenesc, chiar dacă tro
nul nu mai prezintă acea amploare decorativă barocă. De asemenea,
reîntîlnim tipul de modelaj în tonuri de brun, ceea ce determină um
brele accentuate şi contrastante faţă de petele luminoase din vecinătate.
Cromatica vie, bogată în tonuri de ocru, alb, galben , roşu vermillon
dar şi albastru, verde, negru, aminteşte de varietatea coloristică a piC'
turii brîncoveneşti.
O notă caracteristică picturii de la Pocrov în ceea ce priveşte aspec
tul iconografie, aduc icoanele împărăteşti "Soborul marilor părinţi pust
nici" şi "Acoperămîntul Maicii Domnului", icoana de hram. Este
neîndoielnic faptul că în aceste două cazuri Ursul a trebuit să
răspundă exigenţelor comanditarului, episcopul Pahomie care călătorise
în Rusia, la lavra Pecerska din Kiev şi adusese cu sine, la întoarcere,
ten '< i ficase
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nu numai un mod de gîndire monahal împrumutat, dar şi amintirea
unor exemplare de pictură specifice universului arti�tic medieval rus.esc.
Ambele teme sînt străine repertoriului iconografie românesc. Mai mult
chiar, ca pentru a sublinia locul de obîrşie al inspiraţiei, în icoana "Aco
perămîntul Maicii Domnului" care, de altfel, respectă formula compo
ziţională statuată în secolul al XVI-lea de podliniki moscoviţi. Ursul
pictează în fundal arhitecturi tipic ruseşti.
Pe lîngă icoanele tîmplei, Ursul a mai pictat la Pocrov două icoane
mari, "Iisus Pantocrator" şi "Hodighitria", pentru pronaos, şi o icoană
de procesiune "Maica Domnului cu Pruncul". Dacă cele două icoane
destinate pronaosului sînt preluări cuminţi ale unor tipuri iconogra
fice tradiţionale în Moldova, care vor fi dezvoltate în grupul de
icoane de la Crăieşti, peste 5 ani, icoana mare de procesiune constituie
o realizare artistică de excepţie. Trăsăturile îndulcite ale figurii Mariei,
cu zîmbetul delicat, imperceptibil, reprezintă o inovaţie de ordin icono
grafie ce anunţă o tipologie modernă, în spiritul secolului al XVIII-lea.
Icoanele de la Pocrov anunţau deja reîntoarcerea zugravului şcolit
în Ţara Românească, la matricea spirituală moldovenească ce va do-:
mina în cazul grupului de icoane împărăteşti descoperite la biserica
"Cuvioasa Paraschiva" din satul Crăieşti, judeţul Neamţ, icoane nesem
nate, datate în anii 1 7 1 8- 1 7 1 9 . Se remarcă în urma analizei lor sti
listice, preluarea tipurilor iconografice tradiţionale şi a modalităţilor sti
listice practicate de şcoala moldovenească în epoca sa de maturitate,
secolul al XVI-lea : sensul monumental al siluetelor care inlocuieste
de
·
taliu! barocizant din faza brîncovenească, cromatica potolită, în sensul
folosirii unui număr restrîns de tonuri sobre.
O problemă mai puţin elucidată în studiul creaţiei lui Ursu, o con
stituie colaborarea sa cu David. Ce aparţine lui Ursu şi care este con
tribuţia lui David ? În virtutea faptului că întotdeauna cînd semnează
amîndoi Ursul este cel dintîi, că există cazul în care Ursul să-şi sem
neze singur o lucrare (icoana de hram de la Pocrov) sau că semnătura
sa minusculă se află pe sabia sfîntului Gheorghe, după moda zugravilor
brîncoveni 5 (icoana "Sfîntul Gheorghe omorînd balaurul" de la Verşeşti),
în timp ce David nu apare nicicînd semnat singur, considerăm că Ursul
era principalul pictor şi deci lui îi aparţine concepţia, în timp ce Cavid
rămîne pe planul secund, ca executor al acestei concepţ:i.
Mult mai puţine date deţinem despre creaţia zugravilor IOASAF
şi NIFON care semnează două icoane de procesiune comandate de epis
copul de Roman, Ioanichie, în a nu l 1 76 2 . Lucrările sînt semnificative
pentru fenomenul artistic petrecut în �ecolul al XVIII-lea, în c2drul
căruia se fac simţite două tendinţe : prima se referă la perpetuarea tra
diţiei artei culte în formule î n g h eţate. academiste, cea de-a doua ilus
trează o concepţie mai liberă, mai puţin com-enţională în limitele com
poziţiei tradiţionale.
Cele două icoane, provenind de la biserica "Sfîntul Dumitru" din
Crăcăoani, judeţul Neamţ şi aflate în prezent în depozitul judeţean de
concentrare de la mănăstirea Secu, reprezintă, una, pe "Iisus Pantocra
tor" înconjurat de 18 praznice împărăteşti, cealaltă, pe "Maica Domnuhttp://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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lui cu Pruncul" înconjurată de cele 24 de scene inspirate din "Acatistul
l\Iaicii Domnului ((.
Ambc!r� icoane sînt concepute în cadrul aceleiaşi trame compoziţio
nale : scenă centrală în cimp adîncit, mici scene laterale, dreptunghiur
Iare, dispuse pe o "ramă(' reliefată. Este posibil ca zugravii icoanelor
de la Crăcăoani să fi avut ca model o icoană grecească din epocă, poate
chi ar pe cea aflată azi în iconostasul bisericii mănăstirii Golia, din Iaşi,
datată J 754. Asen:.ănarea dintre icoanele lui Ioasaf şi Nifon, şi icoana
de la G'Jlia, nu se opreşte la trama compoziţională, ea avansînd în deta
liu, pînă la soluţia dispunerii scenelor laterale sub arcade simple sau
trilobate. Mai m�1lt chiar, scena centrală pare să împrumute somptuozi
tatca şi monumentalitatea barocă, în spirit "academist" a icoanei gre
ce�ti ele la Golia.
Cu totul alt spirit arborează pictura scenelor marginale. Concepute
întl·-o wa:1ieră liberă, neconvenţională, ele demonstrează o a doua mînă
de artist. l\IodalităWe plo.stice se apropie de arta miniaturii. Zugravu�
îşi permite licenţe faţă de enninii, în gustul epocii pentru re�litate şi
naraţiune (scena "Arăt:1tu-s-a făptur� noauă" din "Acatistul Maicii Dom
nului'"). Se încearcă interesante rezolvări compoziţionale : compoziţii
asimetrice deschise, favorizînd exteriorizarea stării de spirit respective
("Cina cea de tain[t",. "Spălarea picioarelor") în pofida folosirii incorecte
a perspectivei ce contrastează cu exactitatea desenului din scena cen
trală ; compoziţii construite din curbe ce crează o melodicitate depre
sivă ("Coborîrea de pe cruce") . Două experienţe artistice diferite se
descifrează şi în folosirea elementelor de limbaj plastic : drapajele co
rect executate, perfecţiunea rece a modelajelor fizionomice, repertoriul
de motive baroce reproduse cu exactitate în cazul trenurilor - din
scenele centrale - se opun model.ajelor sumare atît în cazul drapajelor
cît şi a trăsăturilor fizionomice - ca să nu mai amintim de inconsec
venta şi stîngacea folosire a perspectivei - din scenele marginale.
Probabil Ioasaf, care s-a semnat primul, este realizatorul scenelor
centrale de o importanţă programată, iar Nifon, mai curînd miniaturist
· decît zugrav de icoane, să fi pictat scenele laterale.
In încheiere vom aminti doi zugravi dintr-o categorie care va cîş
tiga importanţă spre sfîrşitul secolului al XVIII-lea : zugravii "populari",
impropriu numiţi astfel, căci ei respectă regulile stricte ale unei bresle
cu tradiţii vechi - pictorii de icoane - simplificînd erminia şi stilul
la nivelul posibilităţilor lor, în virtutea unei circulaţii restrînse.
Cei doi zugravi pe care îi prezentăm se numesc Teodor şi Constan
tin şi au lucrat la sfîrşitul secolului al XVIII-lea şi începutul celui
următor. Ambii pictează catapetesme întregi în satele din ţinutul Neam
ţului. TEODOR, presupunem, era venit din Transilvania, căci stilul său
aminteşte pe cel al zugravilor de dincolo de Carpaţi şi apoi, lucrările
semnate de el provin din locuri unde s-au retras ardeleni în veacul al
XVIII-lea, precum : Izvorul Muntelui lîngă Bicaz, sau Grinţieş. Icoanele
de la Izvorul Muntelui, "Iisus Pantocrator" - arborînd o severitate
evidentă - şi "Maica Domnului cu Pruncul", sînt semnate cu iniţială :
"De T. Zug". Epitaful de la Grinţieşul Mare este semnat şi datat, ofehttp://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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rind posibilitatea atribuirii şi a icoanelor menţionate anterior şi pe cele
ale tîmplei din biserica de lemn ele la Grinţeşul Mare : "Teodor Zu
grav" 1 794.
Cel de-al doilea zugrav popular, CONSTANTIN, era cu siguranţă
moldovean şi putem presupune că era nemţean, datorită frecvenţei ri
dicate a lucrărilor executate de el în acest ţinut : catapetesme întregi
pictate la Almaş, Dumbrava Deal, Hîrţeşti, Groşi, Conţeşti, Homiceni,
pomelnice, cruci de alt&r. icoane disparate şi alte piese răspîndite pe
teritol'iul judeţului. Niciuna dintre lucrări nu este semnată, cu excepţia
epitafului de la Făurei, datat 1 795 şi semnat Constantin Zugrav", pe
baza căruia s-a putut face atribuil·ea celorlalte piese.
Mai puţin în cazul lui Teodor al cărui stil prezintă o oarecare notă
de amteritate, dar mai ales în cazul picturii lui Constantin, se poate
vorbi d e sp re prcdomb .anţa dccorativului în stilul zugravilor popula�·i
care, o dată intraţi în specificul meseriei, lucrează fără variaţie, după
aceleaşi şnbloane compoziţionale şi stilistice. Constantin, spre exemplu,
a cărui pictl!ră emană un indicibil farmec ce-l in dividualizează cu mare
uşurinţă, :fă::îr.. du-1 imediat rccognoscibil, foloseşte exact acelaşi şablon
în compunerea scenelor (ex. "Naşterea Maicii Domnului") indife
rent că este vorba de�pre iconostasul de la Conţeşti, de cel de la
Hîrţeşti sau Almaş. Pictînd cu o intuiţie artistică sigură în ceea ce pri
veşte co�npoziţiile cromatice, el arborează un decorativism ce se referă
atît la compoziţia generală dt şi la detaliu, demonstrînd în acest fel
un talent nativ care nu-şi crează probleme de evoluţie artistică.
Se poate spune că în c.cest moment arta icoanei a decăzut în sfera
meşteşugului, clar aceasta numai dacă se face abstracţie de pers i stenţa
bunului simţ cu·tistic tradiţional, apt să dea naştere unui univers i ma
gistic de o savoare cu totul aparte.
Desigur, noile �tructuri artistice ale veacului următor nu-;) v o r
afla germenii în arta zugravului popular. Dar de vor :fi purtătoare in
conştiente ale unor experienţe artistice anterioare care inglobează orice
formă conturată în contextul artisti c al secolului al XVI I I -lea.
N O T E

1 Ana Dobjansc:hi, Icoanele l u i Radu Diaconu Zugrav, in "Revista muzeelor
şi monumentelor", nr. 1/1975, p. 52.
2 Vasile Drăguţ, Arta românească, voi. I . Bucureşti. 1 �'82, p . 457.
3 Ibidem.

4 Ana Dobjanschi, op. cit., p. 52.
5 Cf. Anca Vasiliu, Pictura murală brîncovenească. Context cultural şi tră
sături stilistice (1), in "Studii şi Cercetări 'de Istoria Artei " seria "Artă Plastică", .
1982, p. 21.
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PEINTRES DE LA MOLDAVIE PENDANT LE XVIILI-e SIECLE.
PEINTURE SUR BOIS DU DEPARTEMENT DE NEAMŢ
-

Re

sume

-

En presentant les cinq peintres - Ursul, Ioasaf et Nifon, Teodor et Constan
tin - on analyse le phenomene at·tistique de la peinture 1sur bois, tel qu'il est
represente en Moldavie pendant le XVILI-e siecle. On peut distinguer deux ten
d :-.:<ces : la persistance des formes traditionnelles de l'art post-byzantin et la ten
dance de laiciser la peinture d'ic6ne.
Le peintre Ursul, originaire de la Moldavie a fait son apprentissage en Vala
c ll i e pendant l'epoque du princ.e Constantin Brîncoveanu. Les ic6nes qu'il a pein
tes a Verşeşti, Pocrov et Crăieşti , mettent en evidence cet influence, mais elles
gm�dent aussi le filon traditionnel de la peinture medi evale de la Moldavie.
Ioasaf et Nifon, maîtres des ic6nes "Jesus Pantocrator" et "La Vierge avec
l'Enfant", entourees par des scenes naratives, de 1 762, provenant de l'eglise "Saint
Demetre" de Criic,ăoani, s'inspirent d'un mdd�le greque auquel ils adaptent les
caracteres styli stiques de l'ecole moldave.
Teodor et Constantin sant des peintres paysans, le premier d'origine tran
sylvane, le deuxieme, originaire, probablement, meme de la region de Neamţ. Les
ic6nes et les iconostases qu'ils ont peints il la fin du XVIII-e siecle et au debut
du siecle suivant, mettent en evi'd.ence une typologie artistique a part, carac,terisee
par l'application Yers la simplifi cation de l'iconographie et du style post-byzantin,
d'autant que par la predominance de !'aspect decoratif dans la composition.

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

REPERTORIUL ŞI RASPINDIREA
CĂRŢILOR ROMANEŞTI IEŞITE
DIN TIPARNITA DE LA NEAMT
(în judeţul Neamţ)
'

'

de EMIL NICOLAE-NADLER

Cînd se vorbeşte despre primele cărţi ieşite din tiparniţa Mănăstirii
Neamţ nu poate fi trecut cu \·ederea faptul că ele au apărut sub îndru
marea şi cu sprijinul d irect al Mitropolitului Veniamin Costachi. Între
anii 1 808 şi 1 8 1 2 el S L' retrăsese aici, în scaunul mitropolitan din Iaşi
fiind preferat Gavriil Bănulescu. Dar Veniamin Costachi a vegheat asu
pra tiparniţei de la ::\ eelmţ de mai înainte 1 • Prima carte:> care poartă pe pa
gina de titlu imprimat numc:>le Mănăstirii Neamţ este Vieţile sfinţilor
din luna lui septem b rie ( 1 807). Din prefaţa lui Veniamin însă, rezultă
că ea a fost tipărită ele fapt la Iaşi, elin motive economice. Deci, abia
din lun a octombrie \ "ieţile . . . se vor tipări la Neamţ. Dar, în principiu,
ar:ul primei tipărituri rămîne tot 1 807, dacă reţinem că N. Iorga men
ţionează o Pso l t i re in� primată atunci la Mănăstirea Neamţ 2, carte pe care
însă nu a rr.al. \·ăzut-o nimen i. În consecinţă, cea dintîi tipăritură cunos
cută rămîne H î n d u i a l a de cum se cuvine a citi cei doisprezece psalmi
deosebi ( 1 808). iar ultima, pentru secolul al XIX-lea, va fi Ciasoslovul
din 1 8 74.
Din refc r i r:ţele parcurse 3, cît şi din investigaţiile făcute în depo
zitele de carte wche românească (biblioteci, parohii, mănăstiri, colecţii
particulare etc.) rezultă că, în total, între 1 80 8 şi 1 830, la Neamţ au
fost imprimate un număr de 51 ele titluri (nu am inclus între ele Psal
tirea din 1 807, semnalată ele N. Iorga, din pricina procentului mare ele
relativitatc:> pe care îl conţine informaţia, şi nici Voroava de tîlcuire a
Sf- Apostoli, din 1 8 1 1 , semnalată şi ea cu rezerve de B.R.V. ; am reţi
nut totuşi aceste titluri în repertoriul general al cărţilor ieşite din această
tiparniţă). Dacă vom încerca să urmărim producţia anuală de carte, în
perioada menţionată, ajungem la următorul rezultat (Tabelul nr. 1 ) .
Aşadar c u excepţia a doi ani ( 1 808 ş i 1 824), cînd tiparniţa a produs doar
cîte un titlu, media se ridică la trei titluri pe an, o singură dată depă
şind limita superioară de patru titluri pe an (în 1 8 30, cinci titluri). Ca
să avem un termen de comparaţie, să amintim faptul că tipografia mi
tropolitană din Iaşi ajunsese să producă şi 1 1 titluri pc an (în 1 820),
media ei înscriindu-se între 6 şi 7 titluri anual. În schimb la Neamţ se
înregistrează chiar patru ani "orbi", cînd nu s-a imprimat nici o carte
( 1 820, 1 822, 1 828 şi 1 829), sau cel puţin nu ne sînt cunoscute pînă acum.
O curiozitate reprezintă faptul că, deşi există informaţii privind între
ruperea activităţii în 1 82 1 , în timpul mişcării eteriste, acest an apa re
înscris pe pagina de titlu a Evangheliei mari. Date fiind dificultăţile
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i mpuse de lucrul la această cv.rte (d i men si un i , policromie, peste 400 de
Lus traţii) se poate prempune că imprimarea a fost începută mai d i n a
i n te (po:::� t e prin 1 8 1 9), im fil a de t i tlu a fost tipărită abia in 1 822, după
n' i ns ta lar ea utilajelor. Situaţie care priveşte şi celelalte două ·volume
apămte în acelaşi an (Adunare a stambelor Sfin tei Evanghelii şi Evan
gf�elia din Sâptămîna patimilor). Nu se expli că însă în nici un fel în 
treruperea activităţii în anii 1 8 2 8 şi 1 82 9 .
Pc' baza informaţiilor ce ne-au parvenit din epocă şi a investigaţiilor
bibliofile s-a aj un s la cor: cluzia că tirajul cărţilor ieşite din vechile ti
pografii varia între 500 şi 2000 de exemplare. Cunoscînd fap tul c ă la
·Neamţ s-a lucra t în majoritatea timpului cu un singur teasc (abia db
l ll J 5 cu două), că li i2ra trebuia mereu pr o cura tă din alte lo cur i şi că
reali zarea m a triţelor p en t •·u ilustraţii presupunea d es tu l ă vreme. am
fixat o medic c o n v e nţ io n a l ă de 700 de exemplare pentru fiecare t i tl u
;;i am co ;1 s tat astfel că, p î nă 1n ar: ul 1 8 30, de aici au fost p u s :c îr cir
c ulaf,ie u n număr de aproximativ 35700 volume, cu următoarea repar
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Fără îndoială că Scrisoarea Moldovei (Descriptio Moldaviue) de Di
C an te mi r rămîne cea mai importantă ca!·te t ipă r i t ă la l\i ăniioti
rca NcarY"<ţ, pen tru că avem de a fvce cu prima e di ţi e 8 ei în l i r:1ba ro
rr.C:nă . Dur, pentru amăr, untele istorice şl cul tu ral e pe care d le trar smi t
trebuie menţionate şi v o l u me le : Cuvinte pentru ascultare şi �,'iC!ţu st a 
rei ului ?aisie ( 1 8 1 7), Cartea pentru pravilă ( 1 823), PentrE pă.zzrcu celo1
cinci simţuri ( 1 826) şi Istorie ( 1 8 30) .
In general, după datele existente, se constată că la !.\12.!lă�tii·ca Neamţ
a u fost imprimate 53 ele titluri de ca r te veche româ;�ească (pînă în anul
1 8 30 inclusiv) , din total u l de 3 3 5 apă r·ute în l\IoldoYa . Pentru că, la
cele 4 9 d2scrlse în B.R.V., se adaugă două titlwi ;-:: e nţionatc d e Dani el a
Poenaru (a doua ediţie, din 1 809, a Vieţilor sfinţilor din lur..a ontombrie
şi, din 1 8 2 1 , Evanghelia din Sâptămina patimilor), a p o i două titluri
de�coperite de noi. Este Yo rba de prima ediţie, incompletă, a K.iriacocl
romionului tradus de Veniamin Costachi şi de o al tă ediţie, exclusiv în
limba română, a Istoriei biling v e din 1 8 30. Redăm rr. ai jos repe r to ri ul
şi repartiţia teritorială a acestor cărţi în judeţul Neamţ şi semnificaţiile
m i tr·ie

care decurg de aici.
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REPERTORIUL ŞI RASPINDIREA CĂRŢILOR VIECHI ROMANEŞTI
I r=ŞITE DIN TIPARNITA MĂNĂSTIRII NEAMŢ (IN JUDEŢUL NEAMŢ.)
Lista prc.scurtăriLor :
- Fondul "G. T. Ki rileanu" al Bibliotecii judeţene Neamţ : F.G.T.K.
- Depo7itul d e concentrare de la Mănăstirea Agapia : D.M.A.
- Depozitul de concentrare de la Episcopia Romanului şi Huşilor : D.E.R.H.
- Biblioteca Mănăstirii Agapia : B.M.A.
- Bibli o teca Mănăstirii Horaţia : B.M.H.
- B;bli oteo Mănăstirii Neamţ : B.M.N.
- Biblioteca Mănăstirii Secu : B.M.S.
- BibJ i o . eca Mănăstirii Sihăstria : B.M.Sh.
- Bibliotecn Mănăstirii Varatec : B.M.V.
- B i bl i o teca Episcopiei Romanului şi Huşilor : B.E.R.H.
ParolJ ia : P.
- I nve11tar : iv.
1. PSALTIRE (1307). Autorii B.R.V. înregistrează cartea după o menţiune a
lui N. Icrga (B.R.V., II, nr. 731) ;
2. RINDUIALA DUPA CUM SE CUVINE A CINTA CEI DOISPREZECE
PSALMI (1808). Traducere din limba greacă. Format in 8. F. titlu + 1 f. nenu
merotată + 126 file + 12 f. nenumerotate cuprinzînd Rînduiala celui ce se ispi
teşte în vis (B.R.V. Il, nr. 750) ;
- 1 ex. în D.M.A. (de la P. Sf. Nicolae din Piatra Neamţ, iv. 33,) ; 1 ex. î n
B.M.N. ( i v. 29) .
3 VIEŢILE SFINŢILOR DIN LUNA OCTOMBRIE (1809, februarie 13). Prefaţă
de stareţul Ioan. Corector (,.urmărit şi curăţat textul") Dorotei. Tipografi Gheron
tie, Ignatie, Isac. Format in 1. F. titlu + 2 f. nenumerotate + 174 file (B.R.V.,
III. nr. 773) ;
- 1 ex. în F.G.T.K. (iv. :3 725) ; 5 ex. D.M.A. (de la P. Ceahlău, iv. 189 ;
P. Urecheni, iv. 6 ; Sf. Ioan Domnesc P. Neamţ, iv. 409 ; P. Buna Vestire Sarata
P. Neamţ, iv 12.'1 ; P. Oşlobeni, i v . 14/5) ; 4 ex. D.E.R.H. (de la : P. Sf. Nic,olae
Roman, iv. 339 ; P. Horia, iv. 551 ; P. Cîrligul, iv. 268/1 ; P. Doljeşti, iv. 658) ; 4 ex.
B.M.H. (iv. 252 ; 263 ; 275 ; 287) ; 6 ex. B.M.S. (iv. 660-665) ; 5 ex. B.M.A. (iv. 7377) ; 1 ex. B.M.Sh. (iv. 275) ; 17 ex. B.M.N. (iY. 613/1-17) ; 1 ex. B.E.R.H. (iv. 1 1 1 1/1) ;
1 ex. P. Almaş (iv. 223) ; 1 ex. P. Pîngaraţi (iv. 62/7) ; 1 ex. P. Tazlău (iv. 126/9) ;
4 VIEŢILE SFINŢILOR DIN LUNA OCTOMBRIE (1809). Ediţia a doua. For
mat in l. F. titlu + 446 pagini + 2 f. ncnumerotate. (Daniela Poenaru, Contri-:
buţii la B . R.V., Tîrgovişte, 1973) ;
- 1 ex. B.M.H. (iv. 555/2).
5 KIRIACODROMION (1810, octombrie 1 ) . Tradus de Veniamin Costachi d i n
l b . greacă. Cuprinde prima parte a ediţiei i ntegrale d i n anul 1811, adică Tîlcuiri
la fapt ele Apostolilor şi la Epistolele Sfîntului Apostol Pavel. Tipărit de Ignatie
şi Gherontie. Poarta paginii de titlu şi ornamentele interioare sînt aceleaşi folo
site la imprima1·en Vieţilor ... din luna octombrie. Are 38 de rînl::l·u ri pe pagină.
Format in 1 . F. titlu + 9 f. nenumerotate + 329 pagini. Nu e menţionat în B.R V .
ş i nici î n alte completări ;
- 2 ex. D.M.A. (de la : P. Sf. Nicolae Tîrgu Neamţ, i v. 61 ; P. Ghigoeşti ,
iv. 181) ;
6 VOROAVA DE TILCUIRE A SF. APOSTOLI (1811). Menţionat de P. Con
stantinescu - Iaşi în Tipărituri româneşti vechi necunoscute (B.R.V., IV, nr. 3 H ) ;
poate fi vorba despre un lapsus memoriae în datare, conţinutul trimiţînd e''ide1 1 t
l a Kiriacodromionul din 1810 ;
7 KIRIACODROM[ON (1811, mai 19). Tradus din limba greacă şi prefaţat d e
Veniamin Costachi. Tipograf : Gherontie. Corector Isaac. Format in 1. F . titlu + 10
f. nenumerotate + 510 pagini (B.R.V., NI, nr. 790) ;
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ex. B.M.H. (iv. 570) ; 4 ex. B.M.V. (iv. 139/1-3 ;
ex. B.M.Sh. (iv. 302 ; 4 13/1-3) ; 19 ex. B.M.N.
{iv. 4530/1-6 ; 4531/1-6 ; 4532/1-7) ; 1 ex. D.E.R.H. (de la P. Dolj eşti, iv. 663) ; 13
ex. D.M. A . (de la : P. Sf. Nicolae Tîrgu Neamţ, iv. 5 5 ; P. Farcaşa, iv. 4 ; P. Sf.
Ilie Tîrgu Neamţ, i v. 4:�3 ; P. Crăcăoani, iv. 77 ; P. Ghindăoa n i , iv. 344 ; P. Sf.
Ioan Domnesc P. Neamţ, iv. 4 1 3 ; P. Sf. Nicolae P. Neamţ, iv. 603 ; P. Buhalniţa,
i v . 1 1 ; P. Gi ro\·, iv. 489 ; P. Gîrci n a . iv. 231 ; P. Hangu, iv. 1 28 ; P. Oşlobeni . iv.
1 0 1 ; P. Pîngaraţi, iv. 572 ; P. Ş�efan cel Mare, iv. 49 ; P. Tazlău, iv. 1 26 1 1 3 ) ; 6 ex.
B.E.R.H. ( i v . 106/1-5 ; 1 1 15) ; 1 e x . P. Pîngaraţi (61/1) ; 1 ex. P. Roznov (iv. 1 06/2) ;
8 VIEŢILE SFINŢILOR D i N LUNA NOIEMBRIE ( 1 8 1 1 , mai 6). Format i n
l . F. titlu + 3:34 file (B.R.V., I I I . n r . 799) ;
- 1 e x . B.M.E. (iv. 555/3) ; 3 ex. B.M.V. (iv. 264 ; 276 ; 288) ; 5 ex. B.M.S�
( i v . 666-670) ; 3 ex. B.M.A. (iv. 78 ; 8 6 ; 89) ; 3 ex. B.M.Sh. (iv. 276/1-3 ; 17 e!X.
B.M.N. (1050/1-17) ; 6 ex . D . E . R . H . (de la P. Preocista Mare Roman, iv. 509 ; P.
Prccista Mică Roman, iv. 2 ş i :�:18 ; P. Horia, iv. 552 ; P. Ruginoasa, iv. 5 ; P. Dol
.i e)ti, i \·. 660) : 9 e x . D . M . ·\ . (de la P. Ceahlău, iv. 190 ; P. Urecheni, iv. 129 ;
P. Sf. Voievozi, Valea Viei Piatra Neamţ, iv. 23/1 şi 26/1 ; P. Văleni P. Neamţ,
i v . 7/71 ; P. /\.!ma�. iY. 224 : P. Bodeşti, iv. 306 ; P. Gîrcina, iv. 234 ; P. Hangu,
i'.·. 1 2 7 ) ; 1 cx. B .E . R. H . (iY. l 1'1 2) ; 1 ex. P. Precista P. Neamţ (iv. 64) ; 1 e x .
P.Pîngaraţi (iv. 6218) ; 1 e x . P. Tazlău (iv. 1 26/8) ;
9 VIEŢILE SFINŢILOR D I N LUNA DECEMBRIE ( 1 8 1 2, noiembrie 29). Gra
\·Lri d,e Pret. 1\.1ibai l . Formnt in 1. F. t i tl u + 334 file (B. R . V ., III, nr. 800) ;
- 1 c x . B . M . H . (iv. 5 5 5/4) ; 6 ex. B.M.V. (iv. 250/1-2 ; 253· ; 265 ; 277 : 289) ;
5 ex. B.M.S. (iY. 6 7 1 -675) ; 4 ex. B.M.A. (iv. 8 1 ; 84 ; 90 ; 91)· ; 4 ex. B.M.Sh. (iv.
2i7/ 1 -4) ; 5 ex. D.E.R.H. (de la P. Schimbarea la faţă Roman, iv. 591 ; P. Preci.sta
M ică Roman iv. 4 şi 5r ; P. Hori a. iv. 55:l ; P. Doljeşti, iv. 659 ; 8 ex. D.M.A. (de la
P. Ceahlău, iv. 191 şi 350 ; P. Urechen i, iv. 7 si 8 ; P. Văleni P. Neamţ. iv . 8/71 ;
P. Bodeşti. i Y . 309 ; P. Dobrenni, iv. 286/1 ; P. Gîrcina, iv. 236) ; 16 ex. B.M.N. (iv.
1 0 5 1 / 1 - 16)- ; 1 ex. B .E.R.H. (iv. 1 1 1 3) ; 1 ex. P. Tazlău (iv. 1 26/7) ;
10 VIETILE SFINŢILOR D I N LUNA IANUA RIE (1812, mai 1 7) . Gravuri de
Prot. Simion. Format i n 1 . F. titlu + 330 file ( B. R . V . , I DI , nr. 8 1 7) ;
- 1 ex. B .M.H. (iv. 555/5) ; 4 ex. B.M.V. (iv. 242 ; 254 ; 266 ; 278) ; 5 e x .
B.M.S. (iv. 675-680·) : 2 ex. B.M.A. (iv. 94 şi 9 8 ) ; 1 ex. B.M.Sh. (iv. 1 0 ) ; 34 ex.
B.M.N. (iv. 2509/ 1 -1 7 : 2510/1-17) ; 2 ex. D.E.R.H. (de la P. J:on Creangă, iv. 5G şi
3 5 1 ) ; B . T:.R.H. 1 e x . (iv. 1 1 02) ; 1 ex. P. Pîngaraţi (iv. 62/-1) ; 1 ex. P. Tazlău (iY.
1 2 G) ;
1 1 VIEŢILE SFINŢILOR D I N LUNA LUI F1EBRUARl!E ( 1 8 1 2 , august 23).
Gravuri de Prot. S i m i on. Form c.t i n 1. F. titlu + 1 9 2 file (B.R.V. . 1!1, nr. 8 1 8) ;
- 1 ex. B.M.H. (iv. 555 /6) ; 4 ex. B.M.V. (iv. 243 : 255 : 267 : 279) : 9 ex.
B .M.S. (iv. 681-689) ; 2 ex. B.M.A. (iv. 9� şi 9 6) : 3 e x . B. M.Sh. (iv. 1 1 1 1 1 -3) : 1 e x .
D . E .R.H. (de la P. Dol.ieşti, iv. 724) ; 7 ex. D.M.A. (de la : P. Ceahlău, iY. 1 8 G :
352 ; :161 ; P. Brăsăuti. iv. 90 : P. Cîrcina, iv. 224 ; P. Hangu, iY. 270 ; P. Osloven ; ,
iv. 14/1 ) ; 3 4 ex. B. M . N . (iv. 4511/1-17 ; 4512/1-17) : 1 e x . P . Alma� (iv. 225) ; 1 ex.
P. Pîngaraţi (iv. 62/2) ; 1 ex. P. Tazlău (iv. 1'26/·1 ) ; 1 e x . Seminarul M. Neamţ
(iv. 1 04) ;
12 CARTE FOLOSITOARE DE SUFLET A SF. ISAAC SYRUL ( 1 8 1 ? . octom
br.ie 15). In limba slavonă. Tipograf Mitrofan. Format in 1. F. titlu + 8 file + 1 1
f . ne-n umerotate + 173 file (B .R.V., I J I . nr. 820) :
- 5 ex. B.M.N. (iv. 914-018) :
13 VIEŢILE SFINŢI LOR D I N MARTIE ( 1 8 1 3 , martie 26). Prefaţă de S ilvestr u .
Gravuri de Prot. Mihail. Format in 1 . F. titlu +
. 5 f. nenumerotate + 297 fi le
( B .R . V ., III. m . 838) ;
- 1 ex. B.M.H. (iv. 555/7) ; 3 ex. B.M.V. ( i Y. 25 6 ; 268 ; 280) ; 6 ex. B.M.S.
(iv. 6!j0-695) ; 3 ex. B.M. A . (iv. 100 ; 107 : 109) : 2 ex. B .M.Sh. (iv. 1 3 şi 147) ; 34
ex. B.M.N. (4513/1-17 ; 4514/1-17) ; 2 ex. D.E.R.H. (de la P. Horia, iv. 5 43 ; P. Dol
.ie')ti, iv. 650) ; 11 e x . D.M.A. (de la P. Sf. Nicolae Tîrgu Neamţ, iv. 66 ; P. Ceah�
lău, iv. 181 ; P. Popeşti, iv. 48-49 ; P. Urecheni, iv. 1-3 ; P. Sf.. Voi evozi Valea Viei
P. Neamţ, iv. 23/4 ; P. Buhalniţa. iv. 6 ; P. Hangu, iv. 169) ; 2 ex. B.E.R.H. (iv.
1030 si 1 1 04 ) ; 1 ex . P. Precista P. Neamţ (iv. 63) ; 1 ex. P. Pîngaraţi (iv. 62/3) ;
1 ex. P. Tazlău (iv. 1 26/2) ;
1 41) ;

