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COMPLEXUL MUZEAL JuDETEAN NEAMT FACTOR ACTIV IN EFORTUL DE EDIFICARE A CONSTIINTEI
REVOLUŢIONARE A OAMENILOR MUNCII .
.

Organizat în anul 1978, Complexul Muzeal Judeţean Neamţ este una
dintre instituţiile culturale ele prestigiu ale acestui ţinut, exemplară
pentru marile realizări obţinute în perioada c:Jnstrucţiei socialismului
multilateral dezvoltat în patria noastră. Aşezămintele culturale care îl
compun reflectă, deopotrivă, bogata. tradiţie spirituală care înnobilează
această zonă şi nivelul ridicat pe care i Z-au conferit anii creatori parcurşi
de România socialistă ele la Congresul al IX-lea al Partidului Comunist
Român încoace . De aceea, unităţile muzeule nemţene sînt permanent
preocupate să răspundă marilor comandamente impuse de Programul
partidului şi de gîndirea creatoare a secretarului său general, tovarăşul
Nicolae Ceauşescu, în domeniul specific de activitate în care ele se si
tuează.
Cele trei secţii ale Complexului muzea l însumează un total de 15 uni
tăţi cu profiluri diferite. Din cadrul secţiei de istorie trebuie menţionate
în primul rînd muzeele din Piatra Neamţ, Roman, Tîrgu Neamţ şi Bicaz.
Expoziţiile de bază ale acestor unităţi se axează în principal pe reflec
tarea elementelor particulare, locale, ale dezvoltării culturii materiale
şi spirituale pe teritoriul judeţului nostru, din cele mai vechi timpuri
�i pînă astăzi, în strînsă legătură cu evoluţia unitară a întregului p:Jpor
român. E necesar să menţionăm aici că ţinutul Neamţ a fost, de-a lungul
timpului, spaţiul în care s-au consumat numeroase evenimente semnifi
cative pentru istoria patriei, de la apariţia primelor aşezări ale strălu
dtei civilizaţii Cucuteni pînă la formarea primului stat unitar geto-dac,
de la lupta pentru independenţă condusă de AlE'.ranclru cel Bun, .5tejan
cel Mare sau Petru Rareş pînă la mişcarea paşoptistă, de la prima unire
modernă a principatelor române pînă la Războiul ele Independenţă elin
1877, de la prezenţa locuitorilor de pe aceste mf?leaquri în primul război
mondial pînă la Revoluţia ele Eliberare Soczală şi Naţională, Antifascistă
-5i Antiimperialistă din august 1944, de la crearea republicii pînă la cele
mai recente realizări ale prezentului socialist. Toate etapele se regăsesc
ilustrate în muzeele de istorie, în primul rind e.rponate care privesc anga
jnrea nemţenilor în procesul ele dezvoltare a naţiunii noastre.
Nucl :ul Complexului Muzeal îl contstituie Muzeul de istorie din
Piatm Neamţ, care şi-a aniversat de curînd semicentenarul 5i se bucură
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ele un p1·estigiu binemeritat intre institutiile similare din tară si stră
inătate. Aici se concentrează o bună part� din tezaurul ci;ilizaţtei Cu
cuteni (cu piese de inestimabilă valoare dintre care cităm "Hora de la
Frumuşica", "Gînditorul de la Tirpeşti", complexele rituale de la Ghe
lăieşti şi Poduri, vasul cu colonete de la Izvoare etc.) După primele in
vestigaţii ale cercetătoruluui Constantin Matasă, alţi arheologi de o
recunocută competenţă, precum Radu Vulpe, Vladimir Dumitrescu, Silvia
Marinescu-Bîlcu au contribuit la îmbogăţirea colecţiei eneolitice, desco
perite in judeţul nostru şi intrate în muzeu, încît instituţia a întnmit de-a lungul timpului - sufragiile elogioase ale unor personalităţi de
seamă ale cultul"ii româneşi : Ion Marin Sadoveanu, Gh. Ţiţeica, I.D )te
fănescu, N. Iorga ş.a. Colecţiile de piese geto-dacice, medievale, moderne
.�i contemporane se ordonează într-un tablou care prezintă fidel .�i spe
cific dezv:Jltarea civilizaţiilor înscrise în spaţiul carpato-danubiano-pantic.
Acest fapt justifică pe deplin aprecierile pe care le înscriau în cartea de
onoare a instituţiei, cu prilejul vizitei efectuate în judeţul Neamţ, se
cretarul general al partidului, tovarăşul Nicolae Ceauşescu şi eminr>ntul
om de ştiinţă, tovarăşa Elena Ceauşescu : "Am vizitat cu mult interes
Muzeul de istorie din Piatra Neamţ care c_uprinde inestimabile dovezi
materiale ale existenţei multmilenare a poporului nostru pe aceste stră
vechi meleaguri, ale luptei sale pentru unitate şi indepr>ndenţă, pentm
progres şi o viaţă mai bună . . .
Preocupările ele valodficare a patrimoniului cultural arhitectuml
sînt permanente, o dovadă grăitoare în acest sens constituind-o intrm·ea
în circuit public a Muzeului Curţii Domneşti elin Piatra Neamţ, veche
ctitorie, incluzînd un ansamblu medieval de o mare frumuseţe, ce îşi
aştepta punerea in valoare.
Muzeul de istorie din municipiul Roman este reprezentativ prin co
lecţia sa de vestigii dacice (sec. I i.e.n. - III e.n.) rezultate dintr-o amă
nunţită cercetare a cetăţii de la Brad, dar şi a altm· aşezări situate in
valea riului Moldova. Trebuie remarcat faptul că prin modul in care
a fost conceput, acest muzeu se încadrează armonie în constelaţia de
renumite monumente medievale păstrate în vechea cetate a lui Roman
\! odă, dovedind o dată în plus continuitatea şi unitatea civilizaţiei aut:Jh
tone în toate epocile.
Amplasat într-un local posedînd el însuşi o s.:mnificaţie istorică şi
culturală deosebită (fosta şcoală domnească datind din sec. XIX), Muzeul
de istorie elin Tîrgu Neamţ are un profil distinct, exponatele de aici avînd
menirea să ilustl·eze dezvoltarea meşteşugurilor tmcliţionale din cele
mai vechi timpuri .şi pînă astăzi, oferind totodată elem::nte care să mar
cheze progresul tehnic în domeniile prelucrării lemnului, pietrei, te.r
tilelor, fiemlui etc. Bineînţeles că în primul rîncl s-a avut în vedere
tmiectul ascendent al meşteşugurilor specifice zonei. Tot sub egida i\lu
zt.!ului ele istorie elin Tirgu Neamţ a fost organizată şi introdusă în cir
cuit public Colecţia memorială "Veronica Micle", găzcluită fn casa care
el aparţinut scritoarei şi unde pot fi rememorate momentele mai impor.

"
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�an te din biografia celui care a i1'tspirat o bună JJarte din creaţia poetului
� )��rH noţional, J11i h ai Erni1�escu .
e istorie din oraşul Bicaz reflectă, pe un fundal de argu

..'\luz-eul d
..... :e�1te 1nate14iole

loc in viaţa

olese cu atenţie, transformările progresiste care

locHitorilor

de pe Valea Bistriţei

au

avut

1n structura Complexului Muzeal Judeţean J\Teamţ un rol deosebit
rpvine secţiei de artă.-etnografică-memoralistică� reunirtd cîteva aşeză
minte renumite in ţară şi peste hotore prin valorile pe care le deţin în co
lecţii, sau prin importanţa deosebită pe care o . constituie în sine, ca
o?dificii

import(lnte din

punct de vedere istoric şi cultural. Pe lîngă
lucrările unor plasticieni contemporani cunoscuţi (Vasile Dobrian, Iulia

Hălăucescu,

\1.

l\1ihăilescu-Crâiu, Clement Pompilitt, Dumitrtt şi Aurelia

Ghiaţă ş.a.), 1'Juzeul de artă din Piatra Neamţ o.feră publicului posibi
litatea de a cunoaşte opera unor pictori intraţi cleja în istoria artei na
ţionale şi universale, validaţi de plasarea lor într-un, context de refe
rinţă, e:cemplaT pentru nivelul atins de evoluţia şcolii româneşti în do1neniJl : Lascăr· Vorel, C. D. Stahi, 1. Tuculescu, Şteja1� Popescu, Aurel
Băeşu, N.1V. Tonitza ş.a. Totodată l\1uzeul de Artă din municipiul Rornan,

prin tablourile unor autori actuali reprezentativi, adaugă o dimensiune
nouă sintezei plastice pe care o realîzează muzeele nemţene. Şi nu poate
fi trecută cu vederea interesanta Colecţie de etnografie şi artă populară
ele la Piatra 1\: eamţ, organizată tematic sub genericul "Casa ţărănească
- tezaur de traditie".
,

Ţinutul l\Teamţului, este un fapt cunoscut, a fost şi rămîne u1� spaţiu,
favorabil formării şi afirmării unor mari persanalităţi ale culturii ro
mâne.

De

la Miron Costin la Ion Ionescu de la Brad şi Vasile Co·nta,

numeroşi o ame ni iluştri s-au născut sau au activat pe aceste meleaguri.
IVlemoria lor •tăruie vie în filele tipărite, dar şi în ambiantul unor edi
ficii devenite 1nonumente preţioase ale culturii naţionale. Astfel, în com
ponenţa Comple.l.. ului Muzeal nemţean intră, cu justificată valoare me
morialistică, casele în care s-au născut, au trăit ori au creat scriitorii

Ion Creangă, Calistrat Hogaş, Mihail Sadoveanu, aflate la Humuleşti,
Piatra Nea1nţ şi Vînători Neamţ. Aici pot fi văzute obiecte perso

nale care au aparţinut acestoT personalităţi, file de manuscris, mobilier,

fotografii originale şi alte exponate care, laolaltă, reconstituie o parte
din ceea ce a însemnat viaţa şi opera lor.

De

asemenea, nu putem să nu an1intim bogăţi-a şi diversitatea na
turii judeţului Neamţ, o zonă care dispune de fruTnoase .�i i nter e s a nt e
forme de relief, vegetale şi animale, reprezentate într-o 1nanieră ştiinţifică

modernă în muzeele de stiintele naturii din Piatra Nea1nt si Ro1nan. Sutele de 111ii de turişti care vizitează anual judeţul poposesc şi în aceste
1nuzee pentru a-şi fixa o i1nagine rezu1rlati-z;ă şi comple.Tă a teritoriului
său armonios integrat în ansamblul 1�aturCll al patriei, clar dispunînd şi
•

de

o

t

,

1

'

multitudine ele eleme1�te specifice.
'

DesiguT, toată această diversitate de 1;alori aflate în colecţiile Comple.l:ului 1\Juzeczl Judeţean lVea1nţ este 1nenită să contribuie la educaţia
patriotică.

rpz_,·olHţionară

şi C'Ulturală
a oamenilor 1nuncii. Dar pentru
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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deveni utile în acest sens, este nevoie de o permanentă activitate de
cercetare şi de integrare a lor în patrimoniul muzeistic, proces nu tocmai
simplu, cm·e presupune o desfăşurare amplă, de l a investigaţiile în· teren
�i 1·estaurarea noilor descoperiri în laboratoare special dotate şi amena
jate, pînă la aleg�::rea modalităţii de etalare în vitrinele care le sînt
destinate. Toate aceste lucrări cad în sarcina specialiştilor din Complexul
Muzeal, care trebuie să fie permanent'la curent cu cele mai noi cuce
riri ale muzeologiei, o ştiinţă cu o dinamică interioară intensă. Astfel
ei pot asigura şi o bună asistenţă grupurilor de vizitatori care intră în
unităţile noastre. Pe de altă parte, Complexul Muzeal Judeţean Neamţ
dispune de o mare cantitate de material documentar care este solicitat
de înţreprinderile, instituţiile şi şcolile din judeţ în cadrul acţiunilor
politice pe care le organizează, în cadrul unor manfestări culturale etc.
5i tot specialiştii co1hplexului participă la activităţile politico-educatve
în unităţile industriale cu care colaborează, prezentînd aici ultimele des
coperiri şi cele mai importante evenimente din viaţa ţării şi a planetei.
De asemenea, cei interesaţi mai îndeaproape de fenomenul istoric, elin
trecut sau din contemporaneitate, pot dobîndi informaţii competente
citind anuarul complex, sub titlul MEMORIA ANTIQUITATIS.
dr. IONEL MARIN
DIRECTOR AL COMPLEXULUI MUZEAL JUDEŢEAN
N E A MŢ
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ARHEOLOGIE

RAPORT PRELIMINAR ASUPRA SAPATURILOR ARHEOLOGICE
DE LA PODURI - DEALUL GHINDARU (1984-1985)
de DAN MONAH, DRAGOMIR POPOVICI, GHEORGHE DUMITROAIA,
ALE�XE BUJOR
CUCOS,
STEFAN
.
.

În primele campanii (1979-1983) întreprinse pe Dealul Ghindaru
obiectivul principal urmărit a fost stabilirea stratigrafiei staţiunii 1. Acest
obiectiv a fost îndeplinit la sfîrşitul săpăturilor din anul 1983 cînd a fost
definitivată schiţa stratigrafică preliminară a depunerilor arheologice.
Pentru campania 1984 am hotărît să trecem la o nou�ă et9pă şi să
continuăm cercetările prin săpături pe suprafeţe mai mari. Considerăm
că 1netoda ne va permite să investigăm integral complexele de locuire
şi ne va înlesni precizarea unor detalii de stratigrafie. Ca atare am pro
cedat la trasarea casetei A, situată la nord-est de secţiunea III. Caseta,
care măsoară 14/24 m, este lipită de secţiune. De la început măsurarea
adîncimilor a fost făcută de la nivel O stabilit la 425,50 m altitudine
absolută.
;După curăţarea şi nivelarea terenului s-a trecut la săparea casetei
care a fost împărţită în carouri de 2 m2. Pe latura de nord carourile au
fost notate cu litere de la A la G, iar pe latura de est cu cifre arabe
de la 1 la 12. Prin acest sistem de coordonate sperăm să obţinem o mai
exactă localizare a complexelor de locuire şi mai ales a inventarului
descoperit.
În primul strat, gros de 15-20 cm, răscolit de lucrările agricole, au
fost găsite fragmente ceramice cucuteniene şi din epoca bronzului culturile Costişa şi Monteoru 2. În partea de nord a casetei au fosţ găsite
numeroase oase de animale datînd, probabil, din faza Cucuteni B dar
=-;;i din epoca bronzului. Se pare că locuitorii din faza Cucuteni B au aruncat spre marginea terasei resturile menajere.
La adîncimea de aproximativ - 0,45 m faţă de nivelul O au început
să apară primele aglomerări de chirpic. În casetă au fost surprinse
dărîmăturile a două locuinte notate L 55 si L 56.
'

,

1 D. Monah, S. Antonescu, Alexe Bujor, Raport prelirninar asupra cercetărilor
arheologice din com. Poduri, jud. Bacău, în Materiale, X:IV, 1980, p. 86 şi urm. ;

O.

Monah, Şt.
Cucoş,
D.
Popovici, S. Antonescu,
Săpăturile arheologice
din
tell-ul cucutenian Deal ul Ghindaru, com. Polluri, jud. Bacău, în CA, V, 1982, p. 9
şi urm. ; D. Monah, St. Cucoş, D. Popovici, S. Antonescu, Gh. Dumitroaia, Cerce
tările arheologice de la Poduri - Dealul Ghindaru, în CA, VI, 1983, p. 3 şi urm.
2 Cf. D. Monah, St. Cucoş, D. Popovici, S. Antonescu, op. cit., p. 9 şi urm.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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Vestigiile locuinţei 55 apar în zona centrală �i sud-estică a c�setei ;
o mică parte a construcţiei se aWi încă sub talt.Jzllil de e61. L o5 are
11 n:
i:lXUl orientat pc dir<'cţia n ord- s uc! Clvînd lungimea de aproxi�Cltiv
_
dupa
doar
ta
ell'tc·rmma
;j lătimea ele circa 6 m. Suprafaţa locuinţei a fost
ă mai
v
e
s
b
se
uinţei
lo
1
chirpic\
ln
pereţi.
din
lor
�ăsp Î ndirea dărîmături
:
?
�
'
multe discontinuităti datorate unor intervenţti dmtr-o penoada nede
,

..

termi n ată .

disco�tinutate mai importantă

provo�ată, probabil, de un
ei iăţime. Deranjamentul
întreaga
pe
uinţa
lot
străbate
sanţ puţin adînc,
se află în partea de sud-est a locuinţei.
O

Pe chirpicul

L 55 au fost dPscoperite mai multe fragmente ceramicL'

specifice fazei Cucuteni B. Fragmentele care păstrau urme de picturii.
pot fi încadrat!' în stilul
. De fapt întregul materi a l ceramic recoltat
de pe/şi elin locuinţă este pictat în stilurile specifice etapei Cucuteni 81•
-

Chirpicul se prezintă sub forma unei mase relativ compacte cu unele
Culoarea chirpicului era roşie-cărămizie, dovadă a unui

discontinuităţi.