- 1 ex. F.G.T.K. (iv. 3604) ; 1
5 ex. B.M.S. (iv. 79 4-7 9 8 ) ; 3

25 i
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14 VIEŢILE SFINŢILOR DIN LUNA APRILIE (1813, mai 2). Prefaţă de Sil
�·estru. Gravuri de Mihail Strilbiţchi. Format in 1. F. Titlu + 173 file (B.R . V ., III,
nr. 839) ; mai există un tiraj datat greşit (1818, mai 2) nesemnalat de B.R.V. ;
- 1 ex. B.M.H. (iv. 555/8) ; 4 ex. B.M.V. (iv. 244 ; 257 ; 269 ; 281,;) ; 6 ex.
B.M.S. (iv. 696-701) ; 3 ex. B.M.A. (iv. 97 ; 99 ; 104) ; 2 ex. B.M.Sh. (iv. 12 ; 1 48) ;
:l4 ex. B.M.N. (iv. 4515/1-17 ; 4516/ 1-17) ; 3 ex. D.E.R.H. (de la Sf. Nicolae Roman.
iY. 454 ; P. Horia, iv. 546 ; P. Doljeşti, iv. 651) ; 5 ex. D.M.A. (tle la P. Ceahlău,
i v. 182 ; P. Costişa II, iv. 43/5 ; P. Hangu, iv. 1 5 8 ; 342 ; P. Oşlobeni, iv. 142) ;
!B.E.R.H. 1 ex. (iv. 1 105) ; 1 ex. Semi narul P. Neamţ (iv. 104) ;
15 VIEŢILE SFINŢILOR DIN LUNA MAI (1813, septembrie 3). Gravuri Prot .
Mihail. Format in 1 . F. titlu + 296 file (B. R . V ., HI, 840) ;
- 1 ex. F.G.T.K. (iv. 3738) ; 1 ex . B.M.H. (iv. 555/9) ; 4 ex. B.M.V. (iv. 245 ;
258 ; 270 ; 282) ; 6 ex. B.M.S. (iv. 702-707) ; 3 ex. B.M.A. (iv. 105 ; 111 ; 149) ; 34 ex.
B.M.N. (iv. 4517/1-17 ; 4518/1-1 7) ; 2 ex. D.E.R.H. (de la : P. Horia, iv. 4 1 ; P. Dol
jeşti, iv. 652) ; 4 ex. D.M.A. (de la P. Ceahlău, iv. 183 ; P. Hangu, iv. 123 şi 343) ;
P.Oşlobeni, iv. 14/3) ; 1 ex. P. Pîngaraţi (iv. 62/ 11) ; 1 ex. P. Tazlău (iv. 126/:l) ;
16 VIEŢILE SFINŢILOR D I N L UN A IUNIE (HI13, decembrie 30). Gravuri de
Prot. Mihail. Format in 1 . F. titlu + 282 fil e (B.R.V . , III, nr. 841) ;
- 1 ex. B.M.H. (iv. 555/10) ; J ex. B.M.V. (iv. 259 ; 271 ; 283) ; 6 ex. B.M.S.
(iv. 708-713) ; 3 ex. B.M.A. (iv. 101 ; 106 ; 108 ; 1 1 2 ; 150) ; 2 ex. D.E.R.H. (de Ia
P. Horia, iv. 547 ; P. Doljeşti, i v. 653) ; 3 ex. D.M.A. (de Ia P. Ceahlău, i v . 1 84 ;
P. Gircina, iv. 235 ; P. Hangu i\". 1 24) ; 34 ex. B.M.N. (iv. 4519/1-17 ; 4520/ 1-17) ;
1 ex. B.E.R.H. (i v . 1 107) ;
17 ACATI ST ŞI PA RA CL I S (1814). Cuprinde Acatistul Bunei Vestiri, Para
disul M. Domnului şi Acatistul Mîntuitorului, toate traduse din limba gr eacă d e
stareţul Silvestru. Format in 8. F. titlu + 5 f. nenumerotate + 149 pagini + 1 f.
nenumerotată. Gravuri de Prot. M i hail (B .R. V . , III, nr. 843) ;
- 1 ex. B.M.N. (iv. 32) ;
1 8 KEKR AG A RI ON al Episcopului A u gust in (1814, iunie 5). Tradus din li mba
greacă de G h erontie şi Grigorie. Prefaţat de Grigorie. Gravuri de Mihail Stril
biţchi. Format in 'l . F. titlu + !1 f. nenumerotate + 450 pagini (B.R.V., I I I , nr. 846) ;
- 1 ex. 'B.M.H. (iv. 567) ; 4 ex. B.M.V. (iv. 6 1/ 1-3 ; 599) ; 7 ex. B.M.S. (iv.
851-Bf,\)) ; 1 ex. B.M.A. (iv. 1 18) ; 4 ex. B.M.Sh. (iv. 190/1-4) ; 5 ex. B.M.N. (iv. 322 ;
910 ; 1236/l-3) ; 1 ex. D.M.A. (de la P. Hangu, iv. 1 57) ; 2 ex. B.E.R.H. (iv. 265/1-2) ;
19 SCARA PĂRINTELUI IOA N (1814, iulie 3). Gravuri de Simion. Trad u�ă
tiin limba greacă de Isaac. Prefaţă de Veniamin Costachi si o sc.risoare a stare
ţului Silvest-,-u că tr e Veniamin. Format in 1. F. titlu + 15 f. nenu;nerotate + 212·
file (B.R.V., I II, nr. 857) ;
1 ex. B.M.H. (iv. 560) ; :l ex. B.M.V. (iv. 85/1-3) ; 4 ex. B.M.S. (iv. 772-775) ;
2 ex. B.M.A. (iv. 1 1:1 ; 1 1 7) ; 2 ex. B .M. Sh . (iv. 163/1-2) ; 4 ex. B.M.N. (iv. 9:22-925) ;
1 ex. D.F..R.H. (de la P. H odungi , i v . :'l l l ) ; 4 ex. D .M.A. (de la P. Văleni P. Neamţ,
iv. 1 1/71 ; P. Dobreni, iv. 82 şi 285 ; P. O ş lob eni, iv. 20) ; 1 ex. Seminarul M.
Nenmţ (iv. 10 1 ) ; 1 ex. P. Sf. N ic o l ae Zăne')�i (i\'. 24)
20 SL U J B A INVIERII (1814, m a r t i e 2 2 ) . Form at in 8 . F. titlu + 3 f. nenu
n1Protate + 480 f i le (B.R.V., III. nr. 861) ;
- 1 ex. B.M.V. (iv. 438) ; 2 ex. B.M.Sh. (iv. 293-294) ; 7 ex. B.M.N. (iv. 752 ;
941 ; 1449 ; ·1413/1-4) ;
21 VIEŢILE SFINŢILOR DIN LUNA I ULIE (1814, noiembrie 14). Gmvtr.ri
d e Prot. M i h ail. Format in 1. F. titlu + 298 file + 1 f. nenumerotată (B.R.V . ,
III, nr. 862) ;
- l ex. B.M.H. (iv. 555/11) ; 7 ex. B.M.V. (iv. 246i1-3 ; 251 ; 260 ; 272 ; 284) ;
6 ex. B.M.S. (iv. 7 14-719) ; g ex. R . M.A. (iv. 1 14, U6 ; 127 ; 151/1-6) ; 34 ex. B.M.N.
(iv. 452 1 1 1 -17 ; 4522 '1-17) ; 2 ex. D.E.R.H. (de la P. Horia, iv. 548 ; P. Doljeşti, iv.
6G4) ; 1 4 ex. D.M.A. (de la P. Sf. I l i e din Tirgu Neamţ, iv. 425/1-7 ; P. Ceahlău,
iv. 185 ; P. Sf< Nicolae P. Neamţ, iv. 604 ; P. Sf. Voievozi Valea Viei P. Neamţ,
i v. 23/3 ; P. Doina, iv. 3' ; P. Gîrcina, iv. 233 ; P. Hangu, iv. 125 ; P. Oşlobeni, iv.
14/4) ; e x . B . E . R .H. (iv. 1 108) ; 1 ex. P. Tazlău ( iv. 126/5) ;
22 ALE G ER E DIN T OATĂ PSALT,IREA (1815, februarie 1). Tradusă din l imba
greară după Ier. N eo fi t . Urmată de Rînduiala celui ce se ispiteşte în vis. Gravuri
de Prot. Mi hail. Fo rmat in 8. F. titlu + 7 f. nenumey-otate + 272 pagini + 16 f.
nen umerotate. (B.R.V., III, nr. 868) ;
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- nu există exemplare ;
23 VIEŢILE SFINŢILOR DIN LUNA AUGUST (1815, martie 28). Cuprinde
un epilog intitulat Cuvînt arătător către cititor pentru că volumul încheie tipă
rirea acestei serii din Vieţile... Format in 1. F. titlu + 125 file (B.R.V., III,
nr. 893) ;
1 ex. B.M.H. (iv. 555/12) ; 4 ex. B.M.V. (iv. 247 ; 261 ; 273 ; 285) ; 3 ex. B.M.S.
(iv. 720-722) ; 8 ex. B.M.A. (iv. 1 2 0 - 1 2 2 ; 1 52/1-5) ; 3 ex. D.E.R.H. (de la P. Horia,
iv. 549 ; P. Ion Creangă, iv. 61 ; P. Doljeşti, iv. 655) ; 7 ex. D.M.A. (de la P. Far
caşa, iv. 5 ; P. Ceahlău, iv. 18(; ; P. Urec,heni, iv. 4 ; P. Almaş, iv. 228 ; P. Do
breni, iv. 286 ; P. Gîrcina, iv. 227 ; P. Hangu, iv. 126) ; 1 ex. P. Pîngaraţi (iv.
62!5) ; 1 ex. P. Tazlău (iv. 1 26/6) ; 33 ex. B.M.N. (iv. 4523/1-17 ; 4524/1-16) ; 1 ex.
B.E.R.H. (iv. 1 109) ;
24 RINDUIALA PENTRU SCHISMA MONAHICEASCĂ (1815, aprilie 30).
Gravuri de Mihe1il Strilbiţchi. Form a� in 4. F. titlu + 4 f. nenuanerotate + 217
pag:ni (B.R.V., III, n r . 872) ;
- 1 ex. B.M.H. ( i \·. 590) ; 2 c x . B.M.A. (iv. 119 ; 1 2:3) ; 1 ex. B.M.Sh. (iv.
9:�) ; 5 e x . B.M.N. (3801 1 -2 ; 1 1 45 ; 1353 ; 1 357) ;
25 PSALTIRE (1816). Semnalată 'd'e Coust. N. Tomescu !":'i de P. Constenti
nescu-Iaş i , după care o reţ i ne B.R.V. (B.R.V., IV, nr. 4 13) ;
- nu există exemplare ;
26 APOLOGHIA ( l fl lG, ianuarie 31). Tradusă din limba greacă de Gherontie
in 1 814. Prefaţă de G ri go r i e. Grzn·uri de Mi hail Strilbiţchi. Format in 4. F. titlu
+ 3 f. nenumerotatc + l!J3 pagini (B.R.V., IJI , nr. 897) ;
- 1 ex. B.M.H. (iv. 580) ; 4 ex. B.M.A. (iv. 124-126 ; 129) ; 4 ex. B.M.N. (iv.

314 ; 506 ; 733 ; 1227) ;
27 DUMNEZEI-EŞTILE DOGME (1816, februarie 19). Alcătuite de Athanasie

din Paros şi urmată de !ntrebările şi răspunsurile teologice ale lui Teofan Pro
copovici şi de un Cuvînt pentru prerederea prea Sf. Duh de Macarie Macri. Tra
duse din limba greacă de Iosif Episcopul Argeşului, care semnează şi prefaţa.
Tipograf Gherontie. Format in 1 . F. titlu + 5 f. nenumerotate + 677 pagini + 3
f. nenumerotate (B.R.V., III, nr. 898) ;
- 1 ex. F.G.T.K. (iv. 3724) ; 1 ex. B.M.N. (iv. 544) ; 4 ex. B.M.S. (iv. 804-8 07) :
2 ex_ B.M.Sh. (iv. 412/1-2) ; 1 ex. D.M.A. (de la P. Podoleni, iv. 99) ; 4 ex. B .E.R.H.

(iv. 1 39/1-3 ; 1 1 14) ;

28 lNTREBATOARE RASPUNSURI PENTRU DEPARTAREA DE BUCATELE:
OPRITE FĂGĂDUINŢE! (1816, martie 10). Prefaţă de Vasile Stareţul Poenii Mă
rului. Gravuri de Mihail şi Policarp Strilbiţchi. Format in 8. F. titlu + 52 file
(B.R.V., I-II, nr. 900) ;
- 2 ex. F.G.T.K. (iv. 3823 ; 4013) ; 4 ex. B.M.N. (iv. 40 ; 949 ; 1 168 ; 1445) ;
29 OCTOIH (1816, ianuarie 22). Prefaţă 1de Silvestru. Gravuri de Mir- aii Stril
biţchi. Format in 4. F. titlu + 8 f. nenumerotate + 327 file (B.R.V., III, nr . 916) ;
- 1 ex. B.M.V. liv. ?4:2) ; :1 ex . B.M.S. (iv. 336-338) ; 2 ex. D .M.A. (de la
P. Farcaşa, iv. 7 şi P. Dobreni, iv. 102/1) ; 2 ex. D .E.R.H. (de la P. Oniceni, iv. 197
şi P. Horia, iv. 1 92 ) ;
30 CARTE PENTRU ASCULTARE ŞI VIAŢA STAREŢULUI PAISIE (1817).
Gravuri de Ier. Ghervasie şi Prot. Mihail. Format in 4 . F. titlu + 366 pagini + 19
f. nenumerotate (B.R.V., III, nr. 930) ;
- 6 ex. B.M.S. (iv. 869-874) ; 19 ex. B.M.N. (iv. 316/1-3 ; 1 229/1-5 ; 4329/1-11) ;
31 PSALTIREA PROOROCULUI ŞI !MPĂRATULUI DAVID (1817). Gravuri
de Ier, Ghervasie şi Prot. Mihail. Format in 1. F. titlu + 1 9 1 file + 6 f. nenu�
merotate (B.R.V., III, nr. 946) ;
- 1 ex. B.M.H. (iv. 545) ; 3 ex. B.M.V. (iv. 32011-3) ; 1 ex. M.M.Sh. (iv. 318) ;
2 ex. B.M.N. (iv. 192 ; 386) ; 3 ex. D.E.R.H. (de la P. Luţca, liv. 59 ; P. Hooiungj,
dv. 304 ; P. Doljeşti, iv. 199) ; 3 ex. D.M.A. (de la P. Sf. Ilie Tirgu Neamţ, iv.
427 ; P. Petru Vodă, iv. 7 ; P. Sf. Voievozi Valea Viei P. Neamţ, iv. 12/2) ; 2 ex.
B.E.R.H. (iv. 70/II ; 69) ;
32 TALCUIRE LA ANTIFOANE de Nichifor Callist Xantopolul (1817). Tra
ducere din limba greacă de Gherontie. Prefaţă de Grigorie. Gravuri de Policarp
Strilbiţchi. Format in 8. F. titlu + 7 f. nenumerotate + 198 file + 1 f. nenume
.mtată (B.R.V., III, nr. 940) ;
.
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- 1 ex. F.G.T.K. (iv. 17205) ; 1 ex. B.M.V. (iv. 305) ; 1 ex. D.M.A. (de la
P. Zăneşti, iv. 292) ; 113 ex. B.M.N. (iv. 226/1-3 ; 917 ; 939 ; 1 162 ; 4316/1-107) ;
33 NOUA CINTARI DIN PSALTIRE (1616). Traducere din limba greacă de
Grigorie, care semnează şi prefaţa. Format in 6. F. titlu + 6 f. nenumerotate +
198 file (B.R.V., III, nr. 950) ;
- 1 ex. B.M.S. (iv. 318) ;
34 CUVINTELE ŞI INVATATURILE LUI !EFREM SYRUL. Prefaţă de Epis
copul Iosif. Traduse '<ldn limba greacă de Isaac şi Iosif. Gravuri de Ghervasie ..
Cuprinde 3 volume tipărite in anii : 1818, noiembrie 5 (F. titlu + 3 f: nenwne 
rotate + 59 pagini + 419 pagini) ; 1819, mai 6 (F. titlu + 496 pagini) şi 1823,
februarie (F. titlu + 648 pagini), toate format in 1 (B.R.V., III, 991) ;
- 2 ex. B.M.H. (iv. 558/ 1-2) ; 22 ex. B.M.S. (iv. 739-760) ; 1 ex. B.M.A. (iv.
157) ; 4 ex. B.M.Sh. (iv. 292/1-2 ; 294/1-2) ; 4 ex. B.E.R.H. (iv. 123/1-2 ; 1Q5/1-9) �
14 ex. B.M.V. (iv. 87-88 ; 89/1-2 ; 90/1-3 ; 91' ; 92 ; 93/'1-2 ; 95) ; 39 ex. B.M.N. (iv.
1548 ; 4401/1-3 ; 4533-3535/1-35) ; 2 ex. D.M.A. (de la P. Boiştea, iv. 256 şi P. Oşlo
beni, iv. 20/1) ; 1 ex. Seminarul M. Neamţ (iv. 58) ;
35 NOUL TESTAMENT (1818). Tradus din limba greacă de Veniamin Cos
tachi, cu ajutorul episc,opului Iosif. Tipărirea începe sub stareţul Silvestru şi con
tinuă sub Ilarie. Tipograf Gherontie. Gravuri de Simeon şi Ghervasie. Format in
4, mic. F. titlu + 7 f. nenumerotate + 604 file 4 f. nenumerotate (B.R.V., III, nr.

992) ;

- 1 ex. B.M.H. (iv. 582) ; 17 ex. B.M.V. (iv. 1 1 5/1-5 ; 1 1 6/1-4 ; 123/1-2 ; 124/1-2 ;
125/1-2 ; 126/1-2) ; 15 ex. B.M.S. (iv. 827-841) ; 2 ex. B.M.A. (iv. 141-142) ; 8 ex.
B.M.Sh. (iv. 296-297 ; 105/1-4 ; 106/1-2) ; 26 ex. B.M.N. (iv. 779/1-6 ; 4407/1-1.3 ;.
4407/1-13 ; 4408/1-7) ; 5 ex. D.E.R.H. (de la Sf. Nicolae Roman, iv. 179 ; 363 ; P.
Predsta Mică Roman, iv. 91 şi 359 ; P. Doljeşti, iv. 678) ; 3 ex. D.M.A. (de la
P. Bistricioara, iv. 793 ; P. Bodeşti, iv. 305 ; P. Vlădiceni, iv. 195) ; 4 ex . B.E.R.H.
(iv. 147/1-4) ; 1 ex. Seminarul M. Neamţ (iv. 66) ;
36 CUVINTELE ŞI INV AŢATURILE LUI ISAAC SYRUL (1819, decembrie·
Prefaţă de Episcopul Iosif. Tradusă din limba greacă de Macarie şi Isaac.
Format in 1. F. titlu + 7 f. nenumerotate + 451 pagini (B.R.V., III, nr. 1037) ;�
- 1 ex. B.M.H. (iv. 586) ; 2 ex. B.M.V. (iv. 86/1-2) ; 6 ex. B.M.S. (iv. 761-766) �
4 ex. B.M.A. (iv. 144-147) ; 3 ex. B.M.Sh. (iv. 159/1..J2 ; 293) ; 7 ex. B.M.N. (iv. 198/
1-2 ; 4402/1;-5) ; 2 ex. D.M.A. (de la P. Boiştea, iv. 229 şi P. Doina, iv. 2) ; 3 ex ..
B.E.R.H. (iv. 123/1-3) ;
37 EVANGHELIILE DIN SAPTAMINA PATIMILOR (1821). Extras din Evan
ghelia mare din 1821, 'd� fapt nu poate fi considerată o entitate tipografică auto
nomă, deşi a circulat şi aşa. Format in 1. De la 378 la 476 pagini nenumerotate·
(Daniela Poenaru, Contribuţii la B.R.V.) ;
- 1 ex. B.M.V. (iv. 88) ; 5 ex. B.M.N. (iv. 61 6-620) ;
38 EVANGHELIE (1821, martie 26). Prefaţă de Teofilact, Episcopul Bulga
riei. Gravuri de Ghervasie. Format in 1, mare. F. titlu + 3 f. nenwnerotate + 676
pagini + 11 f. nenumerotate. Cea mai mare c.arte tipărită pînă la acea vreme pe
teritoriul românesc - 450 + 320 mm. (B.R.V., III, nr. 1 1 20) ;
- 8 ex. B.M.S. (iv. 206-210 ; 621-623) ; 2 ex. B.M.A. (iv. 153 ; 156) ; 1 ex.
D.E.R.H. (de la P. Ruginoasa, iv. 21) ; 5 ex. D.M.A. (de la P. Ceahlău, iv. 13 ;
P. Tupilaţi , iv. 39 ; P. Hangu, iv. 10 ; P. Mastacăn iv. 249 ; P. Pîngaraţi, iv. 69) ;
5 ex. B.M.N. (iv. 611-615) ; 2 ex. B.E.R.H. (iv. V/1-2) ; 1 ex. P. S:ll. Ioan Domnesc
P. Neamţ (iv. 87) ; 1 ex. P. Bodeşti (iv. 1) ; 1 ex. P. Dobreni (iv. 1 1 7) ;
39 ADUNARE A STAMBELOR SFINTE[ EVANGHELII (1821, martie 8). For
mat in 8, mic. F. titlu + 118 pagini + 1 f. nenumerotată (B.R.V., III, nr. 435) ;
- 1 ex. D.E.R.H. (de la P. Precista Mică, iv. 1 1 0) ;
40 CARTE PENTRU PRA VILA (1823). Urmată de Psaltirea cea scurtă a Sf.
Augustin şi de Rînduiala celui ce se ispiteşte în vis. Format in 1'6. F. titlu + 10:
f. nenumerotate + 276 file (B.R.V., III, nr. 1 1 76) ;
- 2 ex. B.M.S. (iv. 443-444) ; 1 ex. B.M.N. (iv. 28) ;
41 PSALTIREA PROOROCULUi ŞI IMPARATULUI DAVID (11124). Gravurîi
de Gherasie. Format in 1. F. titlu + 5 f. nenumerotate + 201 file (B.R.V., III.
nr. 1 2 17) ;
29).
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- 1 ex. F.G.T.K. (iv. 25135) ; 4 ex. B.M.S. (iv. 314-317) ; 2 ex. B.M.Sh. (iv.
39/1-2) ; 3 ex. D.M.A. (de la P. Boiştea, iv. 356 ; P. Gura Văii, iv. 81 ; P. Itrineşti,
iv. 1 1 1 ) ;
42 ANTOLOGHION sau FLOAREA CUVINTELOR (1825, martie 1). Prefaţat
de Dometian şi Ghervasie, ultimul fiind şi tipograf. Gravuri de Prot. Mihail. For
mat in 1. F. titlu + 3. f. nenumerotate + 568 pagini + 88 pagini (B.R.V., III,
nr. 1 232) ;
- 1 ex. B.M.V. (iv. 600) ; 4 ex. B.M.N. (iv. 4507/1-4) ; 9 ex. D .E.R.H. (de la
P. Crăieşti, iv. 66 şi 70 ; P. Stejaru Roman iv. 1 ; P. Ruginoasa, iv. 31/1-2 ; P.
Bahna, iv. 1 12-114 ; P. Bîr�ăoani, iv. 1 10) ; 15 ex. D.M.A. (de la P. Grinţieş, iv.
396 ; 396/1 ; P. Pîrîul Cirj ii, iv. 32-33 ; P. Trei Ierarhi P. Neamţ, iv. 45 ; P. Buna
Vestire P. Neamţ, iv. 1 8 ; P. Buhalniţa, iv. 5 ; P. Dobreni, iv. 101 ; P. Ghig,oeşti,
iv. 1 79 ; P. Hangu, iv. 351 ; P. Rediu, iv. 126 ; P. Săvineşti, iv. 98 ; P. Socea, iv.
60 ; P. Taşca, iv. 217 ; 270) ; 5 ex. B.E.R.H. (iv. 101/1-5) ;
43 SCRISOAREA MOLDOVEI 'de Dimitrie Cantemir (1825, august 19). Cu o
,.lămurire" de Ier. Gherontie. Viaţa lui Dimitrie Cantemir de Vertheimer Smidt
(după Antioh). Prefaţă de V. F. Miller. Prima ediţie în limba română, tradusă
d upă o ediţie germană din 1771. Format in 4, mic. F. titlu + 3 f. nenumerotate
+ 344 pagini. Gravuri de Mihail Strilbiţchi (B.R.V., III, nr. 1234) ;
- 1 ex. F.G.T.K. (iv. :l927) ; 1 ex. B.M.N. (iv. 138) ; 2 ex. B.M.V. (iv. 76/1-2) ;
1 ex. B.M.S. (iv. 899) ; 1 ex. B.M.Sh. (iv. 273) ;
44 SFANTUL MASLU ( 1825). Format in 4, mic. F. titlu + 124 pagini (B.R.V.,
I I I, nr. 1247) ;
- 3 ex. B.M.S. (iv. 531-533) ; 3 ex. B.M.N. (iv. 266/1-2 ; 666) ;
45 PENTRU PĂZIREA CELOR CINCI SIMŢURI (1826, mai 1). A fost scrisă
de Nicodim de la Athos la cererea lui Irothei Naxiul. Tradusă din limba greacă
de Dometian. Conţine două planşe, la pg. 458 (explicarea unei eclipse de soare
în sistemul ptolemeic) şi la pg. 505 (explicarea sistemului circulator la om). For
mat in 4, mic. F. titlu + 41 pagini + 1 f. nenumerotată + 506 pagini (B.R.V.,
III, nr. 1238) ;
- 1 ex. F.G.T.K. (iv. 3776) ; 1 ex. B.M.V. (iv. 7 1 ) ; 1 ex. B.M.N. (iv. 1139) ;
1 ex. B.E.R.H. (iv. 145) ;
46 CARTE DE SUFLET sau NEVAZUT RAZBOI (1826, i ulie 24) . Intocmit
l:i!€ Ier. Nicodim. Tradusă din limba greacă. Prefaţa nesemnată. Format in 4. mic.
F. titlu + 12 f. nenumerotate + 496 pagini (B.R.V., III, nr. 1271) ;
- 1 ex. B.M.V. (iv. 72) ; 3 ex. B.M.N. (iv. 870 ; 966 ; 972) ;
47 IRMOLOGHION (1827, martie 15). Gravat de Filoteu Monah. Format in
4. F. titlu + 1 f. nenumerotată + 344 pagini + 6 f. nenumerotate (B.R.V., III,
nr. 1313) ;
- 1 ex. B.M.H. (iv. 593/3) ; 2 ex. B.M.V. (358 şi 385) ; 5 ex. B.M.S. (iv. 339343) ; 1 ex. B.M.A. (iv. 167) ; 2 ex. B.M.Sh. (iv. 96/1-2) ; 11 ex. B.M.N. (iv. 304/1-6 ;
4439/1-5) ; 1 ex. D.M.A. (de la P. Grinţieş, iv. 299) ; 3 ex. B.E.R.H. (iv. 351/1-3) ;
1 ex. Seminarul M. Neamţ (iv. 83) ;
48 APANTHJSMA sau ADUNARE DE FLORI (1827, iulie). Culegere din psal
mii lui David realizată de Patriarhul Neofit şi îngrijită pentru tipar de Nicodim,
la Ţarigrad in 1799. Traducere din limba slavonă. Prefaţă nesemnată. Tipograf
G h erontie. Format in 4. F. titlu + 1 f. nenumerotată + 587 pagini (B.R.V., Ul,
nr. 1299) ;
- 1 ex. B.M.V. (iv. 70) ; 6 ex. B.M.S. (iv. 875-880) ; 1 ex. B.M.A. (iv. 166) ;
3 ex. B.M.N. (iv. 772-774) ;
49 VIEŢILE SFINŢILOR DIN LUNA IANUARIE (1830). Serie nouă, după
lucrările lui Veniamin Costachi şi ale Episcopului Iosif. Prefaţator Dometian. For
mat in 1. F. titlu + 1 f. nenumerotată + 185 file (B.R.V., III, nr. 1488) ;
- 1 ex. B.M.H. (iv. 553/1) ; 15 ex. B.M.S. (iv. 9-13 ; 50-59) ; 2 ex. B.M.A.
(iv. 169-170) ; 1 ex. B.M.Sh. (iv. 267) ; 15 ex. B.M.N. (iv. 4525/1-15 ; 1 ex. B.M.V.
(iv. 202) ; 3 ex. D.E.R.H. (de la P. Chilii, iv. 208 ; P. I zvoare, iv. 12 ; P. Doljeşti,
iv. 827) ; 3 ex. D.M.A. (de la P. Platon, iv. 1 ; P. Buhalniţa, iv. 23 ; P. Girov,
iv. 132/1) ; 1 ex. P. Buna Vestire P. Neamţ (iv. 38/1) ;
50 lNŞTIINŢARE a stareţului Dometian (1830, ianuarie 30). Foaie volantă
care anunţă tipărirea seriei noi din Vieţile ... Format in 1. O j umătate de coală
albă (B.R.V., III, nr. 1 516) ;
·
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- nu există exemplare ;
51 PROBA SAU FORMA NOULUI 'I1IPAR DE MUSICHIE (1830). Foaie v a 
Jantă tipărită sub ingrijirea lui Nectarie Frim. Format in 4. Ultimele 3 pag,ini
neimprimate (B.R.V., .II I , nr. 15 17) ;
- nu există exemplare ;
52 ISTORIE. (1830). Foaie volantă in limbile română şi sîrbă. Cuprinde Isto
ria sfinţirii Bisericii ce se numeşte acum Măn. Neamţului şi Istoda icoanei M. Dcm
nului. Format in 1. Are 5 file nenumerotate. Traducere de Nicolae Grămăticul
(B.R.V., IV, nr. 488) ;
- nu există exemplare ;
53 ISTORIE. (1830). O et:Hţie necunoscută, imprimată numai în limba rom6.nă.
Cuprinde : ISTORIIE pe toată pagina întîi , şi pe următoarele ISTORIE PENTRU
SFINTA ICOANĂ A PREA SFINTEI STAPINEI NOASTRlE NĂSCĂTOARE DE
DUMNEZEU, ŞI PURUREA FECIOAREI MARrELI. CE S-AU AFLAT IN SCRI
SORILE .SF:INTEI MITROPOLII A MOLDOVEI. SCRISĂ DE PREA OSFIN
TITUL GHEORGHIE MITROPOLITUL MOLDAVIEI. LA VELEAT, 1723. Cuprinde
2 file nenurrierotate imprimate cu negru şi roşu. Are 46 de rînduri pe pagină.
Tipărită pe 3 pagini. Cu gravuri de Ghervasie.
- 1 ex. B.M.V. (iv. 88, colligat cu Evangheliile din săptămîna patimilor) ;
•