în compoziţia lutului au fost înglobate paie şi plea\ 2
în cantitate destul de mare. Pe unele bucăţi de chirpic au fost observatt'
amprente de nuiele cu diametru! Yariind de la 1,5 cm pînă la 3 cm. L;"
demontarea dărîmăturilor din pereţi s-a observat că locuinţa nu ave�,

incendiu puternic.

platformă, ceea ce constituie aproape o regulă pentru construcţiile di:-.
faza Cucuteni

B.

Inventarul
tuit din cîteva
piatră şi silex.

complexului d e locuire era destul d e sărac, fiind alcă
vase întregi !'li întregibile, mai multe rîşniţe, unelte dP c--.
conservată, se afla p e latll,'l'a c·

Vatra locuinţei, destul de prost

nord-est. Poziţia ei este mai puţin obişnuită deoarece se afla cu apr

ximativ 3-4

..

-

cm mai jos decit ninlul de călcare al locuinţei. In apropiE

rea vetrei se aflau numeroase fragmente ceramice de la un vas tronconi.::
mare cu interiorul bine lustruit, impermeabil.

Presupunem

era folosit pentru păstrarea apei necesare locuitorilor.

că

vasu:

In partea de sud-vest a construcţiei au fost descoperite şase rîşni:..:
şi fragmente de rîşniţă. In apropierea lor, în carou!

21

cm şi înălţimea de

G 9,

se aflau pat�

tronconică-ovală cu diametru! mure c..:10-12 cm. Dispunerea lor era destul de nereg-..:-

,,suporţi" de chirpic, de formă

' lată ; două exemplare fiind foarte prost conservate s-au distrus la
cluit. Pe faţa "suportului" nr.

2

sp2.

s-a observat o canelură. Suporţii er.::�

modelaţi din lut amestecat cu paie fine, probabil fîn, exteriorul
feţuit cu lut fin. La două dintre piesele mai bine conservate

am

fii:-.:::

pu:·..::

observa că erau modelate direct pe podeaua de pămînt a locuinţei. Par:-:"
superioară a suporţilor era uşor concavă. Un suport asemănător a f·>:
descoperit în aşezarea Cucuteni
Rostul

acestor

piese

nu

este

B

încă

de

la Valea Şo�ii-Dealul Păltin:

lămurit.

3 D. Popovici, Alexe Bujor, Şantierul arheologic
P<lltiniş", în CA, VII, 1984, Pl. XI/4.

Poduri-Valea Şoşii,
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baza nivelului Cucuteni B, a fost des coperită
.. -atră
izolată, probabil exterioară. în jurul ei nu au fost obser
_. :.te nici un fel de urme de la vreo construcţie. Vatra era construită
<�plu, fără structură de piatră sau fragmente ceramice. În apropierea
La nord-vest de

L 55, la

�

:1

au

fost găsite mai multe frag1nente ceramice Cucuteni B.

Spre extremitatea sud-vestică a casetei au fost descoperite vesti
?.: ile un e i construcţii (L 56) care a fost degajată doar în parte. C hirpicul,
:-? c ul o are roşie-cărămizie, avea denivelări şi discontinuităţi, resturile

� )Cuinţei fiind destul

de

prost conservate. Porţiunea dezvelită, în acest

demontată, această operaţi une urmînd să fie
:_lmpania viitoare. Au fost totuşi recoltate două mici vase

?.n,

nu a fost

:are par

să dateze

acest complex

în etapa Cucuteni B2

4•

efectuată în
(fig. 2/1, 4)
Asupra lor vom

re\·eni la descrierea materialului.
În partea nordică

a casetei săpătura a ajuns, Ia -0,60 -0,65 m, la
: J a z a stratului cenuşiu-negricios care corespunde nivelului de locuire
:ucuteni B. Menţionăm că în jumătatea de sud a casetei, sub vestigiile
i )CUinţelor 55 şi 56 se observă urmele unei noi locuinţe. Probabil în
:-atnpania viitoare vom putea preciza datarea acestei locuinţe.
Inventarul recoltat în cam pan i i le 1984-1985 este destu l de sărac.
Din epoca bronzulu i au fost găsite doar cîteva fragmente ceramice care
s�-. încadrează în culturile Monteoru şi Costişa din epoca mijlocie a bron
?.Ului. Materiale le din epoca bronzului au fost descoperite în pătura de
pămînt arabil 5. Dintre materialele din această perioadă se d et aş ează
trei vîrfuri de săgeţi de os, precum şi o altă piesă, de di m e nsiun i mai
:�"1 ! ci
care bănuim că a fost folosită tot ca vîrf de săgeată. Primul dintre
ele pare să facă parte dintre aşa numitele săgeţi-stilete (fleches-stylets).
\:îrful de s ă geată la care ne referim are secţiunea pătrată, fiind faţetat
2u grijă (fig.
1/1 0). Pedunculul, cu secţiunea circu lară, este mai lu·ng
decît vîrful 6. Al doilea exem pla r i lustrat (fig. 1/9) este mult mai mic
�i s ecţi unea vîrfului ca şi a p ed u ncului este circulară. Şi în acest caz
,

�Jedunculul este mai lung decît vîrful

După tipologia
tipul VIII,

ţion aţ i B.

7.

Arnal-Seronie- Vivien

am bele

vîrfuri s-ar încadra

în

nefii nd însă identice cu piesele prezentate de autorii men

Vîrfurile de săgeţi de la

Poduri

să f acă
vîrf uri le de
par

parte

dintr-un

subtip încă nedefinit. După autorii citaţi
săgeţi de acest
fel " ac operă cronologic intervalul cuprins între sfîrşitul neoliticului şi
4 Un mic complex dat în etapa Cucuteni B1 a fost descoperit în campania
1979. Vezi D. Monah, S. Antonescu, Alexe Bujor, op. cit., p. 87.
5 Vezi D. Monah, St. Cucoş, D. Popovici, S. Antonescu, op. cit., p. 10 şi urm.
6 Lungimea totală a piesei este de 85 mm, pedunculul măsurînd 49 mm.
7 Lungimea piesei este de 31 .mm, din care pedunculul măsoară 21 mm.
8 Cf. J. Arnal şi M.-R. Seronie-Vivien, Les arn1es en os de la France et leur

contexte europeen du Neolithique a l'Age des Metaux, extras din Congres Pre
historique de Fra nce, XXe session, Quercy, 1979, voi. 2 (1983), p. 3 şi urm., fig. 2

;;;.i
�-

.

fl" (1

b•

9/1-?

�.
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începutul epocii bronzului " 9 Menţinăm că vîrfurile de săgeţi de la Poduri
par să fie mai evoluate şi se datează, fără îndoială, în faza mijlocie a
epocii bronzului.
Alte două mici vîrfuri de săgeţi de silex (fig. 1A1-2) 10, de formă
triunghiulară şi cu baza uşor concavă, retuşate pe laturile lungi pot
fi atribuite, cu oarecare probabilitate, tot bronzului mijlociu.
Uneltele descoperite în nivelul Cucuten i B sînt, de asemenea, foarte
puţine. Din silex şi silicolit au fost desprinse lame (fig. 1/3, 6) şi ră
zuitoare. Au fost găsite patru topoare de silicolit, toate în depunerea
corespunzătoare fazei Cucuteni B. Menţionăm şi faptul că în locuinţa
55 nu a fost descoperit nici un topor.
Mai numeroase sînt împungătoarele de os, dintre care în L 55 au
fost găsite patru exemplare. Un alt împungător a fost găsit pe chirpicul
locuinţei 56. Cea mai mare parte dintre împungătoare sînt lucrate pe
aşchii de os. Unele (fig. 1/5, 8, 11) sînt de dimensiuni mari şi au putut
fi folosite şi ca pumnale. Se pot distinge două tipuri : 1. împungătoare
mari realizate pe aşchii (fig. 1/5, B, 11) şi 2. împungătoare mai mici
cu ambele capete ascuţite (fig. 1/7, 12). Ultimele erau probabil prinse în
cozi de lemn.
Interesantă este descoperirea unui brăzdar din corn, aflat într-o
stare de uzură destul de avansată. Nu este exclus ca piesa descoperită
în carou! G 2 la -0,60 cm să fi fost aruncată deoarece nu mai putea fi
folosită. Brăzdarul (fig. 11 4) are lungimea de 17,5 cm, lăţimea tăiş ului
fiind de 6 cm. Realizat pe un capăt de corn, brăzdarul este perforat în
partea superioară (diametru! găurii 30 mm). Piesa poate fi considerată
ca un brăzdar de aratru fără plaz.
Categoria uneltelor de lut ars este reprezentată de o singură gre
utate de formă sferică uşor aplatizată.
Ceramica descoperită în nivelul Cucuteni B este destul de puţină,
fiind reprezentată mai ales prin fragmente din categoria vaselor uzuale.
In locuinţa 55 şi în imediata ei apropiere au fost descoperite cîteva
vase întregi şi întregibile, de dimensiuni mici. Este documentată pre
zenţa paharelor bitronconice cu gîtul cilindric şi buza uşor evazată
(fig. 2/2, 5), modelate din pastă bună, arse oxidant. Unul dintre pahare,
descoperit în apropiere de L 55 (fig. 2/5) este decorat cu metope sepa
rate prin benzi liniare şi perle negre lipite de benzi. In centrul meto
pelor, la baza zonei decorative sînt dispuse arcuri din linii negre. Cn
alt pahar descoperit în L 55 (fig. 2/4) are două torţi perforate orizontal
plasate pe curbura maximă şi este decorat cu motivul "benzilor liniare in
X", zona tortiţelor fiind înconjurată cu elipse din bandă albă, probabil
de tradiţie Y
Din categoria castroanelor (fig. 2/3-3) avem un singur exemplar.
de dimensiuni mici, decorat cu motivul tangentelor la cercuri.
9 Ibidem,

10

11.

p.
lnălţimea variază între

20 �i 22

mm, iar baza între I:l-17 mm.

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

13

SĂPĂTURILE ARHEOLOGICE DE LA PODUHJ

Ceramica Cucuteni C este foarte puţină, fapt observat şi în cam
;J::iniile precedente. Nu au fost descoperite decît puţine fragmente, fără
... :='')ică pisată în pastă, dar decorate cu şnurul imprimat pe buză. D:in
�aterialul nestratigrafiat provine un fragment Cucuteni C (fig. 3/1) cu
·�n frumos bucraniu modelat în relief.

O problemă deosebită este ridicată de cele două castroane recol
�-lte de pe locuinţa 56. Unul dintre ele (fig. 2/4) este tronconic, cu buza
·iestul de înaltă şi răsfrîntă în afară. Pasta vasului este puţin obişnuită
pentru ceramica cucuteniană deoarece se foloseşte mult nisip cu gra
::ule mari. Din această cauză pereţii sînt zgunţuroşi, aspri la pipăit.
Exteriorul vasului a fost acoperit cu un strat subţire de lut bine lustruit.
In\·elişul exterior nu a aderat bine la peretele vasului, păstrîndu-se doar
pe alocuri. Pe curbura maximă se află o apucătoare trasă în jos. Al
doilea castron este tot tronconic (fig. 2/1) cu buza mai pruţin iînaltă,
:11odelat din pastă bună dar aspră. După modelare castronul a fost aco:Jerit cu un învelis de lut fin 'bine lustruit. Pe curbura maximă se află,
plasate simetric, două apucători. Ambele vase par să facă parte din
aşa zisa "variantă Monteoru". Contextul ceramic din care fac parte va fi
lămurit în campania viitoare cînd vom investiga, î.n întregime, lo
cuinta 56.
În timpul săpăturilor au fost găsite şi cîteva statuete antropomorfe
'i zoomorfe. Un singur exemplar, o figurină reprezentînd un bovideu.,
a fost descoperit în locuinţa 55. Celelalte statuete au fost găsite, sparte,
;n spaţiul din apropierea locuinţelor. Plastica antropomorfă este repre
zentată de cîteva statuete feminine fragmetare şi .un singur exemplar
intregibil (fig. 4/4). Statueta întregită este de tip vertical, tip bine
23,5 cm)
cunoscut în plastica fazei Cucuteni B. De dimensiuni mari (î
are capul masiv cu nasul proeminent şi lobii perforaţi, ombilicul este
marcat printr-o proeminenţă perforată orizontal, amorsele şi pliurile
2dipoase de deasupra taliei sînt de ase1nenea perforate. Partea inferiqară
se termină sub forma unui postament oval. Din zona gîtului masiv
coboară două rînduri de linii pictate cu negru ce reprezintă, probabil,
un colier. Spartă din vechime, statueta a fost găsită la baza nivelului
Cucuteni B.
Pe baza ceramicii descoperite în L 55 ne permitem să datăm acest
:::·omplex în etapa Cucuteni B1. În aceeaşi etapă se datează şi materialul
ceramic descoperit în caseta A. Singura excepţie pare să fie complexul
56 care ar p-utea data din etapa Cucuteni B2. Dar acest lu{cru va fi
elucidat doar în campania viitoare.
În cadrul cercetărilor interdisciplinare efectuate în teZZ-ul de la Po
duri-Dealul Ghindaru au fost recoltate şase probe pentru datare prin
:t:-rn1oluminiscenţă it. Patru probe provin din nivelul Cucuteni Bt, fiind
.

,

•

==

11 Analizele vor fi efectuate de colega Linda�11is 'de la' Univ-ersi.btea San

?rancisco (S.U.A.) care a participat la săpăturile din cain', pahiaf 1�4. J..�
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/

'

- /

'

D.

14

MONAH,

D.

POPOVICI, GH. DUMITROATA, ŞT.

CUCOŞ,

A.

BUJOR

recoltate din caseta A, iar alte două probe au fost recoltate din S IJI
din nivelul Precucuteni Il-tîrziu.
La încheierea campaniei 1985 t2 au fost luate măsuri pentru pro
tejarea săpăturii. Suprafaţa casetei a fost acoperită cu folie de poij.
etilenă şi cu pămînt. In acelaşi mod au fost protejate şi talu.zurile ca
setei. În campania viitoare vom continua investigarea casetei A.
*

In timpul săpăturilor de la Poduri-Dealul Ghindaru au· fost efec
tuate mai multe cercetări de teren. In urma perieghezelor au fost des
coperite cîteva staţiuni arheologice noi :
1. Pe Hăineală. La vest de satul Poduri, Ia aproximativ 1,5 km de
primăria comunei, a fost descoperită o staţiune din care au fost cul€1se
fragmente ceramice cucuteniene (Cucuteni A) şi din epoca bronzului.
Staţiunea se află la nord de o vie şi la no!ld-ast de slatina de "Pe
Hăineală".
2. Dealul Biseri cii-Prohozeşti. Pe capătul de nord a l "Dealului Bi
sericii", aflat la circa 0,8 km de "Dealul Ghindaru", au fost găsite frag
mente ceramice din epoca bronzului. Se pare oă este vorba de o a�e�
zare care se datează, după materialul ceramic, în bronzul timpuriu.
3. Pe Alboteşti. La nord de "Dealul Bisericii", de fapt la poalele
acestuia, se află o aşezare carpică din care au fost recoltate numeroase
fragmente tipice. Staţiunea este pPriclitată de lucrările din grădinăria
care o suprapune.
4. Cetăţuia Zemeş. Pe platoul "Cetăţuiei Zemeş", aflat la aproxi
mativ 3 km de periferia or�ului l\Ioineşti, au fost descoperite fragmente
ceramice dacice din perioada secolelor I î.e.n. - I e.n. Se pare că în
acelaşi loc există şi un fragment de zid de piatră.
Colectivul şantierului Poduri a wrificat şi în aceste campanii sta
ţiunile descoperite în anii trecuţi : Silişte-Prohozeşti, Dealul Jgheaburilor,
Dealul Păltiniş şi Ripa Morii. Cu această ocazie au fost recoltate noi
materiale arheologice care permit o mai exactă datare a acestor staţiuni.
RAPPORT PRf:LIMIN.Aii RE SUR LES FOUILLES ARCH€0LOGIQUES
DE PODURI-DEALUL GHINDARU (1984-1985)
Resume
A la suite de la mise ou point, en 1983, de l'esquisse stratigraphique preli
minaire des dep6ts archeologiques de Poduri-Dealul GhindaTU, on a commence le
recheTche "horizontale" de la station. On a investigue un perimetre (note A), aux
dimmensions, il Ia fin de la campagne 1985, de 14 x 24 m.