Cercetînd acum acest repertoriu, constatăm cîte\·a lucruri explici:!
bile în legătură cu răspîndirea teritorială a cărţilor editate la Neamţ.
Reţinem în primul rînd numărul total al exemplarelor - 1348 - care
reprezintă un procent de 1 5°/0 din volumul de carte românească veche
aflată în j udeţul Neamţ (8929 exemplare) . Cifra este semnificativă, pt'n
tru că se confruntă cu produsul similar lansat pe piaţă de alte tiparniţe,
cu o mai îndelungată activitate (mai ales aceea de la Iaşi). Într-un da
<;amcont ad hoc privind cantitatea de carte ajunsă în judeţul Neamţ elin
vechile tipografii, tiparniţa noastră s-ar situa numai în urma celei de
l a Iaşi, dar înaintea centrelor tipografice de la Rîmnic, Buzău, Buda ,
Blaj ş.a. ('Inregistrăm fenomenul doar cu titlu de curiozitate, pentru că
abb după 1 830 tipografia de la Neamţ va produce din plin şi va trece
pe primul loc în acest clasament).
Cît despre răspîndirea teritorială a cărţilor nemţene, lucrurile se
prezintă astfel :
- 50f0 din exemplare (adică un număr de 65) au fost înregistrate
în zo:r:a Romanului (aproxinativ teritoriul Protopopiatului Roman) ;
- 8% din exemplare (adică un număr de 1 08) au fost înregistrate
în zena Piatra Neamţ (aproximativ teritoriul Protopopiatului respectiv) ;
- 870fo din exemplare (adică un număr de 1 1 75) au fost înreg1ţ;
trate în zona Tîrgu Neamţ (aproximativ teritoriul Protopopiatului Tîrg'.l>
Neamţ) ;
Această realitate se explică prin influenţa tiparniţei de la Iaşi <J su
pra zonei Romanului, şi a tiparniţelor din Ardeal şi Muntenia asupra
zonei Piatra Neamţ. Dar dacă am încerca şi o clasificare a produsului
în limita de timp abordată (1 808- 1 8 30, cît a lucrat tiparniţa de la Neamţ
în intervalul stabilit convenţional prin B.R.V.), vom constata că nu
mărul exemplarelor de Neamţ din răspîndire este cel mai mare. Penhttp://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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tru că cifra totală de 8929 cărţi include mai ales exemplare ajunse fui
judeţ înainte de 1 808.
Alte cîteva amănunte interesante se desprind şi din repartiţia te
ritorială si cantitativă a titlurilor. Fără îndoială că prima ediţie din
Vieţile sfinţilor ... s-a bucurat de cea mai mare căutare, atît răspîndirea
cît şi numărul exemplarelor depistate confirmînd acest lucru. Iar dacă
anumite titluri, precum Kekragarionul ( 1 814), Rînduiala pentru schisma
monahicească (1815), Apologhia ( 1 8 1 6) Tîlcuirea la antifoane ( 1 8 1 7). Cu
'Uintele şi învăţăturile lui Ejrem Syrul ( 1 8 1 8-1823) şi Cuvin tele şi în
văţăturile lui Isaac Syrul ( 1 8 1 9) au intrat în primul rînd în bibliotecile
mănăstireşti, faptul se explic[; prin tematica lor oarecum specializată.
Presupunem însă că existenţa unui singur exemplar (şi acesta la Rp'
man !) din Adunarea stambelor Sfintei Evanghelii (1821) reprezintă o
curiozitate, la fel ca şi absenţa totală a altora, chiar din biblioteca Mă
năstirii Neamţ (în mai multe rînduri afectată de incendii după 1 830 . . .) .
Desigur, situaţia înregistrată în prezent a fost determinată de o
scrle de factori străini de inter:ţiile şi previziunea editorilor. Timpul a
lucrat după alte criterii, a7a că nu putem trasa exact conturul unui
moment din istoria culturală nu mai pe baza proiecţiei lui peste secoie.
De aceea interpretările vor include mereu un procent, mai mare sau
mai mic, de relativitate. Oricum, din datele consemnate mai sus poate
fi ext:--a să imaginea activităţii tiparniţei de la Neamţ şi motivat renu
mele de care ea s-a bucurat în epocă.
N O T E
1 Incă la 1800 începuseră pregătiri pentru instalarea utilajelor şi calificarea
meşterilor.
2 Inscripţii, I I
3 dintre care menţionăm, selectiv : Bianu, Ion ; Hodoş, Nerva ; Simonescu ,
Dan : Bibliografia românească veche : 1 508-1830, val. 1-III Bucureşti, 191 2-1936) :
Racoveanu, Gh. : Gravura in lemn la Mănăstirea Neamţ (F und . pentru literatură
şi artă, 1 940) ; Bianu, Ion ; Simonescu , Dan : (Bibliografia românească ;:eche,
adăugiri şi îndreptări, val. IV (Bucureşti, 1944) ; Manolache, T. N. B i b l iografia
Mitropolitului Veniamin Costachi (Rev. B.O.R., nr. 10-12/1 946) ; Ivan, I . : Tipo
grafia din Mănăstirea Neamţ (Rev. M.M.S., nr. 5-6/1962) ; Poenaru, Daniela : Con
tribuţii la Bib liografia românească veche (Muzeul j udeţean Dimboviţa, Tirgo\·işte.
1973) ; Nicolae, Emil : Arta şi tehnica tipografilor nemţeni in prima ju m ăt a te a
secolului al XIX-lea (Rev. Muzeelor şi monwnentelor istorice, nr . 10,'1982).
LE RIOPERTOIRE ET LA DISPERSION DES ANCIENS LIVHES R O t_M_-\ L "'S

P ARUS A L'IMPRIMERIE DE NEAMTZ
- Resume -

L'auteur se preoccupe de trois problemes pr i nci pa<.�x : l"indentification des
titres inconnus realises dans !'imprimerie res p ecti v e j usqu·a l"annee 1830 et la
c.Iarification d'appartenance a d'autres livres a la bibciographie de cette impri
merie ; l 'e tab lissem ent du ti rage des a nc i ens liHes imp!"i :nes a Neamtz ; la pour
suite de la circulation et de la d i spersia:-� de ces !i\·:es sur le teritoire du depar
tement Neamtz. A partir des re�ultats de la :echerche a ete etablie une serie de·
dates concernant a l ' hist oire de !'imprimerie de la Monastere Neamtz.
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VECHI TIPARITURI NEMŢENE
colecţiile judeţului Suceava

în

de OLIMPIA MITRIC

Preocupările din ultimii ani de identificare a valorilor din patrimo
niu cultural naţional, în speţă a vechilor tipărituri, ne permit ca în
prezent să avem o imagine edificatoare asupra provenienţei cărţii vechi
româneşti păstrată în judeţul Suceava.
Cercetarea directă a tipăriturilor (pînă la anul 1830, inclusiv) aflate
în colecţiile bibliotecilor parohiale şi mănăstireşti publice şi particulare,
în muzee, şcoli şi alte instituţii de cultură ne-a prilejuit fişarea şi ca
talogarea a 33 de titluri şi 201 de exemplare provenite de sub teascu
rile tipografiei de la Neamţ.
Prezentăm aria de răspîndire a cărţilor nemţene pe titluri şi loca
lităţi. Menţionăm că titlurile sînt trecute în ordine cror.ologică, în forma
cunoscută nouă din lucrările de referinţă 1 . In dreapta fiecărui titlu,
sînt date anul de apariţie, numărul de exemplare existent în zonă, lo
calităţile deţinătoare, numerele de inventar.
1 . VIEŢILE SFINŢILOR DIN LUNA SEPTEMBRIE, 1 807 : 1 1 exemplare

Cîmpulung Moldovenesc + (ph. "Naşterea M.D.", inv. 41 52), Dragomirna
(m-re, inv. 841), Fălticeni + (ph. "Sf. Voievozi", inv. 61 19), Ioneasa + (ph.
"Sf. Nicolae", inv. 6543), Lămăşeni + (ph. "Sf. Nicolae", inv. 6415), Plă
vălari + (ph. "Sf. Dimitrie", inv. 1 449), Putna (m-re, inv. 476 A, 476 B),
Suceava (m-rea "Sf. Ioan cel Nou", inv. 1 341), Suceviţa (m-re, inv. 108,
108/I).
2. VIEŢILE SFINŢILOR DIN LUNA OCTOMBRIE, 1 809 : 8 exemplare

Dragomirna (m-re, inv. 1 364, 1 3 70), Fălticeni (muzeul orăşenesc, inv.
885 ; ph. + "Sf. Voievozi", inv. 6 120), Putna (m-re, im·. 477), Suceava
(m-rea "Sf. Ioan cel Nou", inv. 528 ; ph. "Sf. Treime", inv. 46), Vereşti +
(ph. "Sf. Gheorghe", inv. 1 1 67).
3. VIEŢILE SFINŢILOR DIN LUNA OCTO:\IBRIE, ed. a II-a, 1 809 :
2 exemplare

Suceava (m-rea "Sf. Ioan cel Nou", inv. 1 342), Suceviţa (m-re, inv. 109).
4 . CHIRIACODROMION, 1 8 1 1 : 7 exemplare
Băneşti + (ph. "Sf. Gheorghe", inv. 837), Cîmpulung Moldovenesc + (ph.
"Adormirea M.D.", inv. 4471), Dumbrăviţa + (ph. "Adormirea M.D.".
inv. 6841), Fălticeni + (ph. "Sf. Voievozi", inv. 6001), Mănăstioara +
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(fi lia "Adormirea M.D.", inv. 6339), Putna (m-re, inv. 5 1 1), Siminicea +
(ph. ,1Sf. Voievozi�', inv. 468).
5.

VIEŢILE SFINŢILOR DIN LUNA. NOIEMBRIE, 1 8 1 1

:

7 exemplare

Fălticeni + (ph. "Sf. Voievozi", inv. 6 1 2 1), Dragomirna (m-re, inv. 843),
Putna (m-re, inv. 477), Suceava (m-rea "Sf. Ioan cel Nou". inv. 1 343 ;
ph. "Sf. Treime", inv. 47), Suceviţa (m-re, inv. 1 1 0), Vereşti + (ph. "Sf.
Gheorghe", inv. 1 1 64).
6. VIEŢILE SFINŢILOR PE LUNA DECEMBRIE, 1 8 1 1 : 12 exemplare

Bălineşti + (ph. "Sf. Nicolae", inv. 13 1), Dragomirna (m-re, inv. 844,
1365), Fălticeni + (ph. "Sf. Voievozi", inv. 6122), Lămăşeni + (ph. "Sf.
Nicolae", inv. 6415), Putna (m-re, inv. 516), Slatina (m-re, inv. 1 2 1 3,
1214), Suceava (m-rea "Sf. Ioan cel Nou", inv. 527, 1344 ; ph. "Sf.
Treime", inv. 4 8), Suceviţa (m-re, inv. 1 1 1) .
7 . VIEŢILE SFINŢILOR PE LUNA IANUARIE, 1 81 2 : 8 exemplare

Dragomirna (m-re, inv. 833), Fălticeni + (ph. "Sf. Voievozi", inv. 6 1 14),
Putna (m-re, inv. 477 A), Rîşca (m-re, inv. 2 2), Suceava (ph. "Sf Treime",
inv. 38), Suceviţa (m-re, inv. 1 12), Toleşti + (ph. "Sf. Trei Ierarhi", inv.
6672), Vereşti + (ph. "Sf. Gheorghe", inv. 1 166) .
8 . VIEŢILE SFINŢILOR DIN LUNA FEBRUARIE, 1 81 2 : 8 exemplare

Dragomirna (m-re, inv. 232), Plăvălari + (ph. "Sf. Dimitrie", inv. 1 450),
Rîşca (m-re, inv. 23), Suceava (m-rea "Sf. Ioan cel Nou", inv. 526, 1 345 ;
ph. "Sf. Treime", inv. 39), Suceviţa (m-re, inv. 1 1 3), Vereşai + (ph. "Sf.
Gheorghe", inv. 1 1 65).
9. VIEŢILE SFINŢILOR DE PE LUNA MARTIE, 1 1 8 1 3 : 8 exemplare

Adîncata + (ph. "Sf. Dumitru", inv. 1 51), Dragomirna (m-re, inv. 8 35),
Fălticeni + (ph. "Sf. Voievozi", inv. 61 15), Suceava (Fondul memorial şi
documentar "S. Fl. Marian", inv. 7516 ; m-rea "Sf. Ioan cel Nou", inv.
1 75, 1 346 ; ph. "Sf. Treime", inv. 40), Suceviţa (m-re, inv. 1 14).
10. VIEŢl'LE SFINŢILOR PE LUNA APRILIE, 1 8 1 3 : 8 exemplare

Dragormina (m-re, inv. 836, 1 367), Fălticeni + (ph. "Sf. Voievozi", inv.
6 1 1 6), Lămăşeni + (ph. "Sf. Nicolae", inv. 6414), Putna (m-re, inv. 477 B),
Suceava (m-rea "Sf. Ioan cel Nou", inv. 573 ; ph. "Sf. Treime", inv. 41),
Suceviţa (m-re inv. 1 15).
1 1 . VIEŢILE SFINŢILOR PE LUNA MAI, 1 81 3 : 9 exemplare

Băneşti + (ph. "Sf. Gheorghe", inv. 834), Dragomirna (m-re, inv. 837,
1371) Putna (m-re inv. 477 C), Suceava (m-rea "Sf. Ioan cel Nou", inv.
529, 1 347 ; ph. "Sf. Treime", inv. 42), Suceviţa (m-re, inv. 1 16), Vereşti +
(ph. "Sf. Gheorghe", Inv. 834).
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12. VIEŢILE SFINŢILOR PE LUNA IUNIE, 1 81 3 : 6 exemplare
Dragomirna (m-re, inv. 838), Fălticeni + (ph. "Sf. Voievozi", inv 6 1 1 7),
Suceava (m-rea "Sf. Ioan cel Nou", inv. 1 348 ; ph. "Sf. Treime", inv.
43), Suceviţa (m-re, inv. 1 17/I, 1 1 7/II).
1 3. Augustin, Episcopul. I<..ECRAGARION, 1 8 1 4 : 5 exemplare
Sfîntu Ilie (Gavrilei Gheorghe, deţinător particular), Siminicea + (ph.
"Sf. Voievozi", inv. 471), Suceviţa (m-re, inv. 3552, 3 52/I), Vereşti +
(ph. "Sf. Gheorghe", inv. 1 173).
14. SCARA PĂRINTELUI IOANN IGUMENULUI . . . SINAIULUI, 1 81 4 :

2 exemplare

Slatina (m-re, inv. 1 230), Văleni-Stînişoara + (ph. "Adormirea M. D.",
inv. 6634.
1 5. URMARE INTRU DUMINECA ... PAŞTELUI (SLUJBA INVIERII),
1 81 4

:

9 exemplare

Baia + (ph. "Adormirea M. D.", inv. 6913), Bogdăneşti + (ph. "Sf. Voie
vozi", inv. 6562), Rîşca 7 (ph. "Sf. Voievozi", inv. 6781), Sasca + (ph.
"Sf. Alexandru", inv. 6299), Slatina + (ph. "Sf. Voievozi, inv. 6390), Su
ceava (m-rea "Sf. Ioan cel Nou", inv. 1449 ; ph. "Sf Mihail şi Gavril", inv.
1 549 ; ph. + "Sf. Nicolae", inv. 1255 ; ph. + "Sf. Treime", inv. 5).
16. VIEŢILE SFINŢILOR PE LUNA IULIE, 1 814 : 10 exemplare

Dragomirna (m-re, inv. 8 39), Fălticeni + (ph. "Sf. Voievozi", inv. 6 1 1 8) ,
Putna (m-re, inv. 477 A, 885), Rîşca (m-re, inv. 2 5), Suceava (m-rea
"Sf. Ioan cel Nou", inv. 530, 1 349 ; ph. "Sf. Treime", inv. 44)) Suceviţa
(m-re, inv. 1 1 8), Vereşti + (ph. "Sf. Gheorghe", inv. 1 1 69).
1 7. VIEŢILE SFINŢILOR PE LUNA IULIE, 1 81 4 : 1 0 exemp�are

Dragomirna (m-re, inv. 840, 1 369), Fălticeni + (ph. "Sf. Mihail şi Gavril",
inv. 6051), Panaci + (ph. "Sf. Ap. Petru şi Pavel", inv. 4365), Rîşca (m-re,
24), Slatina (m-re, inv. 33), Suceava (m-rea "Sf. Ioan cel Nou", inv.
1 350 ; ph. "Sf. Treime", inv. 45), Suceviţa (m-re, im'. 1 1 9), Vereşti +
(ph. "Sf. Gheorghe", inv. 1 172).
1 8 .APOLOGHIA, 1 8 1 6 : 1 exemplar

Suceava (m-rea "Sf. Ioan cel Nou", inv. 1409).
1 9 . ARATARE ... PRE SCURT A DUMNEZEEŞTILOR DOGME, 1 81 6 :
7 exemplare

:Bucşoaia + (ph. "Sf. _ Arhangheli", inv. 4672), Iacobeni + (ph. "Sf. Gheor
ghe", inv. 4025), Putna (m-re, inv. 499, 499B), Suceava (m-rea (Sf. Ioan
cel Nou", inv. 2434), Suceviţa (m-re, inv. 255), Şerbăuţi + (ph. "Sf. Vasile".
inv. 2728).
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2 0 . OCTOIH DE CANOANE PENTRU PAVECERNIŢA, 1 8 1 6 :
4

exemplare

Băneşti + (ph. "Sf. Gheorghe", inv. 823), Rîşca (m-re, inv. 37), Salcea +
ph. "Sf. Nicolae", inv. 954), Suceava (m-rea "Sf. Ioan cel Nou", inv. 62P).

2 1 . )I(HTIECTAPUA JJAICIA (VIAŢA STAREŢULUf PAI'SIE), 1 8 1 6 :
1 exemplar
Suceviţa (m-re, inv. 1 94).
·

22. PSALTIRE, 1 8 1 7 : 3 exemplare

Stroieşti + (ph. "Naşterea M.D.", inv. 1487), Suceava + (ph. "Sf. Dumi
tru", inv. 78), Valea Glodului + (ph. "Sf. Nicolae", inv. 6733).
23. Nichifor Callist Xantopulul. TILCUIRE PRE SCURT ... LA
ANTIFOANELE CELOR OPT GLASURI, trad. de Gherontie, 1 8 1 7 :
1 exemplar
Suceava (m-rea "Sf. Ioan cel Nou", inv. 147).

24. Efrem Sirul. CUVINTE ŞI INVAŢATURI, traduse de leromanahii
Isaac şi Iosif, 1 81 8, 1 8 1 9, 1 823 (vol. I-lll) : 6 exemplare

Vol.
inv.
Vol.
Vol.

I : Poiana Mărului + (ph. "Sf. Treime", inv. 6641), Slatina (m-re,
1 165) Suceviţa (m-re, inv. 76/I).
II : Putna (m-re, inv. 501), Suceviţa (m-re, inv. 76/II).
III : Corocăieşti + (ph. "Sf. Treime", inv. 312).

25. NOUL TESTAMENT, 1 81 8 : 4 exemplare
Holda + (ph. "Adormirea M.D.", inv. 4543), Rîşca (m-re, inv. 6), Slatina
(m-re, inv. 223), Suceava (m-rea "Sf. Ioan cel Nou", inv. 929).
26. CUVINTELE LUI ISAAC SYRUL, 1 81 9 : 3 exemplare
Capu Cadrului + (ph. "Naşterea Sf. Ioan Botezătorul", inv. 2 52), Dărmă
neşti + (ph. "Inălţarea Domnului", inv. 2442), Fălticeni + (ph. "Sf. Ni
colae", inv. 6 109).
27. EVANGHELIE, 1 82 1 : 6 exemplare

Dragomirna (m-re, inv. 32), Liteni + (ph. "Sf. Nicolae", inv. 6873, 6862),
Suceava (m-rea "Sf. Ioan cel Nou", inv. 12 ; ph. + "Sf. Dumitru", inv.
80), Suceviţa (m-re, inv. 138) .
28. PSALTIRE, 1 824 : 7 exemplare
Fălticeni + (ph. "Adormirea M.D.", inv. 6014), Horodnic de Sus + (ph.
"Sf. Dumitru", inv. 2255), Ioneasa + (ph. "Sf. Nicolae". inv. 6517), Rîşca
(m-re, inv. 35), Sfîntu Ilie (ph. "Sf. Ilie", inv. 85), Slatina_ (m-re, inv.
1244), Şerbăneşti + (ph. "Sf. Arhangheli", inv. 1 040).
29. ANTOLOGHION, 1 825 (vol. 1-lf) : 19 exemplare

Voi. I : Corocăieşti + (ph. "Sf. Treime", inv. 3 1 6), Fălticeni + (ph. "Sf.
şi Gavril", inv. 6064), pb Sf. Nicolae", inv. 6 103), Grigoreşti +

I\I ihail
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(ph. "Sf. Gheorghe", inv. 463), Hănţeşti + (ph. "Duminica tuturor sfin
ţilor", inv. 536), Poieni-Salca + (ph. "Naşterea M.D.", inv. 2920), Slo
bozia Sucevei + (ph. "Sf. Nicolae", inv. 2740), Tişăuţi + (ph. "Naşterea
M.D.", inv. 1057), Zvoriştea + (ph. "Adormirea M.D.", inv. 1072).
Voi. II : Bivolărie + (ph. "Pogorîrea Sf. Duh", inv. 2206), Corocăieşti +
(ph. "Sf. Treime", inv. 3 1 7), Fălticeni + (ph. "Sf. Mihail şi Gavril", inv.
6065), Grigoreşti + (ph. "Sf. Gheorghe", inv. 461), Hănţeşti + (ph. "Du
minica tuturor sfinţilor", inv. 535), Poieni-Salca + (ph. "Naşterea M.D.",
inv. 2921), Preuteşti + (ph. "Intrarea 1\I.D. în biserică", inv. 6326), Sla
tina (m-re, inv. 681), Slobozia-Suce\·ei + (ph. "Sf. Nicolae", inv. 2746),
Tişăuţi + (ph. "Naşterea M.D.", inv. 1061).
30. CANTEMIR D. DESCRIEREA. MOLDOVEI, 1 825 : 1 exemplar
Suceava (Filiala Arhivelor statului, inv. 1 3 1 1/II).

3 1 . Nicodim de la Atos. PEI\'TRU PAZIREA CELOR CINCI SIMŢIRI,
traducere de arhim. Domeţian, 1 826 : 1 exemplar
Simnicea + (ph. "Sf. Voievozi", inv. 475).
32. IRMOLOGHION, 1 82 7 : 5 exemplare

Păltiniş + (ph. "Cuv. Paraschiva", inv. 4352), Sasca + (ph. "Sf. Alexm
dru", inv. 6289), Slatina (m-re, inv. 282), Suceava (ph. "Sf. Treime" ,
inv. 33), Suceviţa (m-re, inv. 1 34).

33. MINEIUL LUI\"EI IANUARIE, 1 830 : 3 exemplare
Băneşti + (ph. "Sf. Gheorghe", inv. 847), Suceava + (ph. "Sf. Nicolae",
inv. 1236), Tişăuţi + (ph. "Naşterea M.D.", inv. 1051).
In ceea ce priveşte răspîndirea pe localităţi, în dreptul celor 48 de
localităţi, prezente în ordine alfabetică, între paranteze, dăm numărul
total al tipăriturilor : Adîncata (1), Baia (1), Bălineşti (1), Băneşti (4),
Bivolărie (1), Bogdăneşti (1), Bucşoaia (1), Capu Cadrului (1), Cîmpu
lung Moldovenesc (2), Corocăieşti (3), Dărmăneşti (1), Dragomirna (18),
Dumbrăviţa (1), Fălticeni (17), Grigoreşti (2), Hănţeşti (2), Holda (1),
Horodnic de Sus (1), Iacobeni (1), Ioneasa (2), Lămăşeni (3), Liteni (2) ,
Mănăstioara (1), Panaci ('1 ), Păltiniş (1), Plăvălari (2), Poiana-Mărului (1),
Poieni-Salca (2), Preuteşti (1), Putna (14), Rîşca (8), Salcea (1), Sasca
(2), Sfîntu Ilie (2), Siminicea (3), Slatina (1 0), Slobozia Sucevei (2), Stro
ieşti (1), Suceava (44), Suceviţa (22), Şerbăneşti (1) Şerbăuţi (1), Tişăuţi
(3), Ţoleşti (1), Valea Glodului (1), Văleni-Stînişoara (1), Vereşti (8),
Zvoriştea (1).
Multe din exemplarele păstrate în colecţiile noastre au constituit,
de-a lungul timpului, suportul unor însemnări manuscrise valoroase. Un
loc aparte îl ocupă cele referitoare la diferite aspecte ale circulaţiei
cărţilor. Am putut observa că, în general, au avut o circulaţie directă
de la Neamţ la Suceava, ce se explică prin apropierea geografică, prin
faptul că eparhia Bucovinei, lipsită la acea dată de o tipografie locală,
în pofida tuturor opreliştilor stăpînirii habsburgice, a fost nevoită să fo
losească cărţi tipărite în Mitropolia Moldovei. Excepţie fac cîteva exemhttp://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/

OLIMPIA MITRIC
piare ale
in ţinutul

căror însemnări le semnalează prezenţa în Botoşani, Iaşi sau
Romanului. Unele sînt donate de clerici înalţi, de înşişi cste
nitorii editori sau de simplii monahi, vieţuitori în Mănăstirea Neamţ..
.-\stfel, în anul 1832, mai 1 5, mitropolitul Veniamin Costachi dăruieştc
Sfintei Mitropolii din Suceava Mineiul lunei ianuarie, tipărit în anul
1 830 2• Celebra Evanghelie de la Neamţ, din anul 1 8 2 1 , precum şi un
Octoih de canaane pentru Pavecerniţă, tipărit în anul 1 8 1 6 (Fig. 1), sînt
"afierosite", în chiar anul tipăririi lor, vechii Mitropolii din Suceava, de
către ieromonahul tipograf Gherontie 3. Un exemplu de reţinut, în acest
sens, îl constituie setul complet al Vieţilor sfinţilor, dăruit tot Mitropo
liei din Suceava de către Silvestru, stareţ al Mănăstirilor Neamţ şi
Secu 4 • Altele sînt achiziţionate la diferite preţuri fie chiar din Mănăsti
rea Neamţ, fie din localităţi apropiate. Majoritatea mărturiilor docurr..en
tare nu ne dezvăluie numele vînzătorului sau al localităţii unde s-a în
tocmit tranzacţia. Nu putem trece cu vederea peste exemplarul al cărui
loc de provenienţă este mai puţin obişnuit : S-au găsit în via părintelui,
dascăl Neculai (F. gardă, Vieţile Sf. din luna noiembrie, 1 8 1 1 , Depozit,
inv. 6 1 2 1).
Cărţile vechi nemţene din colecţia de obiecte bisericeşti a parohiel
"Sf. Treime" din Suceava păstrează ex libris-ul lui Neofit Scriban, cti
torul acestui locaş.
Nu lipsite de interes sînt însemnările ce ne dau informaţii despre
legătura unor cărţi sau cele ce înregistrează starea vremii pe o perioadă
de mai mulţi ani 6.
Dorim ca informaţiile noastre despre prezenţa cărţii vechi nem.ţene
în localităţile judeţului Suceava să ofere noi date cercetătorilor preocu
paţi de circulaţia acestor tipărituri remarcabile pentru calităţile lor gra
fice şi artistice, de interesul manifestat faţă de ele pe întreg teritoriul
locuit de români.
Alături de celelalte tipărituri vechi româneşti care au circulat, ca\1'
tea de Neamţ "cu o limbă românească bogată şi nuanţată" 7 a contribuit
la menţinerea mereu trează a conştiinţei de neam şi limbă.
N O T E
1 Ion Bianu şi Nerva Hodoş, Bibliografia românească veche, (1508-1830), tom
II, 1716-1808, Bucureşti, Editura Socec, 1910, 571 p. ; Ioan Bianu, Nerva Hodoş şi
Dan Simonescu, Bibliografia românească veche, (1508-1830), tom iiii, 1809-1830,
Bucureşti , Editura Socec, 1936, 780 p. ; Dan Simonescu, Bibliografia românească
veche, (1508-1830), tom IV, Adăogiri şi Indreptări, Bucureşti, Editura Socec., 1944,
375 p. ; Daniela Poenaru, Contribuţii la Bib liografia românească veche, Tîrgo
vişte, Muzeul judeţean Dimboviţa, 1973 ; Diac. Ioan Ivan şi Pr. Scarlat P�rcescu ,
Mănăstirea Neamţ, Mitropolia Moldovei şi Suceveî, rJaşi, 1981.
+ Se păstrează în Depozitul centralizat de carte veche.
2 Depozit, inv. 1051.

,J Această sfîntă şi d(u)mnezeească Evanghelie s-au afierosit sfintei Mitra
polii Sucevii, unde se odihnesc şi sf(i)ntele moaşte ale sf(î)ntului marelui muceniC!
Ioann. Iară cine ar îndrăzni a o înstreina de unde s-au. afierosit supt neertat ca
non să fie pînă ci1id iJarăşi o va întoarce la locul unde s-au afierosit ; 1821, sep-
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tembrie în 21. Smeritul între ieromonahi Gherontie, ieromonah şi tipograf al sfin
t e! M(ănăstiri) Neamţ (F. 1-7, M-rea "Sf. Ioan cel Nou", inv. 12).
4 Aceasta una carte care cuprinde în sineşi Vieţile sfinţilor din lunile ceale
următoare s-au afierosit de mine cu învoirea tot soborului sfintei Mitropolii din
Soceavă, unde să află moaştele sfîntului marelui mucenic Ioan, dupre rugămin
tea ce ne-au făcut cuvioşia sa Chir Iosif ierom(onah) Caraschevici, nacealnicul
de acolo. 1 8 1 6 , iunie 29, Silvestru, arhimandrit şi stareţ s(fintelor) M(ănăstiri)
Neamţului şi Secului - pecetea în tuş negru a M-rii Neamţ (F. (1)-10, Vieţile Sf.

din luna octombrie, M-rea "Sf. Ioan cel Nou", inv. 528).
5 Această carte pi luna lui octomvri, Istoriile sfinţilor, esti luată . . ot (din)
sat Petia pentru patrusprezeci sorocoveţi. . . (F. 4-13, Depozit, inv. 6120) ; Aceste 12
Mineiuri Vieţile sfinţilor sînt a sfintei Monast(iri) Suceviţa, cumpărate cu una
sută opt lei argint prin osîrdia cuvio(siei) sale D. igumen Dosoftei Tişcovici, la
3 dechemvri, 1844 (F. gardă, Vieţile Sf. pe luna decembrie, M-rea Suceviţa, inv.
1 H) ; Aceste sfinte dumnezăeşti 12 cărţi, Vieţile sfinţilor din luna aceasta mai şi
pe toate celelalte luni ale anului, le-am cumpărat eu robul lui Dumnezeu cu 20
galbeni, la 1 8 19, ghenar 1 , Gheorghe (F. 1-2, M-rea Dragomirna , inv. 1371).
6 Cartea aceasta sv(întă) Evanghelie, precum în hîrtie tipărită aşa şi în le
gătura cu arşinic roş şi cu argint înbracata, precum este prin osîndioasă oste
neală a nacealnicului M(ănăstirii) Dragomirnii, Ignatie Hacman, s-au iconomisit
(F. 5-9, Evanghelie, 182 1 , M-rea Dragomirna, inv. 32) ; O ernă foarti aspre în ger
au fost la 1879-1880, cari au ţinut cu lunile, de la octomvri pînă la aprili, iară
vara a fost roditoare în cereală, adică : grîu, sacară, papuşoi, orz, ovăz, iara fîn
puţin şi din meri, peri şi alti!e a.u fost puţăni, da buni. Iară ernă viitoare, 1 8 8 01881 , au fost precum urmează : la începutul (lui) noemvri cu ploae şi puţină nin
so�re ·au durat vro citiva zili şi pe urmă ger pînă la 1 0 gradae ză'ră, di la 15
noevri şi pin la 24 decembri au fost foarti cald şi bini, încît oamini(i) nu au avut
�evoe de lemne şi umbla desculţi pe la agiun, în ziua de 25 dechemvrii, omăt
puţin si ger ; decemvri 26 zili. . . Iaşi, 1880 (F. (2)v., Kecragarion, M-rea Suceviţa,
inv. 352).
7 Pr. Paul Mihail, Mănăstirea Neamţ, centru de viaţă spirituală şi artistică
' omânească, Mitropolia Moldovei şi Sucevei, an XLVI, nr. 1-2, 1970, p. 83.
.

TEXTES ANCIENS DU MONAST�RE NEAMŢ - DANS LES COLLECTIONS
DU DEPARTEMENT DE SUCEAVA
- Resume -

La recherche des textes anciens, se trouvant dans les collections du depar
tem€'Ilt de Suceava a donne ă l'auteur de cet article l'occasion d'etudier et de
mettre en catalogue 33 titres et 201 exemplaires, imprimes jusqu'en 1830, inclu
sivement, provenant des presses de !'imprimerie du Monastere Neamţ.
Cet article presente l'aire de diffusion 'de ces vieux livres. par titrles et
par localites et quelques notes marginales ayant une valeur particuliere.
A c6te 1c:Les autres textes roumains anciennement imprimes et qui ont cir
cule, les livres de Neamţ, remarquables par leurs qualites graphiques et artistiques,
ont contribue ă maintenir toujours en eveil la conscience de la roumanite.

LEGENDE DES FIGURES
Fig. 1. Note en manuscris de l'imprimeur Gherontie, sur l'Octoich de canaane
pour Pavecerniţă, datant de 1816 e1 les armoiries du Monast�re Neamt.
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Fig. 1. Insemnarea manuscrisă a tipografului Gherontie de pe Octoihu.l
pentru Pavecerniţă din 1816 şi stem<\ Mi:i.I!i;istirii Neamt.

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

de canoane

ARTA PORTRETULUI LA AUREL BAEŞU
(1 896-1928)
de VALENTIN CIUCA

Alături de peisaje, portretele reprezintă partea cea mai durabilă a
creaţiei lui Aurel Băeşu. Numeric ele însumează peste o sută de lucrări,
fără a lua în calcul numeroasele schiţe prealabile şi analizele de atitu
dine. Cum spuneam altădată despre peisagist 1, el este funciarmente un
vitalist. În portrete această disponibilitate apare cu mult mai pregnant
şi chiar mai nuanţat. Relaţia cu peisajul se păstrează însă în multe dintre
portrete, în general sub forma unui fundal decorativ. Este acesta un mod
personal de a caracteriza prin relaţie. Mai exact spus, a pătrunde în in
timitatea modelului pe o cale derivată. Revelatoare pentru o asemenea
aserţiune pot fi considerate Autoportretul cu peisaj, Mihail Sadoveanu,
Primăvara (lucrare alegorică), Portret de ţăran şi încă multe altele. De
altfel, galeria ţăranilor de pe Valea Bistriţei nu poate fi imaginată în
afara spaţiului ce a generat-o, într-atît de puternică este conjuncţia
om-mediu. Oameni puternici, dăltuiţi în confruntarea cu o natură cînd
tandră, cînd stihinică poartă cu ei insemnele locului de obîrşie. Î ntr-un
alt context, existenţa lor ar părea absurdă. Pictorul şi i-a apropiat din
spre peisaj. Fireşte că la o asemenea mentalitate faţă de portret a ajuns
treptat, după ce a străbătut asemenea altor congeneri toate etapele ce
aveau ca punct liminar portretul academist. Este exact ceea ce făcea şi
Băeşu în timpul adolescenţei fălticenene cînd a executat o seamă de
portrete ale intelectualilor şi notabilităţilor locale. Nici imediat ce a
păşit pragul Şcolii de belle-arte din Iaşi viziunea sa asupra portretului
nu s-a schimbat brusc. Climatul, oricum, nu i-ar fi îngăduit-o. Şi totuşi,
dacă privim cîteva dintre pînzele acelor ani vom putea descifra încă
ezitantele semne ale înnoirii. Iată, de pildă, Autoportreul din 1916. Tî
f!ărul de aproape 20 de ani îşi analizează înfăţişarea fără orgolii narci
siste ci, mai degrabă, cu un surîs ironic. Întreaga expresie a figurii co
munică o jovialitate nedisimulată, ba chiar un aer ştrengăresc. Ochii
surîd, iar de sub barurile drepte ale pălăriei de vară privirea pictorului
învăluie totul într-o lumină domoală. Pare un fericit. Prin maniera de
tratare a portretului Băeşu e destul de departe de canonul academist, o
vagă reminiscenţă constituind-o doar fundalul închis prea puţin valorat.
In rest, tuşa are un traseu amplu, urmăreşte linia ovală a figurii şi este
destul de consistentă. Cromatic, pictorul recurge îndeosebi la culorile
de pămînt pe care le animă cu accentele calde ale culorilor complemen
atre. Sursa de lumină, frontală, subliniază utilizarea corectă a raportu
rilor cu umbra. In context, trebuie subliniată ideea că dimensiunea evo-
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luţiei artei lui Aurel Băeşu poate fi urmărită şi printr-o analiză compara
tivă a autoportretelor ce şi le-a consacrat de-a lungul meteoricei sale
existenţe. În fond, pentru artist, autoportretul are valoarea şi semnifi
caţia unei autentice revelaţii a eului profund, arta nefiind altceva decît
o prelungire a eului. Studiindu-se, pictorul încerca totodată să formu
leze răspunsuri adecvate destinului. Cine este de fapt artistul ? O fiinţă
inutilă cum i se spunea cîndva lui Caravaggio ? Desigur, nu. Numai că
incertitudinea este condiţia de a fi a creatorului. Interogaţiile lui încep
întotdeauna cu sine. Discret, fără emfază egolatră, Băeşu nu ştie să cii
simuleze cu abilitate. Portretele lui nu vor avea deci accentele dramatice
întîlnite la alţii. În mijlocul naturii e un activ în timp ce atunci cînd se
analizează pare un resemnat. Se înfăţişează, de aceea, cum este iar
nu cum ar dori să fie. Autoportretele dobîndesc, într-o asemenea viziune
valoarea unor emoţionante documente sufleteşti. Privindu-le, poţi exact
reconstitui existenţa sinuoasă a creatorului, alternînd între avîntul vi
paleta în mînă - semnul nobleţei profesiunii - iar daoă a făcut-o, a
gîndit probabil să acorde mai multă forţă compoziţiei. Autoportretul din
1 922 - aflat în colecţia Muzeului de artă din Iaşi - ni-l arată întlr-o
atitudine voit impozantă, fără ostentaţie însă, purtînd cu mîndrie în
mîna dreaptă paleta şi pensoanele. Pare surprins că poate deveni su
biectul propriei sale arte. Nu are nimic din atitudinea orgolios-tragică
a zugravului Luchian - deşi la acea dată destinul îi marcase ireversibil
devenirea - ci doar conştiinţa valorii de sine. Dincolo de ceea ce ex
primă întreaga fizionomie, pictorul ne relevă o impecabilă tehnică a
portretului. Fundalul eYidenţiază figura din prim plan printr-un re
marcabil efect optic, realizat prin alternanţa culorilor calde şi reci. Pen
sulaţia viguroasă trasează destul de bine şi liber conturul formelor şi le
valorează apoi prin suprapunerea unor tonuri de mai redusă intensitate
luminoasă. Umbrele cad exact ca efect al eclerajului, iar compoziţia în
ansamblul ei are un desăvîrşit echilibru. Altădată, poate şi din dorinţa
de a-şi exprima statornica admiraţie faţă de peisaj, pictorul se autopor
tretizează pe fundalul unui imaginar cadru medieval. Valoarea funda
lului este, se înţelege, în primul rînd decorativă, dar nu este exclus ca
Băeşu să-i fi acordat şi un sens simbolic. Dealtfel, artistul va mai pro
ceda în aceeaşi modalitate şi în alte împrejurări, fiind printre primii
pictori români asociind portt·etul cu peisajul. Ceea ce interesează în
asemenea cazuri este, fără îndoială, armonia şi echilibrul compoziţional.
Valorile simbolice, fără a fi neglijate, sînt doar secundare. Preocuparea
pentru revelarea portretului interior poate fi considerată statornică. Fap
tul că, asemenea lui Grigorescu, pictorul nu trecea la realizarea unui
portret după ce caracterul, viaţa lui lăuntrică îi era cît de cît lămurită,
atestă nu numai aspiraţia spre portretul psihologic, dar şi scrupulozi-
tatea demersului său artistic.
Privind Autoportretul cu căciulă albă sau, mai sugerativ, Autopor
tretuZ
aflat la Muzeul de artă din Piatra Neamţ - desluşim mai adec
vat mentalitatea lui Băeşu faţă de portret. Nu atît concordanţa fiziono
mică între portret şi model îl interesează în mod deosebit, ci expre,sia
portretului său moral. Capacitatea analitică a pictorului se reliefează în
-
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modul subtil de a sugera dominante de caracter, drame latente, efu
ziuni juvenile. Privindu-se, Băeşu vedea de fapt lumea prin care a tre
cut. Ar fi putut exclama şi el asemenea lui Tonitza : "Eu n-am pictat
capete de copii, ci emoţiile unui tată". Este neîndoielnic că pictorul îşi
îndrăgea modelele. Simpatia pentru ele este, de fiecare dată, evidentă.
De aceea, în marea lor majoritate, ele sînt recrutate din rîndul priete
nilor. Sau, altădată, din rîndul unor categorii sociale faţăl de care nu
trea compasiune şi solidaritate.
Lumea de candori a copilăriei l-a atras statornic. In zonele puri
tăţii genuine, Băeşu dădea măsura întregii sale sensibilităţi. Registrul
expresiv variază de la tristeţe la uimire, de la spaimă la încîntare. Pic
tîndu-i, artistul îi iubea totodată. Portretele de copii nu sînt simple
"capete de expresieH cum s-ar putea crede. Universul lor afectiv este
la fel de complex ca şi al adulţilor sau bătrînilor. Numai că spre a ţi se
dezvălui, sufletul copilului trebuie, cu maximă delicateţe, stimulat să se
deschidă. Şi atunci, surprizele reu vor întîrzia. Fie că e vorba ele schiţe
rapide, fie ele tablouri definitive, portretele de copii atestă şi ele o evi
dentă linie evolutivă a arti�tului atît sub aspectul tehnicii picturale, cît
şi al profunzimii analitice. Dacă la începuturi ceea ce impresiona era
doar virtuozitatea desenatorului şi aclecvatele armonii cromatice, ulterior
s-a putut remarca cît ele nEmeroase probleme presupun asemenea por
trete. Surprinşi în cele mai diverse ipostaze ale existenţei lor, copiii,
prin francheţea expresiei, necesită o atentă, concentrată şi îndelungă
observaţie.
De la schiţele în pastel : Marica Hortolomei, Mitruţ Sadoveanu da
tabile în jurul anului 1 920, remarcabile prin spontaneitatea şi ven- a
desenului, Băeşu s-a adîncit, în portretele ulterioare, în ve!itabile studii
de caz. Copilăria nu-i mai apare ca teritoriul fericirii bucolice, ci ca o
Lume trăind în mic, dramele celor mari. Observaţia cîştigată în profun
zime, iar tehnica picturală îşi adaptează mijloacele de expre�ie acestei
mai adecvate perspective ar.alitice. Aerul hîtru al celor Doi copii - por
tret colectiv analizat cu o maximă economie de mijloace - generează,
spontan, simpatia privitorului ca o invitaţie în lumea pitorească a mun
telui. Portretul e compus cu minuţie, înscriindu-se într-o schemă rela
tiv simplă. Vestimentaţia specifică contribuie la caracterizarea persona
jelor iar cromatica, destul de sobră, elimină orice tentaţie spre fo.cili
tate. Unul dint!e copii iscodeşte, de sub streaşina pălărieL lumea din
jur, în timp ce al doilea pare a-i rosti ceva la ureche. Poziţia corpului
şi a capetelor asigură varietatea formelor şi sugerează mişcarea volu
melor. Orice detaliu de prisos este eliminat, Băeşu fiind preocupat în
deosebi de expresie. Întrucîtva acelaşi lucru a m·mărit şi în portretul
copiilor familiei Sadoveanu, fiecare "personaj " fiind surprins într-o altă
atitudine, ansamblul lor însă echh al ind cu o emoţionantă metaforă a
copilăriei înseşi. Intenţia metaforică - deşi Băeşu a recurs arareori la un
asemenea procedeu "literar" - este mu1t r'12i evidentă în portretul Pri
măvara (de la Muzeul din Piatra Neamţ). O adolescentă îşi sprijină bra
ţul pe ramura unui măr înflorit în timp ce înclinaţia capului, e::presiv
sfielnică, creează o autentică diagonală ansamblului grafic. Coloritul e
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viu, exuberant, relaţia verde-alb-roşu stins, amplifică tonul cromatic
general. Preocupat de efect, pictorul are grijă să aşeze, cum făcea altă
dată Grigorescu, pupilele exact în centrul globului ocular astfel încît
din orice unghi ai privi lucrarea ochii tinerei te urmăresc întrebător.
Mai nuanţate În regimul profunzimilor afective se detaşează lucră
rile de tipul Copil moldovean şi mai cu seamă, Copilul; nimănui. Nu e
de mirare că lucrarea Copilul 1i.imănui, expus la Salonul oficial din 1927,
fusese remarcată cu satisfacţie de Tonitza : "Băeşu Aurel calcă sănătos
spre observarea atentă a realităţii. Cele două piese trimise anul acesta,
Maica Stareţă şi Copilul nimănui au o consistenţă plastică neîntîlnită
de noi la acest tînăr virtuos" 2 . Şi, vom "'dăuga noi, nu numai o consis
tenţă plastică. Expresia generală a figurii sugerează o tristeţe patologică.
Semnele unei suferinţe adînci ruinează chipul crud al copilului sărman,
nota realistă a observaţiei sfîrşind prin a cutremura. Prin atitudine şi
expresivitate acest portret face pan dant cu un altul, Nebunul, a cărui
dominantă tragică vizează zonele abisale ale umanului. Jovialul Băeşu
nu-şi reprimă un scrîşnet amar atunci cînd viaţa îi rqlevă şi aspectele
ei hidoase. Compasiunea pentru om, înci'ederea funciară în valorile fru
mosului nu-l vor conduce însă spre exagerările expresioniste. Pictorul
nu deformează UIT!a!:ul, ci doar îl analizează. Grotescul, indiferent cum
s-ar manifesta, îl deprimă. Disponibilitatăţile lui sufleteşti şi irr.aginative
se blochează în raport cu in-esteticul. O limită poate a artistului, cu
siguranţă însă o calitate a omului. Disjuncţia dintre cei doi, în cazul
lui Băeşu este de-a dreptul imposibilă.
Cu cîtă bucurie l-a pictat pe Savin din Dorna ! Chipul cu trăsături
plăcute al copilului se armonizează cu vestimentaţia lui îngrijită, con
ţinînd chiar o uşoară cochetărie în simplitatea ei rafinată. Fireşte însă
că nu amănuntul etnografic 1-a interesat pe artist, dar nici nu l-a ne
glijat. Portretul e compus cu grijă pentru echilibru şi proporţie dar,
mai important, cu o vizibilă preocupare pentru verosimilitatea ansam
blului. Efectul "de poză", chiar dacă este evident, nu deranjează. Savin
din Dorna priveşte încîntat la artistul din faţa lui şi, cu mîinile ascunse
sub bundiţă, are o atitudine, totuşi, degajată. Viziunea are valoare deo
potrivă monumentală şi decorativă. Monumentală prin anvengura ţinu
tei, decorativă prin caracterul festiv al portretului şi elementele orna
mentale ale vestimentaţiei. Regimul cromatic se menţine în sfera do
minantei ocru-verzui-alb şi umbră arsă, culori preferate de Băeşu în
ultima sa perioadă de creaţie. O înscriere amplă a figurii în spaţiu iz
buteşte artistul şi în Portret de ţăran tînăr, monumentalitatea fiind de
această dată sugerată prin articulaţiile unui desen decis exprimat. Dealt
fel, către o asemenea viziune evolua pictorul nu numai în portret. Un
peisaj din ultimii ani ilustrează peremptoriu decizia sa de a lucra în
planuri ample, cu marcări ferme ale conturului. Liniile angulare obţin
u mai
mare pondere expresivă şi nu ne-ar fi mirat deplasarea viziunii
spre un geometrism ponderat. Oricît de previzibilă ar fi devenirea unui
artist, surprizele nu pot fi excluse.
Capacitatea lui Băeşu de a se înnoi continuu
cum anticipa Al.
Busuioceanu - îl sustrage constant de la o prematură manierizare. Fihttp://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/

ARTA PORTRETULUI LA AUREL BAEŞU

271

reşte, repetările nu lipsesc, dar efortul de depăşire al autopastişei este
mai mult decît meritoriu. Cronologia portretelor ilustrează pînă la evi
denţă că pictorul nu se mulţumea cu o înregistrare pasivă şi nediferen
ţiată a realului, atitudinea artistului faţă de realitatea imediată fiind în
totdeauna explicită. El evoluează şi interpretează realul potrivit propriei
sale viziuni.
De la portretul cumva convenţional şi academizant al începuturilor,
Băeşu ajunge, finalmente, la portretul unor sentimente. Modelului îi
rămîne doar valoarea de pretext grafic pentru dezvoltarea în imaginar
a corespondenţelor posibile. Sadoveanu seamănă cu fiecare dintre eroii
literaturii sale, dar exprimă sentimentul naturii de care era animat şi
care îl explică atît ca om cît şi ca artist. Portretul lui sugerează sevele
perene ale creaţiei, în timp ce chipul scriitorului Ion Dragoslav are o
mai acuzată dominantă psihologică în regimul reflecţiei. Preponderenta
brunului în relaţia cu albul accentuează sclipirile ochilor şi pune în evi
denţă sensul grav al existenţei.
Multe dintre portrete, odată terminate, erau oferite în dar mode
lelor sau unor amici. Dedicaţiile înserate lîngă semnătura artistului do
vedesc legăturile lui în cele mai diferite medii sociale. Unele sînt dăruite
familiei Lalu din Piatra Neamţ, altele prietenului Aurel Ştefănescu sau,
cel mai adesea, lui Laurenţiu Sadoveanu. Băeşu nutrea credinţa că arta
lui trebuie să aducă bucurie semenilor. Un crez respectat cu sfinţenie
şi căruia i-a jertfit totul. Nu ne miră deci că pe unul din portretele din
1925 aflăm dedicaţia : "cu drag lui Bălan", probabil unul dintre tovarăşii acelor ani de suferinţă şi speranţă. Caracterul ocazional al unora
explică întrucîtva unele mici neglijenţe tehnice sau insuficienta apro
fundare a laturii psihologice. Sedus pentru moment de acest pitoresc al
cîte unui chip întîlnit întîmplător pictorul "îşi face mîna" eboşind rapid
în încercarea de a surprinde expresia pasageră. Detaliile nu-l mai inte
resează. Alteori elaborează îndelung. Rezultatul ? Portrete-compoziţionale
de o vibrantă şi caldă umanitate, sugerînd subtile sensuri simbolice. U n
tablou al anilor de maturitate, Vioristul se plasează în proximitatea ca
podoperei. Imaginea echivalează cu un imn închinat muzicii. \"iolonis
tul, concentrat pînă la patetism în interpretarea partitu;·ii. îşi eliberează
totodată latente tensiuni afective. Dincolo de un figu:·ath· recognoscibil
în cercul intimilor pictorului, pulsează o frenetică viaţă interioară, echi
valentul unei supreme dăruiri. Comuniunea este impil".să p:nă îr: zonele
eterice ale identificării dintre om şi instrument. o sublimă etalare a
pasiunii muzicale. Mîna concentrează întreaga frăminta:·e a artistului şi
caligrafiază în articulaţiile ei contorsionate destinul unei existenţe plă- ·
mădită sub zoaia spiritului. l\Iîna mîngîie ori zvicneşte ritmic, se îm·ol
burează spre a redeveni calmă şi insinuantă, se află altfel spus, sub tu
tela paralelă a raţiunii şi pasiunii. Exprimînd toate acestea ce-şi mai
putea dori artistul ? Din posibil pictorul ne introduce în real. Nu e deloc
de mirare că I-au atras stările de tranziţie, chiar de ambiguitate. Unele
personaje ai impresia că somnolează, altele sînt cufundate în meditaţie
gravă. Starea de reverie e însă nota comună a celor mai numeroase.
Bărbat odihnindu-se, Portret de femeie, Bătrîn citind, Femeie în irztehttp://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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rior asociază figurii umane obiecte cu semnificaţie simbolică : lampa de
iluminat, cărţi, flori, imtrumente muzicale. Intenţia pictorului se de
codifică fără dificultate.
Constant şi cu împliniri remarcabile, artistul s-a dedicat portretu
lui feminin. Complexa viaţă interioară a personajelor, farmecul inde
lebil al feminităţii i-au solicitat spiritul de observaţie dar şi fantezia.
Dominanta realistă se completează cu fiorul secret al aspiraţiilor îm
plinite. Eternul feminin nu-l înhibă dezvăluindu-i forţele nebănuite ale
umanului. Pictorul vede şi încearcă să înţeleagă. În fond, portretele nu
sînt altceva decît ipoteze în sensibil asupra lumii. Graţie, delicateţe,
discreţie pe de pe o parte, senzualitate, voluptate, chemări tainice pe de
alta. Asemenea atribute nu aparţin în exclusivitate cuiva anume. Ele
evidenţiază doar dimensiunile complexe, deseori antinomice ale spiritu
lui feminin. Ingenuitiatea copilăriei, deziluziile sau împlinirile maturi
tăţii, tristeţea sau resemnarea senectuţii îşi găsesc, fiecare, expresia cea
mai adecvată. Asemeni altora, Băeşu a pictat oameni dar a văzut în
ei sentimente. Nu o dată propriile sale sentimente. Sub raportul com
plexităţii caracterologice Maica Sto.reţă are valoare emblematică. Sub
înfăţişarea rubicondă a măicuţei ar trebui să desluşim sensul divini
tăţii revelate. Percepută astfel, lucrarea ar avea un pronunţat caracter
ironic. Cît de departe sîntem de asceza şi hieratismul bizantin. E, lim
pede însă că nu fapta spiritului constituie crezul ultim al personajului.
Dar să nu atribuim lucrării sensuri pe care artistul însuşi nu şi le-a pro
pus, deşi o asemenea "lectură" e destul de tentantă.
Expresia figurii sugerează nu atît smerenia cît o prematură deza
buzare, sub incidenţa unei evidente prosperităţi. Ovalul rotofei al feţei,
ochii întredeschişi, buzele Yoluptos răsfrînte stabilesc o relaţie perfectă
cu mîinile împreunate sub pieptul voluminos. Cromatic ele au intensi
tăţi luminoase egale şi deţin în economia compoziţiei rolul elementelor
de maxim interes optic. Fundalul, segmentat în două registre verticale
- unul pare o scoarţă moldovenească - au rolul de a sublir.ia prim
planul. Fără artificii, comunicarea emoţională e mai directă şi mai eloc
ventă pentru ideea de ansamblu a compoziţiei.
Faţă de bătrîni, Băeşu se comportă cu o delicateţe exemplară. Sem
nelor vizibile ale senectuţii el le află rosturi expresive într-o întreagă
suită de compoziţii. Atitudinile specifice preocupărilor casnice sînt exact
evaluate şi efectul lor pictural e întotdeauna remarcabil. Bătrînele ci
tesc, torc sau, pur şi simplu, îşi sprijină mîinile obosite în poala rochiei.
Alteori mîinile - un mereu dificil examen de virtuozitate tehnică sprijină bărbia într-un gest de sugestivă resemnare. Firescul netrucat
al imaginilor semnifică de cele mai multe ori împăcarea cu sine. Nimic
revendicativ sau patetic. O linişte nesfîrşită le brăzdează în cute adînci
chipul. Să fie oare seninătatea de dinaintea inevitabilului ? Doar în
tr-un singur caz Băeşu se dezminte. Portretul Bătrînei cu ţigara comu
nică un suculent umor, personajul sugerînd filiaţia cu Pena Corcoduşa
din Craii de Curte Veche a lui Mateiu Caragiale. Ceva în acelaşi timp
hîtru şi pervers face ca imaginea, deşi agreabilă, să stîrnească hazul. Şi
totuşi natura oximoronică a expresiei atestă compasiunea pictorului. Ca
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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rezolvare picturală compoziţia ne aminteşte de flamanzi. De fapt, ca şi
în alte împrejurări, artistul surprinde atitudini de sugestie hazlie sau
ironică. Vînzătorul de pe:;tc sau Beţivul se înscriu într-o aceeaşi tipolo
gie umană. Nu este, cum s-a�· putea crede, semnul unei ironii maliţioase.
Băeşu, privindu-i, doar surîde. Şi o face confratern.
Î n galeria portretelor şi a scenelor colective se detaşează îndeobşte
viziunile - perfect articulate grafic - desprinse din existenţa rurală.
Călător în zonele montane ale Moldovei, pictorul a selectat imagini edi
ficatoare pentru psihologia, comportamentul şi obiceiurile ţăranilor de
pe Valea Bistriţei. La nălbit pînza, La şezătoare, La cîrciumă, Plută pe
Bistriţa, Aşteptare, La sf.at în faţa casei, sînt tot atîtea ipostaze ale unei
existenţe marcată de ritmuri ancestrale. Bucuriile şi necazurile se suc
ced continuu fără ca expresia acestor oameni s ă evoce, clamînd, rever
beraţiile lor interioare. Bucuriile sînt reţinute iar durerile înăbuşi:t;e.
Sensul tragic e1l existenţei este înlocuit cu cel al utopicei vieţi viitoare.
Plutaşul moş Simion Parfi::hi din Hangu, Portretul de ţăran (are
ceva din monumentalitatea l\Ioccrnului lui Grigorescu) capetele de ex
presie ale Ţărăncilor din 111 oldova, desprinse dintr-o galerie tipologică
mult mai amplă, reiterează adevărul că natura modelează chipul oame
nilor pe potriva frumuseţii ei. Băeşu n-a ignorat nici o clipă această
simplă, dar esenţială relaţie. Peisajele instituie o lume, portretele o
evocă. Fapta spiritului nu sfidează natura, ci doar o completează. Prin
întreaga lui creaţie Aurel Băeşu nici n-a intenţionat altceva.
*
*

*

Î n ierarhia valorilor artei plastice româneşti din perioada interbe
lică Aurel Băeşu nu ocupă, deocamdată, locul ce i se cuvine. Motivele
acestei inadecvate receptări sînt multiple : unul dintre ele ar putea fi
şi caracterul mai mult de promisiune decît de împlinire al artei sale.
Numai că trebuie adus acestei opinii quasigenerale, bazaţi pe realitatea
operei, un serios amendament. Pictorul a promis mult, dar a şi realizat
în scurta sa existenţă destul de mult. Analiza de pînă acum sperăm că
a dovedit-o. Apoi, nu trebuie uitat un element de sociologie culturală
cu repercusiuni directe asupra receptării artistice. Creator cu succes la
public, Băeşu şi-a risipit opera în cele mai diverse colecţii particulare.
Statul nu i-a achiziţionat aproape niciodată din expoziţiile deschise în
Bucureşti în 1919, 1 922, 1 925, 1 928. Circulaţia lucrărilor sale s-a pro
dus aşadar în medii care nu puteau impune cu auto!·itate un artist.
Imediat după moartea sa, survenită în 1 9 2 8 . confraţii i-au mai expus în
octombrie 1928 trei lucrări - Negustorul de peşte, Autoportret, Peisaj
de toamnă
la expoziţia jubiliară a Societăţii Tinerimea artistică, dar
ecourile acestei prezer.ţe s-au stins nu mult timp după închiderea Sa
lonului. Deabia în ultimele trei decenii. cîteYa muzee de artă - Iaşi,
Bacău, Piatra Neamţ, Fălticeni, au trecut la achiziţionarea de la parti
culari a unora dintre lucrările sale. Un moment important, cu valoare
de restituire a integralităţii operei, l-a constituit expoziţia retrospectivă
deschisă la Bacău în 1 966 prin grija Eugeniei Antonescu, autoare şi a
unui substanţial catalog. Ulterior, în 1 968, Maria Dumitrescu a consa-
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crat creaţiei lui Aurel Băeşu un pertinent studiu monografie bazat însă
pe cunoaşterea parţială a operei acestuia. Î ntre timp, au apărut în cir
culaţie lucrări inedite, corespondenţă, studii etc. Urmează ca în viitoa
rele sinteze asupra fenomenului artelor vizuale româneşti din perioada
interbelică să i se acorde pictorului importanţa reală pe care o merită
cu adevărat.
Existenţa sa meteorică, frîntă înainte de zenit (printr-o tristă co
incidenţă, la 32 de ani ca şi Ion Andreescu !}, a lăsat Un/ gol ad·înc în
solul atît de generos al spiritului românesc.
Şi astăzi, la aproape şase decenii de la dispariţie, nutrim acelaşi
regret viu care a animat şi sentimentele lui Cezar Petrescu : "Aurel
Băeşu ( ...} a plecat să plătească tribut tinereţii nerealizate. Pictura ro
mânească pierde, în scurt timp, a treia făgăduială retezată exact cînd o
ir:dividualitate se concretiza după dibuirile începutului şi îşi pregătea
elanul de zbor" 3. Imaginea lui Icar, iată metafora ce poate închide în
sensurile ei adînci viaţa şi opera artistului pentru care locurile şi oame
nii Moldovei aveau dimensiunile necuprinse ale lumii.
N O T E
1 Valentin Ciucă, Aurel Băeşu - Seducţia peisaj ului, ARTA, nr. 12, 1984.
2 N. N. Tonitza, Salonul oficial, Universul literar, XLIII, nr. 19; mai 1927.
3 Cezar Petrescu, Un dispărut. Pictorul Aurel Băeşu, Curentul, An 1, nr. 230,
3 septembrie 1928.
LE PORTRAIT DANS LA CREATION
DE AUREL BAEŞU (1896-1928)
- Resume -

Dans l'hierarchie des valeurs de l'art plastique roumaine pendant la periode
d'entre les deux guerres, Aurel Băeşu n'occupe pas pour l'instant, la place qu'il
merite. La principal motif reside dans le caractere plut6t 1de promesse que d'acc,om
plissement de son art. En meme temps, il f"'ut admettre que pour sa courte vie,
les realisation sont considerables. Une autre raison de cette reception inadequate
tient de la sociologie culturelle : ses oeuvres font partie de plus diverses collec
tions particulieres, et l'Etat n'a achete presque jamais de ses expositions ouvertes
ă Bucarest en 1919, 1922, 1925, 1928. C'est seulement dans les derniers trois de
cennies que les musees d'art de Iaşi, Bacău, Piatra Neamţ, Fălticeni ont achete
beauc,oup de ses peintures. "Un r6le important dans la reconsideration 'de l'oeuvre
de Aurel Băeşu a j oue l'exposition retrospective ouverte ă Bacău en 1966 e1i
l'apparition d'une etude monographique en 1968.
A partir des materiaux inedites, l'auteur realise une analyse plastique de
taillee des portraits signes Aurel Băeşu, demarche suivi par des jugements de
valeur qui visent une situation adequate de ce peintre dans le panorama de la
peinture roumaine pendant la periode tlt'entre .Ies deux guerres.
LEGENDE DES FIGURES
Fig. 1. - Autoportrait.
Fig. 2. - Portrait d'homme.
Fig. 3. - Portrait d'une Tzigane.
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1 . Autoportret