Dans

ces annees,

on a

fragments

ceramiques

et quelques

fouille seulement

les

dep6ts du Bronze et de la phase

Cucuteni B. Dans la zone investiguee, les dep6ts du Bronze (les cultures de Mon
teoru et de Costişa) sant sporadiques et, par consequence, on a recolte peu de
pointes de fleches

interessantes. Tous les ma-

12 Restaurarea materialelor descoperite In campaniile 1984-1985 a fost efec
tuată de Ecat. Băbuşanu, desenele fiind realizate de Mircea Ciacâru, cărora le ex
primăm

mulţumirile

noastre.
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ont ete trouves dans la couche du sol arable, n'ayant donc une position
�:...-a�igraphique precise. Comme dans les annees precedentes, les materiaux du
3:-:.nze sont melanges et ne peuvent pas etre attribues aux cultures de Monteoru
: de Costişa qu'en vertu des criteres typologiques. Parmi les materiaux du Bronze,
:�ut remarquer trois pointes de fleches ainsi qu'une autre piece que nous suppo
::..:::s etre egalement utilisee comme pointe de fleche. La premie·re d'entre elles
v:-�ble s'integrer dans la serie d'ainsi dites fleches-stylets. Cette pointe de fleche
.:.....;.: carree en section, etant fa<;onnee avec soin (fig. 1/10). Le pedoncule, â section
: �:ulaire, est plus long que la pointe. Le second exemplaire (fig. 1/9) est beaucoup
: :.:.s petit et la section de la pointe, ainsi que du pedoncule, est circulaire. Selon
_j,
typologie Arnal-Seronie-Vivien, ces deux pointes peuvent s'encadrer dans le
::·-pe VIII, meme si elles ne sant pas identiques avec les pieces presentees par les
:.·J�eurs susmentionnes. Les fleches de Poduri semblent s integrer dans un sous
::•pe encore non-defini, date dans le Bronze moyen.
Dans le niveau Cucuteni B, on a investiguee une habitation (H 55) dont l'in
.--?ntaire est assez sommaire. A partir de la ceramique peinte et des idâles antro
:... Jmorphes decouverts, l'habitation est datee dans !'etape Cucuteni B1. Le probleme
:� l'existence d'un niveau de !'etape Cucuteni B2 n'a ete, ni cette annee, elucide.
:·est seulement dans les futures http://www.muzeu-neamt.ro
campagnes / qu'il
pourrait etre tire au clair.
http://cimec.ro/
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Fig. 1. Epoca bronzului : virfuri de săgeată de silex (1, 2) şi de os (9-lQ.) ; Cucu
teni B : lame de silex (3, 6), împungătoare de os (5, 7-8, ll-12), brăzdaT
din corn de cerb (4).
Fig. 1. L'âge du bronze : pointes de fleche en silex (1, 2) et en os (9-10) ; Cucu
teni B : lames en silex (3, 6), perceurs en os (5, 7-8, ll-12), araire en bois
de cerf (4).
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Faza Cucuteni B

(1' 4).

:

•

castroane pictate (2-3),

La phase Cucuteni B

(1-4).

1

:

•

2
1

castroane

"varianta

Monteoru"

soupieres peintes '(2-3), soupieres "variante Monteoru"'
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Faza Cucuteni B : fragment ceramic Cucuteni C (l) ; idol antropomorf (3) ;
pahare bitronconice (2, 4-5).
Fig. 3. La phase Cucuteni B: fragment cermaique Cncuteni C (1) ; idole anthro
pomorphe (3) ; verres bitronconiques (2, 4-5).

Fig. 3.
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PLASTICA ANTROPOMORFA DIN AŞEZAREA
CUCUTENIANA DE LA RĂUCEŞTI-"MUNTENI", JUD. NEAMŢ
de GHEORGHE DUMtiTROAIA

Staţiunea eneolitică "Munteni" se află la limita nord-estică a ju
:- :ului Neamţ, în zona de contact a Subcarpaţilor cu Podişul Moldovei
se situează în partea meridională a satului Răuceşti, pe un deal de
-.=) m altitudine ce constituie prelungirea estică a Culmii Pleşului.
'-�;::>ă turile arheologice efectuate aici în anii 1 978-1 979 şi 1 986 1. au dat
i\·eală valoroase materiale care corespund în cea mai mare parte
- -=.zelor A3 şi B1 ale culturii Cucuteni, faza A-B a acesteia fiind iden
::: :cată doar sporadic.
Din secţiunile şi casetele săpate (cu o suprafaţă de circa 400 mp)
�..: fost recoltate numeroase obiecte, între care statuetele antropomorfe
:':-agmentare 2 ocupă un loc aparte. Ţinînd cont de numărul apreciabil
-'-- reprezentărilor umane găsite în locuinţe, gropi şi mai ales în spaţiile
_:_ :1tre acestea, cît şi de valoarea lor artistică şi ştiinţifică, prezentăm
-:-.ai jos principalele date privind noile descoperiri.
. .o

_

1 Conducerea şantierului de Ia Răuceşti a aparţinut în anii 1978-1979 lui
.;;:efan Cucoş şi Gh. Dumitroaia, săpăturile din 1986 fiind coordonate de Gh. Dumi
:�-:>aia. Cf. Gh. Dumitroaia, Săpăturile arheologice din judeţul Neamţ (1977-1983},
::-: .\fem. Antiq., IX-XI, 1985, p. 737 ; idem, Săpăturile arheologice elin judeţul
_·.t'amţ (1986}, în MemAntiq, XV-XVII, p. 295; Dan Monah, Şt. Cuco�, Aşeză
-:ic culturii Cucuteni din România, Ia�i. 1985, p. 137. Unele din descoperirile de Ia
Răuceşti-Munteni au fost incluse de St. Cucoş, în Faza Cucuteni B în depresiunea
'Ubcarpatltă a Moldovei, teză de doctorat, Universitatea "Al. I. Cuza", Iaşi, 1!l83.
2. Cu excepţia exemplarelor descoperite în diferite complexe, cum sint cele
:::,, la Ghelăieşti (cf. Şt. Cuco�. Un complex ritual cucutenian descoperit la Ghe
lăi'eşti-Neamţ, în SCIV, 24, 2, 1 9 73 p. 207-215 ; al doilea complex este inedit, inf. Şt .
Cucoş), Buznea (cf. C. Mihai, D. Boghian, Complexul cucutenian de cult descoperit
in Buznea- Tg. Frumos, în MemAntiq, IX-XI, p. 429-452) sau Dumeşti-Vaslui
R. Maxim-Alaiba Le complexe de culte de la phasl? Cucuteni A1, de Dumeşti
f\' as lui}, în La civilisation ele Cucuteni en contexte europeen, Iaşi, 1987, p. 269.:86, statuetele întregi sînt foarte rare, o statistică asupra numărului pieselor de
acest fel nefiind întocmită pentru aria culturii Cucuteni. A . P. Pogojeva, în Iucra
�ea sa _!ecentă (Antropomorfnaia plastika Tripolia, Novosibirsk, 1983, p. Il) ana
lizind situaţia identică din aria Tripolie, ajunge la concluzia că in totalitatea lor
»xemplarele intregi nu reprezintă mai mult de 5% din numărul statuetelor des
coperite, ceea ce ar însemna, se pare, un I!J'rocentaj mai ridicat decit în cultura
Cucuteni.
Referitor la această problemă, unii cercetători sint de părere că statueteJ.e
a\·eau o folosinţă de scurtă durată, spargerea lor fiind pusă în legătură cu ritualuri
':line determinate.
,
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Dintre cele 103 de reprezentări plastice d e dimensiuni cuprinse între
4 şi 25 cm, 65 de exemplare sînt specifice fazei Cucuteni A, în linii
generale ele înscriindu-se în canoanele ştiute ale începuturilor acestei
culturi. După cum s-a arătat :1, statuetele din faza A moştenesc unele
trăsături ale figurinelor din finalul culturii Precucuteni, în majori
tatea cazurilor sînt modelate în poziţie "verticală", cele în poziţie
"şezîndă" fiind mult mai rare. Aceasta constituie o trăsătură valabilă
şi pentru statuetele de la Răuceşti care, cu mici excepţii, au fost mo
delate după aceleaşi " tipare". Deşi este greu de stabilit numărul
exact al statuetelor feminine sau masculine din cauza fragmentării
lor, putem spune că cel mai mare număr al acestora reprezintă per
sonaje feminine, doar cîteva înfăţişînd figurine de sex opus (fig.
8/ 1-2 ; 10/2). Unele exemplare au capul mult schematizat, prezentat
sub forma unui con (fig. 4 / 1 -2 ; 6/7 ; 9 / 1 ; 3 / 1 , 3), majoritatea sta
tuetelor avînd însă capul lipsă ca urmare a sfărîmării. In situaţiile în
care bustul se păstrează, acesta se termină sub forma unor umeri pro
eminenţi fie ridicaţi în sus (fig. 3/3 ; 4 1 1 -2, 8 ; 6/7), fie în fonmă de
unghi drept (fig. 3 / 1 ; 5/3 ; 615 ; 8/8), avînd aspectul unor monturi
care ţin loc de braţe. Talia este înaltă şi de multe ori suplă (fig. 4/8 ;
3 / 1 ; 5/3, 7), arcuindu-se la şolduri. Fesele sînt corect modelate plastic
şi puţin exagerate, indicînd o steatopigie pronunţată doar în cîteva
cazuri (fig. 1 13 ; 2/2 ; 3/2). Picioarele, în situaţia în care nu sînt frag
mentate, sînt despărţite mai mult simbolic pe ambele feţe prin cîte o
şănţuire verticală, fără ca acea�ta să ajungă totdeauna pînă la vîrf. Prin
t re detaliile anatomice redate. ochii sînt i ndicaţi prin orificii situate
de ambele părţi ale nasului (fig. 3 / 1 , 3 ; 6/7), iar sînii sînt marcaţi prin
cîte două mici pastile în relief aplicate pe torace (fig. 3/3 ; 7 /2). La două
statuete se adaugă şi a treia pastilă care simbolizează ombilicul (fig.
2 / 1 ; 6/6), într-un singur caz pastilele indicind genunchii (fig. 2/1).
Marea majoritate a statuetelor din faza A (48 buc.) au corpul aco
perit cu incizii adînci sau striuri foarte fine, uneori încrustate cu ocru
roşu (fig. 4/8 ; 5/7), unele alcătuind romburi (fig. I /3 ; 5/3 ; 7/3) sau
triunghiuri (fig. 2 / 1 ; 6/1). După părerea unor cercetători car«! au stu
diat în detaliu plastica complexului Cucuteni-Tripolie, aceste figuri geo
metrce ar fi însemne ale feminităţii sau fecundităţii, ele fiind conside
rate uneori şi ca simboluri ale cîmpurilor însămînţate "· Pe unele sta
tuete astfel de semne se repetă, ceea ce ar însemna, potrivit opiniei
altor specialişti care au studiat tipuri asemănătoare ·\ că ele ar fi tre
buit să-şi întărească funcţia magică. În alte cazuri pe anumite părţi ale
·

:J VI. Dum itrescu, Arta preistodcă în România, Buc., 1974, p. 208-209 : i dem,
Arta culturii Cucuteni, Buc . 1979, p. 74-76, 95 ; S i l v i a Marinescu-Bilcu, Tî rpeş t i .
Fro m Prehistory to History in Eastern Romania, B A R , 107, Oxford, 1981, p . 65-67.
4 S. N. B i b i kov, Poselenie Luka-Vrubleveţ kaia, in MI A, 38, 1 953, p. 205 ;
B. A. Ribakov, Kosmogonia i mifologhia zemledt'htev eneolita, în SA, 1965, 1-2,
o . 35 ; Eneolit SSSR, Moskva, 1 982, p. 242.
5 I. V . Markevici, apud Ent'olit SSSR, p. 242.
.
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fese sau abdom en, se întîlneşte spirala (fig. 2 / 2 ; 3 / 1 ), iar l a
piept sînt incizate coliere (fig. 3 / 1 ; 5 / 3-4 ; 6/7), ultimele
reprezentate şi î n relief (fig. 7 / 2) .
O parte a tatuetelor cucuteniene din faza A a aşezării de l a Rău
- lunteni sînt lipsite însă de decor (fig. 3 / 5 ; 4/2 ; 61 6 ; 10/5) sin
reprezentări plastice pe acestea fiind brîiele (fig. 4 / 6 ; 6/2 ; 8 1 1-2,
/4), prezente pe statuetele masculi ne, cît . şi pe alte fragmente
r ex nu poate fi precizat .
.i sînt puternic schemati zate şi stilizate, statuetele d i n prim a
a culturii Cucuteni
respectă proporţi i le reale ale corpului uman,
fiind mult mai apropiate de acesta decît statuetele fazelor urmă
. În acest sens, cu excepţia cîtorva exemplare i nedite din a n um ite
e de Yedere, figurinele de la Răuceşti se înscriu în tipologia cu
tă a fazei Cucuteni A
O piesă deosebit de i nteresantă (fig. 4 / 1 ), descoperită în anul 1 986,
tituie tors-ul unei statuete din lut ars la roşu, cu capul stili z at
formă de con şi mîinile - d i n care se păstrează numai una - sub
formă de monturi ridicate. Este ornamentată cu decor incizat format
lin i i paralele oblice ce pleacă de pe mijlocul toracelui , pe ambele
pe faţă acestea coborînd puţi n şi lăsînd un s paţiu l iber sub formă
_decolteu " . Pe mijloc este străpunsă de un orificiu. O notă particulară
� conferită figurinei de existenţa unui m odelaj în relief care poate fi
.. drept o eşarfă trecută după gît, dar nedepăşind lăţimea acestuia cu
- tul mai gros, atîrnînd doar pe partea dreaptă din faţă. La prima
ere am putea crede că este vorba într-adevăr de un astfel de obiect,
· ales că eşarfa este întîlnită pe unele reprezentări plastice ale cul
'i Cucuteni. Examinarea atentă a statuetei ne pune î nsă î n faţa unui
arte interesant modelaj care după părerea noastră este u n şarpe.
- reprezentare deosebită care după cît cunoaştem nu este cunoscută
· ă în prezent pe plastica antropomorfă cucuteniană. Elementele care
tin această interpretare sînt : grosimea inegală a corpului - mai
are înspre cap şi mai subţire spre coadă, decorul punctat ce simbo
zează petele de pe spatele şarpelui, cît şi forma capului care oste
·at după gîtul statuetei. Şarpele de pe statueta de la Răuceşti-Munteni
· nă pe pi ept pînă spre talie. Fiind prima reprezentare a unui astfel de
animal , acest lucru ar putea fi primit cu rezerve, deşi m otivul şarpelui
e cunoscut în pictura cucuteniană 6, dar care din păcate nu a fost dis
�: at decît arareori de către specialişti. După unii cercetători sovietici care
fost preocupaţi ele reprezentarea şarpelui de casă 7 în plastica eneope

�

-

·,

·

6 Pentru cultura

Cucuteni

vezi

reprezentările cele mai

clare

de

pe

vase�e

de la Valea Lupului (cf. VI . Dumitrescu, Arta culturii Cucute ni , fig. 53 şi 1 56) !'i i
oc-Valea lui Stan (inedite, i nfo'fma ţ i i Dan Monah).