2 . Portret de bărbat

3. Ţigancă cu basma roşie

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

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

TOPONOMA STICA

TOPONIMUL :,IALOVIŢA" IN VORBIREA
POPULAŢIEI DIN DEPRESIUNEA
ŞARU - DORNEI
de PETRU ŢARA NU

Pe calea studierii numelor de locuri şi de persoane se poate ajunge
la interesante concluzii cu privire la unitatea, vechimea şi continuitatea
în spaţiul românesc, procesul de populare a unor zone şi localităţi, di
recţiile şi intensitatea migraţiei populaţiei etc. Istoria toponimelor şi
antroponimelor se constituie deci ca parte componentă esenţială a isto
riei poporului şi a limbii lui 1 .
Unele toponime prezintă interes ştiinţific prin însăşi originea şi
evoluţia lor, altele constituie argumente plauzibile sau convingătoare în
studiul unor fenomene social-istorice sau economice : întemeierea si evo 
luţia unor aşezări omeneşti, structura îndeletnicirilor şi influenţ� aces
tora, uneori determinantă, asupra toponomiei însăşi etc. A ş ad a r , topon.i
mele sînt dovezi incontestabile, probe ale istoriei locale, oferir.d preţi
oase informaţii cu privire la poziţia locuitorilor în context ocupaţional.
drumurile şi vadurile comerciale, sistemul de relaţii cu aşezările �i c·c
giunile învecinate, cu ţara.
Prin vechimea şi semnificaţia lor, numele de locuri sînt pu r t ă t o are
de istorie, ele îmbină organic arhaicul cu contemporaneitatea, particula
rul cu generalul, individualizîndu-se semnificativ în m a tca ,-:·e ;-r' i i . p e
harta zonei şi a ţării.
Toponimia depresiunii Şaru Dornei, în u nitat e a �i cl i \·e,·s i t a � u , s a .
prin conţinutul şi semnificaţia ei, reprezintă o biografic' c-8 m pl e x ă . ori
ginală, a acestui legendar colţ de ţară, studiat pe orizon t �: : i u t c> :! l u i geo
grafică şi pe verticalitatea-i istorică.
Vechimea unor toponime din depresiunea Şaru Do:·!lc· i e::ot..:: �-tcc.,t<::tă
documentar într-un urie dat de Stefan cel }Iare ne b s f : :· ;; i t u l <>ni.Jlui
1488, întărit ulterior printr-un isp�soc se mn at ele :\ Ioi�e �� IY.:ilă --:,- r, e '<>cl
la 26 octombrie 1 630 2 În seria toponimelo:· c2:·e c� c; l i rr< i t z. � atu r.c-i h ; t a 
rul mănăstirii Voronet sînt consemnate si d c u 2 :! U :r: e J" · loc-eri c i tu ; i t c
pe limita estică a dep�esiunii luată în s t {r d i u : \'irfu Şa:· --�J u i s i. I�lm-iţa.
Despre sistemul toponimie a l zo ne i. rel a t i ··: clez\· oltat. � p e c i fi c 2ni
lor 1 773-1 775, ne oferă valorcase informaţii ş i u r: e l e iz\·oare cart ogra
fice inedite :l. Pe hartă, alături de nu m el e d e locuri : Calimani, Neagra
Dornii, Şarişorul Mare, Şa ri ş c rul :\Iic, Pi e t rel e Arse etc. apar şi topo
nimele Vîrfu Şarului şi IaloYiţa r. _
Argumentele privind vechimea şi continuitatea toponimului cci·
cetat sînt semnificative. În cele ce urmează rămîne în discuţie sensal
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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etimologico-semantic al numelui de loc, inclusiv particularitatea dove
zilor oferite de către etimologia populară, şi statutul său, fonologic.
După cum se ştie multe etimologii, printre care şi cea a toponimu
lui Ialoviţa, se pretează nu la o singură, ci la mai multe posibilităţi de
interpretare. Aşa se explică şi anumite tendinţe de trimitere directă sau
prin analogii, voit sau din dorinţa de a găsi adevărul, la unele fonduri
lexicale străine 5.
Dacă apelativul în discuţie se atestă documentar numai cu sensu
rile : "vacă mare şi grasă ; bir plătit în vaci ; femeie mare" etc.
iar în toponimie se fac trimiteri directe la etimonul Jalovitsa : "vacă
sterpă ; loc nelucrat" 6, în depresiunea Şaru Dornei baza etimologico
formativă a acesaui toponim are, totuşi, o altă explicaţie 7.
Ialoviţa, o dare în natură către Curtea Domnească, atestată docu
mentar încă de la 1 3 martie 1466 (6974) 8, existînd poate din vremuri
mai îndepărtate, avea ca obiect vitele cornute vii şi ca arie de percepere
întreaga Moldovă. Spre deosebire de sulgiu, care se încasa la date fixe,
perceperea ialoviţei în carne "pe picioare" era dictată de nevoi de mo
ment, de situaţii speciale, neprevăzute, mai ales cu caracter militar sau
de ceremonia! domnesc 9.
Această particularitate a instituirii şi perceperii ialoviţei presupunea,
în primul rînd, asigurarea unui număr suficient de vite, de o calitate
corespunzătoare în acelaşi timp, pentru a se putea face faţă cu succes
nevoilor impuse de situaţiile neprevăzute.
Urgenţa momentului cerea, tot ca o particularitate, concentrarea
vitelor cornute, destinate acestei dări în toate anotimpurile, pe anumite
arii teritoriale ale birnicilor. Aceasta în scopul asigurării operativităţii
în preluarea necesarului de carne, şi apoi, în prelucrarea produselor
proaspete sau consen;ate, cerute de exigenţele de ceremonia! sau de
alte obligaţii ale Curţii Domneşti.
Din moment ce a fost nominalizat în acţiunea de hotămicire a mo
şiei mănăstirii Voroneţ, se deducea faptul că procesul de formare a nu
melui de loc şi de recunoaştere oficială a toponimului Ialoviţa, din de
pre,;iunea Şaru Dornei, erau definitivate cu mult înainte de această
atestare documentară (finele anului 1 488).
Rezultă, de asemer: ea, că factorii şi cauzele care au generat efectul
toponimie au fost într-o strînsă legătură cu modul de viaţă, cu îndelet
nic-irile şi obligaţiile populaţiei din această zonă, specifice secolelor
XVI-XVIII şi, fără îndoială, cu mult mai înainte.
După opinia noastră este cert că, la vremea hotărnicirii noşiei mă
r:ăstirii Voroneţ, zona era locuită si aici exista o populaţie de răzeşi
relativ numeroasă. Locuitorii acestor îndepărtate ţinuturi aveau printre
alte obligaţii faţă de Curtea Domnească şi cea de pază, a hotarelor de
apu,; ale Moldovei, limitrofe zonei.
Aşa se explică de ce această enclavă teritorială, depresiunea Şaru
lui şi a Poienii, cu rama montană de apus, n-a fost transformată in mo
şie mănăstirească la acea vreme. Sînt şi argumente care susţin cu o
.mare probabilitate existenţa, în zonă, a unui obiectiv de interes domhttp://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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nesc, o mină de auripigment. Acest colorant natural se folosea, în acele
vremuri şi ulterior, la pictura frescelor interioare şi exterioare ale lă
caşurilor de cult, unele dintre acestea astăzi monumente istorice.
Ocupaţia de bază, tradiţională, a răzeşilor dorneni, din acele tim
puri, era creşterea animalelor şi deci, prelucrarea, la modul empiric, a
produselor animaliere, comerţul cu vite, exploatarea şi întrebuinţarea
lemnului în cele mai diverse scopuri ale vieţii pastorale etc. Ca locui
tori ai Moldovei, de pe poziţia îndeletnicirii lor de căpetenie, răzeşii
dorneni aveau şi obligaţia birului în natură către Curtea Domnească,
aveau obligaţia ialoviţei.
Ca o particularitate a sistemului de relaţii răzăşeşti de atunci vitele
cornute, de regulă sterpe, alese pentru ialoviţă, formau proprietatea co
mună a obştii răzeşeşti cu obligaţii faţă de Domnia Moldovei 10. Vitele
destinate dării în natură de tipul "ialoviţei de sat" se vărau (se păşu
nau pe perioada de vară) grupat, pe un munte mănos, cu izvoare la tot
pasul, parţial împădurit, destinat special acestui !Ocop.
Văcarii, oameni ai locului, care îngrijeau de vitele destinate ialo
viţei, se alegeau din rîndul celor mai harnici şi pricepuţi răzeşi. Cu
timpul, locul lor e1 fost luat, pdrţial sau în totalitate, de către ungureni,
români refugiaţi din Transih-ania. Conducătorul grupului de văcari se
numea baei.
Adăpostul pastoral construit din bîrr:e îmbinate în mîglă stînească 1 1
(puţinele cuie folosite fiind din lemn de tisă), avea format dreptunghiu
lar cu partea de jos îngropată în pămînt, cu acoperişul în boltă sub
formă de coviltir, acoperit cu foltaie 1 2 de coajă de copac (molid sau
brad), cunoscut fiind în rîndul populaţiei autohtone sub numele de
Covercă.
Aşezămîntul cu caracter pastoral mai mic şi mai vechi decît Co
verca, avînd aceleaşi rezolvări constructive şi aceeaşi funcţionali tatP dar
care, pentru a realiza fixarea în solul versanţilor muntoşi, era îngropat
în pămînt pînă aproape de nivelul ferestrelor, era cunoscut în zonă sub
numele de Argea 13.
Vechile denumiri, prezente în vocabularul pastoral din zonă, elin
acele vremuri, au lăsat urme care se menţin pînă astăzi în toponimia
dorneană : Coverca şi Argestru.
Prin ialoviţă, populaţia autohtonă din depresiunea Şaru Domei a.
înţeles, la început, cireada de vite destinată dării în natu,ră ce purta
acest nume şi apoi, ca fază tranzitivă, sensul apelath-ului viza cireada
de vite şi locul unde aceasta păşuna H. În faza finală de> for-mare a to
ponimului, muntele care iniţial avea Rlt r.ume Ll _ probabil dacic, cu tre
cerea timpului s-a numit Ialoviţa ; adică locul unde păşunau vitele des
tinate dării în natură ce se numea astfel .
Ialovicioara, diminutivul de la la]oyiţă, a\"ea un dublu sens, o arie
muntoasă mai restrînsă, aflată prin apropierea adăposturilor pastorale,
pe de o parte ; arie care era destir. ată tineretului taurin, din primul an
de viaţă, respectiv ialoviţelor mai mici, adică ialovicioarelor, pe de altă
parte, aceste două elemente aflîndu-se într-o strînsă interdependen'�ă.
în procesul de definitivare a bazei etimologico-formative.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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Procesul de diminutivare, de formare a numelui de loc Ialovi-'
cioara, este tot atît de vechi ca şi toponimul bază, avînd ca; fond de
comparaţie particularitatea obiectului dării în natură din acele vremi şi
nu forme de relief sau alte elemente, cum uneori greşit se crede.
Parte constitutivă a stocului unit::tr şi omogen, al osaturii, de nume
de locuri şi de persoane din depresiunea Şaru Dornei, toponimul cer
cetat a avut şi are un statut fonologic propriu, specific ; Ialojiţa. Cu
această particularitate topică se operează uneori şi în literatura de spe
cialitate 16•
'În diversitatea infinită a detaliilor de vorbire se localizează parti
cularltatea de pr-onunţie, specifică graiului dornean, ca efect al palata
lizării în forma Z a labiodentalei Y, cu transfer spre forma populară
"Ialoziţa" 17.
Analiza schimbărilor fonetice petrecute în timp argumentează, prin
descoperiri neaşteptate, continuitatea elementului autohton. Astăzi, însă,
limba literară se impune din ce în ce mai puternic în vocabularul popu
laţiei din zonă, formele vechi ale fonetismului local slăbind, multe din
tre ele fiind, din nefericire, pe cale de dispariţie .
. Toponimele Ialoviţa şi Ialovicioara au o largă arie teritorială de
formare, arie pe care, cu secole în urmă, se percepea darea în natură
cunoscută sub acest nume. Cauza fur..damentală care a generat efectul
toponimie, cu rezistenţă în timp, trebuie căutată în specificul noţiuni
lor cu care s e opera, în acele \Temuri, la Curtea Domnească şi nu în
hăţişul unor fonduri lexicale străine.
După cum am arătat, toponimul Ialoviţa s-a substituit prin secolul
al XV-lea, poate mai înainte, altuia mai vechi al cărui nume a rămas
în anonimat. Dovadă că numele de locuri şi de persoane ascund adeseori
îr:scrr:r: ate dovezi de vechime şi continuitate.
Numele de loc cercetat s-a păstrat deoarece timp de peste trei
veacuri a fost dependent de ,·iaţa materială şi spirituală, de îndeletni
cirile şi obligaţiile populaţiei elin acest îndepărtat colţ de ţară.
Ne-am aplecat asupra toponimului Ialoviţa nu numai din raţiuni
lingvistice : aprofundarea înţelesurilor multiple ale vocabulei ne conduce
pe teritoriul etnografiei al economiei rurale şi al istoriei, în primul rînd,
punind în evidenţă - din perspectivele zilei de azi - importante sem
nificaţii socio-politice privind unitatea şi neintrerupta continuitate a ro
mânilor în acest spaţiu geografic.
N O T E
1 1. Dan, Toponime şi continuitate în Moldova d e nord, Bucureşti, 1980, pag.
26<!0 ; N. Drăgan, Românii în veacul IX-XI pe baza toponimiei şi onomasticii, Bucu
reşti, 1933, pag. 326-415 ; P. Ţaranu, Noi date şi precizări antroponimice cu referire
specială la d eprcsiUJ: ea Şc.ru Dornei, Suceava. Sesiune de Comunicări. "Suceava permanente istorice", 1982, pag. 1-2 etc.
·2 T. Balan, Noi documente Cîmpulungene, Cernăuţi, 1929, pag. 19 ; Gh. T.
Kiri leanu, Descrierea moşiei Broşteni, Bucureşti, 1906, pag. 3-4.
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3 Plans des Bucoviner Districts bestehend în 72 sectiong Welche in dener
jahren 1 77.1, 1774 und 1775, Se. 1 : 56.700 ; Vezi şi V. Cu�u şi E. Emandi în Re
vista muzeelor şi monumentelor nr. 10/1981, pag. 15.

4 Nu s-a respectat specifi�ul terminologiei folosite de către cartograful aus
triac Buschel ; A. Rezmeriţă, Dicţionarul etimologic-semantic al limbii române,
Craiova, 1924, pag. 323 ; 1. Coteanu şi colaboratori, Dicţionarul explicativ al limb,ii.
române, Bucureşti, 1984 ; pag. 410 ; 1. Iordan , Toponomie românească, Bucureşti,
1963, pag. 114 şi 515. C. C. Giurescu, Istoria românilor vol. III, partea II-a, Bucu
reşti, 1946, pag. 653.
6 1. Iordan, op. cit., pag. 1 1 4 -:;i 4H ; T. Naum, Ţara Dornelor. Reflectarea for
melor de relief şi a reţelei hidro.grafice în toponimie, Bucureşti, Natura nr. 6/1965,
pag. 42-47.
7 Potrivit explicaţiilor date de către populaţia autohtonă, mai ales de către bă
trînii satelor.
8 Documenta romaniae historica. A. Volumul II. pag. 189-191.
9 M . Lazăr, Date şi sublinieri n o i c u privire la sulgiu şi ialoviţă î n Moldova
în secolele XVI-XVIII, Botoşani . Hierasus-anuarul muzeului judeţean, 1979, pag.
137-139.
10 Informaţii reţinute de la bătrînii : Toader Apetroaie, Casandra şi Marina
Ţaranu.
Il Prin "mîglă stînească" se înţelege un sistem specific de îmbinare în con
strucţia clădirilor vechi . Se cunosc două procedee : miglă simplă şi .stînească .
1 2 P�in "foltău" s e înţelege o fîşie d e coajă de copac Iupgă de 2-8 m . l . şi
lată cit grosimea trun�hiului exfoliat.
13 Descrierea reţinută din povestirile bătrînilor : Toader Apetroaie, Casan
dra şi Marina Ţaranu şi Gheorghe Ţarcă ; I. 1. ' Rusu, Etnogeneza românilor, Bucu
reşti, 1981, pag. 251-252 ; A. Resmeriţă, op. cit., pag. 34 şi 172 ; G. Brîncuş, Voca
bularul autohton al ' limbii române, Bucureşti, 1983, pag. 30-31 ; A. Berinde şi S. Lo
gojan, Contribuţie la cunoaşterea limbii dacilor, Timişoara, 1984, pag. 100.
1 4 Informaţii reţinute de la bătrînii satelor : Toader Apetroaie, Casandra
şi Marina Ţaranu, Ioana Apalaghiei şi Gheorghe Ţarcă.
15 Numele vechi, arhaic, al muntelui nu se mai reţine în amintirea populaţiei
autohtone, a bătrînilor.
16 I. Iordan, op. cit., pag. 515.
17 G. Rusu, Structura fonologică a graiurilor daca-româneşti, Bucureşti, 1983,
pag. 73-74 ; Gh. Paţa, Particularităţile graiului din depresiunea Şaru Dornei, argument
al unităţii româneşti - , Su�eava, Simpozionul "Suceava - permanenţe istorice
sub semnul luptei pentru unitate naţională", decembrie, 1983, pag. 3-5.

LE TOPONYME "IALOVIŢA" DANS LE LANGAGE QE LA POPULATION
DE LA DEPRESSION DE ŞARU DORNEI
- Resume -

En corroborant les informations obtenues des Yieillards des villages par
celles fournies par la litterature de specialite, on arriYe, dans cet etude', aux
conclusions interessantes concernant !'unite et la continuite roumaine dans l'espace
geographique etudie.
On presente de nombreux arguments qui soutiennent la base (�tymologique
formative du toponyme "Ialovitza" et qui mettent en evi'dence les facteurs et les
causes qui ont genere l'effet toponymique.
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La genese du nom de l'endroit est en etroite interdependance avec les me
tiers et les occupations, avec la maniere de vivre de la population autocbtone
de ce cain retire du pays, caracteristiques des XVI-XVLII-eme siecles.
En conclusion, la cause fondamentale qui a determine le nom de cet endroit
doit etre cherC'hee parmi les notions qu'on utilisait, ce temps - lâ, â la Cour et
non pas parmi les fonds lexicaux etrangers.
L'etude a, par excellence, un carac.tere interdisciplinaire, !'accent portant
sur l'aspect historique, linguistique et ethnographique et mettant en evidence pour nos jours - d'importantes significations sociaux - politiques concernant
l'unite et la continuite dans l'espace roumain.
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DIN ACTIVITATEA CULTURAL 
EDUCATIVA A LUI CONSTANTIN
MATASA
de l AUR'EL BUZILA

1

Constantin Matasă, fondatorul şi fostul director al Muzeului de isto
rie din Piatra Neamţ pînă în 1971, s-a născut la 18 ianuarie 1 878 în satul
Răpciuni, comuna Ceahlău, nu departe de Piatra Neamţ, trăindu-şi co
pilăria într-un mediu social de ţărani munteni, crescători de vite, mun
citori la pădure şi plutaşi.
Studiile medii le-a făcut la Roman, unde l-a avut ca profesor pe
Calistrat Hogaş, şi la Iaşi. Studiile uni\'ersitare le-a urmat la Bucureşti
unde a avut ocazia, după propria-i mărturisire, să audieze prelegerile
profesorului Dimitrie Onciul, care au avut o mare influenţă asupra sa.
După terminarea studiilor, în tors în ţinutul natal, Constantin Ma
tasă se stabileşte la Piatra Neamţ, unde începe o bogată activitate, aria
preo2upărilor sale fiind multiplă. "Drumul spre ţintă, cum ne spunea
dînsul, trebuie să înceapă însă cu munca de ridicare a poporului". Pre
ocupat de problema ridicării "nivelului de viaţă al lumii de rînd" din
Piatra Neamţ, unde se stabilise din 1 9 1 6, a desfăşurat o intensă acti
vitate cultural-educativă prin conferinţe şi programe artistice frumoase
şi atrăgătoare prezentate şi cu elevii Liceului de băieţi "Petru Rareş",
unde era profesor.
După războiul din 1916--1 9 1 8 Constantin Matasă a înfiinţat Casa
Naţională din Piatra Neamţ, un fel de ateneu popular al cărui condu
cător a fost multă vreme şi care a funcţionat la început în nişte barăci
de lemn din timpul războiului pe fosta stradă Roznovanu , pîr:ă cînd în
anul 1 92 9, după multă perseverenţă şi din fonduri adunate prin dona
ţii şi serbări, a reuşit să construiască un local propriu în mahalaua Pre
cista, cum i se spunea atunci, pe strada locotenent Bădă:·ău, cu tot ce-i
trebuie unui ateneu popular - sală mare de spectacole, scenă, cabine
pentru actori etc.
Intr-o adresă a Centralei Caselor Naţionale din Bucureşti din 2 8
iunie 1 930, semnată ş i d e profesorul universitar Gheorghe Ţiţeica, ca
secretar, se arată : "Mulţumim şi exprimăm toată admiraţia vrednicu
lui conducător şi îndrumător al Casei Naţionale din Piatra Neamţ, Con
stantin Matasă, care depune o muncă neprecupeţită pentru binele ob
ştesc, dînd în acelaşi timp un exemplu demn de imitat".
In activitatea culturală de la Casa Naţională, Constantin Matasă a
ştiut să-şi atragă şi să beneficieze de concursul multor oameni iubitori
ai acestui cîmp de activitate, care veneau şi conferenţiau la Piatra Neamţ,
"figuri ilustre ale vremii", ca profesorii universitari Gheorghe Ţiţeica
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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şi Simeon Mehedinţi, ambii de renume, profesorul universitar Ion Si
mionescu, preşedinte al Academiei Române, profesorul Eugen Hero
veanu, arheologii Radu Vulpe şi Vladimir Dumitrescu, scriitorii Jean
Bart şi Emil Gîrleanu, poetul Adrian Maniu, apoi artişti ai Operei Ro
mâne ca Balin Corina, Emilia Guţian, Teodor Rogalski, actorul Iancu
Petre�cu ş.a., care ofereau spectacole atrăgătoare de bună calitate.
Îndrăgostit de ţinuturile în care a copilărit, pe care le-a cunoscut
în amănunt, în anul 1929 a tipărit la "Cartea Românească" lucrarea
Călăuza judeţului Neamţ, un valoros ghid turistic, pe atunci singura
carte de acest fel.
Ca să poată elabora această lucrare, a consultat Getica lui Vasile
Pârvan. Cartea aceasta 1-a învăţat să afle "ce ne spune pămîntuP' şi
i-a trezit un mare interes pentru arheologie. Ca urmare, a întreprins
cercetări în această direcţie, fiind favorizat şi de faptul că era director
al unei şcoli particulare de muzică cu elevi şi de la sate. Pe această
cale începe a culege informaţii preţioase de pe teren, elevii şcolii fiindu-i
de ajutor în cercetările sale arheologice.
La finele anului 1 934, Constantin Matasă înfiinţează Muzeul arheo
logic din Piatra Neamţ, cu materiale adunate de el prin cercetări de
suprafaţă, instalîndu-1 în clădirea Casei Naţionale, al cărui preşedinte
era. !:... ş a cum ne spunea deseori, scopul înfiinţării muzeului a fost "de
a pune l a îndemîna atît a oamenilor de ştiinţă, cît şi a marelui public,
informaţii asupra lumii care s-a perindat pe aceste meleaguri cu mii
de ani îr: urmă, lăsîndu-ne despre felul ei de viaţă nici o altă do
cumentare decit urmele de locuire acoperite de pămînt". Ne zicea
apoi că "cei dintîi care au datoria de a încerca descifrarea multor go
luri în cunoaşterea desfăşurării vieţii omeneşti pe aceste meleaguri sînt
oamenii locului. Dacă au înţelegere şi pasiune pentru cunoaşterea tre
cutului, ei ne pot semnala de îndată orice descoperire întîmplătoare ce
poate constitui un material preţios pentru ştiinţă".
Cercetările arheologice iniţiate de dînsul au dus încă de la început
la descoperiri de mare valoare ca cele de la Izvoare, Frumusica si Traian.
"În arheologie, activitate însearr:nă prea puţin, ne spun �a C�nstantin
Matasă, dacă nu este îmbinată cu pasiune, cu dragoste caldă" pentru
acest gen d e muncă, fără de care nu se poate realiza mare lucru. Ne
spunea că "primul element care duce la înfăptuire este informaţia, obţi
rcută de la muncitodi de pămînt de la oraşe şi de la sate, pe care tre
buie să ştii cum să ţi-i apropii şi să le sporeşti vorba. Informaţiile tre
buie a:Joi controlate si atunci vine al doilea element : cercetarea si
identificarea pe teren'' · Cercetările acestea numai de suprafaţă ale h.ii
Constantin Matasă au dus la descoperirea a peste o sută de aşezări
străvechi în judeţul Neamţ pe a cărui hartă, pînă la el, arheologia era
înfăţişat[[ numai prin pete albe.
În anul 1 935 îl invită la Piatra Neamţ pe renumitul arheolog Radu
\'ulpe, ca să efectueze cîteva săpături sistematice în unele din staţiunile des
coperitl:', punîndu-i la dispoziţie şi banii necesari nu numai pentru de
p ! o 5 2 , · i l e dintre Bucureşti şi Piatra Neamţ, ci şi pentru întreţinere, ca
şi pentru plimbări de agrement prin judeţ, deoarece Constantin Matasă
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ştia să îmbine utilul cu plăcutul. Întîi s-au început săpăturile în 1 935
la Calu, iar anul următor, la Izvoare. Între timp au continuat perie
ghezele în cuprinsul judeţului Neamţ. Convenţia verbală între ei era
ca publicarea săpăturilor să o facă Radu Vulpe, iar întregul material
să revină muzeului lui Constantin Matasă. Săpăturile lui Radu Vulpe
au durat aici, în condiţiile de mai sus, 4-5 ani şi au constituit în ace
laşi timp, după cum singur ne spune Constantin Matasă, "ucenicia şi
şcoala" sa în ale arheologiei, lucrînd şi ajutîndu-1 pe arheolog zi de zi
în munca de şantier.
În ar:ii 1 937 şi 1 938, Constantin Matasă l-a ajutat pe Radu Vulpe
la efectuarea sondajelor de la Pometca - Tîrgu Neamţ şi de la Costişa ;
iar în 1 936 şi 1 938 l-a ajutat pe arheologul Vladimir Dumitrescu la
săpăturile sale de la Mătăhuia - Dobreni şi de la Traian - Zăneşti,
judeţul Neamţ.
Aşa cum ne spunea deseori, fondurile necesare pentru săpături le
aduna prin cotizaţiile benevole ale membrilor Casei Naţionale, prin ser
bări şi festivaluri artistice în care scop cunoscutul om de cultură Ion
Marin Sadoveanu, pe atunci secretar la Arte, îi aproba adesea şi cu
mare bunăvoinţă colaborarea unora dintre artiştii Operei Române şi ai
Teatrului Naţional din Bucureşti. Mai primea din cînd în cînd şi cîte
o subvenţie de la stat prin bunăvoinţa unor miniştri ca Victor Iamandi,
Petre Andrei şi Ioan Petrovici, pe care Constantin Matasă îi cunoscuse
în casa primitoare a distinsului cărturar şi "om de inimă" Constantin
Maisner din Iaşi.
După ce-şi făcuse ucenicia ani de-a rîndul pe lîngă arheologi de
renume ca Radu Vulpe şi Vladimir Dumitrescu, în 1938 Comisia Monu
mentelor Istorice l-a autorizat pe Constantin Matasă să efectueze săpă
turi arheologice pe cont propriu. Ca urmare, în acelaşi an, a făcut un son
daj în staţiunea arheologică Frumuşica pe care o descoperise mai înainte
pe o terasă a Cracăului în comuna Bodeşti, judeţul Neamţ. Aici, a lu
crat pînă în anul 1 944. Rezultatele cercetărilor de aici au fost publicate
în monografia Frumuşica - vilage prehistorique a ceramique peinte
dans la Moldavie du Nord, Roumanie, tipărită în Imprimeria Naţională
din Bucureşti în anul 1 946, într-un tiraj de numai 700 exe;nplare. După
cum afirmă profesorul Vladimir Dumitrescu "Monografia Frumuşica ră
mîne una dintre lucrările indispensabile pentru cunoaşterea culturii
Cucuteni şi a problemelor care le pune pentru cercetarea eneoliticului
sud-est european".
Faptul că pînă la aprobarea Comisiei :\Iunumentelor Istorice s-a
mărginit numai la cercetări de suprafaţă, constituie după cum scrie Radu
Vulpe în prefaţa lucrării lui Constantin Matasă Cercetări din preistoria
judeţului Neamţ, "un rar exemplu de probitate intelectuală".
Bogata activitate de cercetare arheologică a lui Constantin Matasă
a atras atenţia şi preţuirea unor oameni de seamă ai vremii. Astfel,
profesorii universitari Ion Andrieşescu şi Scarlat Lambrino, reputaţi ar
heologi şi directori ai Muzeului de Antichităţi din Bucureşti, 1-au aju
tat şi încurajat în activitatea arheologică venind la Piatra Neamţ. Iar
marele savant Nicolae Iorga, în 1 939, nota în cartea de aur a muzeuhttp://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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lui : "Am admirat opera de entuziasm şi inteligenţă care merită preţui
rea tuturora". Iar profesorul Vladimir Dumitrescu, director al Muzeu
lui Naţional de Antichităţi din Bucureşti, scria în ziarul Cuvîntul din
1 1 februarie 1 93 8 : "În ogorul arheologiei româneşti acoperit de bălă
riile indiferenţei oficiale şi năpădit de mărăcinii prea interesaţilor ama
tori, apariţia unei flori curate şi frumoase prin totala sa lipsă de in
teres personal, este un eveniment rar, încît trebuie semnalat şi tuturor
oamenilor de bine care urmăresc preocupările noastre. Ne gîndim, scriind
acestea, la activitatea desfăşurată de Constantin Matasă din Piatra
Neam'�, care a trecut la întemeierea şi organizarea unui muzeu arheolo
gic. Cine vizitează muzeul instalat de Constantin Matasă în sala cea mare
a Casei Naţionale din Piatra - al cărui preşedinte activ este dealtfel
tot domnia sa - rămîne de la început surprins de varietatea materialu
lui arheologic adunat din nenumărate staţiuni identificate de acest ini
mos om de bine".
Nu există descoperire arheologică în j udeţul Neamţ care să nu fie
legată de numele lui Constantin Matasă. L-a preocupat în egală măsură
şi cunoaşterea vieţii geto-dacilor, efectuînd încă de prin anii 1936-1937
cercetări şi sondaje în jurul şi cuprinsul oraşului Piatra Neamţ, care
au dus la descoperirea mai multor aşezări : Cozla, Bîtca Doamnei, Dăr
măneşti şi Lutărie. A adunat date preţioase din vremea lui Burebista şi
Decebal ca şi din cea a "dacilor liberi" şi a scris articolul "Unde să
căutăm Petrodava". La invitaţia lui Constantin Matasă, în 1950 au venit
la Piatra Neamţ academicianul Constantin Daicoviciu şi conferenţiarul
universitar Nicolae Gostar de la Iaşi, care au confirmat că la Bîtca
Doamnei - Piatra Neamţ este o cetate dacică cu ziduri de piatră si
milară cu cele din Munţii Orăştiei, prima cetate dacică desc'operită în
Moldova.
Căutînd să cunoască mai temeinic viaţa medievală a oraşului Piatra
Neamţ, Constantin Matasă a descoperit în 1951 subsolurile Curţii Dom
neşti a lui Ştefan cel Mare sub clădirea liceului "Petru Rareş".
Paralel cu această activitate şi cu multă stăruinţă, Constantin Ma
tasă continuă an de an munca asiduă de cercetare în arhive, biblioteci
şi pe teren, adunînd bogate informaţii istorice, de toponimie, etnogra
fie, onomastică şi folclor care au constituit un preţios material pentru
scrierea unor cărţi valoroase : Cîmpul lui Dragoş, Palatul Cnejilor şi
Movila Haiducului, tipărite la "Casa Şcoalelor" şi la "Cartea Româ
nească", înviind astfel, cu deplină însufleţire şi talent scriitoricesc, le
gendele şi evenimentele istorice legate de meleagurile judeţului Neamţ.
Ca preşedinte al "Cercului de turism" al judeţului Neamţ, Constan
tin Matasă a înfiinţat la Piatra Neamţ un birou de informaţii pentru
tot ce-l poate interesa pe un călător străin care ar dori să viziteze ju
deţul. A întocmit şi tipărit pliante şi prospecte de popularizare a celb:r
mai atrăgătoare obiective turistice, a marcat potecile şi aleile pe munţii
Cozla şi Cernegura. La iniţiativa sa s-au reparat drumurile din Cheile
Bicazului şi din pitoreasca vale a Tarcăului. La Piatra Neamţ, în fru
moasa lur:că a Bistriţei, Peste Vale, s-a amenajat un parc de agrement
cu alei şi terenuri pentru sport. Apoi s-au marcat potecile de pe Munhttp://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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tele Ceahlău şi s-a cumpărat, restaurat şi mobilat pentru turişti casa
lui George Panu de la Durău.
În anii care au urmat după 23 August 1 944, Constantin Matasă a
îmbinat strălucita sa activitate de arheolog cu o foarte fecundă activi
tate cultural-educativă şi politică. Ca director al Muzeului arheologic
din Piatra Neamţ, înfiinţat de dînsul, desfăşoară o bogată activitate
culturală ţinînd zeci de prelegeri şi conferinţe la cluburile de Ia fabri
-cile oraşelor din Regiune, la căminele culturale şi în şcoli, unde a popu
larizat cu multă căldură vechimea şi continuitatea poporului nostru pe
aceste locuri. La acestea se adaugă şi multe articole în presă.
Ca preşedinte a Comisiei Monumentelor Istorice din judeţ, Con
stantin Matasă întocmeşte o amplă listă şi evidenţă a monumentelor
istorice şi a monumentelor de artă şi cultură din judeţul Neamţ, reco
mandînd şi insistînd să fie puse sub ocrotirea statului, să fie restaurate
şi redate circuitului turistic, ca mărturii ale unui trecut glorios. Pentru
a convinge opinia publică despre importanţa acestor monumente scrie
şi tipăreşte articole în revistele : Boabe de grîu, Dacia, Studii şi cerce
tări de istorie veche, Cercetări şi materiale arheologice, Arheologia Mol
dovei, Carpica, Memoria Antiquitatis şi Ateneu.
În anul 1 956, Constantin Matasă este ales deputat în Sfatul Popular
al regiunii Bacău la circumscripţia electorală "Comuna din Paris" din
Piatra Neamţ. În această calitate, merge des la clubul fabricii de hîrtie
"Comuna din Paris", unde vorbea despre rolul clasei muncitoare în con
ducerea treburilor obşteşti, despre cunoaşterea trecutului istoric al po
porului român şi continuitatea neîntreruptă de vieţuire pe aceste locuri.
Am trecut în revistă cîteva momente şi aspecte din actiYitatea lui
Constantin Matasă, întemeietorul şi fostul director al Muzeului de isto
rie din municipiul Piatra Neamţ, deşi despre activitatea sa îndelungată
şi multilaterală se poate spune mult mai mult. Lucrînd alături de el
aproape 20 de ani, ne-a declarat în diferite ocazii că în munca sa nu
i-a fost uşor. Dar nu I-au descurajat greutăţile întîmpinate, nu s-a lă
sat "înveninat de bîrfeli", ci şi-a căutat de drumul său , ştiind c ă munca
lui este închinată binelui obştesc şi mai ştia că "sămînţa oamenilor buni
n-a pierit încă de pe pămînt". I se umplea inima de bucurie şi mulţu
mire atunci cînd găsea înţelegere din partea oamenilor. Aceasta îl încu
raja şi-i "sporea puterile". Spunea adesea : "aprecierea tuturor mă fă
cea să trăiesc într-o necurmată sărbătoare, să mă simt fericit. Acesta
este secretul succesului meu în tot ceea ce am înfăptuit".
A încetat din viaţă la 3 noiembrie 1 971 în ,·îrstă de 93 de ani cu
mulţumirea că şi-a văzut încununată de succese şi recunoaştere munca
sa de o viaţă.
SUR L'ACTIVITE CULTURELLE-SCIENTIFIQL'E DE CONSTANTIN MATASA
-

Resume

-

Constantin Matasă, le fondateur du Musee d'histoire de Piatra Neamţ, est
ne ă 18.01.1878 dans la commune de Ceahlău, dep. de Neamţ. Apres ses etudes
universitaires, il s'etablit ă Piatra Neamţ ou il deploye une activite multiforme.
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Apres la premiere guerre mondiale, il fonde â Piatra Neamţ la Maison Na
tionale, une sorte d'Ather..ee populaire avec une salle de spectacles ou on sou
tenait des conferences 'd,e vulgarisation scientifique et on prcsentait des programmes.
artistiques pou;· les masses populaires.
En 1929, il fonde "Le cercle de tourisme du departement de Neamţ" en pu
bliant un guide touristique. A cette occasion, i'l a dccouvert plus de 100 stations
archeologiques.
En 1934 il fonde le Musee archeologique de Piatra Neamţ, â partir des ma
teriaux amasses â la suite des recherches de surface et des decouvertes fortuites.
Apres une periode d'apprentissage aupres des archeologues Ra1d u Vulpe et Vla
dimir Dumitrescu, la Commission des Monuments Historiques l'a autorise de
fouiller independamment.
En meme temps, Constantin Matasă continue les recherches dans les archi
ves, bibliotheques et sur le terrain, en utilisant ces informations pour ecrire les
livres : Cîmpul lui Dragoş, Palatul Cnejilor, Movila Haiducului, Cercetări din pre
istoria judeţului Neamţ et Frumuşica - village prehistoriqtue a ceramique peintll

dans la Moldavie du Nord, Roumanie.