7 Şarpele de casă (Natrix n a t rix) face parte din familia Colubridae. · Corpul
u t>Ste colorat cenu�iu şi acoperit cu puncte negre pe spate. Răspî n d i t în întreaga
Europă, iar spre est pînă î n Iran, acest an imal este p re;o;ent şi în unele. basme
.pulare, fdpt remarcat şi de u n i i zoologi. Cf. Lumea anmwlelo1· (după Brehm),
Ed . Şt., 1 964, p. 409-4 1 0 .
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litică sud-est europeană, acest animal ar fi avut pentru timpurile res
pective o semnificaţie deosebită, de apărare a viitorului copil şi de
aceea a fost redat uneori pe figurinele feminine R _ Mai mult, A.P. Po
gojeva este de părere că "chipu l şarpelui ca mijlocitor între pămînt
şi cer, legat de trezirea de primăvară a pămîntului, nu poate provoca
îndoi ala" 9.
Fără a putea descifra vreodată în totalitate atributele şarpelui î n
practicile magica-religioase ale comunităţilor agricole eneolitice, inclusiv
semnificaţia sa pe statuetele feminine, nu putem să nu reamintim că
simbolul acestui animal s-a păstrat peste milenii, el fiind prezent în
miturile multor popoare 10.
O altă piesă i nteresantă, deşi nu se păstrează în întregime, ce se
datează în prima fază a culturii Cucuteni, înfăţişează un tors de sta
tuetă feminină (fig. 3/1) care a fost modelată dintr-o pastă fină şi apoi
arsă la roşu. Are capul stilizat în maniem cunoscută acestei faze, de
o parte şi de alta a nasului prezentat sub forma unei creste avînd cîte
un mic lob perforat care înfăţişează urechile. Decorată cu incizii adînci
pe ambele părţi, alcătuind spirale, linii frînte sau linii drepte dispuse
oarecum simetric, această statuetă are reprezentat pe piept un pan
dantiv. Eleganţa deosebită, scoasă în relief de suprafaţa î ngrijită, di
mensiuni, linia taliei şi decor, conferă acestei statuete un loc aparte
printre descoperirilo do la Răucoşti. Publicată succint în albumul Pre
istoria Daci ei 1 1 , are analogii multiple cu o serie de descoperiri de pe
întreaga arie a acestei culturi .
O statuetă antropomorfă oarecum aparte, cu decor striat pe spate
dar destul de corodată, r u steatopigie puţin pronunţată în raport cu
lungimea (fig. 3/6). provine de pe un vas cu reprezentări plastice, fiind
aplicată înainte de ardere. Faptul că a fost aplicată pe un vas este
demonstrat de însăşi faţa acesteia care este puţin concavă, semn că a
fost lipită pe o suprafaţă uşor curbată. A semănătoare î n fond unei sta
tuete obişnuite, are analogii în vasele şi fragmentele ceramice cu repre
zentări antropomorfe din aria culturii căreia îi aparţine 12•
Alături de statuetele aşa-zis clasice, din nivelul fazei Cucuteni A
au apărut şi exemplare tratate sumar. Cel puţin una din ele pune în
evidenţă seria figurinelor mult schemati zate, cu capul lucrat după sis
temul ,,en bf'c d 'oiseau", realizat prin strîngerea lutului între degete,
procedeu ce a dat părţii superioare un aspect de faţă umană. O ,-, formă
aproximativ cilindrică şi cu baza uşor lăţită, aceste figurine (fig. 8/9 ;
9/6), singurele între statuetele aşezării, au analogii multiple în staţiunile
8 B. A. Rîbakov, op. cit., p. 35-47.
9 A. P. Pogojeva, op. cit., p. 130.
10 Vl. Dumitrescu, Arta culturii Cucuteni, p. 66 ; R. Vulcănescu, Mitologie
română, Buc . 1985, p. 245 şi urm. !j.a.
11 1. Miclea, R. Florescu, Preistoria Daciei, Ed. Meridiane, 1980, p . 161.
12 VI. Dumitrescu, Arta culturii Cucuteni, p . 81, fig. 63, a ; ş. a .
,
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la răsărit de Carpaţi 13, fiind considerate printre
reprezentări plastice din aria culturii Cucuteni.
r·gurinele de la Răuceşti ce aparţin fazei IA au o dia
�prezentată prin linii incizate sau puncte (fig. 9 / 1 , 3),
n fel de franj uri . Este vorba se pare de statuete mas
fa diagonală fixată pe umărul drept care uneori apar
- rzii . După Pogojeva 1", care a studiat aceste tipuri de sta·
�- �"·n
Tripolie, eşarfa sub formă de bandă lată, l inie dublă sau
uncţie de îmbrărăminte, situaţie care pare firească el e
emn distinctiv social sau al iniţierii spirituale. T. Movşa
n
că acest port este legat de ritualul primirii tinerilor ca
oate că, spune ea, ar ex ista şi statuete feminine prezen
fel 1:;.
·ca de la Răucesti-Munteni corespunzătoare fazei Cucuteni A
-: alte piese interesante care, în linii generale, se înscriu î n
. r expuse mai sus.
ceea ce priveşte reprezentările corespunzătoare fazei B, acestea
punct de vedere numeric mai redu:se decît statuetele primei
• mult mai variate î nsă în ceea ce priveşte realizarea artistică,
.,.,_an fiind înfăţişat î n chip diferi t. Capul statuetelor este mult
� . în afară de unele reprezentări naturaliste (fig. 9/7 ; 1 1 ) acesta
elat sub forma unui disc cu o creastă pe mijloc (fig. 1 0 / 1 : 1 2)
ăţişează nasul, de o parte şi de alta avînd găuri ce reprezintă
urechi le. Fără urme de pictură, statuetele din faza B a culturii
:ti păstrează doar cîteva incizii care indică unele detalii ana
teatopigia este mai puţin accentuată (fig. 814 . ; 9/4 ; 1 2), iar
înt prezentate mai des (fig. 9/7 ; 1 0 / 1 ; 1 1 ) . Statuetele masculine
număr mai mic (fig. 8/4 ; 1 1 ), deşi în mod normal figurinele
zintă acest sex sînt m ai numeroase decît în faza A.
re statuetele feminine şi masculine descoperite la Răuceşti putem
t:..�lSebi două variante : una în poziţie verticală (fig. 8 / 4 ; 9/2, 4 ; 1 2)
;a in poziţie şezîndă, aceasta fi ind reprezentată în mod ce1•t de o
= :ci descoperire (fig. 1 1 ).
Dm Yarianta statuetelor î n poziţie verticală cea mai reprez�ntativă
exemplar de mari dimensiun i (fig. 1 2) , cu capul rupt din ve
şi cu braţele reliefate doar schematic, prin două prelungiri
ale um�rilor, uşor arcuite în sus şi prevăzute cu cîte un oriDin cele două pastile care au fost aplicate pe corpul zvelt şi care
înii, una lipseşte. La gît are incizat un colier, linia taliei este
&ate

!;""'o.uJ··· ..
•

·e

1

Idem. Hăbăşeşti, Monografie arheologică, Ed. Aca d . , 1954, p . 4 1 7-4 1 8 , fig. 37 ;
maru, Drăguşeni. Contribuţ ii la o monografie m·heologică, 1 9 7 7, fig. 58/4-5 ;
descoperiri ined ite provin de la Poduri şi Vermeşti, informaţ i i Dan Monah.
1-. \. P. Pogoj eva, op. cit., p . 1 2 5 .
1 : T . Movşa, a p u d Eneolit SSSR, p . 244.
Completat d e regretatul restaurator Am·el Buzilă, capul acestei statuete nu
să fi a\·ut mai mult de o gaură de o parte sau alta a nasului.

Cri
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foarte elegantă, iar pliurile ingvinale sînt perforate. Are triunghiul sexual
reprezentat tot prin incizii, iar coapsele bine modelate şi neexagerate.
Picioarele, mai lungi în raport cu jumătatea superioară, sînt separate
printr-o crestătură adîncă şi uşor îndoite. Acestea se termină la vîrf
sub forma a două tălpi separate şi se aseamănă din acest punct ele ve
dere cu unde statUl'te din faza A-B a culturii Cucuteni " · Nu sînt pre
zentate în maniera obişnuită fazei finale, cum sînt fragmentele de la
fig. 'd/ 4 ; 9 / 2 .
După cum s-a arătat, în lini i generale stilul plasticii cucuteniene
din faza B n u este sch i mbat cu mult de cel din faza A, stilizarea şi sche
m atizarca statuetelor constituind mpi departe constantele după care
artiştii cucutenieni se ghidează. l\l area majoritate a statuetelor sînt
lucrate însă după alt canon 1 �-', mult mai depărtat de corpul uman.
Încad rate în tipologia specifică acestei perioade, figurinele de la
Răuceşti-!\Iuntl'ni din ultima fază a culturii Cucuteni prezintă şi unele
·caracte r i s t i c i naturaliste, numărul statuetelor ele acest fel fiind destul
d e mare.
Una din descoperiri (fig. 1 1 ), de sex masculi n la prima vedere l!l,
prezentată în poziţie şezîndă, are unele elemente şi detali i singulare
intre statuetelc cucuteniene din aşezare. Capul rotunjit, modelat oto\·a
cu gîtul, est-:.' bine proporţionat în raport cu restul corpului. Arc fruntea
lată, nasul normal, ochi i fiind reprezentaţi prin orbite largi, quasi
circulare, adîncite. Pomeţii feţei sînt realizaţi mai puţin din cauza or
bitelor, iar gura c'ste redată printr-o gropiţă, bărbia fiind slab pronun
ţată. Capul bombat în spate, nu are părul reprezentat. Urechile sînt
redate prin cîte două crestături transversale, iar gîtul este scurt ';ii
nefi resc de gros în raport cu dimensiunile capului. Pieptul este lat ';ii
prevăzut cu două pastile mici apropi ate, reprezentînd sînii, deasupra
cărora sînt scoase în relief claviculele. Pe spate, o uşoară canelură sub
liniază coloana vertebrală. Cu mîini le depărtate de corp, rupte la fel
ca şi picioarele, această statuetă redă o figură umană ce emană, parcă,
o mare forţă. Face parte după părerea noastră dintr-o grupă restrînsă de
statuete pusă în evidenţă de descoperirile mai vechi din România 20 şi
Uniunea Sovietică 2 1 , (cît şi de exemplarul de la fig. 9 / 7), unele dintrP
acestea cu vădite caractere androgine.
1 7 Ne referim la citeva descoperiri i n ed i te afl ate in colecţia muzeului d e isto
Piatra Neamţ, provenite de la Traian-Dealul Finti n i l or (săpături Horten sia
� i Vlad i m i r Dumi trescu). Intre reprezentările plastice antropomorfe ale celor două
faze n u există, aşa după cum s-a menţionat, deosebiri esenţiale.
18 VI. Dumitrescu, Arta culturii Cucuteni, p . 85.
1 9 Prezenţa sinilor pe această statuetă cu înfăţişare m n sculină, dm· fără v
r·eprezentare a sexului datorită fragmentării sale proba b i l , pune in evidenţfl m a '
degrabă exi ştenţa unei figurine androgine.
20 Natali a Berlescu, Plastica cucuteniană elin vechile colecţ ii ale Muzeului ele
istorie a Moldovei, i n ArhMold, I I-III, 1 964. p . 72, pl. XV 2 ; N . Ursulpscu, V. Ba
tariuc, L 'ido le androgyne ele Mihoveni, î n La civilisation ele Cucuteni e n contP.n
Purope e n , p. :l09 ; G . Luca. StatuPta antropom orfă cucuteniană ele la Dră(]Uşeni
Fă lt icen i, i n CI, X I I -X I I I , 1 98 ! - 1 982, p . l l:l- l J G.
rie

:2 1 1\ . P. P o g oj P v a, op. cit., fig. n/ 5.
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O altă statuetă d i n seria figurinelor cu caractere naturaliste pe care
uat-o în discuţie, este cea de la fig. 9 / 7 . Probabi l masculină, cu
m odelat schematic, turtit, cu n asu l mic şi coroiat, are och i i oblici ,
crestată, iar barba aproape i nexistentă. Urechile cu lob i i î ngroşaţi
t m odelate între degete, iar gîtul aproape că li pseşte. Braţele î n
- une rotundă, sparte din vechime, erau desfăcute ş i î nd reptate lateral.
d ruptă de la m ij loc greu se poate spune î n ce categorie se înscrie.
:.icală sau şezî ndă. Poate f i i nclu să î n aceeaşi grupă cu descoperirile
ai sus.
in sfîrşit, a treia statuetă (fig. 1 0 / 1 ), fem i n i nă, după forma capului
...rezintă tipul clasic al statuetelor fazei B, avînd cîte dowă ori fici i
iecare parte a nasu l u i prezentat sub formă d e creastă. Sîn i i sînt
efaţi naturalist, iar m î i n i l e mai scurte în raport cu corpul sînt ţi n ute
piept. 22 Pe spate, deşi părul nu este redat d i n creştet, ci ·d i n zona
ui, este destul de fidel modelat ş i este prins spre vîrf într-un fel
.,plasă" . Avem de-a face î n acest caz cu o confirmare modelată a
-ei reprezentări pictate de pe o statuetă C ucuteni B de la Podei-'I1g.
"'rul 2:J (fig. 9 /8) care are coafura prinsă cu o podoabă de tipul celei
-scoperite la Traian 2 ", care aparţi ne cul turii Precucuteni. Se pare că
:e vorba într-adevăr, aşa cum arăta Silvia Mari nescu-Bîlcu 2.1, de mici
· ci de os, u neori perforate, de formă aprox i ma t i v dreptunghi u lară,
�bate pe o parte şi albiate pe cealaltă cu care se prindea părul . D iscu• d despre o statuctă de la Kazarovici 26, Pogojeva vorbeşte ele un fel
- toc de piele sau o plasă de formă "bitriunghiulară" sau " bi conică"
care se prindea părul m a i jos de omoplaţi, care aorespunde ca în-: .are modelaj ului de pe statueta de la Răuceşti. In afară de statueta
la Kazarovici, în aria Tripolie au fost descoperite şi alte figurine cu
leaşi reprezentări 21.
Pe lî ngă statuetele cu caractere naturaliste am intite mai sus, plas
a Cucuteni B este reprezentată de încă cîteva fragmente (fig. 8 / 4 ;
3 : 9/2, 4), care nu oferă însă prea multe d ate de i nteres ştiinţific.
D i n punct de vedere al materiei pri me folosite pentru modela rea
cuetelor ambelor perioade, putE:m s pune că exem plarele de la Răuceşti
•

•

•

22 Sîntem de oărere că această fi gurină face parte d i n tr-un subtip format d i l\
.aete şezinde modelate î n chip realist, ce înfăţişează una d l n i postazele Zeiţei
e. Discutind despre statuetele de acest fel, Pogojeva (op. cit., p. 132) ajunge la
Juzia că aceste c h i p uri î n făţişează mame vîrstnice cu sinii lăsaţi reprezentate
poziţie şezi n dă, iar H. Todorova (apud Pogojeva) este d e părere că femeia şe� reprez intă chipul . strămoaşei comun ităţ i i gentil ice, ea aparţinînd astfel unui
_
Î\' mare de oame n i . D i n acest motiv, conchide autoarea citată, statuetele
lare descoper i r i i noastre ar fi mai rare decit .,fecioarele·'.
Citind părerile autorilor· de mai sus. trebuie să sub l i n i em că, deşi acest su
: nu este larg răspîndit în eneol iticul sud-estului Europei , el are o tra d i ţ i e în
" tată. întîln ită in medilie neolitice timpur i i (cf. B i b i kov, op. c'it. passim ) .
_J S. Mari nescu-Bilcu, op. ci t ., fig. 200/ 1 5 .

_.; Ibidem, f i g . 200/16.
_;; Ibidem, p. 69.
_

A. P. Pogojeva,

op. cit., p.

125.

_ - Ibidem, p. 7 3 , f i g . 2 1 / 5 ; p . 8 8 , f i g . 26/ 1 .
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sînt lucrate dintr-o argilă bine frămîntată, apropiată ca structură de
lutul folosit pentru confecţionarea vasele fine. Avînd suprafeţe foarte
îngrijite, aproape toate figurinele au fost arse uniform, de cele m ai multe
ori la roşu, doar cîteva fiind d e culoare cenuşie-neagră. Înglobînd de
obicei un degresant foarte fin, unele fragmente de statuete au o serie
de asperităţi sau gropiţe ce par a proveni de la materialele de natură
organică care s-au dezagregat odată cu arderea.
Deosebit de interesantă ni se parc din acest punct de vedere una
d intre statuete (fig. 4 / 1 0), pe care se păstrează amprenta clară a unui
bob de cereală 2�", inclusiv al paleei, situaţie care pune în evidenţă unele
practici rituale ale populaţiilor eneoliticc sud-est europene. S.N. Bibikov,
descoperind unele amprente de seminţe fie întregi, fie sfărîmate în
statuetele de la Luka-Vrubleveţkaia c:l, ajungea la concluzia că această
preocupare este legată nemijlocit de cultele agrare. Remarcind prezenţa
amprentelor de semi nţe de cereale numai pe statuetele feminine, cer
cetătorul ci tat încerca să descifreze însăşi ritualurile la care erau folo
site, făcînd legătură între chipul femeii şi ideea de fecunditate. Preocupat
de aceeaşi chestiune, foarte recent Olaf Hockmann :lO a pus în evidenţă
că pe lîngă boabele întregi care există în pasta unor statuete, se află
şi făină de cereale, practică ce s-a transmis din perioade mai vechi,
respectiv din timpul culturii ceramici i liniare, prezenţa făinii nefi ind în
ţeleasă decît tot în sensul ami ntit de Bibikov.
Evident că problematica ce se degajă din studiul paste i statuetelor
de mai sus este mult mai amplă, la fel ca şi chestiunile legate de tipo
logie sau semnificaţia figurinelor în ri tualurile magica-religioase ale
purtătorilor a c estei culturi . Socotim însă c{l nu este cazul ca într-un
articol ca cel de faţă să ne opri m mai mult asupra celor menţionate.
Deosebit de numeroasă :l i în ra port cu suprafaţa de teren cercetată,
plastica antropomorfă din aşezarea de pe dealul Munteni, deşi oferă o
sumedenie de reprezentări, nu abdică în fond de la tradiţia generală a
artei sculpturale cucuteni ene. Oarecum diversă ca mod de tratare, figu
rinele descoperite în această staţiune :J2 pun în evidenţă temele majore
ale plasticii culturii Cucuteni.
28 Opinie susţinută ş i de botanista Felicia Monah, căreia-i mulţumim călduros
pentru unele preci ză·ri .
29 S. N. B i bikov, op. cit., p. 209, 252.

30 Olaf Hi:ickmann, Gemeinsamlceiten in cler Plastik cler Lin iarkeramik uncl cler
Cucuteni- Kultur, în L a civilisation de Cucuteni en contexte c>uropeen, 1 987.
p . 89 ş i u r m ; i d f'.m, E i n unqewăhnlicher neolitihischer Sta:tuettenkopf aus Rocken
berg, Weteraukreis, i n Jahrbuch cles Rijmisch-Germanisch en Zentralmusems, 1 985.
p . 92-1 07.

3 1 P î n ă la o r a actuală nu s-a explicat din C I' mot iv statuete!P antropomorfP s p
g;lsesc î n proporţ i i d i feritE' în aşPzări le cultur i i Cucuten i . Nu p utem .� t i i n u•
măsur[l estP vorba fie de o aşa-zisă spec i a l i zare In producerea acestor figurinP,
fie de e x i stenţa unor centre de cult sau pur �i si mplu d e o anumită preferinţă :1
locuitorilor respccti v P I O'r aşezări .