Constantin Matasă est mort le 3 Novembre 1971, âge de 93 ans, avec la sa
tisfaction de voir sa vie pleine de succes et bien appreciee.
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RESTAURAREA UNUI PISTOL
CU PETIŢE DIN SECOLUL AL XIX-LEA
IN LABORATORUL MUZEULUI
JUDEŢEAN DE ISTORIE DIN PIATRA
NEAMŢ
de MIRCEA RAZVAN CIACARU

Muzeul judeţean de istorie din Piatra Neamţ deţine o bogată co
lecţie de obiecte din toate epocile, printre care se disting şi arme de
diferite tipuri. Sarcina noastră, a restauratorilor, este de rezonanţă pa
triotică şi priveşte grija deosebită pentru conservarea şi redarea circui
tului public a acestor valori culturale.
Printre armele intrate în laborator în vederea restaurării şi conser
vării este şi un frumos pistol cu petiţe din secolul XIX (nr. de inventar
2126) aflat, însă, într-un avansat grad de deteriorare şi prost conserYat.
Pentru întocmirea dosarului de restaurare şi conservare a obiectu
lui vizat am folosit ca îndrumător "Normele privind reglementarea acti
vităţii de restaurare a bunurilor istorice, artistice, ştiinţifice şi tehnice,
de istorie naturală care fac parte din patrimoniul cultural naţional" edi
tate de Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste în anul 1 9 8 2 . ce stipu
lează în anexa nr. 4 instrucţiunile privind întocmirea dosarului sus-men
ţionat, în următoarea ordine a pieselor :
1 . Fişa de evidenţă analitică a obiectului ;
2 . Fişa de conservare ;
3. Plicul cu documentaţia rezultată din cercetarea fizico-chimică şi
biologică ;
4. Fişa cu diagnosticul şi propunerile pentru tratamer:.tul şi restau
rarea obiectului ;
5. Procesul verbal al Comisiei de restaurare la stabilirea diagnosticului, tratamentului şi predarea lucrării ;
6. Fişa pentru consemnarea operaţiilor la care este supus obiectul
in timpul restaurării ;
7. Notă cu itinerariul obiectului în laborator.
Am procedat astfel în dorinţa de a prezenta tinerilor restauratori
un posibil model despre modul în care trebuie tratată problema restau
rării în orice laborator, indiferent de mărimea şi gradul lui de utilare.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/

FIŞA A NALITICĂ DE EV IDENŢĂ PENTRU BUNURI CULT URALE MOBILE (F.A. K )
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Deţinător : MUZEUL DE
ISTORIE PIATRA NEAMŢ
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12. NR. FIŞE!
ANALIT[CE

FiŞA DE CONSERVARE Nr. 265

,

1. Denumirea obie�tului
Pistol cu petiţe
4. Perioada

In care a
fost făcut
Secolul XIX

8. Di
men
si uni

5. Şcoală,

stil, epocă,
model,
marcă

lungime lăţime

1 3.

2. Autorul

înălţime

Posesorul
Muzeul de istorie

6. Valoare

ro

:;:i.
CJ

§

Il:.

dia
metru

1

în trecut
Militară

---actuală
M uzeală

greutate

nr.
carate

9. DESCRIERE SUMARA

.
- PISTOL CU O ŢEAVA DAMASCHINATA
- PLACA ŞASIU, GARDA TRAGACIULUI, COCOŞUL şi
MAGAZIA DE CAPSE SINT ORNAMENTATE
- PATUL DIN LEMN DE NUC INCI ZAT BILATERAL

10. CONSEMNAREA DETALIATA A STAR'II DE CONSERVARE
- PARTEA METALICA - CU DEPUNERE DE OXIZI DiE FIER
DE --;-. 0,3 mm ; LIPSEAU COCOŞUL ŞI TRAGACIUL
- DECOR NEIDENT,I FICABIL
- PARTEA LEMNOASA PREZENTA RUPTURI ŞI AŞCHIERI.
PETiE ŞI PATINA VULGARA
- DUPA RESTAURARE STAREA DE CONSERVALE ESTE
BUNA
11. PROPUNERI PENTRU CONSERVARE - STABILIREA COEFI
CIENTULUI DE PRIORITATE LA RIESTAURARE
- CONDIŢH DE MliCROCLIMAT PERFECT ; TEMPERATV:RA
CONSTANTĂ 12-13° ; UMIDITATE RELATIVA 45-500/n
- DESPRAFUIRI PERIODICE
,- AMBALARE IN CARBOXIMţ;TIL-CELU4QZA,
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13. NR.
INVENTAR

14. COD
CULOARE

16. MATERIALE ŞI TEHNOLOGII (STRUCTURA

COMPOZIŢI'E
- ORNAMENTELE SINT DIN FIER FORJAT ŞI
LUSTRUIT
- ŢEAVA REALIZATA PRIN TEHNICA DAMASCHI
NAJULUII
- PATUL ŞI ULUCUL ŢEVU PREZINTA UN DECOR
GEOMETRIC "TEXTIL", ESTE ACOPERIT CU
BAIŢ DE NUC ŞI LACUIT
- TOT ANSAMBLUL ESTE LUCRAT IN ATELIE
RELE DE MANUFACTURA

17. ANAI..ol Z E

FIZICE

18. CHIMICE
TEST CLORURI
TEST CARBONAŢI
TEST SULFAŢI

23. ANAMNEZA OBIECTULUI
- PISTOLUL A FOST DONAt DE DAN MIHAILESCU
ŞI APARŢINE MUZEULUI DE ISTORIE DIN PIA
TRA NEAMŢ
- NU A PARTICIPAT LA EXPOZIŢII

19. BIOLOGICE

24. MENŢIUNI SPECIALE

20. CONDIŢHLE PASTRARII OBIECTULUI

- PISTOLUL SE PASTREAZA IN EXPOZIŢIA DE
BAZA A MUZEULUI DE ISTORIE PIATRA NEAMŢ
IN CASETA DE BERETE INCHISA ETANS
- OBIECTUL ESTE CORESPUNZATOR EXPUS
- MICROCLIMAT CORESPUNZATOR, CU VARIATII
LENTE IN TIMP
- SECURITATEA FBTE ASIGURATA

21. APRECIERE SINTETICA PHIVIND CONDITIILE
PASTRARII
- FOARTE BUNE

22. RESTAURARI : DATA ŞI NUMĂRUL
(RELOR)
- 23 OCTOMBRIE 1983 DOSAR NR. 237

:! 5 . NR. CLI!)EE

A-N
40 poziţii

2G. COLOR 27. DIA

DOSAfiULUI 29. FIŞA
INTOCMIT A DE :
PAULA
CHIRIBUŢA
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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28. DATA
INTOCMIRII FIŞE!
25 octombrie 1983

Funcţia Instituţia Semnătura
MUZEO C.M.J.
3RAF
NEAMŢ
CONSERVATOR
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MIRCEA RAZVAN CIACARU

COMPLEXUL MUZEAL JUDEŢEAN NEAMŢ
Laboratorul de restaurare şi conservare

Bu l etin de an ali ză
Denumirea obiectului

Pistol cu petiţe - sec. XIX

2.126

Număr inventar
Provenienţa
Nr.
crt.
1.

3.

2.

Reactivul
folosit

Analiza
efectuată

Cantitatea
reactiv

Rezultatul
analizei

Test cloruri

Ag N03 N/10

absente ;

Test carbonaţi

H2S04 dil.

prezenţi ;

Test sulfaţi

BaC12 + HCl dil.

absenţi ;

ŞEF LABORATOR,
Muzeoeraf pr. Buzilă Aurel

Obs.

CONSERVATOR,
Muzeograf P. Chiribuţă

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

MUZEUL JUDEŢEAN DE ISTORIE
Piatra Neamţ

Cod

Fişa de restau rare
Denumirea obiectului : PISTOL CU PETIŢiE

c

b

a

n r.

d

e

f

g

216

Material şi tehnica de confecţionare : METAL ŞI LEMN

....;
�
<V

...; .��
Z

Intervenţii anterioare :
Starea obiectului înainte de restaurare :
- PISTOLUL ERA DETERIORAT

"" c...... �
·o-4
· - ·- Cf-1
""' ....
�
<n-. +>
�·

- PARTEA METALICA ARE O CRUSTA GROASA DE OXIZI DE FIER
CARE ACOPERA ORNAMENTA'Ţ1IA
- LIPSEŞTE COCOŞUL ŞI TRAGACIUL
- PARTEA LEMN O ASA ESTE DIN ESENŢA DE NUC ŞI PREZINT A

nou

2126

vechi
5399

Nr.
Co'd .

.

Cod filmotecă :
A. 145

Fato înainte de restaurare

RUPTURI, AŞCHIER[. ESTE ACOPERITA CU PATINA VULGARA
An a l i ze efectuate :
1. TEST CLORURI AgNO� N/10
2. TEST CARBORANŢI H2SO,. diluat

:1. TEST SULFAŢI BaCl2 + HCl diluat

·----

Rezultate!<' nn a l i zr l o r :

-·

c· l or u r i-ahsC'nte
-----

!'ai"] JOJ l.�Jli"!'Zf'.l_l ( i

i

s u l fa \---i · ·�
ahsPn
\i
- ------ --- - - - - ·
· ---�- ---- ---- ---

Redactorul fi�ei :

CI ACAIW M IHCEA H t\ Z V A N

h

:
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, '1j
......
Cll
>-'3
O.
t"'

Observaţii control periodic :

1

Data

1

1

Replici executate, pentru cine :

1

Data :

Restaurarea publică in :

Cod fHmotecă :
A. 146
Foto după restaurare

Operaţii de restaurare efectuate, materiale şi substanţe folosite :
- FOTOGRAFI'EREA OBIECTULUI HIRTIE FOTO, FILM, SOLUŢII
FOTO
DEMONTAREA, DEGRESAREA, CURAŢAREA MECANICA
- TRATAREA PĂRŢILOR METALlCE IN BAI•E CHIMICA DE
"COMPLEXON" ll!I
- LIPIREA ŞI COMPLETAREA LEMNULUI CU RĂŞINĂ "UHU
PLUS" EPOXIDICĂ
- FOSFATAREA PĂRŢILOR METALICE IN SOLUŢIE DE ACID
FOSFORIC 20%
- BĂIŢU!REA ŞI IMPREGNAREA LEMNULUI CU LAC INCOLOR
"NOVOLIN" 25%
- ASAMBLAREA
- FOTOGRAFlEREA FINALĂ'
Operaţii de c.onservare efectuate, materiale şi substanţe folosite :
- FOSFATAREA PĂRŢILOR METAL'I·CE CU ACID FOSFORIC 20 %
- iMPREGNAREA PĂR'fiLOR META�ICE CU LAC INCOLOR
"SILVAC ROM" 25%
- GRESAREA METALULUI CU VASELINA SILICONICĂ
- IMPREGNAREA
LEMNULUI/ http://cimec.ro/
CU LAC INCOLOR "NOVOLIN" 25 %
http://www.muzeu-neamt.ro

Data :

1.10.1983
2.10.1983
5-15.10.83
16-18.10.83
20.10.1983
1.11.1983
3-12. 1 1 .83
23.11.1983
Data :
20.10. 1983
25.10. 1983
19.11.1983
20.11.1983

R-ESTAURAREA UNUI PISTOL

PROCES VERBAL
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Î ncheiat astăzi 1 octombrie 1 983 între subsemnaţii ŞTEFAN CUCOŞ,
directorul Complexului muzeal judeţean Neamţ, ADOLF MINUT, MI
NODORA AMANCEI, PAULA CHIRIBUŢA şi AUREL BUZILA, muzeo
grafi la Muzeul de istorie din Piatra Neamţ şi membri în comisia de
restaurare, am procedat la stabilirea diagnosticului şi a tratamentului
asupra pistolului cu petiţe din secolul XIX, cu numărul de inventa.r
2 126, proprietatea Muzeului de istorie din Piatra Neamţ, colecţia de
arme. Piesa a fost încredinţată tovarăşului MIRCEA RAZVAN CIACARU,
restaurator, pentru a fi restaurată şi conservată.
Descrierea stării de conservare a piesei
Obiectul se prezintă într-o stare avansată de coroziune, fiind destul
de rău conservat. (fig. 1)
I. ŢEAVA este de fier, lucrată în tehnica demaschinajului (fig. 2),
prezintă puncte de coroziune pe partea liberă, iar pe partea îngropată
în lemn este mai puţin corodată. Orificiul de transmitere a flăcării la
încărcătura explozibilă este complet ancrasat cu elemente de coroziune.
In interiorul ţevii se află aceleaşi depuneri de rugină.
II. MECANISMUL DE DARE A FOCULUI (fig. 2/1) este oxidat la
exterior. În interior nu prezintă oxizi, fiind protejat de vaselină. Placa
de şasiu are la exterior un decor gravat care de abia se mai observă
de sub stratul de oxid. Cocoşul lipseşte, iar tamburul de armare a coco
şului are capul rupt. Piesele din interiorul mecanismului nu sînt oxi
date, dar înţepenite de un strat de vaselină, întărită cu impurităţi, fo
losită la vechea gresare. Trăgaciul este rupt, rămînînd doar partea în
gropată în lemn. Mecanismul are două şuruburi uzate.
Garda trăgaciului este puternic corodată şi prezintă un decor flo
ral executat prin tehnica cizelurii.
III. ORNAMENTELE pistolului sînt compuse dintr-un manşon se
misferic din fier ce îmbracă capătul ulucului ţevii ce prezintă un lăca�
pentru fixarea vergelei ; un corp metalic cu peduncul şi lăcaş de fixare
a ţevii ; o magazie pentru capse, de formă elipsoidală, ce îmbracă capul
patului avînd un capac discoidal ornat în tehnica cizelării. Toate orna
mentele sînt oxidate.
Patul pistolului este din lemn de nuc. Lemnul este deteriorat, pre
zentînd rupturi şi aşchieri în zona ţevii şi mecanismului (fig. 3/1, 3).
Patul prezintă un decor textil. Lemnul are depuneri de murdărie. Ver
geaua lipseşte.
Propuneri pentru restaurare şi conservare
1 . Fotografierea piesei înair.tea operaţiilor de restaurare şi conser
vare pentru a avea un martor fotografic a obiectului în momentul adu
cerii sale în laborator (fig. 111) ;
2. Examinarea atentă a obiectului pentru a cunoaşte starea sa d e
conservare, c u lupa ş i l a biocular, ş i recoltarea unor compuşi d e coro
ziune, pentru a li se face analiza chimică, în vederea cunoaşterii lor şi
a alege cele mai adecvate procedee şi metode pentru eliminarea lor, fără
s ă afectăm piesa ;
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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3. Demontarea generală a pistolului în părţile componente în ve
derea facilitării tratamentului şi operaţiilor de restaurare şi conservare
(fig. 112) ;
1 . Curăţarea mecanică cu bisturiul şi periuţa de sîrmă, fără să afec
I. TEAVA
tăm m�talul, cu scopul de a uşura acţiunea băii chimice de decapare ;
2. Degresarea cu acetonă pentru îndepărtarea de pe metal a unor
eventuale depuneri organice grase ;
3. Spălarea cu detergent neionic de tip Romopal OF de 1% pen
tru eliminarea unor impurităţi ce ar putea împiedica decapantul să ac
ţioneze asupra compuşilor de coroziune ;
4 . Clătiri repetate cu apă distilată ;
5. Baia chimică cu Complexon III pentru fier cu pH-ul de 5,5 pen
tru decaparea depunerilor de oxizi ;
6 . Perieri mecanice alternative sub jet de apă cu băi de Complexon
şi neutralizări pînă la curăţarea completă a depunerilor de oxizi ;
7. Neutralizarea cu apă distilată cu băi alternative calde şi reci şi
controlul ultimei băi cu hîrtie indicatoare de pH ;
8. Uscarea cu acetonă sau cu alcool etilic şi aer cald ;
9 . Pasivarea chimică prin fosfatare în acid fosforic de 20% prin
imersare timp de 3 minute, pentru a conserva piesa împotriva agenţi
lor corozivi ;
1 0 . Uscarea lentă etalînd obiectul pe hîrtie de filtru şi sugativînd
surplusul de acid pentru a primi o culoare uniformă :
1 1 . Pasivarea mecanică prin lustruirea părţilor de la suprafaţă, ce
au decor, utilizînd polipanto şi pîslă, pentru a evidenţia decorul şi va
loan�a artistică a pidolului. Se ştie că prin lustruire. porii metalului se
închid şi agenţii corozivi nu pot acţiona.
12. Conservarea ţevii prin acoperirea ei cu un lac acrilic incolor de
tip Silvacrom, aplicat prin imersare ;
1 3 . Uscarea lentă a lacului la temperatura normală a laboratorului,
în nişă, cu aer dirijat, prin atîrnare şi îndepărtarea surplusului inestetic ;
1 4 . Conservarea suplimentară a ţevii cu ulei siliconic de tip Silikon
spray 200 .
II. MECANISMUL
1 . Fotografierea iniţială (fig. 2/1) ;
2 . Demontar.ea generală a pieselor componente ;
3. Curăţarea mecanică cu bisturiul a pieselor componente ;
4 . Degresarea cu acetonă sau tetraclorură de carbon pentru înde··
părtarea urmelor rămase de la vechiul gresant ;
5 . Spălarea cu Romopal OF de 1% ;
6 . Clătiri repetate în apă distilată ;
7. Tratament cu Complexon III pentru fier ;
8 . Neutralizarea cu apă distilată ;
9 . Uscarea cu alcool etilic şi aer cald ;
1 0 . Pasivarea diferenţiată, chimică şi mecanică, realizată prin fos
fatare cu acid fosforic de 200/0 timp de 3 minute, iar după uscare, lus
tru irc·a mecanică a părţilor cu decor ;
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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1 1 . Î nlocuirea şuruburilor uzate şi a cocoşului, prin operaţii de con
fecţionare a unui nou cocoş de armare a mecanismului, pentru a oferi
pistolului o calitate funcţională şi artistică întregind obiectul. Î nlocuirea
trăgaciului rupt.
1 2 . Lăcuirea cu lac incolor acrilic de tip Silvacrom ;
1 3. Gresarea la montarea pieselor cu vaselină siliconică de tip "Si
likon OI 550" ;
14. Conservarea suplimentară cu "Silikon spray 200".
III. ORNAMENTELE (fig. l/2) - acelaşi tratament ca la ţeavă şi
mecanismul de dare a focului.
IV. PATUL PISTOLULUI (fig. 3/1)
1. Înlăturarea lacului vechi şi a murdăriei din decupaje şi de la
exterior prin spălări repetate cu acetonă îmbibată în tampoane de vată ;
2 . Lipirea rupturilor şi fisurilor cu răşină epoxidică de tip Uhu
plus, cu polimerizarea la temperatura mediului ambiant (fig. 3/2) ;
3. Completarea (plombarea) lipsurilor provenite din rupturi şi aş
chieri cu răşină epoxidică de tip Uhu-plus armată cu pînză din fibră de
sticlă şi avînd ca material de umplutură rumeguş fin din lemn de nuc,
de culoare apropiată de cea a patului. Polimerizarea răşinii se va face la
temperatura mediului ambiant ;
4. Finisarea plombelor din răşină şi redarea formei patului p ri n
procedee mecanice cu freza acrilat, pila, bisturiul etc.
5. Impregnarea decupajelor interioare a patului din zona m ecar. is
mului de dare a focului, a ulucului ţevii şi de sub ornamente, cu nitro
lac incolor de tip Novolin, pentru a produce o izolare h igroscopică a
lemnului la contactul cu fierul, o dezinfecţie şi d ezinsecţ i c totală . Ni
trolacul va fi aplicat cu pcnsula în strat fin ;
6. Băiţuirea lemnului patului într-un ton adeC\·at. cu c u lo ri tem
pera, pentru a oferi pistolului o v al o a re artistică adec\·ată :
7. Relustruirea patului cu n i t rolac incolor aplicat cu pensula, fo
losind lînă de oţel.
*

*

*

După efectuarea operaţiilor de tratare, conser\'are şi restaurare a
pieselor componente ale pistolului se va trece la :
1 . Montarea pieselor componente ale pistolului ;
2. Conservarea generală cu "Silikon spray 200" ;
3. Fotografierea finală după operaţiile de restaurare şi conservare
(fig. 5).
Comisia este de acord cu propunerile restauratorului. Drept care
s-a încheiat prezentul proces verbal.
P R E Ş E D I N 1' E,

MEMBRI[ COMISIEI :
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FI ŞA PEN'I;RU CONSEM NAR EA OPERAŢIILOR LA CARE ES TE
SUPUS OBIECTUL I N TIMPUL RESTAURARII

w
0
·::::.

Pistol cu petiţe; secolul XIX, inventar nr. 2 1 2 6
proprietatea Muzeului de istorie Piatra Neamţ
Localizarea
zonei de
intervenţie

Instalaţii, utilaje, sc,ule,
materiale, substanţe,
reactivi, cantităţi ,
concentraţie

1

2

Toată piesa

Tratamentul aplicat ;
Probleme sau
formule de de- Natura intervenţiilor,
Rezultatul
tehnica în care se
gradare din zona
investigaţiilor
lucrează, durata,
unde se aplică
condiţiile
tratamentul

3

Aparat fotografic, film
Leika, stativ foto, aparat
de mărit foto, metabisul
fit 25 g., tiosulfat 250 g.,
methol 2 g., hidrochinonă
4 g., �arbonat de sodiu
50 g., hirtie foto 9/12,
clişee

Data şi numele
r estauratorului
care a operat
intervenţiile
consemnate

4

5

6

Fotografierea obiectului înaintea operaţiilor
'de restaurare şi conservare

Martor fato
grafic

1.X. 1983
Ciacâru Mircea

Ţeava, meca
nism, ornamente

Bisturiu
Azotat 'de argint 2 mi.,
acetat de plumb 2 ml.,
acid sulfuric 2 mi., acid
clorhidric 2 mi.

Elemente de co
roziune
Cloruri, sulfuri,
carbonaţi

Examinarea atentă a
obiectului şi recolta
rea probelor de coro
ziune în vederea ana
lizelor chimice

Prezenţa lor

3.X.19B3
Chiribuţă Paula

Piesa întreagă

Şurubelni1,e, cleşte patent,
dorn, ciocan

Piese ancrasate
şi oxidate, şuru
buri uzate

Demontarea generală
a pistolului în vede
rea tratamentului

Demon tare

4.X.1983
Ciacâru Mircea

Ţeava, mecanis
mul, ornamentele

Bisturiul

Oxizi de fier

Acetonă 500 mi.,
Vată. 50 g.,
Pensetă curbă,
Tetradorură de
1 00 mi.

Depuneri grase

Uşurarea ac
ţiunii băii
chimice
Curăţare de
impurităţi
grase

5-B.X.19B3
Ciacâru Mircea

Piesele metalice

Curăţarea mecanic,ă a
pi eselor metalice pe
toate feţele
Degresarea pieselor
inaintea băii chimice

carbon
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1 0.X.1983
Ciacâru Mircea

1

2

3

Piesele metalice

Romopal OF 2 1., recipient din plastic, apă distilată 5 1.

Impurită ţi solubile în apă

Piesele metalice
ale pistolului

Complexon III cu pH de
5,5 - 2 1.
Recipient din plasti·C

Compuşi de co
roziune

Piesele metalice

Perie din sîrmă
Bisturiu
Apă distilată 20 1.
Complexon III
2 1.
Recipient din plastic

Compuşi de co
roziune

5

5

6

Spălarea pieselor cu
detergent neionic şi
clătirea in apă disti
lată
Baie chimică de deca
pare

Curăţare de
impurităţi

t.l.X.1983
Ciacâru Mircea

Decapare
chimică

12-17.X.1983
Ciacâru Mircea

Peri eri mecanice alter
native cu băi ch imice
şi neutrali zări

Curăţare
c.ompletă

12-17.X.1983
Ciacâru Mircea

N e utrali ză ri al1.erna
t i ve calde şi reci şi
controlul ultimei băi

Curăţa re
perfectă

17.X. 1983
Ciacâru Mircea

Uscare ra
pidă

1 7.X.1983
Ciacâru Mircea

Inlocuirea coco5ului, a
trăgaciului şi a şuru
burilor uzate

Restaurarea
pistol ului

18-22.X.1983
Ciacâru Mircea

Pasivare prin fosfa
tare timp de 3 minute
şi uscare lentă

Conservare
chimică

24.X.1983
Ciacâru Mircea

Pasivare mecanică
prin Instruire pentru
inchiderea porilor

Conservare
mecanică

25-26.X.1983
Ciacâru Mircea

Acoperirea pieselor
metalice cu lac inco
lor acrilic prin
i mersare

Conservare
fizică

27.X.1983
Ciacâru Mircea

Conservare
suplimentară

28-29.X.1983
Ciacâru Mircea

-

Piesele metalice

Apă distilată 15 1.
Recipient plastic
Hîrtie indicatoare de pH

Piesele metalice
ale pistolului

Acetonă 1 1.
Hîrtie de filtru
Bec infraroşu

Mecanismul de
dare a focului

Menghină, pile
şubler, polizor

Toate piesele
metalice

Arid fosforic 20% 1
Hîrtie de filtru

Partea exterioară
cu ornament a
pieselor metalice

Polipanto
Plslă
Polizor monofazic

Toate piesele
metalice

Silvacrom 1 1 .
Pensulă 'de păr

Toate piesele

Vaselină siliconică 20 g.,
ulei siliconic de tip "Si
likon spray 200"

Compuşi de co
roziune

Uscare c,u acetonă şi

aer cald

diferite,

1.;

Completarea
pieselor lipsă

Gresarea mecanismu
lui la montare. Con
servarea finală
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/

1
Patul pistolului

Patul pistolului
Patul pistolului
Părţile plombate
ale patului
Patul pistolului

2

5

Acetonă 500 ml.
Vată 50 g.
Pensetă, bisturiu

Lacul vec.hi
Impurităţi

Uhu�plus 3 g.,
Spatulă dentară
Uhu-plus 10 g.,
Rumeguş din lemn de
nuc 10 g.
Freza acrilat, pilă pentru
acrilat, bisturiu, hîrtie
abrazivă
Nitrolac incolor 200 ml.
Pensulă din păr

Rupturi, fisuri,
aşchieri
Rupturi şi
aşchieri

Inlăturarea lacului ve
chi şi a impurităţilor
din decupaje de la
patul pistolului
Asamblarea fragmen
telor patului
Plombarea lipsurilor
din pat

Rupturi şi
aşchieri

Finisarea plombe-lor
din răşină

Zona mecanis
mului şi ulucul
ţevii

Impregnarea 'decupa
jelor interioare ale pa
tului

Părţile
e'}cteri
oare ale patului

Băiţuirea lemnului şi
relustruirea patului

Piesele compo
nente ale pisto
lului

Montarea pieselor
componente ale
pistol ului
Conservarea generală
finală. suplimentară
Fotografierea finală
după operaţiile de
restaurare şi conser
vare

Tot pistolul

Culori tempera 100 g.
Nitrolac 200 g.
Pensule
Lînă de oţel
Şurubelniţe, cleşte patent

Tot pistolul

"Silikon spray 200"

Pistolul

Film Leika 4 clisee
Hîrtie fato 4 bu c . 9/ 12
Aparat fotografic
Aparat de mărit fato
Chimicale

Patul pistolului

3

5
Curăţarea
patului

Ciacâru Mircea

Lipirea

7 -8.Xl.1983

Redarea for
mei iniţiale

Ciacâru Mircea

Redarea for
mei iniţiale
a patului
Conservare
Dezinfecţie
Dezinsecţ;e
Izolare hi
groscopică
Obtinerea
aspe ctului
iniţial
R€Compune
rea pistolului
ConservarQa
suplimentară
Martor foto
grafic

1-5.XI.1983

Ciacâru Mircea

9-l l.XI.I983

12-15.Xl.1983

Ciacâru Mircea

16.XI.1983

Ciacâru Mircea

l l-19.XI.198:J

Ciacâru Mircea

21.Xl.1983

Ciacâru Mircea

Z2.Xl.1983

Ciacâru Mircea

23.XI.1983

Ciacâru Mircea

RESTAURATOR,
Mircea Răzvan Ciacâru
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N O T A
CU ITINERARIUL OBIECTULUI ÎN CADRUL LABORATORULUI
DATA : 1 OCTOMBRIE 1983
Camera nr. 1
Primirea obiectului în laborator ;
Camera foto - Fotografierea obiectului înaintea operaţiilor de restaurare şi con
servare, pe stativ foto.
DATA : 3 OCTOMBRIE 1983
Camera nr. 2 - Examinarea obiectului şi recoltarea probelor la masa de lucru.
DATA : 4 OCTOMBRIE 1983
Camera nr. 2
Demontarea obiectului la bancul de lucru.
DATA : 5-8 OCTOMBRLE 1983
Camera nr. 2
Curăţarea mecanică a subansamblelor metalice ;
în bazin.
- Degresarea pieselor şi spălarea cu detergent neionic
DATA : 12-17 OCTOMBRIE 1983
- Băi chimice de d ecapare şi perieri alternative cu băi şi neutra
Nişă
lizări - în bazin ;
- Neutralizări alternative calde şi reci şi controlul ultimei băi
în bazin ;
Camera nr. 2 - Uscarea cu acetonă sub bec infraroşu pe bancul de lucr'U.
-

-

-

.

DATA : 18-22 OCTOMBRIE 1983
Camera nr. 2 - Inlocuirea cocoşului, a trăgaciului şi a şuruburilor uzate.
DATA : 24 OCTOMBRIE 1983
- Pasivarea pieselor metalice prin fosfatare.
DATA : 25 OCTOMBRIIE 1983
Camera nr. 2 - Pasivarea mecanică prin lustruire a pieselor metalice cu decor
cizelat.

Nişă

Nişă

DATA : 27 OCTOMBRIE 1983
- Acoperirea pieselor metalice cu lac incolor.