32 Materialul ilustrativ ce tnsoţe�te at·ticolul de faţă a fost realizat aproape i n
intregime de M i rcea R ăzvan Ci acâru, excepţie făcînd p i esele de la fig. :J/1 ; Il si
12 ca·re a u fost desenate de Violeta D i nu. Ambi lor de adresăm mulţum i ri le noastre.
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lQL"E Ai THROPOMORPHE DE L'ETABLISEMENT CUCUTENIEN
DE RAUCEŞTI-"MUNTENI", DEP. D E NEAMŢ
Resume

·
. eam

e

a rcheologique identifiee au lieu-dit "Munteni", corn. d e Răuceşti,
t situee a l'est de la Roumanie, dans la zone de contact entre les
la Plateau de la Moldavie.

recherches systematiques

des annees

1 978- 1 9 79 et

1986 on

a

decou

\·:!leureux materiaux archeologiques appartenant aux phases A 3 et B1 de
::!.'"l' de Cucuteni, la phase A-B etant documentee sporadiquement.

?a:-:ni les

nombreux vestiges qui vont constituer l'objet d'un future etude, i l

�uer surtout l a plastique anthropomorphe e n terre cuite. Recoltees d e
:ace des sections et cassettes fouillees, des habi taiions, des fosses et surtout
• �ce
d "entr·e celles-ci, Ies 1 0 3 representations pla<;tiq ues, toutes fragmen
appartiennent pour la plupart a la premiere phase de I a culture de Cucu
- -emplaires), et le reste a Ia phase finale de cette culture.

eneral, Ies statuettes de Ia phase A sont semblables a la plastique cucu

::. .e et trypolienne decouverte e n Roumanie et e n URSS. Modelees selon les
canons,

.

ces

et l 'autre

statuettes

en

se

divisent

assise ,

position

la

en

deux

categories :

l'une

en

position

derniere aV€c peu d'exemplaires.

Il

faj.l.t

uer que les statuettes feminines sont les �lus nombeuses, tandis que celles
ines sont ext-remement rares.
Quoiq ue schematisees et

stylisees, les statuettes d e la premiere phase

d e la

Cucuteni respectent Ies proportions reelles du corp humain, celles-ci etant
proches de celui-ci que dans le cas statuettes des phases suivantes. Sauf quel
exemplai res qui

presentent une serie de particularites, les figurines apparte

ă cette periode s'incluent dans les types deja connus. L a plupart des repre

:.... ions

anthropomo-rphes de

hombes,

des

triangles

ou

cette
de

phase

simples

sont

decorees

spirales.

Les

d'incisions qui

statuettes

formeat

m:asculines et

fragments avec representations d e ceintures manquent d e decor.
statuettes de la phase A ont le cou et la tete schematises sons la ferme

L

e

colonne, les epaules proeminents soit haussees soit droites, l a taille souple,

!esses corectement fa<;onnees et les pieds separes plut6t symboliquement par
inci sion verticale.

Parmi Ies "raretes", il faut remarque·r un torse d e statuette i nc isee qui pre

:e autour du cou un serpent (fig. 4/1 ) . Cette representation n'a pas des anale
dans la plastique d e la culture de Cucuteni, mais cependţtnt le serpent se
e figure sur les vases

peintes de Valea Lupului et M itoc-Valea lui St)an, ce

met un relief la signification

du serpent dans

la

vie spirituelle des commu

:::;.es cucuteniennes. Signalons aussi (fig. 3/6) · une statuette qui a ete colee sur
vase

et deux statuettes approximativement cylindriques a base

aplatie, appar

aux figurines plus primitives (fig. 8'/9 ; 9/6).

La plastique de la phase B est moins nombreuse que celle d e la phlasse A,

- elle est plus diverse du point de vue artistique. Les statuettes de la phase B
·nsent en celles en position debout et asisse.
a

L a plus representative de
::randes d immensions - 25

la
cm

categorie
(fig.

en

position

debout

est

une

statuette

1 2) avec les bras schematiquement repre

:es, l e corps svelte et les plis inquinals perfores. La colier et la triangle sexuel
·

representes par

incisions,

les

hanches

sont normales et les pieds plus longs

- rapport au corps.
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De la categorie des statuettes en position as<;ise font pa·;-tie quelques statuettes
caracteres naturalistes, specifiques pour la fin de cette culture. L'une, a carac
tere visiblement androgyne (fig. I l ), s'inclue dans un groupe restreint de sta
tuettes decouvertes en Roumanie et en URSS.
L'autre (fig. 10/1) represente, quant a la tete, le type dussique des statuPttes
de la phase B. Elle u deux orifices de chaque câte du nez. Les scins sant ahaisses
et les mains sur !'abdomen. Les cheveux sont !ies par une piece biconique sem
blable a l'objet en os decouvert a Traian et qui presente des analogies dans UnP
serie de decouvertes de la civilisation Cucuten i-Tripolye.
Modelees d'une paste tres fine, quelques statm•ttes pre<;entent pourtant des
marques de diverses matieres organiques d ispurues pendant la cuisson. Duns c:e
cont�xte, i l faut remarquer une piece (fig, 4/10) qui conse·rve l'<o>mpreinte pn'g
nante d'une semence de cereale.
Nombreuses et variees comme mamere de traitement, les statuettes de l 'l'ta
blissement cucutenienne de Răuce�ti sou!ignent encore une fois Ies disponibilitl's
artistiq ues des porteurs de cette culture, en nous oflrunt cependunt de nou\'elles
donnees sur Ia viP spi rituelle des tribus em'ol ithiques de ! 'est de Carpates.
a

(Traduit par· Mar·ius
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F1g. L Statuete antropomorfe din faza Cucuteni A.
L Statuettes anthropomorphes de la phase Cucuteni A.
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Fig. 2. Statuete a n tropumorfe d i n faza Cucuteni i\.
Fig . 2. Statuettes anthropomurphes de la phase Cucuteni
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Fig. 3.

Statuete antropornorfe d i n faza Cucuteni A.
3. Statuettes anthropomorphes d e la phase Cucuteni A.
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Statuete antropomorfe din faza C ucu ten i A.
4. Statuettes anthropomorphes de la phase Cucuteni
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Fig. 5. Statuete antropomorfe din faza Cucuteni A.
Statuettes anthropomorphes de la phase Cucuteni A.
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Fig. G. Statuete a n h·opomorfe d i n faza Cucuteni A.
Fig. G . Statuettes a n thropomorphcs de la phasc C ucute n i
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Fig. 7. StatuetP antropomorfe d i n faza Cucuteni A.
anthropomorphes de la phase C ucuten i A

F1g. 7. Statuettes
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Fig. 1 1 . Statuetă C ucuteni B.
Fig. 1 1 . Statuette Cucuteni B.
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CERAMICA DACICA PICTATA DIN CETATEA DE LA BRAD,
COMUNA NEGRI, JUDEŢUL BACAU
•

clP V . \ S I L E UHS.'\ C H :

Cetatea dacică de la Brud face pa rte din seria marilor com plexe
arht:·ol ogice d i n Moldova, cercetate în ulti m a v renw în mod s istem atic,
·care au dat un bogat material pentru studiul acestei epoci 1 •
Si tuată p e u n a d i n cele m a i frecvPntate căi d e comuni caţii d in
1\Iol :io\·a
\" a l ea S i rctului
intens locui tă elin cele m a i vechi t i m puri ,
cct<-. t ,•a de lct D raci a consti tuit, · m a i ales în epoca de mare î n flori re a
c i vi li zaţiei d a c i ce, un puternic centru politic, m i l i tar, adm i nistrativ şi mai
:ales economic al acestei zone. O asemenea înflorire este documentată de
n u r:ccroasele u rm e materiale descoperite în cercetările noastre �.
Î n cele 1 B campa n i i de săpături efectuate la acest obiectiv, a fost
cercetată o s uprafaţă de 4 900 mp. din care 1 700 mp. pe acropole şi
2 200 mp în aşezarea deschisă, reprezentînd 27,7 6°/0 din su prafaţa acro
pold ';>i 80fo d i n cea a aşezării deschise 23•
-

-

Prezentul articol a fost prezentat l a Cluj in cadrul sesiunii "Continuitate
mult2.'l1 i lenară" 2 7-29 mai 1981.
1 R. !li E. Vulpe, Săpăturile de la Poiana, Dacia, I II-IV, 1927-1932, p . 25:!3 5 1 ; R . Vulpe ş i colab . .,Activitatea Şantierului arheologic Poiana Tecuci, 1950",
SCJV, I. 1951, p. 1 7 7-21 6 ; V. Căpitanu · şi V. Ursachi, O nouă cetăţuie dacică pe
Valea Siretului, Carpica, Il, 1 969, p. 93-130 ; idem, Descoperiri geto-dacice în
judeţul Bacău, Crisia, 1 972, p. 97-1 1 4 ; V. Ursachi, Cercetări arheologice efectuatr
ele Muzeul de Istorie din Roman, Carpica, I, 1 968, p. 1 71 - 1 84 : idem, Contribuţii

la problema asezărilor dacice de pe valea Siretului, Memoria Antiquitatis, I.
p. 1 05-l i 9 ; A. Niţu, M. Zamm;teanu, Sondajul în cetăţuia dacică de la Tiseşti,
J'.fateriale, VI, 1 959 , p. 375-382 ; N. Gosta r, Cetatea dacică de la Piatra Neamţ
Bît('(J Doamnei, Omagiu lui P. Constantinescu-Iaşi, Bucureşt i , 1965 ; idem, Cetăţllc
dacice elin Moldova şi cucerirea romană la nordul Dunării ele .Jos, Apulum, V,
fJ.
l T I - 1 49 ; idcm, Cetăţi dacice din Afoldova, Bucureşti, 1969 ; R. Vulpe, Lrs
(ouiile., ele CaZu, Dacia, VII-VIII, 1 9:!7-1 940 : A. Florescu, Aspecte ale civilzaţ iC'i
rJeto-riacice în zonf'lC' ele curbură alC' Carpaţilor Răsăriteni, ComunicarP Ia Coloc

1 969.

�

viul de tracologie, Baia Mare, 10-Ll mai 1 982 ; idem, la sesiunea ştiinţifică a
Comp](':xului Judeţean Muzeal Neamţ, martie 1 983 ; N. Gostar, .'·)ăpăturile .�i son
(/ajdc ele la Şenclreni-Barboşi, Matel"iale, VIII, p. 505-51 1 .
2 V. Ursachi, op. cit., Carpica, I , 1 968 : idem, op. cit., Memoria Antiquitatis, l,
1 !"169.
:!a Datele cuprinse în articolul de faţă se opresc la rezultatele obţi nute pînă
:in r:m1pania din anul 1 9i7 inclusiv. Ceramica dacică p ictată descoperită ulterior
nu modifică concluziile de faţă.
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Este bine cunoscut faptul că alături de alte două mari aşezări cb ..:icc
de tip "dava" din Moldova - Poiana şi Răcătă u - cea de la Brad �' dat
o mare cantitate de material arheologic pentru cercetare, din care ·--�·ra
m ica ocupă primul loc, fiind prezente aproape toate tipurill' dl' \'dSe
cunoscute în civili zaţia dacică.
Prezentă în aproape toate aşezările dacice m ai i m por tan t e , ccr'� ''!lica
dacică pi ct ată nu s-a bucurat, pînă în prezent, de u n studiu am[mu :lţit,
î n care să fie analizate toate aspectele leg a te de forme, decor, tcl: :1 ică,
datorită fa p tul ui că în mare majoritate a ceste materiale nu sînt publ : ·: ate
exhaustiv din nici una din aceste aşezări, cu excepţia, poate-, a celei
d e la Piatra Craivei ::_
CPle cîteva studii asupra acestui tip de ceramică nu au cuprin'-' ci ecî1·
aspecte legate de importurile elenistice sau rom ane , ce ra m i ca aşa zisă
"de curte" cu motive vegetale, geom etri ce şi zoomorfe, sau simple :Jn•
zentări de obiecte ce fac parte din această categorie "· Cel mai <t:n plu
�i mai complet studiu asupra ceramicii dacice pistate, mai ales PL' :1tru
cea descoperită în Transilvania, s-a făcut într-un studiu publi c �\ t î n
Dacia precum ş i î n lucrarea Ceramica daca- getică, c u privire specială
la Transilvania, care aparţin lui I. H. Crişan.
Tipul de ceramică dacică pictată prezentă în a ş cză rile dacice, cu
excepţia celei din Munţii Orăştiei, este cea cu pictură geom etri că ş i foarte
rara m ot i v e vegetale, iar formele vaselor sînt locale sau im itaţii după
cele elenistice ori romane. D i n punct _ ,de vedere tehnic, vasele eraL: lu
cr ate la roată, arse la roşu-gălbui, unele acoperite cu o angobă găibu i
rozie, peste care se picta cu alb sau nuanţe diferite de roşu pinet la
maroniu. Nu lipsesc nici vasele lucrate cu mîna, cărămizii, pictat-2 cu
benzi maronii sau albe precum şi vase lucrate la roată, cenuşii, pictate
cu benzi roşii sau albe. Acestea sînt foarte rare (P l . I ; II) .
Ceramica dacică pictată desco peri tă la Brad este, în general, frag
mentară şi cuprinde o gamă variată de forme, pe care le reprezi n t ă î n
m dinea numărului de piese identificate pe baza fragmcntc>lor cerc1:-:1icP
ca re aparţin unui a n u mit tip de vas 5.
Recipientul cel mai frecvent în ceramica pictată este cana, de fac
tu ră locală, care c upri nde înt n• aga gamă a căn i l or dacice caracteri'>tice
perioa dei sec. I . î . e .n . - sec. I e . n . Majoritatea acestora au buza eYazdtă.
corpul bombat, fundul inelar şi toarta uşor supraînălţată (Pl . I l l- VI :
VII/3, 6, 7). Nu li psesc nici aşa numitele "cam de lux", care sînt p i ctate
pe corp cu benzi orizontale de culoare mşie - maronie (Pl. v; .:. , 5 ) .
3· I. Berciu, V. Moga, Ce ra mi ca pictată di n cetatea dacică de la Piatra Crc.:iuei,
,-!pulum, XII, 1979, p. 70-75.
4 I. H. Crişan, M it aeomctrischC'n Mustern bcmalte clakische Kcm l l l i'-: au ,
Siebenburgen, Dacia, N . S, X, 1966, p. 329-338 ; idem, Ziridava, Arad, 1 9 -cl, P 112 ; M. Dă1·ăbanţ, Cerami ca dacică pi ctată cu motive vegetale, geometl'ic�' ) i zoo
morfe, Acta Musei Napocensis, XVI, 1979, p . 5 1 9-544 ; Gh. Trohan i , Cc :·:unica
geto-dacică pictată în aşezăl'ile din Muntenia, Comunicare la sesiunea "Cc>rc e��m·a

istorică - peTmanenţă a vieţii sociale", Piatra Neamţ, 198 1 .
5 Apartenenţa unui fragment l a u n vas s-a făcut p e baza unor anumite iJ.:ÎI"t!
ale vaselor, de regulă buza, pentru a se evita greşelile referitoare la numărul !o!".
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---- , c:nă este preferată pentru pictură. zona 2îtului si a buzei. mai ou tin
: :L rt t ' <î inferioară, Care uneori nU are decît un cerc pictat deasupra i ne
·
- _;; , ; i de fund. Torţile sînt uneori acoperite în î ntregime cu vopsea ro�ie
- " L c1 c:·orate cu benzi simple orizontale sau în zig-zag.
:\Iotivul decorativ este compus din benzi înguste sau late orizontale,
-,_.. �-.z i orizontale şi triunghiulare ha�urate cu linii oblice, benz i late ori
z . l� t a l c unite cu altele oblice sau verticale dispuse din loc în loc, benzi
:· ( - < 1 altcrnînd cu altele albe sau gălbui orizontale, linii orizontale albe
pc < tlrpul roşu etc. Decorul de pe unele căn i este asemănător cu cd de
r e i m itaţiile de kantharos (Pl. XVI-XIX).
I n aşezarea de la Brad s-au descoperit 382 de căni, cuprinzînd atît
Jor'1wle mici cît şi cele mijlocii sau mari. Repartizate pe zone şi com
pk:xc situaţia este următoarea : 272 căn i pe acropole şi 1 1 0 în aşezarea
ciL·sch isă, dintre acestea 300 au fost descoperite î n strat, 2 în locuinţe
d e �uprafaţă, 17 în locuinţe adîncite, 28 în gropi şi 35 în şanţul de apă
wr-c. Pe adîncimi, cele mai multe sînt în nivelul de suprafaţă - de la
1 exemplar între adîncimea de 1 ,90-2, 1 0 m la 38 între 0,20-0,50 m pe
arropole şi de la 5 exemplare între 0,90- 1 , 1 5 m Ia 38 între 0-0,40 m
In <Jsez area deschisă (Tabel 1).
Pe locul secund în ceea ce priveşte numărul pieselor din ceramică
d n c i eă pictată, în aşezarea de la Brad, s e situează fructieraL Este rcci
pi en t u l cu cea mai bogată gamă de motive decorative, fiind, de obicei,
pict:ată atit în interior cît şi în exterior (Pl. VIII-XII). In funcţie de
marginea lor, care este zona preferată pentru pictură, deosebim patru
ii puri de fructiere dacice pictate :
I
Fructiere cu buza adusă spre i nterior şi apoi evazată. cu m a r
ginea curbată şi adusă în jos (Pl. VIII / 1 , 3, 4).
II - Fructiere cu marginea adusă spre i nterior şi apoi evazată
d rept, marginea exterioară adusă în jos (Pl. IX, X).
III - Fructiet"e cu marginea evazată spre exterior, drept, puţin
îngroşată spre partea exterioară (Pl. XI).
IV - Fructiere cu marginea evazată oblic spre exterior apoi dreaptă
-

(Pl. X:II / 1 1 , 1 3 , 1 5).
Fiecare din aceste patru tipuri are cîte o caracteristică privind mo
tiYi stica. Astfel, pentru tipul 1 este caract2ristic motivul de benzi pa
rah·le pe buză, cîte una sau mai multe, uneori unele subţiri alternînd
c u altele m ai late şi printre ele cîte o bandă ondulată ; pentru tipul II
i ) ( ' n z i roşii mai late alternînd cu altele gălbui, orizontale paralele ; un el e

pe marginea exterioară a buzei cîte două şănţuiri paralele, iar inte
riorul cupei este de obicei pictat î n întregime cu roşu ; pentru tipul I U
este caracteristic decoru l din două benzi roşii late, paralele, orizontale,
unite din loc în loc de cîte o bară sau mai multe verticale sau obl ice
d <.' ;,ceea'�i culoare, iar între ele puncte m ari sau bare oblice în am bcle
Sl'n suri (în căpriori), cu i nteriorul cupei, de obicei, complet roşu, iar pen
tru t i pu l IV este caracteristic decorul din benzi orizontale sau lin i i î n
; i g-zag p e partc•a teşită, executat cu culoare albă pc fondul gălbui al
\· as ului.
;,: �1
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I nteriorul cupei fructierelor este pictat într-o singură culoare sau
cu diverse motive de benzi şi linii roşi i spre maroniu ca : cercuJ-i c o n
centrice simple, cercuri concentrice unite prin cîte două linii oblice î n
<t mbele sensuri, iar fundul cupei c u raze sau cruci înscrise în cerc. La
exterior multe din fructiere au ca decor benzi orizontale paralele.
Piciorul fructierelor este, în general, mijlociu, profilat, decorat, de
obicei, cu benzi orizontale simple, uneori intercalate cu l ini i onduL.J.tP.
Piciorul la fructiera care foloseste
banda lată este decorat si el cu benzi
.
late de aceeaşi culoare (Pl. XII/ 1 -10, 1 2, 1 4).
Pînă în prezen t s-au descoperit 357 fruetiere dil). care 282 pe acro
polc �i 75 în a ş e z a rea deschisă. Ca şi în situaţia cănilor, abundenţa mai
m a r e se constată în straturile superioare atît pe acropolc c ît şi in aşe
z<:rca deschisă, de la 1 exemplar între 1 , 90-2,1 0 m la 40 între 0,20-0,50
!11 pe ucropole şi de Ia 3 intre 0,90- 1 , 1 5 m l a 20 între 0-0,40 m în aşe
z <m · e � deschisă (Tabel 1).
Un alt tip de vas, foarte frecvent în aşezările dacice îi reprezintă
i m i taţia dup;l vasul kantharos. Deosebim două grupe mari ele imitaţii
după acest tip de vas şi anume : a) cu picior şi b) cu funduJ inelar.
'i.7asl'le d i n prima grupă sînt cele mai apropiate de originale, avind, în
gt>ne ra l , torţile cu placă sau în unghi , bine executate. După com·p oziţia
p a s t c i sînt lr >c:alc>. Decorul l a această grupă de vase este compus, in ge
m' rct! , din t ri u ng h i u r i pl i ne, l i n i i oblice p(� corp, benzi orizontale m :1i
l ; ttc unite pri n l i n i i oblice în ambele direcţii (în căpriori), torţile pictah'
î n î n tregime sau cu ciungi oblice din loc în loc (Pl. XIII/2-6, XIV / 1 ,
� � V / '.2. , 6, 7).
A doua grupă, cele mai numeroase, au corpul drept, m ijlocul rotu n j i t
către fundul terminat într-un inel, buza dreaptă, u�or cv a za tă sau îngro
�ată, cu nervuri orizontale în relief. Torţile în ban dă SLlU cilindr: cc',
i n elare (Pl. XIII / 1 , XIV /2-9, XV / 1 , 3-5).
1\Iotivelc d e c o r a ti v e sînt foarte variate', dispuse, ·mai ales, pe p c 
retele drept al vasului, fi i n d obţinute d i n m u l t i p l e combinaţ i i de linii
ori zontale, verticale, oblice', ondulate, î n g h i rlan de, î n reţea, 1riunghiuri
haşurate sau pline, l i nii oblice, decor de pu n cte ş i l i n i i o r i zontct l e . Torţile
vopsite în întregime suu folosindu-se acelea�i motive ca pc corpul vasului.
Partea inferioară a v a s u l ui este de obicei n c d e co ra tă sau dt>corată cu cîte
una, sau două benzi orizontale (Pl. XVI-XXVI).
Şi acest tip de vas este destul de frt>cven t î n descoperi rile de l a
Brad, însumînd 1 84 de exemplare, din care 1 32 pe � c ro,pole şi 52 in
aşezarea deschisă. Se păstrează cam aceeaşi proporţie ca l a fructiere,
frecvenţa mai mare fiind în straturile superioare, dar prezent în primele
faze ale nivelului din sec. I î.e.n. (Tabel I).
Capace. Maj ori tatea capacelor au forma unor vîrfuri de con , m:li
mult sau mai puţin aplatisate. Cele mai multe au cîte lLI p rag pentru
unirea cu vasul pe care îl acoperă. Sînt prevăzute cu butoane de prindere
de d i ferite forme şi mărimi. Decorate numai pe partea e x te ri o ară şi
pe buton, motivistica este de asemenea, variată, ca rezu l tat al combina·

'
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. de benzi orizontale late sau înguste, simple ; benzi o ndulate, bare
ale şi oblice, care formează ferestruici umplute cu culoare alb
ie, ramuri de brad în poziţie verticală:. Unele capace sînt pictate
corpul cu roşu. Butoanele de prindere sînt decorate pe disc cu
· ' ri concentrice, X înscris î n cerc, cercuri concentrice adîncite sau
· ri simple (Pl. V I I / 1 , 2 , 4 , 5 ; X X VI I , X X VI I I)
.Jin cele 74 exemplare descoperite, 5 1 provi n de pe acropole , iar
in aşezarea desch isă. Deşi numărul lor este mult mai mare î n
durile su perioare, ele apar pe acropole doar d e la adinci m e a de
pe cînd î n aşezarea desch isă situaţia se menţine aceeaş i , adică î n
p:'ld cu n ivelul de jos (Tabel I ) .
Străchinile s î n t prezente în aşezarea d e la Brad sub d o u ă forme
ori::cipale a) cu picior şi b) cu fundul i nelar. Din punct de vedere nu
..,.., c -ric predomină a doua categorie. Ca şi la celelalte recipiente, motivele
_ff'"lrative se bazează pe combinaţiile de benzi şi l i n i i orizontale, ver
c'"'lc, obli ce, î n zig-zag. Pentru decor se foloseşte mai mult buza vasu lui
.: i:1teriorul . Multe din străchini sînt pictate complet î n interiorul cupei
u cul oa re roşie sau maronie (Pl. X X IV, X X X , X X X I ) .
Păstrînd proporţi a ca şi la celelalte vase descrise, menţionăm apa
ri:i a lor din cele mai vechi faze ale nivelulu i d i n sec. I î.e.n., cu excepţia
a . ezării
deschise unde, proba b i l cu totul întîmplător, nu a pare nici
un exemplar la adîncim ea de 0,90- 1 , 1 5 m. Din cele 5 2 exem plare 38
-au descoperit pe acropole, iar 1 4 în aşezarea deschisă (Tabelul nr. 1 ) .
U n alt t i p d e recipient, foarte frecvent în aşezările dacice, î l consti
tuie vasul cu cm·pul bom bat, fundul inelar, buza adusă spre interior,
îngroşată şi profilată sau teşită oblic, care sînţ decorate, m ai ales, cu
benzi orizontale late precum şi cu diverse combi naţii de benzi, linii,
triunghiu ri etc. (Pl. X X X I I-X XXVII). Atît pe acropole cît şi în a�e
zarea deschisă ele apar ceva mai tîrzi u decît celelalte vase, numărul
lor fiind mai mare î n straturile de suprafaţă. Astfel, el i n cele 2 3 de vase
de acest tip descoperite pe acropole doar unul aparţine n i velului 1 ,30-2, 1 0 m , iar în aşezarea deschisă d i n cele 1 0 exemplare doar un u l
este la adîncimea de O, 70-0,90 m .
PlatouTi, decorate p e partea exterioară c u benzi paralele orizontale,
nu prea late. Unele sînt pi<;tate în î ntregime cu aceeaşi culoare. Numărul
lor este mai mare pe acropole - 10 ş i destul de puţi ne în aşazarea
deschisă - 2 (Pl. X X X VI I I / 9 , 1 1 ; X L / 2 ) .
Vase ti p urnă, c u buza evazată, gîtul decorat cu caneluri adînci, de
diverse mărimi, pictate mai ales pe gît şi buză, dar şi pe corp, cu benzi
roşii sau alb-gălbui, unele înguste altele late. Asemenea vase au fostJ
d escoperite n u mai pe acropole - 1 1 , în straturile superioare, precum
.i în locuinţe sau gropi (Pl. X X X I X ) .
Vase c u tub, avînd buza adusă spre i n terior, cu torţile î n bandă sau
-cu trei cilindri, care unesc, pe diametru . . margin ile vasului, au ca decor,
pe corp, benzi orizontale, paralele, unele unite din loc în loc de bare
verticale, toarta şi tubul decorate cu linii simple sau ondulate {Pl. X L / 3 ,
_

.

_ .

__ =

.

�
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6-B, XLI, XLII). Din cele 9 exemplare 8 au fost descoperite PL' acn ·�D!c
�i unul î n aşezarea deschisă. Pe acropole ele apar între adînci m i],; dc0,50- 1 ,50 m (Tabel 1). Din această categoric de vase se remarc{, un
fragment care are o protomă de berbec, d ispusă î n zona de u n i r , • a t•. r·ţ i i
cu buza vasului. Este, deocamdată, unicat între descoperirile de cc>ra:1·: i că
d a c i că pictată.
Farfurii
6 exemplare, d i n care 3 pe acropole �i 3 în aşcZ'-lrca
deschisă, clecorate în i nterior şi în exterior cu benzi orizontale conccn
l r i cv (Pl. XXX\':11/ 1-B, 1 0).
Strecurători, cu buza evazată, 5 exemplare descoperite pe acropole.
decorate numai la exterior cu benzi orizontale pc corp (Pl. XL/9, lO ;
:\ L l l i).
Cupc cu picior - 5 exemplare d i n care 3 în aşezarea deschisă.
\ ' u sc ele cult, de formă dreptunghiulară, cu protomă şi cioc de scur
gcn·. clccorate cu benzi înguste oblice şi verticale, triunghiuri pline.
utwL• alungite. Din cele 5 exemplare descoperite 3 provin din aşez;Jrca
d e-schisă (Pl. XLIII, XLV / 2). Asemenea tip de vas, din categori a eera
m icii lucrate la roată, nu s-a descoperit decît în aşezarea de Ia Răcătău
şi B r·;:,d. "Cn c>xemplar de Ia Răcătău a putut fi restaurat. Nu este exclus
r a yusc de acest tip să fie prezente şi în alte aşezări dacice, dar, deocJ m
dată. nu a fost semnalat nicăieri .
F ase cu pereţi drepţi, de tip căzănel, buza îngroşată, pc corp ancore
apl icate �i deco r pictat din benzi ori zontale> simple, alternînd cu be nzi
ondul ate. S-au dc>scoperit 5 exemplare pe acropolt> (Pl. XLV;3, 4).
Vase kernos, 3 exem_>lare din care 2 pc acropole, decorate' cu b t.> n z i
o ri zo n t a le (Pl. XL/ 1 , 4 , 5).
Ulcioare, 2 pe acropole, decorate cu benzi simple orizon tale> la baza
gîtului şi pe corp (Pl. XL/ 1 3 , 1 4 ; XLV/ 1 ) .
Ronclele, 2 bucăţi în aşezarea deschisă, făcute elin fragmente de \",lSC'
cu pi ctură (Pl. XL/ 1 1 , 1 2).
'/ ww e l i guru l a rgă, corpul bombat - 1 exemplar pc «cropole, avînd
c e < ( : cor lwn z i late o rizon t ale.
Fa.< e cu corpul bombat - 1 exem plar în a�c>zarca deschis}, cu dcccw
d i n lwnzi orizontak late.
Baluri si m pl.:
1 exc>mplar pe acropole, decorat cu benzi orizontale.
Din cele prpzentate putem deduce că în aşezarea de la Brad a
existat o producţie de ceramică dacică pi ctată destul ele abundentă,
folosită el e marea maj oritate a populaţiei acestei aşezări. Numărul mai
mic ce Y <::se în a'iczurea deschisă este expl icabi l n u prin folosi rea în mai
m i că m fis u ră a acc>stui p rodus de către locuitorii de aici ci prin intensi
bltca de locui re, m arcată de grosimea stratului de cultură din ac eastă
perioadă, care este la jumătatea celui de pe acropole.
F<}ră a i ntra în probleme de cronologie, considerînd că marea ma
joritate a lucrărilor de pînă acum au elucidat în bună măsură problema
d atării acestui tip de ceram ică, este necesar să menţionăm că ceram ica
dacică pictată apare încă de la începutul sec. 1 î.e.n. sub influenţa eera
micii elenistice şi romane demonstrată atît de formele de vase carac-

-
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:-- :-; - t i u• acestei peri oade cît, mai al es, d e prezc•nţa ei î n primele faze
nin•lului d i n sec_ I î . c . n _ d e la I3 r a d 1 ; . Cu toate acQstca, u r m ă ri n d , pe
: rc pole. fr e c v en ţa unor ti puri de vasP dacice pictate la ad încimi cl ifc•r i tv,
p u t e m da s ca m a c:c n i velul prod u cţiei acestor bunuri î n a n u m i te•
;:·-·r;oaclc•. A stft•l, î n c e pî n d d e jos în sus, meri tă subl i n iată apari ţ i i ! !)�·i
- p i u r n·C'i p i cnt!' de> acest fel î n c ă d e la adîn' i mea de l , �J0-2, 1 0 m . deci
:j i :1 cel d t • a l treilea n i vel d a ci c d e• l a B ra d . A ces te a a pa rţ i n el e-s i g u r
::: r i nw b r L:1ze a l e acestui n ivel, i ncl icî ndu-ne � i fo r nw l c d 1 ! v a s e care <IP<'T
pe n t r u pr i m a d a tă �i anume : f r uc t i c r a , c a n a , s trac h i n a , kanth aros u l � i
:arfu ri a . ?\/ u măru l p ieselor, mic l a început, < ontinu[t s ă crească, atingînd
{ i fra cc" a mai m a re către adîncimile - 0,70-1 , 1 0 m, deci prima j u m ;lbte
a se2. I e . n . , pentru ca după aceasta n u m ărul exem plarelor u n o r t i puri
'>:1 s e menţ i n {l , î n t i m p ce a l e altora să s c ad ă . Printre cele ca re se menţ i n ,
-.înt. î n genera], tot form ele locale � i anume : fru c tiera � i cana. ,\lte
două tipuri de v ase dacice pic ta t e - vase cu gura s pre i n terior �i strT
curători - apar de la adîncimea de 1 ,5 0 - 1 , 7 0 m, deci la j u m ă bt c• a
s c. l i . c• . n . �i c u n os c o evoluţie a p ro pi ată de• a celora l t :-! descrise anterior.
după cum \ as u l cu tub sau capacul, care apar d e la adîncinw<� d e•
- 1 ,3 0- 1 ,50 m devin el i n ce în ce mai n ume ro a s e către j u m ă tate<� � c e _
1 e.n. Cele m a i m ul te ti puri ele vase dacice pictatl' s-au dc•scope1' i t în
ul t i m i l e fazf' ale s e �. Ie . n . , dar n u m ă r u l cxemplardor este m<ti m i c,
ct at(\)rat, poaL', �i î m p ră� t i e ri i lui de c ă tre c i m i tirul medieval sau co ; 1 :, t ru · 
ţi i le moderne care au afectat ulti m i l c niveluri dacice. Pil'sc destul el<'
numeroase s-au descoperit �i î n locui nţe sau gro pi , a căror d a ta r e r:c·
indică aceea)i s i tuaţ i e stabi lită pen t ru ce l e din strat, res pe ct i v Se' ::' . I
i . e . n . - se ·'. IP.n. Cu c•xcepţia a p a t ru t i p u r i : p l at ouri, farfuri i , strecu 
rători , vase cu gura largă, toate celelalte se găsesc �i în lo cu i n ţe �i mai
a les î r. gro pi .
1n t �eza re a deschi să situa ţ i a csk asemănătoare. Fap tu l că princi
palele t i puri de vase cunosc aici o m ă ri re a num ă r u l u i de c•xem pla r;' î:l
ultimul n i v e l , constitu ie o i n d i c aţ ie elocventă p r i vit o are l a situaţia dt' pe
a c r op o l e unde, a�a cum notam, cimitirul medieval şi construcţiile
moderne au î m p r ă şt i a t o parte din m aterialul a rh eo log i c existen t .
Trebuie să remarcăm d e asemenea, faptul, că î n aşezarea d e sch i s ă li ps e s c
u nele tipuri de v as e cum ar fi : s t r ec u ră tor i , ul c i oa r e , vase urn ă , vase cu
gura largă de tip căzănel, vase cu pereţii d re pţ i , b aluri , chernos
situaţie care poate fi expli cată, m a i ales, prin s uprafaţa î ncă m ică cc'r
cet ată din uceastă zonă şi mai pu ţi n prin faptul că e le n u a u fost folosite
de pop u l aţ i a care locuia aici.
Se cuvine să m e n ţ io n ăm , de asemenea, faptul că vasele p i c t at e cu
ben z i late cuprind o bună parte din formele au to h t o n e şi în c o n se ci n ţă
nu se mai poate vorbi d e o grupă aparte, care ar proveni din i mport,
d u pă cum prezenţa elementelor decorative cu vopsea albă l a mu lte d i n
_ _ :-