DATA : 28 OCTOMBRIE 1983
Camera nr. 2 - Gresarea mecanismului la montare cu vaselină siliconică şi ulei
siliconic, pe bancul de lucru.
DATA : 1 NOIEMBRIE 1983
Camera nr. 2 - lnlăturarea lacului vechi şi a impurităţilor, pe bancul de lucru,
de pe patul pistolului.
DATA : 7 NOIEMBRIE 1983
Camera nr. 2 - Asamblarea fragmentelor patului pistolului.
DATA : 9-11 NOIEMBRIE 1983
C amera nr. 2 - Plombarea l ipsuril o r 'din patul pistolului - la bancul de lucru.
DATA : 12-15 NOIEMBRIE 1983
Camera nr. 2 - Finisarea plombelor şi redarea formei iniţiale.
- DATA : 16 NOIEMBRIE 1983
Nişă
- Impregnarea decupajelor patului cu nitrolac incolor.
DATA : 17-19 NOIEMBRIE 1983
C amera nr. 2
Băiţuirea lemnului şi lustruirea patului - pe bancul de lucru .
-DATA : 21 NOIEMBRIE 1983
Camera nr. 2 - Montarea pieselor componente şi recompunerea pistolului.
-
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DATA : 22 NOIEMBRIE 1983
Conservarea finală şi generală a piesei.
DATA : 23 NOIEMBHIE 1983
Camera fato - Fotografierea finală
Camera nr. 2

-

RESTAURATOR,
Mircea Răzvan Ciacâru

LA RESTAURATION D'UN PISTOLET AUX CAPSULES DU XIX-EME SIE CLES
DANS LE LABORATOIRE DU MUSEE D'HISTOIRIE DiE PIATRA NEAMŢ
-

Resume

-

En vue de proposer un possible modele de realisation de la restauration,
crans chaque laboratoire sans tenir compte de sa grandeur et de son equipement,
on presente le dossier de restauration et de conservation d'un pistolet aux capsules
qui appartient au patrimoine du Musee d'histoire de Piatra Neamţ.
Le dossier, redige en confurmite avec "Les normes sur l'organisation de
l'activite de restauration des biens historiques, artistiques, scientifiques et techni
ques, d'histoire naturelle qui appartiennent au Patrimoine Culturel National",
editees par le Conseil de la Culture et de l'Education Socialiste en 1982, se com
pose 'des elements suivants ;
1. Fiche d'evidence analytique de l'objet ;
2. Fiche de conservation ;
3. Pli avec la documentation resultee de la recherche physique, chimique et
biologique ;
4. Fiche avec le diagnostic et les propositions pour le traitement et la restau
ration de l'objet ;
5. Fiche pour l'enregistrement des operations aux lesquelles a ete soumis
l'objet pendant la restauration ;
6. Proces-verbal de la Commission de restauration ă J.a determination du
diagnostic, du traîtement et la livraison de l'ouvrage ;
7. Note sur l'itineraire de l'objet dans le laboratoire.
o

EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1. 1, Photographie initiale du pistolet avant le 1demontage ; 2, la crosse d u

pistolet, les ornements e t l e tuyau apres l e 'd:emontage.
Fig. 2. Le mecanisme du feu : 1, avant la restauration ; 2, apres la restauration.
Fragment de pistolet : 3, avant la restauration ; 4, apres la restauration.
Fig. 3. La crosse du pistole t : 1, avant la restauration ; 2, apres le nettoyage me
canique ; 3, apres le completement des parties perdues.
Fig. 4. Plaque-châssis : avant restauration ; 2, apres restauration ; 3, le tuyau
apres la restauration.
Fig. 5. Photographie finale du pistolet ; 2, la crosse du pistolet. les ornements et
le tuyau apres la restauration.
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2

Fig. 1. 1, Fotografia i n i ţială a pistolului înainte de d ernontare ; 2 , Patul pi stol ului
ornarnentele şi ţeeva d upă d ernontare.
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1

2

3 ,

Fig. 2. Mecanismul de dare a foc.ului : .1, inainte de restaurare ; 2, după restaurare.
Fragment de pistol : 3. inainte de restaurare ; 4, după restaurare.
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1

3

Fig. 3. PatuJ pistolului (fragment) : 1. inainte de restaurare ; 2, după curăţarea
mecanică ; 3, după completarea părţilor lipsă.
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2

3

Fig. 4.

Placa şasiu : 1, înainte de restaurare ; 2, după restaurare ; 3. ţeava
pistolului după restaurare.
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Fig. 5. 1, Fotografia finală a pi stolului ; 2, patul pistolului, ornamentele şi
ţeava după restaurare.
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CRONICĂ

COLOCVIUL INTERNAŢIONAL "CULTURA
CUCUTENI IN CONTEXT EUROPEAN",
IAŞI - PIATRA NEAMŢ, 24-28 SEPI'EMBRIE
1 984.
de DAN MONAH

La sfîrşitul lunii septembrie 1984, sub egida Academiei de Ştiinţe
Sociale şi Politice, a fost organizat de către Institutul de Istorie şi Arheo
logie "A. D. Xenopol" - Iaşi şi Muzeul de Istorie din Piatra Neamţ
colocviul internaţional cu tema "Cultura Cucuteni în context european".
Colocviul a fost prilejuit de împlinirea a o sută de ani de la descoperirea
staţiunii eponi!ne.
La lucrări au participat şase arheologi din Statele Unite ale Ame
ricii, Marea Britanie, Ungaria şi Republica Federală a Germaniei, pre
cum şi 14 cercetători români. În afara comunicărilor au fost prezentate
nouă intervenţii privind, în special, descoperiri recente deosebit de in
teresante.
Colocviul a început în ziua de luni 24 septembrie în noul şi frumo
sul local al Filialei Academiei din Iaşi. Cuvîntul de deschidere a fost
rostit de prof. dr. doc. M. Petrescu-Dîmboviţa, directorul institutului
ieşean. Au urmat saluturile autorităţilor locale şi al Facultăţii de istorie
filozofie a Universităţii "AI. I. Cuza", ultimul fiind rostit de conf. dr.
Vasile Cristian, decanul facultăţii. Oaspeţi străini au adresat coloc\'iu
lui un salut prin intermediul cunoscutei cercetătoare prof. d r. .\Iarij a
Gimbu tas din Los Angeles.
Un moment emoţionant a fost prilejuit de lectura telegramei prof.
dr. Vladimir Dumitrescu, decanul de vîrstă al arheologilor români, care
a urat succes lucrărilor colocviului şi şi-a exprimat regretul că starea
sănătăţii nu îi permite să participe.
Prima şedinţă a fost deschisă prin prezentarea de către prof. ::vr. Pe
trescu-Dîmboviţa a comunicării "L'importance des fouilles archeologiques
de Cucuteni", o retrospectivă a celor o sută de ani de săpături arheo
logice desfăşurate în localitatea Cucuteni. Au urmat două comunicări
prezentate de M. Nica şi Doina Ignat privind civilizaţiile cu ceramică
pictată din sud-vestul şi respectiv nord-vestul României. Un studiu deo
sebit de interesant "Gemeinsamkeiten in der Plastik der Linearkerarnik
und der Cucuteni-Tripolie Kultur", exemplu de aplicare a cercetărilor
interdisciplinare, a fost prezentat de dr. Olaf Hockmann (Mainz-R.F.G.).
Domnia sa a discutat situaţia unei statuete liniar-ceramice în care a
fost pusă în evidenţă, în pastă, prin sofisticate analize, prezenţa făinii
de cereale. Cercetătorul german a amintit amestecul de boabe de ce
reale în pasta statuetelor Tripolie, sugerînd că această practică ar putea
fi datorată unei tradiţii mai vechi in mediul Precucuteni-Tripolie A.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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Cultura ceramicii liniare fiind una dintre componentele care au dat
naştere culturii Precucuteni, ipoteza pare plauzibilă.
După amiaz ă participanţii au vizitat Muzeul de Istoric a Moldovei
înErziind cu admiraţie asupra valoroaselor exponate cucuteniene, unele
fiindu-le cunoscute oaspeţilor din străinătate din publicaţiile arheolo
gilor români.
Lucrările colocviului au continuat cu prezentarea comunicărilor cer
cetătorilor dr. Zoltan Szekely "La position d'Ariuşd dans le cadre de
la civilisation Cucuteni"' şi dr. A. Ni ţu "Considerations concernant les
styles A-B et B de la ceramique peinte cucutenienne". Ultima comu
nicare, de fapt o succintă expunere a unei lucrări mai ample, a preci
zat criteriile propuse de cercetătorul ieşean pentru periodizarea faze
lor Cucuteni A-B şi B.
A doua zi, marţi 25 septembrie, lucrările au fo::: t reluate prin audie
rea comunicării "Religion of Old Europe with s:r:ecial reference to the
Cucuteni culture" prezentată de prof. dr. M. Gimbutas (Los Angeles) .
Autoarea consideră că populaţiile eneolitice din Europa răsăriteană, prin
tre care şi triburile Cucuteni-Tripolie, au avut un adevărat panteon
dominat de zeităţile feminine. Cercetătoarea americană consideră că fie
care divinitate avea o reprezentare plastică şi că este posibilă recu
noaşterea unor atribuţii ale zeităţilor. În continuare au fost prezentate
două comunicări privind sfîrşitul culturii Cucutcni şi începutul perioadei
de tranziţie la epoca bronzului. Dr. Ştefan Cucoş în comunkarea "La fin
de la civilisation Cucuteni dans le contexte eneolithique du Bas Danube"
a încercat să definească contextul în care are loc sfirsitul cultu�·ii Cucuteni,
iar dr. M. Dinu a susţinut teza continuităţii cerami �ii pictate şi a culturii
Cucuteni în perioada de tranziţie de la eneolitic la epoca bronzului. Şe
dinţa de dimineaţă s-a încheiat cu lectura comunicării doctorului Eugen
Comşa "Relations entre les civilisations Gumelniţ:a et Cucuteni". Auto
rul a trecut în revistă "importurile" cucuteniene în mediul gumelniţean,
stabilind unele sincronisme între cele două civilizaţii.
După încheierea discuţiilor asupra comunicărilor susţinute, parti
cipanţii au fost primiţi de Rectorul Universităţii "Al. I. Cuza" - Iaşi
cu care au avut un interesant schimb de vederi cu privire la utilitatea
şi foloasele reuniunilor ştiinţifice internaţionale.
Şedinţa de după amiază a fost consacrată unui grupaj de trei co 
municări consacrate cercetărilor interdisciplinare. Prof. dr. Olga Necra
sov a prezentat o comunicare " Donnees anthropologiques sur Ia struc
ture de la population du complexe Ariuşd-Cucuteni-Tripolie" în care
realizează o sinteză a datelor antropologice privind purtătorii culturii
Cucuteni-Tripolie. Cercetătoarea Alexandra Bolomey "Ossements hu
maine dans les aglomerations de la civilisation Cucuteni-Tripolie", ba
zîndu-se pe descoperirile de la Drăguşeni-Ostrov şi Poduri-Dealul
Ghindaru, a prezentat date inedite cu privire la existenţa oaselor umane
în aşezările cucuteniene. Domnia sa a analizat şi descoperirile similare
din aria Tripolie aducînd astfel în discuţie, în afara informaţiilor antro
pologice, elemente noi în legătură cu practicile şi ritualurile cucuteniene.
Reuniunea de la laşi s-a încheiat cu comunicarea "Population growth,
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Food storage und Ceramic manufacturing centres in Pre-Bronze Age1'
susţinută de dr. Linda Ellis (Universitatea Harvurd-Boston). Autoarea,
care a lucrat mai mult timp în România, a reuşit să determine, pe baza
unor complexe analize de laborator, întrebuinţarea de către olarii cu
cutenieni a unor sisteme rotative, precursoare ale roţii olarului, folosite
la finisarea ceramicii.
Ziua de miercuri 26 septembrie a fost rezervată vizitării staţiunii
€ponime şi a aşezării Cucuteni B de la Ghelăieşti. Monumentul vizitei
de la Cucuteni a fost aşteptat cu emoţie, după cum ne-au mărturisit
cîţiva participanţi din străinătate. A fost vizitată celebra "Cetăţuie" de
la Cucuteni, oaspeţii fiind conduşi de prof. dr. M. Petrescu-Dîmboviţa,
directorul săpăturilor din anii '70 care a oferit ample explicaţii. în con
tinuarea vizitei participan'� ii la colocviu, ghidaţi de dr. M. Dinu, au vi
zitat "Muzeul Cucuteni" ridicat deasupra tumulului cu mormîntul prin
ciar getic. Construcţia, deosebit de reuşită din punct de vedere arhitec
tonic, a fost apreciată de oaspeţi ca o realizare muzeografică deosebită.
Autorităţile locale, cadrele didactice şi locuitorii comunei Cucuteni
au primit pe participanţii la colocviu cu obişnuita ospitalitate moldo
venească.
Partea a doua a excursiei a cuprins vizitarea staţiunii Cucuteni B
Ghelăieşti-Nedeia din judeţul Neamţ. Aici, oaspeţii au fost întîmpinaţi
de autorităţile locale şi de săteni din Ghelăieşti care le-au urat bun
venit. Dr. Şt. Cucoş, responsabilul şantierului, a prezentat săpătura, care
a fost apoi discutată de invitaţi. La căderea serii întregul grup s-a în
dreptat spre Piatra Neamţ unde, în localul Muzeului de A.. rtă, a fost
verni.sată expoziţia ,,Arta culturii Cucuteni". Au fost expuse numeroase
pi ese ceramice de mare valoare artistică din colecţiile muzeelor din
Piatra Neamţ, Botoşani, Bacău, Vaslui, Roman şi ale Institutului de
Istorie şi Arheologie din Iaşi. Oaspeţii din ţară şi străinătate s-au arătat
încîntaţi de această reuşită expoziţie care a pus încă o dată în Yaloare
magnifica artă a olarilor cucutenieni.
Joi 27 septembrie lucrările au fost reluate la Piatra :;'\eamţ în sala
de conferinţe a Muzeului de Istorie. Şedinţa a fost deschisă prin salutul
autorităţilor locale şi al Muzeului, adresat participanţilor la colocviu.
Prima comunicare "La datation par C11; du complexe culturel Cu
cuteni-Tripolie" a fost susţinută de Dan Monah. reprezentînd o sinteză
a datelor Cg obţinute în staţiunile Cucuteni-Tripolie. Autorul a co
municat, cu această ocazie, un număr de şapte date noi obţinute pentru
tell-ul cucutenian de la Poduri. Dr. J ohn ::\andriş (Universitatea din
Londra) a susţinut o interesantă comunicare .,Romanian ethnoarchaeo
logy and Cucuteni" în care a făcut UEcle legături între etnoarheologia
românească si cultura Cucuteni . .'\utorul a demonstrat necesitatea stu
diilor etnoarh eologice care deschid perspective promiţătoare în inter
pretarea unor aspecte ale vieţii preistorice. În continuarea lucrărilor
tînărul geolog Adrian l\luraru a prezentat un studiu "Considerations
concernant le materiei lythique utilise par les tribus de la civilisation
Gucuteni" asupra materialului litic folosit de cucutenieni. Ultima comu
nicare a colocviului " Determinations paleobotaniques dans les stations
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Precucuteni et Cucuteni" susţinută de Felicia Monah şi dr. Marin Câr
ciumaru a constituit o trecere în revistă a determinărilor de resturi ve
getale cultivate şi din flora spontană descoperite în aşezările eneolitice
din Moldova.
După amiaza zilei de joi a fost rezervată vizitării Muzeului de Isto
rie din Piatra Neamţ. Oaspeţii, aşa cum era de aşteptat, au întîrziat
îndelung în prima sală a expoziţiei unde sînt prezentate descoperirile
de la Frumuşica, Izvoare, Traian, Tîrpeşti, Ghelăieşti etc. Interesul lor
a fost evident, muzeul din Piatra Neamţ nedesminţindu-şi faima de po
sesor al celei mai complete colecţii de ceramică cucuteniană din lume.
Programul colocviului a continuat cu discutarea comunicărilor. De datCll
aceasta discuţiile au fost deosebit de aprinse ; probabil participanţii re
gretau încheierea acestei reuşite reuniuni ştiinţifice.
Nu putem încheia succinta relatare a lucrărilor colocviului fără să
notăm numele arheologilor prezenţi cu "intervenţii", de fapt comunicări
de întindere mai mică, care au tratat unele probleme de detaliu. Aceştia - lector univ. A. Laszl6, dr. V. Chirica, Magda Mantu, dr. N. Ursu
lescu, V. Ursachi, E. Popuşoi, D. N. Popovici, R. Alaiba, Gh. Dumitroaia
şi Paula Chiribuţă - au prezentat descoperiri interesante şi au detaliat,.
uneori, aspecte mai puţin cunoscute ale lumii cucuteniene.
Seara, oaspeţii au participat la o gală de filme documentare ştiinţi
fice cînd au fost proiectate scurt-metrajele : "Petrodava - 2000", pri
vind vechimea oraşului Piatra Neamţ şi recenta realizare a studiouluf
"Sahiafilm" - "Cucuteni". Regizat de Olimpia Daicoviciu, consultapt
ştiinţific dr. Şt. Cucoş, filmul a trezit entuziasmul participanţilor la co
locviu, unii dintre ei făcînd opţiuni pentru a2hiziţionarea peliculei. Seara•
s-a încheiat cu un cocktail oferit de colectivul Muzeului de Istorie Piatra
Neamţ.
Lucrările colocviului "Cultura Cucuteni în context european" au fost
caracterizate de un înalt nivel ştiinţific ; comunicările prezentate pre
cum şi discuţiile care au avut loc au înlesnit un viu schimb de idei ş,i
informaţii. Reuşita reuniunilor, de la Iaşi şi Piatra Neamţ, a fost deter
minată pe de o parte de contribuţiile oaspeţilor din străinătate care au
folosit, pe scară largă, rezultatele cercetărilor interdisciplinare, iar pe·
de altă parte de prezenţa arheologilor români cu numeroase şi ample·
săpături, buni cunoscători ai materialelor cucuteniene, a situaţiilor stra
tigrafice şi a problematicii cercetării cucutenianului. Colocviul a prile
juit nu numai marcarea unui moment deosebit în dezvoltarea arheologiei:
româneşti (descoperirea culturii Cucuteni) ci a făcut cunoscut unor repu
taţi specialişti din străinătate noile descoperiri şi interpretarea lor de
către arheologii români. Colocviul consacrat culturii Cucuteni poate fi
considerat o reuşită de prestigiu a arheologiei româneşti ;. reuniuni de:
acest gen credem că ar fi bine să fie organizate mai des.
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LE COLLOQUE INTERNATIONAL n LIA CIVILISATION CUCUTENI E N
CONTEXTE EUROP:J!:EN", IAŞI-PIATRA NEAMŢ, LE 24-28 SEPTEMBRE 1984

- Resume -

A la fin du mois de septembre 1984, sous l'egide de !'Academie des Sciences
Sociales et Politiques, a ete organise par !'Institut d'histoire et d'archeologie .,A. D.
XenDpol"-Iaşi et le Musee d'histoire Piatra Neamţ le colloque international "La
dvilisation Cucuteni en contexte europeen". Le colloque a ete organise a l'occasion
du centieme anniversaire de la decouverte, en 1884, de la station epon}me de la
culture Cucuteni.

Aux travaux ont participe des archeologues des :J!:tats Unies, Grande Bretagne,
Hong.rie et R.F.A., ainsi que des archeologues roumains. Le colloque a ete car
.acterise par un haut niveau scientifique, les communications et les discussions
·ont facilite un anime echange d'idees et d'informations. Les participant& ont visite
les stations archeologiques de Cetăţuia-Cucuteni (dep. de Iaşi) et Ghelăieşti-Nedeia
(dep. de Neamţ), ont assiste au vernissage de l'exposition "L'art de la culture de
Cucuteni" et ont visionne le filme documentaire-scientifique "Cucuteni" realise
pa:r la studio "Sahiafilm".
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SAPATURILE ARHEOLOGICE
DIN JUDEŢUL NEAMŢ (1984-1 985)
de GHEORGHE DUMITROAIA

Pe pat'cursul celor două campanii de săpături arheologice, în ju
deţul nostru au fost cercetate vestigii materiale care aparţin aproape
tuturor epocilor şi culturilor atestate în această arie, respectiv : paleoli
ticului prin culturile aurignaciană şi gravettiană, neoliticului timpuriu
prin culturile Starcevo-Criş şi ceramicii liniare, neoliticului mijlociu
prin cultura Precucuteni, eneoliticului prin cultura Cucuteni, perioadei
de tra::ziţie, epocii bronzului, a fierului - sec. V-IV î.e.n., civilizaţiei
dacilor liberi - sec. II-III e.n., culturii Sîntana de Mureş - sec. IV
e.n . , scco�elor VI-IX, feudalismului timpuriu şi dezvoltat. Noile cerce
tări aduc importante contribuţii la cunoaşterea istoriei locale şi naţionale.
1 . BorniJ (com . Dragomireşti). Î n anii 1 984-1985 s-au continuat cer
cetări!c arheologice în punctul Mîleşti, situat la circa 1,5 km NE de satul
Borni'j. În timpul celor două campanii de săpături au fost descoperite
şi cercetate în fntregime mai multe complexe de locuire, între care
menţionăm cinci locuinţe din secolele VII-IX, trei din secolul 21 XV
lea, una din secolul al XVII-lea, precum şi anexe gospodăreşti cores
punzatoare acestora.
Săpăturile ai·heologice u.u fost efectuate de Rodica Popo\·id, Insti
tutul de istorie şi arheologie "A. D. Xenopolt' Iaşi.
2. Ceahlău (corn. Ceahlău). În ultimii ani au fost efectuate o serie de
-cercetări în aşez;'::r ile paleolitice din preajma muntelui Ceahlău, la Lu
tărie, Dîrţu şi Cetăţica (I şi II). Scopul acestora a constat în recoltarea
de pmbe pentru determinări radiocarbon, palinologice şi granulometrice.
Pe baza datelor C1 4 s-au stabilit vîrstele absolute ale succesiunilor de
locui! · e aurignaciene şi gravettiene din această zor:ă.
Cercetările au fost conduse de Alexandru Păunescu, Institutul cb
arheologie Bucureşti.
3. G!telăieşti (com. Bîrgăoani) . Secţiunile trasate în continua;·ea celo1·
din campaniile anterioare au avut drept scop urmărirea îr:tindedi <1Şe
zării de pe platoul Dealului N edeia, precum şi cercetarea vestir;illor
eneolitice.
Săpăturile din 1984 au dus la decoper:at·ea locuinţelor degajate par
ţial L1 anul anterior (nr. 33, 34 şi 35), fiind identificate şi cercetate �i
locuinţele 36 şi 37. În mod deosebit a fost urmărită LJ.;, <lvînd b vedere
că aceasta se afla în imediata vecinătate a gropii de cult desco;-.::eritc în
1983. Cu excepţia locuinţei 37, care aparţine etapei A�, celelalte complexe
-de locuire au fost datate în faza B1 . Prin săpăturile din 1 984: s-J.u obţinut
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noi date asupra locuinţelor cucuteniene şi s-au recoltat un bogat ma
terial ceramic pictat, statuete zoomorfe şi antropomorfe, precum şi unelte
de silex, piatră, os, corn şi lut. Alături de materialele specifice culturii
Cucuteni au fost descoperite vestigii ale culturilor Precucuteni şi Costişa.
In 1985 au fost cercetate integral resturile L35 şi locuinţa 38, de
gajîndu-se parţial L37 şi L39. In L35 s-au descoperit un cuptor care avea
pe două laturi o laviţă de lut şi, în imediata vecinătate, o interesantă.
"casetă" cu pereţii înclinaţi spre exterior. Atît cuptorul, cît şi caseta
au fost construite pe un postament de bîrne, restul locuinţei fiind lip
sită de platformă. De pe suprafaţa acestei construcţii s-au recoltat peste
12 vase pictate întregi, unelte şi plastică. În L:-�8 s--a recoltat un vas.
pictat cu protomă şi un pahar cu decor' metopic.
Prin observaţiile şi materialele obţinute în campaniile 1984-1 985:
se aduc noi date cu privire la cunoaşterea aşezării de pe Nedeia.
Responsabil de şantier Ştefan Cucoş, Muzeul de istorie Piatra Neamţ.
4. Izvoare (corn. Dumbrava Roşie). In anul 1 984 au fost reluate săpă
turile în cunoscuta aşezare de la Izvoare. Î n zona A, în aşezarea eneoli
tică multistratificată, au fost săpate trei secţiuni şi martorii dintre aces
tea, totalizîndu-se o suprafaţă de peste 300 m 2 investigaţi. Stratigrafia
stabilită cu prilejul noilor săpături o confirmă pe cea anterioară. Unele
nivele de locuire, precum cel Protocucuteni nu s-a putut identifica, iar
nivelele precucuteniene cercetate în această campanie s-au dovedit ex
trem de sărace în inventar. Sub stratul vegetal se afla un nivel de lo�
cuire cu ceramică tricromă în exclusivitate, aparţinînd etapei A3, după
care urma un strat gros de depuneri arheologice din etapa Cucuteni A2,
în care s-au identificat cert cinci nivele de locuinţe. Din aceste nivele·
s-au recoltat probe pentru analize arheomagnetice, precum şi seminţe
carbonizate pentru datări de C1 4. A urmat un strat in care locuinţele
prezentau chirpicul puternic tasat, construite pe platforme de bîrne,
dar fără resturi ceramice sau vreun alt element care să ajute la înca_
drarea lor. Oricum, acestea se află, stratigrafic, sub nivelul Cucuteni A2
şi aparţin, posibil, acelui nivel Cucuteni A1 care nu a putut fi definit
în săpăturile din 1 984. Sub acest nivel urmează un strat cu depuneri
Precucuteni III din care s-au cercetat capetele a două locuinţe.
În afară de depunerile eneolitice au mai fost cercetate şi 43 de mor
minte feudale ce provin din necropola care a secţionat prin gropile sale
ultimele depuneri cucuteniene. A fost cercetat şi un mormînt de inhu
maţie care provine din necropola de sec. IV e.n. Inventarul funerar al
acestuia era compus din vase ceramice diferite, un vas de sticlă de pro
venienţă romană, o fibulă, catarame, un cuţitaş de bronz, mărgele ş.a.
Tot din descoperirile ce aparţin culturii Sîntana de Mureş menţionăm
un vas ceramic, un pieptene de os, o cataramă de bronz şi un denar
imperial roman.
În perimetrul notat de Radu Vulpe ca fiind sectorul B s-au trasat
două secţiuni, fiind investigată o suprafaţă de peste 250 m 2. Au fost
cercetate 8 locuinţe de suprafaţă şi un bordei din perioada secolelor
II-III e.n., identificîndu-se şi un nivel de locuire Cucuteni A din care
nu s-au putut degaja complexe integrale. Din nivelul corespunzător prohttp://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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vinciei Dacia, s-au recoltat însemnate elemente ceramice, bucăţi de zgură
metalică, fragmente de obiecte de sticlă şi fragmente de amforă, între
care unul cu inscripţie.
Colectivul de cercetări de la Izvoare a fost format din Ştefan Cu
coş, Victor Spinei, Dan Monah, Gheorghe Dumitroaia şi Marius Alexianu .
.5. Lunea (corn. Vînători-Neamţ). Sondată arheologic în 1 983, aşezarea
din Poiana Slatinii a început a fi cercetată sistematic din anul următor,
în campaniile anilor 1984-1985 obţinîndu-se importante informaţii în
legătură cu succesiunea şi apartenenţa culturală a nivelurilor arheologice.
In depunerea principală a aşezării, numită zona A, a fost trasatj'i
·O nouă secţiune (S II) paralelă cu secţiunea I. Cu această ocazie au fost
descoperite resturi de construcţii şi vetre, asociate cu cenuşă şi mult
-cărbune, ceramică fragmentară în bună stare de conservare şi obiecte
de piatră. S-a constatat că depunerile arheologice urmau forma naturală
.a terenului.
Pe parcursul săpăturilor s-au urmărit şi alte zone locuite de purtă
torii culturii Starcevo-Criş. Î n acest sens s-a trasat un şanţ pe versan
tul estic al poienii, numit de acum zor:a B, obţinîndu-se noi informaţ)ip.
în legătură cu alte niveluri de locuire. Deosebit de important este faptul
·că în anumite porţiuni S III ajunge la adîncimea de - 2,70 m, pe lîngă
nivelul Starcevo-Criş care este preponderent existînd vestigii liniare,
€neolitice-cultura Cucuteni cu fazele A şi B, tranziţie la epoca bronzu...:
lui, epoca fierului şi feudal timpurii. Î ndeosebi în nivelele Criş şi Cu
-cuteni s-a descoperit o mare cantitate de fragmente ceramice, resturi
de vetre, unelte de piatră şi silex.
Datele obţinute în această campanie întăresc opinia, potrivit căreia,
dezvoltarea şi specificul aşezării de la Lunea este în legătură directă cu
€Xistenţa şi exploatarea izvorului de slatină din apropiere.
Cercetări efectuate de Gheorghe Dumitroaia, Muzeul de istorie Pia
tra Neamţ.
6 . Nemţişor (corn. Vînători-Neamţ) . Î n 1984 s-au continuat cercetările
în necropola tumulară din punctul Branişte, datată în sec. III-IV e.n.,
efectuîndu-se săpături noi în tumulii nr . 5, 2 1 şi 2-l. S-au recoltat cera
mică, diferite obiecte distruse de foc şi oase calcinate. Cu acest prilej au
fost confirmate riturile şi ritualurile de înmormîntare stabilite în cam
paniile anterioare.
,Î n 1985 săpăturile arheologice s-au efectuat la est de necropola tu
mulară, căutîndu-se a�ezarea contemporană cimitirului. Î n cele două
secţiur:i trasate nu s-au găsit \·estigii antice. ci doar o groapă cu puţine
resturi ceramice şi o vatră dezafectată, medie\·ale.
Pe teritoriul satului Vînători-::\eamţ, în grădina locuitorului Du
mitru Tănase din Ungureni, pe terasa stingă a pîrîului Sărăturii s-a de
pistat o locuinţă aparţinînd unei aşezări autohtone din secolele VI-VII
e.n. S-au găsft un pietrar şi fragmente ceramice. Pe partea opusă a pîrîu
lui s-a taluzat o altă locuinţă din aceeaşi vreme, distrusă parţial de
viiturile apei. Aceste două construcţii par a indica o aşezare destul de
mare care se întindea pe ambele maluri ale pîrîului.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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Investigare arheologică condusă de Virgil Mihăilescu-Bîrliba, lr.sti
tutul de istorie şi arheologie "A. D. Xenopol" Iaşi.
7. Tazlău (corn. Tazlău) . La cea. 500 m depărtare de monumentul arhi
tectural ce datează din timpul lui Ştefan cel Mare, în punctul Sub ceriu
au fost investigate în cursul anului 1 984 vestigiile unei construcţii bi
sericeşti cu temelie de piatră şi de dimensiuni reduse. Î n aceeaşi cam
panie s-au făcut cercetări şi în incinta ctitoriei de la 1487, descoperin
du-se ceramică de epocă, olane de scurgere şi un pavaj de piatră.
Săpăturile au fost conduse de Lia şi Adrian Bătrîna de la Muzeul
de istorie al R.S.R. şi Ioan Vatamanu de la Muzeul de istorie Piatra
Neamţ.
8. Urecheni (corn. Urecheni). Săpăturile din 1 984 au fost efectuate în
tr-o aşezare necunoscută pînă în acest an, aflată în Fundătura satului,.
pe malul pîrîului Urecheanca, afluent de dreapta al Topoliţei. Situată
pe o prelungire a Dealului Corlăţi ce coboa;·ă spre nord, aşezarea este
mărginită pe trei laturi de pante abrupte, o parte din suprafaţa sa fiind
distrusă de drumul ce o străbate longitudinal.
Au fost trasate trei casete în apropierea locuinţei cetăţeanului Gh.
Călugăru, surprinzîndu-se materiale arheologice carpice şi eneolitice. Din
punct de vedere stratigrafic situaţia se prezenta în felul următor : între
O şi -0,25 m exista un strat de pămînt arabil de culoare brun-gălbuie.
ce conţinea rare fragmente ceramice carpice şi numeroase fragmente
ceramice cucuteniene, fragmente de silex şi gresie, elemente de plas
tică, resturi de chirpic ş.a. Stratul situat între -0,25 m şi -0,60 m era
de culoare ceva mai gălbuie, fiind pigmentat cu cărbune. În acest nivel,.
pe lîngă ccramica corodată s-au descoperit fragmente cu decor tdcrom
specific fazei Cucuteni A3 . S-au găsit şi unelte de silex şi os. Sub -0,60
m solul nu mai conţinea nici un fel de material arheologic, culoarea sa
devenind mai albicioasă. Trasate în puncte diferite, cele trei casete nu
au surprins decît sporadice urme de locuir:ţe (numai în C:h unde s-c:u cer
cetflt fragmente de chirpic izolat).
1n afară de casetele amintite (cu dim. de 1 0 / 1 m) a mai fost efec
tuată o casetă, cu dimensiunile de 6/6 m, pe dealul din partea estică a
aşezării cunoscut sub numele de Dealul Răchiţele, deal care domin[! toată
vale3 satului actual Urecheni. Prin această casetă, ulterior ex tinsă, au
fost cercetate resturile unei locuinţe ce se prezenta sub fo�·ma unel aglo
merări de chirpic ars la roşu, subţire de 5-6 cm, pe care se aflau ce
r·amică cucuteniană corodată, greutăţi discoidale de lut ars, unelte de
piatră şi silex. Cea ma.i mare parte a construcţiei a fost dis trusă d e ară
turile adînci de pe înălţime. Din observaţiile reieşite din cerc0tările de
supre1faţă şi alte cîte ·.- a mici sondaje, s-a ajuns la concluzia că acl.'nst.ă
lo2uinţă a fost izolată de aşezarea principală.
Deşi nu a oferit materiale arheologice spectaculoase, noua aşezare
de la Urecheni ne-a pus la dispoziţie noi informaţii cu privire la ră�pîn
direa comunităţilor eneolitice din zonă.
Sondajul arheologic a fost efectuat de Gheorghe Dumitroaia, Mu
Zf'l l l de istorie Piatra Neamţ.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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9. Vlădiceni (corn. Bîrgăoani). În vara anului 1985 au fost intreprinse
sondaje arheologice în punctele Bltca, La Cînechişte, Ţărna ţîganului I
şi Ţărna ţîganului II, puternic afectate de lucrările agricole şi de un
curs de apă. În ultimele trei puncte s-au depistat vestigii apa:·ţinînd cul
turii carpice, sec. II-III e . n . , ce par a indica existenţa unei aşez�d ru
rale extinse. Au fost identificate cîteva complexe arheologice (un bordei,
vetre de foc, gropi de provizii sau menajere) recoltîndu-se un bogat ma
terial ceramic, cîtcn:a unelte şi poclcabe. De menţionat descoperirea a două
fragmente ceramice cu i�scripţii zgrafitatc, a două fragmente de amforă
cu ştampile anepigrafice şi a altuia cu tituli picti. Pe Bîtca s-au iden
tificat vestigii dintr-o necropolă getică datată, după primele observaţii,
spre sfîrşitul celei de-a doua jumătăţi a sec. V î .e.n. şi prima jumătate
a secolului IV î.e.n.
Cercetare arheologică condusă de Marius Alexianu, Muzeul de isto
rie Piatl'a Neamţ.