·

'

•

,

,

-

6 I n acest sens a se vedea datarea diferită a ceramicii dacice pi ctate cf. I . H.
Ceramica daco-getidi, Bucureşti , 1969, p. 197-202 ; M. Dărăhanţ, op. cit ..
p. 523 ; D. Be'fciU, Buridava dacică, Bucureşti, 1 9 8 1 , p. 1 5 1 .
Crişan,
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vase l e

t i p 7.

d es co pc r itv

la

Braei c o n st i t ui e o clcl\·adă a a u t o h ton i e i � i acestui

!n concluzie, c o ns e m n ă m fa p tul că aces t tip de ce ra m i că , cea ma i
a nw�LTilor olari da c i , existentă î n a pr oa pe toate marile.
a�ezări dacice es te legată de dezvoltarea m eş tcşug urll o r �i de putcrnicele
i nfluc• n ţ c exercitc;tl> de• c cram i c a c ! e n i s ti că , p re z e n t ă pe a c e s t e meleaguri
c·a urm are a s ch i m b u ri l o r comerciale �'. Pro d u ce re a ei de către localnici
era i m pus[! n u n u m a i de dc•z\ · oltarea me�tc�uguri l o r, în s pec i a l al olă
r i t u l u i , ci �i de f a p t ul c ă p r o d u se l e g n• cc .-:; t i erau pn•a scu m pe �i des t u l
î n a l t ă n' cd i z a re

de

rare.
Dacă u p a riţi a <!Ccstui tip de• ce ra mică e ste W?Or el e l ă m u rit , mai grc•u
ni se p a re a expl i c a fe n o m e n ul abandonări i ei, ce n u poate f i l egat d e
('Venimcntcle de la 1 05-1 06 ci de uni i fa ct o ri ec o n om i c i , care nu au mai
dat pos i b i l itatea m t>) t e r i l o r olari da ci să mai prod ucă asemenea cera m ică
cu toate calităţile ei ! l . Este b i n " cunoscut f a pt u l că po p u l a ţia dacică a
co n t i n u a t să pro d u că o cera m i că fină şi după cuc erirea romană, continuînd
multe elin fo rm el e cunoscute a n terior. P ri n tre t i p u rile şi formele de ce
ramică care nu m a i a p ar d up[t această dati'1 , se numără şi cera m i ca
dacid1 pic ta tă . Printre cau z e le' care au putut determ ina dis p a ri ţi a acestui
produs ceramic nu lipsit d e intc>res ar fi şi acela că elementul pr i n ci pal în
confecţ ionarea ci - v o pscaua - n u c on st i t u i a u n p rod us local. In consl'
c i nţ [t ca a pu tu t fi co n fecţi o n a t ă d oar atîta '. rc m e cît m a tc>r i a primă
pent ru d(•co r, respC'cti\· coloran ţ i i , putea s[t fie p ro curată pc ca l e co
m e rc i al ă, din zonf'IC' cu care l'X i s t a u relaţi i de sch imb. Cum ;•cestea au
fost per tu r bat e ele c n•n i m c n tel e am i ntit�', care au p rov o : a t m u lte alte
s ch im băr i în c u ltu ra materială şi s pi ri tuală ul ter i o a ră , este firesc sâ con
siderăm d i s pa ri ţi a a ces t u i tip de ce ra m i că , ca un fenomen leg a t de noile
r apo rtu r i i m p us f' d ( • cuceritori, n u numai î n zonele ocupate ci şi în cel e
d i n afara graniţelor I m peri u l u i .
Numai a� a ne p ut e m explica faptul că deşi p o pul aţ i a car p ică, dacă
ne refPri m doar la p op ula ţi a dacică din această zonă, ca re a conti nu a t
să produ c{\ o ce ram ică f i nă , din care nu lipsea cea arsă la roşu (oxidantă)
acoperită c u u n s l i p ele c ul o a re roşie - cărămizie, nu produceau şi cera
mică pictată sau n u im i tau formele greceşti - mai ales kantharosul atît de frl'cvent in p<' r i oad a untcrioară. După cum pr i nc i p alele forme f1 u c t i e ra , cana, st rac h i n a , v asul urnă etc. exi s ten te mai înainte în număr
mare în re per to ri u l ceramic ii dacice pi cta te , nu mai sînt acum pro dus e
de m e � te ri i olari ai acestei pe ri oa d e. Formele amintite, cu mici trans
formări, continuă să apară frecvent în ceramica fină cenuşie. Ca a ta re
nu tehnica prod uc(• r i i l'i const i tui a elementul care stă Ia baza d ispa riţ i l' i
ceram i c i i pict ate , ci materia pri m ă , care lipseşte, fiind un produs importat
r



·

7 I . H. Crişan, op. cit., Bucureşti, 1969, p. 1 9 7.
Ceramică dacică pictată s-a descoperit in multe din aşezările cercetate pina
in prezent şi sint consemnate in l ucrările enumerate la autorii citaţi mai sus.
9 ln acest sens am putea aminti faptul că unele aşezări care incep in SPC. I
e.n. şi continuă şi in următorul, nu au ceramică p ictată. Printre acestea amintim
aşezarea de l a Dumbrava-Iaşi, cercetată de S. Sanie şi c.ea de la Şura Mică săpată
de 1. Glodariu şi colaboratori de la Muzeele din Cluj-Napoca şi Sibiu.
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D AC I C A P i CTATA DE L :\ B K \ D

mc�tcri i olari a i acestei peri oade nu mai aveau

H a po rt a t

la s u p ra fatH cercetată, numărul pieselor d e ceramică dacică
d e s tu l ele' m a rL', pl�s te 1 1 50 exem plare, poate cel ma i mare
el i • ! a : · i <t c u l t u r i i daci c e, d acă ne referim la staţiunile cercetate pînă î n
p r! 'ZL' n t �i <1 că ro r rezultate a u fost publicate. Oricum , publicarea exhaus
t i \ ă a pieselor elin accast[t categorie ş i din celelalte a�ezări dacice, ne va
el ; ; ros i b i l i ta1.ca să m·cm o i magine mai clară asupra dt'Z\'oltă r i i mcştc'ŞU
gu l u ui oli:"t ri t u l u i la daci, după cum l imitele produceri i ei constituie �i un
ind i c i u c ronologic destul de i m portant, care marchează una elin cele mai
i m po rtante l'tape de dezvoltare a cultur i i şi civilizaţiei dacice.
Punînd în circulaţie şti inţifică această mi nunată realizare a meşte
ri l o r olari daci el i n aşezarea de la Brad , ne îndepl i nim o datorie de
cea mai mare' actuali tate, care poate servi cercetătorilor noştri în sin1 l• z ll' arh eologice ce se cer a fi real i zate.
p i ct a t ă l'stc

L A CERAMIQUiE DACIQUE PEINTE DE LA CITE DE BRAD,

COJI;I.

DE NEGRI, DEP. DE BACAU

R e s um e
L'auteur presente la ccramique dacique peinte d e l a cite d e Brad, decouverte
dans les seize cnmpagnes de fouilles effectuees j usqu'en 1977. A ,PaTtir des types
de ,·a ises fnits dans cl:'ttP technique, decouvertes dans des contextes stmtigraphi
quf's d i ffcren tes, on a realise une presentation statistique, en se determinant quel
' t ues dements de chl'onologie pour certaines formes de vases.
On constate qUP dans l'etablissement de Brad il y avait une production assez
�l'a n d e de cette c c ram i q ue qui constitue la plus haute realisation des potiers da
.: <'s . CPttf' pi'Oduction Pst caracteristique pour la periode du I s.av.n.e - I. s. de n .e .
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Plan�a I, Vase lucrate la mînă cu pi ctud1
Pl. I . Vases faits a la m a i n a\'!'C pPi n ture
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Plan')a I I I . C<� n <'t dacic:t p i dai<-t
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�Planşa V. C ă n i dacice pictate
Pl. V. Brocs daciqucs pPi nts
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Plan�a VI.

C ă n i dacice p i ctate

Pl. VI. Brocs d a c i q u<'s p<'i•nts
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Plan<;; a VIII. Fructicre dacict' p i ctatr
Pl. V I I I . VasPs <1 fruits daci qul's pei nts
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Plan'ia I X . Fructi c•re dac:i ct> pictate
Pl. IX. Vasc's a fru i ts daciques peints
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Plan�a X.

F nu: t i <•rc d u c icP p i ctate
el fru i ts dal'i qucs pci nts

Pl . X. Vascs
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Planşa XL

Fructiere dacice pictate
fruits daciques peints

Pl. XI. VasPs a
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Planşa XIII. Vase tip kantharos dacice pictate
V,ases daciques peints de type kantharos

Pl. XIII.
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Planşa XIV. Vase tip kantharos dacice pictate

Pl. XIV. Vases daciques peints de type kantharos
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Planşa XV. Vase tip kantharos dacice pictate
Pl. XV. Vases daciques peints de type kantharos
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Planşa XVI. Vase tip kantharos dacice pictate
Pl. XVI. Vases daciques peints de type kantharos
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Planşa XVII . Vasf' tip kantharos dacice pictate
Pl. XVII. Vases daciques peints de type kantharos
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Planşa XVIH. Vase tip kantharos dacice pictate
Pl. XVUT. Vuses daciques peints de type kantharos
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Planşa XIX. Vase tip kantharos dacice pictate

Pl. XIX Vases daciques peints de type kantharos
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Plan�a XX. Vase tip kantharos dacice pictate
Pl. X X . V,a5es daciques peints de type kantharos
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Planşa XXI. Vase tip kantharos dacice pictate
Pl. XXr. Vases daciques peints de type kantharos
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Planşa XXII. Vase tip kantharos dacice pictate
Pl. XXII. Vases daciqucs pcints de type kantharos
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Planşa XXIII. Vase tip kantharos dacice pictate
Pl. XXHI. Vases daciques peints de type kantharos
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Planşa XXIV. Vase tip kantharos dacice pictate
XXIV. Vases daciques peints de type kantharos

Pl.
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XXV. Vase
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Vases daciques peints de type kantharos
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Plan!Şa XXVI. Vase tip kantharos dacice pictate

Pl. XXVI. Vases daciques peints de type kantharos
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Planşa XXVII. Capace dacice pictate
Pl. XXVII. Couvercles daciques peints
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Planşa XXVIII. Capace dacice pictate
Pl. XXVI II. Couvercles daciques peints

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

(

Planşa

XXiiX. Străchini dacice pictate
Ecuelles daciques peintes

Pl. XXIX.
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Planşa XXX. Străchini dacice pictate
Pl. XXX. il1:cuelles daciques peintes
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Planşa XXXI. Străchini dacice pictate
Pl. XXXI. Ecuelles daciques peintes
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Planşa
XXXI I .

Vase dacice pictate cu gura spre interior
Vases daciques peints avec le bord vers l'interieur

XXXII.
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Planşa XXX I I I . Vase dacice pictate

cu

gura spre

Pl. XXXII I . Vases daciques peints avec le bord vers
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Planşa XXXIV. Vase dacice pictate cu gura spre interior
Pl. XXXIV. Vases daciques peints avec le bord vers l'interieur
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Planşa XXXV. Vase dacice pictate cu gura spre interior
XXXV. Vases daciques peints avec le bord vers I'intcrieut·
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Planşa XXXVI. Vase dacice pictate cu gura spre interior
XXXVI. Vases daciques peints avec le bord vers l'interieur
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Planşa XXXVII. Vase dacice pictate cu gura spre interior
Pl. XXXV'I I. Vases daciques peints avec le bord vers l'interieur
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Plan!ia XXXIX. Vase urnă dacice pictate
Pl. XXXIX. Vases-urnes daciques peints
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Planşa
Pl.

XL. Ceramică dacică pictat[t
XL. Ceramique d a c i que pPinte
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Planşa XLI. Vase cu tub dacice pictate
Pl. XLI. Vases daciques peints avec tube d'ecoulement
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Planşa XLII. Vase cu tub dacice pictate
Pl. XLII. Vases daciques peints avec tube d'ecoulement
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!Planşa XLIII. Strecurătoare dacică pictată
Pl. XLIII. Passoire dacique peinte
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Planşa XLIV. Vase de cult dacice pictate
Pl. XLIV. Vases daciques de culte peints

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

1 . 2.

3

Planşa XL V. Ceram ică dacică pictată
Pl. XL V. Ceramique dacique peinte
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AŞEZAREA CARPICA DE LA HOMICENI, JUD. NEAMŢ
de

ELENA PETRJŞOR

Cercetările arheologice efectuate pe terenurile fermei agricole din
c;atul Homiceni, corn. Bîrgăoani, au fost determinate de apariţia întîm
plătoare, la punctul "Bendeasca", a unui mic tezaur monetar 1 format din
38 denari imperiali romani de sec. I-II e.n. (cu prima monedă de la
Galba - 68-69 e.n. şi ultima de la Hadrianus
1 3 8 e.n.) 2.
Deplasarea noastră la faţa locului a constatat existenţa pe suprafaţa
i.'.răturii proaspete a numeroase fragmente ceramice şi de chirpic, care
dovedeau existenţa în acel loc a unei aşezări carpice, peste care s-a su
prapus o alta de secolele V-VI e.n.
Investigaţiile arheologice întreprinse în anii următori au confirmat
existenţa în acel loc a unei intense locuiri daco - carpice, în al cărui
strat de cultură a fost descoperit (în anul 1 98 6) un al doilea tezaur mo
netar 3. Acesta numără 666 denari imperiali romani, ce se desfăşoară
pe perioada anilor 54 e.n. (Nero) - 1 4 1 e.n. (Antoninus Pius).
In cadrul aşezării de la Homiceni, au fost decopertate locuinţe de
suprafaţă, vetre din afara acestora, gropi de provizii, s�ple şi cupto
rite, precum şi o serie de gropi de ritual.
Ceramica grosieră, lucrată de mînă, dintr-o pastă cu impurităţi şi
degresant de scoici pisate, este prezentă în proporţie de aproximativ
30 Ofo , fiind reprezentată cu preponderenţă de vase de tip borcan, deco
rate cu brîuri în relief, simple, alveolate sau crestate şi de ceşti, ambele
tipuri de o mai veche tradiţie geto-dacă.
Ceramica fină, lucrată la roată dintr-o pastă bine aleasă şi fră
mîntată, se află într-o proporţie de 55 o;0• De preferinţă sînt arse re
ductor. Vasele arse oxidant sînt abia în proporţie de 20 o;0 din totalul
acestei categorii cerarnice.
-