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

s
\

/"\

'--' / }
1
('

'\

r1'\

l
(

\

t
)
/

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

(""\

J:'
�

NO TE BIBLIOGRAFI CE"

V. Chirica, M. Tănăsache, Repertoriul arheologic al judeţului Iaşi, voi.
1, Iaşi, 1 984 ; vol. 2, laşi, 1985 (ambele volume 553 pag. şi 14 hărţi) în·
colaborare cu R. Popovici şi C. Iconomu
In cei peste 1 00 de ani de cercetări arheologice în România s-au
strîns numeroase informaţii despre comunităţile umane care s-au suc
cedat pe teritoriul patriei noastre şi au fost descoperite numeroase obiec
tive arheologice. În faţa imensei acumulări de informaţii, răspîndite în
diverse publicaţii, unele greu accesibile, arheologul are nevoie de UŢl
îndrumător, de o călăuză care să-i uşureze munca. Necesitatea întocmirii
unui repertoriu arheologic al României este evidentă oricărui cercetă
tor şi a fost subliniată de multe ori. In plus lucrările de tip repertoriu
oferă o oglindă mai clară a răspîndirii culturilor arheologice, permiţînd
elaborarea unor studii de geografie istorică.
rin anii '50 a fost iniţiat un vast proiect pentru întocmirea centrali
zată a acestui repertoriu. Întreprinderea a eşuat pe de o parte din cauza
vastităţii materialului şi pe de altă parte din imposibilitatea cercetăto
de a fi la curent si de a verifica cele mai recente des
rilor bucuresteni
'
coperiri din teritoriu. Deblocarea i � iţiativei a venit odată cu ideea de a
se întocmi repertorii judeţene ce vor alcătui volumele sau fasciculele a
ceea ce s-ar putea r:.umi "Marele repertoriu arheologic al României". În
acest mod se pot depăşi principalele piedici în alcătuirea mult aştepta
tului repertoriu.
Primul volum (publicat în două părţi) cuprinde Repertoriul arheolo
gic al judeţului Botoşani, Bucureşti, 1 976. Datorat colectivului Al. Pău
nescu, P. Şandurschi, V. Chirica, lucrarea a constituit un real succes
remarcat şi de noi (Carpica, X, 1 978, p. 426 şi urm.). Realizat într-o
formă grafică mai modestă, RAJB susţinut de entuziasmul şi experienţa
lui Al. Păunescu a constituit o reuşită datorită metodologiei judicioase,
a probităţii şi profesionalismului autorilor. Lucrarea a fost distinsă pe
merit cu premiul "Vasile Pârvan" al Academiei R.S.R. În afara aprecie
rilor favorabile exprimate în numeroase recenzii, arheologii s-au con
vins, în practică, de utilitatea repertoriilor arheologice judeţene. Poate
părea ciudată insistenţa noastră asupra RAJB, în recenzia de faţă, dar
acesta are meritul de a fi determinat depăşirea unui moment psiholo
gic, demonstrînd necesitatea şi posibilitatea alcătuirii unor asfel de in
strumente de lucru. Şi poate nu este lipsit de importanţă faptul că achttp://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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tualul coordonator al lucrării care ne-a reţinut atenţia, V. Chirica, şi-a
făcut "uceniciaa în colectivul care a întocmit RAJB.
Inimosul coleg ieşean a reuşit să antreneze un larg colectiv, format
elin arheologi dar şi din numeroşi profesori şi amatori de arheologie,
care a procedat la o minuţioasă cercetare de teren a teritoriului jude
ţului Iaşi.
Materialul lucrării a fost împărţit în două volume, fiind organizat
în �ase capitole precedate de o "Introducere" şi un "Cuvînt înainte"
semnat de prof. dr. doc. IVI. Petrescu-Dîmboviţa.
Succir.ta introducere desluseste cititorului modul în care a fost ela
borată lucrarea, contribuţia fl e�ărui autm·, evidenţiind largul sprijin
ac or d a t de cercetătorii institutului ieşean, arheologi şi istorici, la reali
zarea repertoriului.
Redactorul lucrării, V. Chirica, are meritul de a fi antrenat în cer
cetările de t er en un număr impresionant de cadre didactice, alte cate
gorii de pasionaţi de arheologie şi chiar pionieri care au contribuit la
descoperirea a peste 850 de noi puncte arheologice.
Scriam, cu altă ocazie, că pînă la apadţia RAJI acest district făcea
ir::. presia unui teritoriu în care surprizele părea•1 excluse. Şi totuşi au
fost descoperite peste 850 de noi obiective arheologice. Chiar numai
această cifră invită l a reflecţie şi constituie un argument în plus pentru
alcătuirea de repertorii arheologice.
Primul capitol cuprinde un succint, poate prea sumar istoric al cercetă
l'ilor. Judeţul Iaşi are o tradiţie de peste 1 50 de ani de cercetare arheo
logică, primele "instituţii;' destinate investigaţiilor arheologice datînd din
1 8 3 0 . Ni se pare semnificativ că primele săpături încep cu sondajele în
treprinse de N. Beldiceanu în staţiunea eponimă a culturii Cucuteni,
�;taţiune devenită celebră. Credem că nu este lipsit de interes să amin
tim cîteva dintre momentele importante ale investigării judeţului Iaşi.
în deceniul 8 al secolului trecut intelectualii din satele actualului judeţ
Iaşi au trimis peste 70 de răspunsuri la cunoscutul "Cestionar" adresat
lor de Alexandru Odobescu. Această iniţiativă constituie prima acţiune
de strîngere a informaţiilor despre vestigiile arheologice din judeţul Iaşi.
Metoda a fost folosită şi de autorii actualului repertoriu. Un moment de
referinţă este descoperirea aşezării de la Cucuteni care impulsionează
cercetările arheologice în întreaga Moldovă. Apoi perioadele de interes
pentru descoperirile arheologice alternează cu scurte perioade de eclipsă.
Odată cu înfiinţarea Institutului de istorie şi arheologie "A. D. Xenopol"
cercetarea arheologică, atît prin periegheze, cît şi prin săpături siste
matice, cunoaşte o sensibilă înviorare şi capătă un caracter organizat,
coerent.
Merită să fie remarcată, aşa cum fac şi autorii lucrării de care ne
ocupăm, neobosita activitate de depistare de noi staţiuni arheologice a
c ercetătorilor Emilia şi Niculai Zaharia, coautori împreună cu prof.
) I . Petrescu-Dîmbovita a cunoscutei lucrări : Asezări din Moldova. De la
pc.leolitic pînă în se � . XVIII. Poate că ar fi f�st bine ca autorii reper
: o :·iul:_�i s ă prezinte mai amănunţit această perioadă deosebit de fertilă.
De� ccperirile mai vechi ale arheologilor ieşeni, la care s-au adăugat rehttp://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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centele investigaţii făcute de colectivul repertoriului, însumează peste
1 500 de staţiuni arheologice. Astfel judeţul Iaşi devine una dintre zo
nele cu o bună documentare arheologică din ţara noastră.
Capitolul "Consideraţii de ordin metodologie" prezintă în amănUil1t
modul în care au acţio nat autorii pentru a alcătui o documentare cît mai
completă. Nu este neglijată nici evidenţa materialelor arheologice desco
perite prin periegheze, conţinutul chestionarelor expediate în judeţ etc.
Citind capitiolul observăm că, în linii mari, s-a respectat metodolo
gia folosită la RA.J B, ţinîndu-se seama şi de observaţiile şi sugestiile fă
cute în numeroasele recenzii cor: sacmte lucrării amintite. Credem că GU.
torii au procedat bine introducînd datele istorice sub fiecare titlu, uşu
rînd a5tfcl accesul la informaţiile cu caracter istoric. Remarcăm şi car
tarea obiectivelor arh eo l ogice pe hărţi la scara 1 / 50.000 cu definirea
clară a teritoriilor satelor .. Metodologia folosită la cele două repertorii
(Botoşani şi Iaşi) va fi utilizată, fără îndoială, şi la întocmirea celorlalte
repertorii jude ţene.
RAJI este în so ţ i t de un număr de pL:mşe cu des e n el e unor p i e s e
arheologice puse astfel în circulaţie.
Capitolul al III-lea cuprinde o utilă descriere a p ri ncipalelo r carac
teristici fizica-geografice ale teritoriului judeţului. Aici sînt prezen tate.
cu sufi ci ente amănunte, cele t re i mari unităţi geografice care se întîl
nesc: pe teritoriul j udeţului Iaşi. Referirile la flora şi vegetaţia fiecă!·ci
unităţi geografice sînt, însă, sumare şi privesc doar v ege taţi a actuală. C c
fapt studiile asupra c a drului natural : floră şi v egetLl ţie , fau n ă şi climă
pentru difer i tele perioade istorice sînt foarte pu(ine şi auto : i i RA.Jl nu
au putut a.coperi această lacună.
Cel el� al IV-lea capitol intitulat : " Rep er tori ul obiectiwlor arheo
logice şi al localităţilor" cuprinde, în ordinea alfabetică a d2numirilor
comunelor "inventarul" celor peste 1 5C O de staţi uni Clrheologice desco
perite pe teritoriul judeţului Iaşi.
h! ultimul c2pitol "Consideraţii generale de gecg;·2 fie L t c r� c ă " se
încearcă o a n al iză a dinamicii aşczărilor din diferitele: perioade i �/, cricc.
An al i z a este sugestiv ilustrată prin cele 14 hărţi p c C'ClL' :, } n t cartE1tc
descoperirile din dife ri te perioade istorice.
Lucra;·ea este insoţită de un număr ele L:1:lcle c�1' c recap : tul e�'ză
atestarea documentară a satelor rcpe1·toriate, un etmpl u rezumat în l l mba
francezft, ir:dice de d e sco p eriri ş i de locaLtăţi .
RAJI constituie o reuşită cditoriL�lă ::;i s i n t e: m cc n Y i nşi că \·a fi un
preţio� instrument de lucru pentru toţi <.'_:- lwo�ogii. f i i n d totodată un mo
del pentru întocmirea viitoarel o r repcrto:·ii a : neologice j u d e ţene . Pen
tru mur:ca depusă şi pe n t r u r e<: liza:·c'a î n ex ce le nte condiţii a RAJI
autorilor �i colaboratorilor l i S L' c·m·in c e L : n: ai că l d u r o a se felicitări.

DAN MONAH
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PACT. Joumal of the European Study Group on Physical, Chemical,
Mathematical and Biological Techniques Applied to Archaeology. 14C and
Archaeology. Symposium held at Groningen, August 1 981 . Council of
Europe, Strasbourg, e , 19tl3, 525 pagini şi numeroase figuri în text (edi
tor Tony Hackens ; coeditori W. G. Mook şi H. T. Waterbolk)
Descoperirea, de către W. F. Libby, la începutul celui de al cincilea
deceniu, a metodei de datare C 1 " a revoluţionat cronologia preistorică.
Tendinţa de a utiliza noi metode de datare absolută (radiocarbon, ter
moluminiscenţă, arheomagnetism etc.) a fost amplificată şi justificată
prin apariţia, în anii '60, a curentului numit "Noua Arheologie". Per
fecţionarea şi verificarea metodelor moderne de datare a fost o preo
cupare constantă, în ultimele trei decenii, a fizicienilor şi arheologilor.
Volumul de faţă face parte dintr-o serie de lucrări , editate de "Grupul
european de studii pentru tehnicile fizice, chimice, matematice şi bio
logice aplicate în arheologie", instituţie sprijinită şi subvenţionată de
Council , of Europe (Parlamentul Europei de vest).
Prin grija editorului responsabil Tony Hackens, din 1 977 şi pînă în
prezent au apărut nouă lucrări, unele în dublu volum. Fiecare număr
este îngrijit de unul sau mai mulţi coeditori aleşi dintre specialiştii cei
mai reputaţi ai temei abordate. Menţionăm şi faptul că cele mai multe
volume cuprind lucrările unor reuniuni ştiinţifice internaţionale. l\Ie
toda este reputată ca avînd o eficienţă deosebită.
Primul volum, apărut în 1 977, este consacrat analizei prin microfluo
rescenţă X aplicată în arheologie. Alte trei Yolume (2, 1978 ; 3, 1 979 ;
6, 1982) cuprind lucrările Seminarului specializat in datări prin termo
luminiscenţă (Oxford, 1978 şi Elsenore, 1982). Unul dintre volume (LI:,
1980) cuprinde Repertoriul profesional al laboratoarelor europene. Al
cincilea număr al revistei PACT (1981) "Statistică · Şi numismatică" pu
blică lucrările unei mese rotunde organizată la Paris în 1 979. Iar cel de
al şaptelea număr este consacrat "Conferinţei de arheometrie" / desfă
şurată în 1981 la Elsenore.
În sfîrşit volumul opt al revistei PACT, cel care ne-a reţinut aten
ţia, cuprinde lucrările simpozion ului intitulat "HC şi arheologia" care s-a
desfăşurat în august 1 9 8 1 la Groningen, oraş în care se află unul dintre
primele laboratoare de datare cu radiocarbon. La cţezbatere au partiei-
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pat fizicieni şi arheologi în special din Europa dar şi din afar·a conti
nentului nostru.
Cocditorii volumului W. G. Mook şi H. T. Waterbolk au ordonat
comunicările simpozionului în şase secţiuni. Prima secţiune, introductivă,
( l\prinde două ::u·ticole semnate de C. R. Berger şi H. T. Waterbolk. În
primul articol" In memoriam W. F. Libby" este evocată viaţa şi perso
!lalitutea inventatorului metodei de datare prin Cg. Următorul articol
prezintă o retrospectivă a celor 30 de ani de clatări radiocarbon la Gro
ningen şi impactul acestora asupra interpretărilor arheologice.
Secţiunea a doua : Aspecte generale cuprinde opt articole semnate
d e W. G. l\I ook, H. T. Waterbolk, W. H. Zagwij, R. L. Otlet etc. care
abordează diferite aspecte fizice şi chimice ale datărilor r;:tdiocarbOin
(W. G. Moo�:;: şi H.. J. Streuman) precum şi aplicaţii ale datărilor Cg în
geologie (W. H. Zagwijn).
Următoarea secţiune (a III-a) rcuneşte şapte articde privind cele
mai 1·ccente procedee şi tehnici de datare radiocarbon. Accentul este pus
pe utilizarea acceleratoarelor de particole, tehnică deosebit de 1:1odernă
c�-:.:'e se impune din ce în ce mai r:mlt. De aici remarcăm articolul semnat
de J. H. . Prescott et al. în care s e fac comparaţii între datele C 1 .� şi cele
obţinute prin metoda termoluminiscenţei în �;tGţiunea Roonka din sudul
Austr al i ci. Confruntarea dintre datele obţinute prin metoda radiocarbo
nului şi cele bazate pe măsurarea termoluminh:centei au o importanţă
deosebib, permiţînd verificarea reciproc} a celor două metode.
A patra secţiune, cea m ai m are, cuprinde 13 articole consacrate ale
.gerii şi tratamentului eşa:: ti.oanelor. Este, de fapt, sec1;iunca care-i in
teecsează cel mai mult pe arheologi.
Frimul articol semnat de J. Evin constituie o discuţie completă asu
pra mo.tcrlal elor de origine tercstră folosite pentru datări radiocarbon.
Articolul lui Evin este deosebit ele util arheologilor care doresc să cu
noască rr.odul în care trebuiesc interpretate datele radiocarbon şi modul
de recoltare al eşantioanelor mpusc datării. Studiul prezintă pe larg fia
" bi lits.tea diferitelor materiale de origine terestră, maniera critică în care
trebuie analizat eşantlonul propus pentru datare. Se ştie, din practica
bboratcarelor, că de multe ori arheologii au propus spre datare eşantioane
nesigure stratigrafic sau cu un conţinut de carbon prea mic, ceea ce a
impictat asupra datelor obţir:ute. Reţinem cele trei comandamente subli
niL!te ci2 fizici<:mul francez. Asup1·a unui eşantion propus pentru măsura
: e�1 cantităţii de C 1 .� trebuie să fim siguri că : 1 . poate fi cunoscut con
ţinutul în carbon original al eşantionului (cele mui recomandate fiind
m :1terialele de origine biologică : lemn, os şi cărbune) şi 2. că a fost eli
r::i r. <:t, înaint-?. a mf:surării radioactivităţii, carbonul de origine !':ecundară.
In general aceste probleme sînt rezolva te de fizicieni. A treia regulă însă, îi
pr·ive��te doar pe <lrheo�ogi care trebuie să se asigure că eşantionul pl·e
i C' vat e s t e reprezentativ pentru evenimentul arheologic pc care vor să-1
clat.:-ze.
Evin discută şi fiabilitatea unor eşantioane cu conţinut scăzut în
: fragmente ceramice �i mortar. Experimentele
asupra acestor
rn atcri::: l c sint încă la început, dar par promiţătoare. Fizicianul francez
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prezintă într-ur: mod accesibil problema purificării eşantioanelor ; ches
tiunea ii priveşte în special pe fizicieni, d ar principiile şi primejdiile
.acţiunii de eliminare a substanţelor secundare trebuie !'-:ă fie cunoscute
şi de arheologi care au sarcina de a interpreta şi a corela datele. Din
punctul de vedere al purificării e�antioanelor Evin are următoarele pre
ferinţe : os, lemn, cărbuni mari , cărbuni mici. Trebuie să spunem însă
c[� nu toţi fizicienii sînt de a c o rd cu această clasificare.
J. Evin consideră (p. 273), cu îndreptăţire, că este rolul "arheologului
de teren de a-şi d::� seama care tip de eşantion va fi, pentru fiecare sta
ţiunc>, apt să răspundă problemei arheologice puse".
Examenul cr�tic- al diverselor tipuri de eşantioane arată că şan�ele
dt: c. ajunge la o dată. cît mai exactă sînt foarte variabile şi fiecare prob�
trebuie judecată cu maximum de atenţie şi seriozitate. Aici s-ar impune
o strînsă col<tborarE' i n t r e fizician şi arheolog, din păcate de obicei crcu de
realizat.
Îr: ca d ru l sPcţi u nii a IV-<:1 sînt acordate subiecte destul de diferite.
AsHcl I. U. Olsson anaJ.izC'ază problema datării materialelor sub:ncrse,
ia" A. Si n:�o;1sen p re z in tă procedui'i de eşantionaj , sortare şi pretratamet
a cărbuni'.l ui p2ntru clatări Cg .
Deosebit ele in h re s ante ni se par încercările de datare prin c , ,, a
morlantlui <.le zidărie. Problema, deosebit de dificilă, CI fost analizat8. de
două grupuri de cercetători, ur:ul elin Belgin !?i al doilea din Franţa.
Astfd de datări, începute încă din anii '70, sînt relativ răsp1r:dite. To
tuşi, in stadiul actual de punere la punct a metodei, opiniile f i z i � i cn il o r
nu sînt concorclante. Se pare, ir. să, că metoda poate avea u tilitat(� p:·::;.c
tică.
Se f?iic că pentru datări Cu, se folosesc, din ce în ce :-;1;:�i mult, oas::
d� an im al e sau umane. D c: că la început puteau fi <.m ali z a t l' doar C::.lsel::
arse, de mai mulţi �mi a fost pwoă la pur.ct o nouă metodă pentru cLl
t:ll'c , analiza făcîndu-se pe baza colagenului extras eli n case n e � t se.
Noua tehnică a lărgit considerabil scala datărilcr, folosir ei un IT.utcrial
mai uşor de găsit. Mai puţin cunoscut este faptul că dieta oamenilor sau
animatelor poate avea o influenţă i nportantă ;_;supra d a tc 1 w obţinute.
Este doar un aspect al complexităţii datărilor raclioc;rbon. Solicităriloi·
z·epetatc ale fizicienilor de a li se oferi cît ma i ;nulte şi cit mai complete
informaţii asupra eşantioanelor şi problerr aticii istorice urmărite ar tre
bui să l i se răspundă cu toată bur.ăvoinţa de arhc ologi .
CE'a d e a cincea secţiune Apl icaţii arheologice cuprinde un. număr
de opt a rt i c ole. Atenţia n oastră �-a o pri t în m o d clE'oscbit asupra pri
mului studiu, semnat de F. Hou;·s (Le râie des clatations par HC dans
l es o rienta tions nouvellc>s ele ! 'arch eol cgie prehistorique). Au torul a;·z,tă
�ă datorită datărilor C1" cor: cep ţ i i l E' prh· ind arheologia prei�toric{l sînt
în curs de restructurare. Da ::-ă la inceput radiocarbonul a fost fo
losit doar pentru a fixa în timp nivelurile arheologice descoperite,
acum după peste trei decen i i de acumulări se pune o nouă problemă.
În linii mari a fost realizată schiţa succesiunii culturilor pi·eistorice şi
pe alocuri chiar a fazelor cronologice. În momentul de faţă se cere să
fie · cercetate contactele dintre civilizaţii, interinfluenţele reciproce.
'
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Deosebit de sensibilă rămîne problema perioadelor de tranziţie de la o·
epocă la alta şi chiar de la o cultură la alta. În rezolvarea acestei ches
tiuni datările radiocarbon pot avea o contribuţie decisivă. Deja datorită
datărilor întreprinse pînă acum au fost descoperite fenomene de retardare
sau chiar de involuţie a unor comunităţi umane. Toate aceste fenomene
nu ar fi putut fi depistate în lipsa datelor C14. F. Hours este de părere,
şi noi sîntem total de acord cu el, că în momentul de faţă investigaţiile
trebuie să fie planificate la scară regională şi să fie sprijinite pe serii de
date. Numai în acest mod vor putea fi studiate şi elucidate relaţiile dintre
culturile arheologice şi implicit dintre comunităţile umane. Dar pentru
aceasta arheologii, după acelaşi autor, trebuie să lucreze pe baza unor
progranw ample, coordonate de săpături şi datări, singurele care pot per
mite o abordare istorică. După părerea lui Hours astfel de programe vor
trebui să fie favorizate de fizicieni. Ne gîndim că încadrarea în pro
grame macroregionale ar oferi arheologiei româneşti posibilitatea de a
obţine serii ample de date radiocarbon. În încheierea articolului autorul
pledează pentru crearea între cele două discipline (arheologie �i datăr�
C L1) a ur.ui spirit de colaborare care să fie real interdisciplinar.
La fel de interesant ni se pare articolul semnat de A. Glob (Les da
tations 14C du mesolithique Europeen ; projet d'un atlas). Arheologul
francez remarcă interesul manifestat în întreaga Europă pentru me
zolitic, epocă de mari transformări economice. Existenţa a peste o mie
de date Cg pentru mezoliticul din regiunea dintre Atlantic şi Urali îl
determină pe A. Glob să propună un model nou de cercetare. Autorul
avansează ideea pentru realizarea unui atlas al mezoliticului, bazat pe o
metodă complexă, în care datele C11; �i computerul vor j uca un rol deo
sebit de important. Acest proiect ar da posibilitatea ca fenomenul ele
neolitizare să fie urmărit în întreaga sa dinamică.
Un alt articol, aparţinînd cercetătorului sovietic P. M. Dolukhanov
realizează o retrospectivă a datelor radiocarbon din neoliticul Asiei de
sud-vest �i a Europei de sud-est, încercînd să coreleze principalele in
formaţii asupra economiei staţiunilor reprezentative puse în relaţie cu
variaţiile climaterice.
Ultima secţiune (a VI-a) cuprinde un număr de patru articole con
sacrate recalibrării datelor radiocarbon. M. Stuiver prezintă o curbă de
"înaltă precizie" pentru calibrarea datelor C1 r, din intervalul AD 1-AD
1 950. La stabilirea curbei s-au folosit, în special, rezultatele dendro
cron<?logice de unde rezultă de fapt şi "înalta precizie".
In sfîrşit unul dintre ultimele articole din volum, semnat ele M .
Burns et al., aduce noi contribuţii la cunoaşterea conţinutului ele C1 4
atmosferic în mileniul VII B.C.
Parcurgînd volumul consacrat simposionului de la Groningen
ne-am convins, odată în plus, de importanţa cercetărilor interdisciplinare.
a metodelor moderne de datare şi asupra perspectivelor deschise de
acestea.
Pentru preistoria României s-au efectuat relativ puţine datări C1r,.
mai bine reprezentate fiind doar paleoliticul şi eneoliticul. Din păcate
perioade deosebit de importante şi controversate ca interpretare : epipahttp://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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leoliticul, mezoliticul, neoliticul timpuriu, tranziţia de la eneolitic la
epoca bronzului şi începuturile epocii bronzului nu dispun, în cel mai
fericit caz, decît de date izolate. Corelarea fenomenelor istorice de la noi
cu cele petrecute în zonele învecinate se face, din această cauză, cu greu
tate şi cu o deloc neglijabilă nesiguranţă.
Atît din lectura lucrării prezentate cît şi din bogata literatură con
sacrată metodelor moderne de datare întrevedem două primejdii posibile.
Prima îi priveşte în general pe arheologi, care neluînd în considerare
noile tehnici şi refuzînd să cunoască principiile şi limitele acestora pot
fi eliminaţi de către fizicieni de la interpretarea datelor de cronologie
absolută. A doua priveşte arheologia preistorică românească pentru care
nu există articulat un program coerent şi suficiente preocupări de sta
bilire a unei scări de cronologie absolută. Situaţie care, prelungită, riscă
să marginalizeze cercetările noastre în raport cu cele din zonele în
vecinate.
Din aceste motive am considerat utilă prezentarea volumului 8 al
revistei PACT pe care îl recomandăm cu toată căldura colegilor care se
ocupă de arheologia preistorică.
DAN MONAH
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Victor Spinei, Realităţi etnice şi politice în Moldova meridională. Români
şi turanici, Editura Junimea, Iaşi, 1 985, 238 p.
Scriind Moldova în secolele XI-XIV (Edituru Ştiinţifică şi Enciclo
pedică; Bucureşti, H J 8 2 , 444 p.), lucrare devenită de referinţă şi ule cărei
calităţi au condus la ucordarea prestigiosului premiu "Vasile Pârvan" a)
Academiei Republicii Socialiste România, istoricul şi arheologul ieşean
Victor Spinci a tratat în măsura impu:;ă de economja respectivei cărţi,
şi · proble:b'i:a � raporturilor dintre româr.i �i migratorii turanici. Subiectul
necesita însă, neîndoielnic, datorită importan'�ei sde aparte, o dezvoltare
mai ampla şi nuanţări sporite în măsur�i să constituie un VJ.st şi adecvat
fundul explicativ ul evoluţiei societăţii autohtone prin folosirea metode
lor mode_rne ale cercetării istorice şi utilizarea descoperirilor arheologice
recente. lr.tr-un asemenea context, apariţia cărţii de faţă, ce relua o pro
blematică mai de multă vreme dezbătută în istoriografia românească, nu
putea fi decît binevenită. Restrîngerea spaţiului investigat prioritar la
jumătatea sudică a Moldovei este justificată pe deplin prin precizarea
că "datorită trăsăturilor mediului ambiant, regiunea menţionată, înglo
bînd o întinsă suprafaţă de şes, a devenit principala scenă a spaţiului ro
mânesc, unde societatea locală s-a intenectat cu triburile turcice de stepă,
atras'.� de condiţiile prielnice de trai oferite de păşunile bogate de la
nxdul Dunării Inferioare".
b aspiraţia-i definitorie de analiză exhausth ă a segmentului isto
ric luat în considerare, autorul acordă, întîi de toate, atenţia cuvenită
cadrului geografic şi raporturilor acestuia cu mediul antropic. Acest prim
capitol de m<::re densitate informaţională şi de aplicate interpretări, în
consens cu o largă deschidere istorico-filozofică, constituie de fapt un
model de tratare în domeniu, demn de urmat şi pentru alte perioade
i storice la care, de altmir.teri, se fac continuu raportări. De subliniat,
tot aici, utilizarea concertată a celor mai diferite categorii de izvoare şi
date v izînd reconstituirea cît mai exactă a cadrului natural din perioada
respectivă, fapt ce conferă demersului interpretativ o deosebită soliditate
ştiinţifică.
Pc rJe dtă parte, dată fiind n atura temei abordate, era necesară
apoi incadrarea, într-un capitol separat, a analizei evoluţiei inte��ne a
societăţii t·omâneşti din spaţiul carpato-nistrian în largul cor.text al celor
mai importante Procese istorice desfă:mrate în această oerioadă în .î n-
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treaga Europă răsăriteană, ele însele reverberînd din spaţii încă mai în
depărtate. Stăpînirea deplină a domeniului respectiv al istoriei univer
'Sale, vădită într-un comentariu de mare claritate, s-a concretizat în
conturarea unei viziuni integratoare în care noile ipoteze sînt temeinic
fundamentate, iar anumite interpretări, mai mult sau mai puţin tenden
ţioase, îşi capătă riposta ştiinţifică meritată ca urmare a utilizării critice
a unor foarte variate categorii de izvoare şi cercetări istorica-arheologice.
Dat fiind faptul că interferenţa populaţiei autohtone cu migratorii
turanici constituie una din trăsăturile definitorii ale Moldovei prestatale,
Victor Spinei şi-a propus, în condiţiile în care informaţiile scrise despre
.a cest proces sînt puţin numeroase şi, cel mai adesea, echivoce, să re
curgă la o prezcnturc paralelă a celor două tipuri de comunităţi, demers
care-şi sporeşte vizibil consistenţa prin utilizarea tuturor categoriilor de
izvoare posibile. Comparaţia dintre români şi turanici a luat în conside
rare aspectele etno-lingvistice, realităţile demografice, aşezările, modul
de trai, locuinţele şi anexele gospodăreşti, complexele funerare, practi
carea agriculturii, creşterea vitelor, meşteşugurile, comerţul, viaţa so
cial-politică, credinţele religioase, preocupările artistice. Se evidenţiază
astfel şi cu acest prilej tendinţa manifestă a autorului de tratare exhaus
tiv.?, dintr-o cuprinzăto<Jre pc1·spectivă ;mtropologică în fond, a oricărei
problematici, o caracteristică de altfel a scrierilor lui Victor Spinci.
Treptat, în urma acestui demers concentric, ce reliefează din un
ghiuri atît de variate caracterul ::mtitetic al societăţii autohtone faţă de
comunităţile alogene, posibilele încheieri încep să fie întrezări te, se impun
aproape de la sine. Capitolul final, intitulat sugestiv "Cont2.cte şi inter
ferenţe între români şi turanici", rezumă, într-un comentariu condus cu
mînă sigură, concluziile rezultate în urma cercetării. Una din aceste în
cheieri pdncipale subliniază că, desfăşurate pe parcursul mai multo1· se
cole îr:tr·-Un spaţiu variabil, cu grade de intensitate diferite, contactele
între români şi turanicii migratori tardivi au lăsat indiscuta�il urne în
dezvoliarea societăţii autohtone. Numai că autorul procedează la o netă
reevaluare a importanţei lor, modificînd substanţial vechile op1nii acre
ditate. De pildă, impactul turanicilo:· f'.omazi, aşa cum se reilectă el în
toponomastică, se relevă, în urma examenului diferenţiat al materialului
specific, la cote mult mai scăzute decît cele în gcne!·al admise anterior.
In privinţa implicaţiilo:· politice, se conchide că turanicli au împiedicat
eforturile de organizare statală a societăţii autohtone. Pe plan demogra
fic, s - au înregistrat mari pierderi, autohtonii fiind totodată obligaţi să
se deplaseze în zone mai puţin prielnice ocupaţiilor agricole. În privinţa
întăririi clasei dominante locale şi a genezei statelor feudale româneşti,
se subliniază, spre deosebire de opinii mai vechi, că aportul cumanilor
nu a fost de ordinul esenţei. La niYelul contactelor de natură pacifică se
impune ideea că, sporadic fiind, comerţul a jucat un rol redus. Modul
de tt·ai al nomazilor, atît de diferit faţă de cel al autohtonilor, a impus
un soi de evoluţie aproape paralelă a celor două tipuri de comunităţi.
Rezultatul a fost că : "în pofida celor peste patru secole de convieţuire
in spaţiul carpato-nistrian, între români şi turanici nu s-a realizat o au
tentică simbioză. Cele două comunităţi etnice, radical deosebite din punct
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de vedere etnic, religios, cultural, precum şi ca mod de viaţă, sistem
economic şi organizare social-politică, au locuit în vecinătate, dar nu s-au
amestecat. Nomazii au înrîurit evoluţia societăţii româneşti îndeosebi da
torită contactului violent care s-a produs între cele două grupuri umane,
fără s-o influenţeze în resorturile ei interne decît în măsură restrînsă".
Iată doar una din importantele concluzii rezultate în urma unei cercetări
care, îmbinînd reuşit analiza cu sinteza, se remarcă prin nuanţarea ex
tremă a judecăăţilor istorice.
De la exigenţa stilistică şi pînă la înţelegerea profundă a proceselor
luate în considerare, recunoaştem şi în această carte maniera proprie,
devenită inconfundabilă, de a scrie istorie a cercetătorului Victor Spinei.
MARIUS ALEXIANU
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