1 Tezaur descoperit de cooperatorul Dîncă Victor din satul Breaza, corn.
Bîrgăoani, cu ocazia recoltării cartofului.
2 Elena Petrişor, Tezaurul de la Homiceni, jud. Neamţ, comunicare susţinută
in cadrul sesiunii ştiinţifice organizată de Complexul Muzeal Judeţean Neamţ, in
anul 1 985.
3 Din colectivul de cercetare, in anul 1986, a făcut parte şi Elena Ciubotaru,
muzeograf la Complex ul Muzeal Judeţean Neamţ. Tezaurul de laj Homiceni II
este in curs de publicare.
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Sînt prezente la această specie ceram1ca, vase cu una sau două
torţi, căni , străchini, castroâne, strecurători , vase mari de provizii şi
miniaturale, tipuri frecvent întîlnite în mPdiul carpic ", cu analogiile
cele mai apropiate în cadrul descoperirilor de la Poiana-Dulceşti, Văleni
I3otpşti, Lutărie-Piatra-Neamţ.
Decorul cel mai frecvent întîlnit la acest tip CE'ramic este cE'l incizat,
cît � i cel realizat prin l6strui re.
Ceramica de import aflată în proporţiE' de 1 5 Ofo (ceea ce reprezintă
foarte mult pentru o aşezare situată lăturalnic marilor drumuri comE'r
ciale antice ") estE' bogat reprezentată printr-un număr remarcabil de
fragmentE' ceramice ce provi n în maj oritate de la cel mai răspîndit tip
de amforă în mediu carpic şi anume cel lucrat dintr-o pastă zgrumţu
roasă de culoare alb-gălbui sau roz-gălbui, cu buza îngroşată, gît lung
şi subţire şi cu fundul tronconic, scobit. Torţile prinse de gît şi umăr
sînt dE' tipul cu una_sau două şănţuiri longitudinale dispuse lateral, sau
cu canelură mediană. Ca tipologie se încadrează în tipul A1 varianta
tîrzie pentru secolele II-III e.n. după clasificarea făcută de Gh. B ichir fi.
(Fig. 1 1 ; 5/ 1 ; 6/1).
U!1cle fragmente provin de la amfore de dimensiun i mai mici, lu
crate dintr-o pastă fină, cu puţin nisip în compoziţie şi de culoare roz
spre cărămiziu, care după aceiaşi clasificare ar fi de tipul A 2 7.
Pe un gît de amforă de tip A1 se află pictate cu vopsea roşie-carmin
(la baza acestuia), pe două rînduri suprapuse, următoarele litere gre
ce�ti : K I C, într-un spaţiu de 20 X 1 0 mm (Fig. J l2, 5). Pe un alt
fragment, d intr-o pastă asemănătoare celei de mai înainte au fost scrise
literele N A într-un perimetru de 33 X 19 mm. Partea de deasupra lite
relor lipseşte (Fig. 1 /4). Pe al treilea, cu o culoare maron-roşcată se ob
servă că a fost trasată o literă sau un semn, din care se obs·ervă doar
partea de jos . Seamănă cu un 11 .întors : U de 8 X 9 mm. (Fig. 2/1). Pe
un mic fragment dintr-o amforă lucrată dintr-o pastă cu un conţinut
ri dicat de caolin şi mai puţin aspră se observă o parte dintr-o incripţie
trasată cu o vopsea maron-roşcată pe urmele un_or impresiuni de două
linii oblice paralele, urmate de un romb alungit. lmpreună, par a repre
zenta literele greceşti AA
terminate cu un semn t (Fig. l /3). Toată
inscripţia se întinde pe 29 X 9,6 mm.
Aceste "tituli picti" pot reprezenta v,a lori numerice cu referiri la
capacitatea conţinută, la ordinea în cadrul unei producţi i de asemenea
recipiente, dar şi prescurtările numelor producătorilor sau chiar ale
lichidelor ce urmau să le conţină : băuturi, uleiuri , coloranţi s. De altfel
multe fragmente sînt impregnate spre partea interioară cu un colorant
negru lucios, de parcă ar fi fost smolite înainte sau în timpul folosirii.
Acestea pot constitui şi depuneri ale colorantului ce 1-au conţinut, sau
urmPle lăsate de unele produse după arderea lor.
4 Gheurghe

Bichir, Cultura carpică, Bucureşti , Editura Acadf;lmiei R.S.R.,

62 şi urm.
5 Ibidem, p. 94.
6 Ibidem, p. 90.
7 Ibidem.

1 9 7:1, p .
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Acelaşi lucru s e observă şi pe cea mai mare parte a fragmentelor ce
;:rovin dintr-un alt tip de amforă şi anume A:h în formă de ulcior n . o
apariţie mai rară î n cadrul descoperirilor de secol II-III e.n. din Mol
�o\'a, unde au fost semnalate la : Văleni-Boteşti, Butnăreşti şi Gabăra,
�:1d. Neamţ to, Dumbrava corn. Ciurea, jud. Iaşi 1 1 , Barboşi 12 . Fig. 3 1 ;
.ţ 1 ; 811 ; 9/1-2).
Ceie mai multe au apărut în descoperirile de pe teritoriul Dobrogei 1 :'.
Au fost semnalate şi pe teritoriul URSS H şi a Bulgariei l.i.
Sînt lucrate dintr-o pastă densă, mai puţin aspră, de Cl,lloare c[t
!"ămizie, cu gîtul larg (uşor rotunj it spre mijlocul lui), cu buza puţi n
profilată prin rotunjire şi cu o linie incizată dispusă circular la baza
" i . Au o singură toartă în bandă lată, alveolată median, ce porneşte ciP
"'-lb buză şi se opreşte pe umărul vasului, în imediata apropiere a
:'arenei.
Corpul este puternic bitronconicizat, cu partea superioară mult mai
�cundă decît cea inferioară, care este de obicei decorată cu caneluri ma i
mult sau mai puţin pronunţate. Fundul este terminat cu un umbo accen
tuat, înconjurat de un picior înalt tronconic.
Prima amforă ulcior a fost găsită aproape întreagă în part.ea su
perioară a unei gropi rituale. Ii lipsea toarta şi gîtul. Pe porţiunea cu
prinsă între gît şi carenă, a fost zgîriat cu un corp ascuţit, după ardere,
un semn ce se încadrează într-un perimetru de 9 cm2 (Fig. 3/1 ,2 ; 8 1 1 , 2 ) .
A.mfora are I
360 mm. şi DM
335 mm. (Fig. 3 · 1 .
Un al� grup d e fragmente ce provin d e l a amfore ulcior au foist
găsite î n număr mare în preajma gropii rituale şi ma i puţine în inte
riorul acesteia, unde au fost aruncate în timpul ceremonialului. Îm
preună, au ajutat la întregirea unui alt exemplar. Atît bucăţile el in inte
rior, cît şi cele din exterior, au fost picurate în timpul 'J)roce3iunii
respective cu un lichid care a lăsat pete negre, după cum se poate lesne
observa pe corpul reconstituit şi chiar pe fundu l semisferic ce-i aparţine.
Şi această a doua amforă are zgîriat un semn în formă do cruce
cu braţele lungi de 45 mm.
X 50 mm. , făcut sub toarta vasului. EstP
.

=

=

8 Ibidem.
9 Ibidem, p . . 91 ;

Silviu Sanie, Civilizaţia romană la est de Carpaţi şi romani
tatea pe teritoriul Moldovei (sl.'colele II î .e.n. - III e.n.), Ed. Junimea, la�i. 1 0 8 1 ,

p.

1 38.
10

Vasile Ursachi, Cercetări arheologice efectuate de Muzeul de istorie eli n
Roman în zona rîurilor Siret şi Molclova, în Carpica 1 , 1 968, p . 1 1 5, 1 1 6, 147 ; Gh.
Bichir, op. cit., p. 9 1 .

. Îl Silviu Sanie, Şeiva Sa n i E> , Cercetările arheologice de la Dumb·L"ava (corn.
Ciurea, jud. Iaşi), în Cercetări istorice IV, 1 973, p. 78.
1 2_ Silviu Sanie, op. cit., p. 1 35, 1 50.
1 3 Mircea Babeş, Necropola daco-romană de la Enisala, in SCIV 22.''1. 197h
p. 26, 29 ; G. Iconomu, Cercetări
arheologice la Mangalia şi Neptun, în Pontica
1 . l968, p. 250 ; Victor Heririch Bauman, Ferma romană din Dobrogea, Muzoul
Deltei Dunării, Tulcea, p. 1 8 1 ; Const. Scorpan, în Pontica 1, 1968, p . 356 ; Gh.
Bichir, op. cit. , p. 91, Silviu Sanie, Şeiva Sanie, op. cit., p. 78.
1 4 E. L . Gorohovschii, V. M. Zubar, I. A. Gavriliuc, Pro pizniu clatu cleiakih
anticinîh gorodişci Olbiscoi hori, în Arheologhia, nr. 49, Kiev, 1985, p . :JO ; E . . \ .
Rikman, Jilişcia Budestcovo selita, în Cerneahovsraia cultura, Moscova, 1 960, p . : l O : l .
15 M . Stanceva, Serdica, 1 ,Sofia, p . 147-152.
.
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mai vizibil şi mai adîncit decit precedentul întrucît s-a insiStat mar
mult la realizarea lui, întîmplată după ardere. Instrumentul ascuţit
cu care a fost realizat a ricoşat, intinzind superficial linia orizontală
a crucii, către dreapta cu încă 6 cm. Pe umăr, in apropierea gitului
au fost punctate şi două buline negre, apropiate, ce se pot incadra
intr-un perimetru de 33 mm X 1 5 mm, şi care seamănă cu doi ochi
(Fig. 4/1-3 ; 911-2 ; 1 0/1-2). Amfora are dimensiunile de 1
330 mm.
�i DM ____: 3 1 4 mm.
Semne incizate după ardere pe suprafaţa exterioară a unor vase,
au mai fost întîlnite în mediul carpic, fiind preluate de la sarmaţi 16• Mai
rar sînt întîlnite pe amfore. Practica folosirii lor în cadrul unor ritua""'
luri a determinat şi prezenţa lor in cadrul menţionat mai sus. Dacă pentru
primul "graffiti " nu s-au găsit încă analogii, cel de al doilea a mai fost
semnalat in cadrul unor cercetări desfăşurate la Kozîrsk 17, pe teritoriul
URSS unde se întîlneşte pe acelaşi tip de ulcior amforoidal.
Cele două buline negre semnalate pe cea de a doua amforă, sint
deasemeni o noutate. Contextul în care a fost folosit vasul ne îndeamnă
să credem că folosirea lor avea aceiaşi semnificaţie ca a graffitelor, şi
anume de ordin magic.
Dia a treia amforă ulcior, al cărei fragmente au fost recuperate tot
din preajma gropii rituale, s-au putut întregi numai gîtul cu toarta în
bandă Iată cu o uşoară alveolare mediană, ce porneşte de sub buză şi se
în tîlneşte cu vasul deasupra carenei. Buza rotunjită la exterior est�
marcată mai bine de linia orizontală incizată, ce se află imediat sub
ea. lnălţimea gîtului amforei este de 1 30 mm., iar DG = 111 6 rnm.
(Fig. 2/3 ; 1 1) .
Res tul fragmentelor găsite în acelaşi context c u cele dinainte pro
vin de la un alt exemplar, care nu are suficiente elemente pentru a fi
întregit.
In altă secţiune a mai fost descoperit un picior de la un asemenea
tip de amforă, care a fost confecţionată dintr-o pastă mai puţin nish-·
poasă şi de culoare cărămizie-roşcată. Forma acestuia vrea să sugereze
o amforă mai suplă decît cele discutate pînă acum. (Fig. 2/2 ; 6/3).
Exemplarele întregite se deosebesc între ele prin dimensiuni şi
forma piciorului de susţinere, care are unele particularităţi. Prima pste
mai scu ndă şi mai largă, iar piciorul de susţinere are umboul mai apla
tizat şi totodată mai plin în secţiune. Partea exterioară, tronconică a
piciorului lipseşte, fiind spart din vechime. Prin folosire, urmele aces
tuia s-au rotunj it, creind impresia (pe unele porţiuni) că fundul semi
sferic P'>te înconjurat de un inel profilat.
Cea de a doua amforă este mai zveltă şi mai îngustă, iar piciorului
dPasemeni îi lipseşte partea tronconică. Are umboul mai pronunţat şi
foi!r�f' s ubţire în secţiune în comparaţie cu mărimea şi volumul vasului.
Toate amforele ulcior semnalate in cadrul aşezării de la Homiceni ,
a u avut o folosinţă rituală, excepti nd piciorul găsit i n alt context. Pro
porţia ar fi în aceste condiţii de 4 ' 1 , ceea ce ne determi nă să considerăm
=

#

l6 Gheorghe Bichir, op.
l7 E.L. Gorohovschii et

cit., p. 89.
colab, op. cit., p. 30.
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Fig. 1 . 1

Fig. 1 .

- Gît de amforă cu inscripţie (mărime 1.'4;) ; 2-4 : tituli picti pe frag
mente de amfore (mărime 1 /1).
1
Col d'amphore avec inscription (rapport 1/4) ; 2-4
tituli picti
sur des fragments d'amphore c·rapport 1 ' 1).
-

-

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

AŞEZAREA

1 03

CARPICA DE LA HOMICEN'I

că erau preferate in cadrul unor practici magice

18• Peste tot unde au
apărut folosite ca urne 19, le lipsea de obicei partea superioară cu gîtul,
:oarta şi uneori fundul, ceea ce a determinat i nterpretarea spargerii
lor intenţionate 2°, după cum s-a întîmplat şi in cazul nostru. Noutatea
constă in faptul că au fost folosite in ritualul legat de o anume c:n.:-
d inţă, în cadrul căreia s-a petrecut înmormîntarea unui ciine.
In totalitatea cazurilor in cadrul cărora au fost semnalate, amforele
ulcior au fost datate în sec. II-III e.n. ln cazul aşezării de la Homicen i ,
datorită asocierii c u materialul din groapa rituală in care alături de
un fragment din fundul celei de a doua amfore se afla şi o toartă cu
protuberanţă de tip sarmatic, acestea pot fi datate în a doua jumătate
a sec. III e.n.
Permanentul contact al triburilor dacilor liberi cu civilizaţia romană
este un fapt dovedit, fiind de astădată reconfirmat cu referire la locu i
torii aşezării de la Homiceni, atît prin bogăţia materialelor furnizate,
cît şi prin implicaţiile de ordin economic, politic şi spiritual pe care
acestea la relevă.
L 'ETABLISSEMENT CARPE DE HOMJCENI, DEP. DE NEAA1T
Resume
Les

etc

rechPrches

d eterm i n ees par

ardieologiques de Homiceni-Birgăoani ( de p . de Nt>alnţ) ont
l'apparition accidentelle au lieu d i t "Bendeasca", d 'un petit

tresar m onetaire forme par 38 deni ers imperiaux romains

des annees 68-138 de

n.e. Pendant le s fouilll's de 1986, au meme lieu de l'etablissPmPnt carpP, o n a de
c o mrert un deuxieme tresar· forme par 666 deniers,

avPc la prPm ierc emission

Sauf

ceramique

la

autochtone

typique

pour

etablissements

les

carpes, on a signale a Homiceni la presence d'un pourcentage assez eleve dP
ments appartenant a la ceramique

hores.

avec

dP

(54 de n.e.) et la d crn i e re d"Antoninus Pius ( 1 4 1 de n .e).

Nero

Sur

quelques

fragments

d'import,

d'amphores,

dant

on

a

tituli picti,

signale q uatre

a observe l'apparition de deux graffiti
men tionne aussi l'apparition, p ou r la premiere fois,

de

quelques

pro\'enance sarmatique.

signes
On a

inci ses,
mis

ces

faits

apres

signes en

la

au-dessous d u
(Fig.

4/3 ;

col

d e la

deuxieme

premiere

avec

noirs

amphore sont m i s en

10/l).

C'est pour la

cuisson,

relation

qui accompagne l'in humation d'un chien. Les cachets

ritU!'l

fois qu'on

faits

1 /2-4 ; 2/1).

Sur deux amphores on
amphores,

frag

la majorite provient des amp

la couleur rouge-vermillon et rouge-maron (Fig.
L 'aut!'Ur

daco

(Fig. 3/2 ; 4 /2 ).
s

ur

d!"U.X

dPs
de

ious les

dPUX

le

magique

rituel

peints immediatemPnt

relation

rencontre les a mp ho re s ck>

sees dans l e ceremonia! appartenant a u n e certaine croyance

l" t

avec
ce

le

type,

me me
uti l i 

leur datation

est

determinee (par l'association avec une anse au protuberance de type sarmati()Ue),
dans la deuxieme moitie du Il i-e siecle de

n.e.

1 8 Acestea pot fi puse şi in legătură cu ritul de inmormintare, din moment
ce in groapa rituală a fost inhumat un ciine.
19 La Gabăra şi Văleni In Moldova şi Enisala in Dobrogea.
20 Ion Ioniţă, Necropola daco-carpică de la Dumitreşti-Gălăţii (laşi), in A r
.
heologta Moldovei VI, 1969, p. 1 3 1 .
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Fig.
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1 : Fragment de amforă cu inscripţie (mărime 1/1) ; 2-3 : fragmente de
amfore ulcior (mărime 1/4).
1 - Fragment d'amphore: i avec inscription (rap. 1/1) ; 2-3
fragments
d'amphores (rap. 1/4).
-
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Fig. 3, 1 : Amfară ulcior (mărime 1}4) ;
2 : detaliu! semnului (mărime 1/1).
Amphore
(rap . 1/4) ; 2 - detail
avec le signe (rap. l/1).
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Fig. 4. 1 : Amfora (mărime 1/4) ; 2-3 : detaliu de semn şi buline (mărime 1/1)
Fig. 4. 1 - Amphore (rap. 1/4) ; 2-3
detail avec le signe et les cachets (rap. 1/1)
-
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Fig. 5. Foto - gît de amforă tip A1•
Fig. 5. Col d'amphore.
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Fig. 5. Foto - gît de amforă tip A1•
Fig. 5. Col d'amphore.
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Fig. 6. Foto - amfore fragmentare.
Fig. 6. Amphores frag.mentaires.
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Fi g. 7. Foto - am foră " i n situ".
Fig. 7. Amphore " i n situ".
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Fig. 8. Foto - 1-2 : amforă ulcior nr. 1 şi detaliu de graffiti.
Amphore et detail avec des eraffitl.
Fig. 8. 1-2
-
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Fig.

9.

Foto 1-2 : amfora ulcior nr. 2 şi detaliu de picior..
Fig. 9. 1-2
Amphore et detail du pied.
-
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Fig. 10. Foto 1-2 : detaliu de buline şi graffiti de pe amfora nr. 2.
Detail avec des cachets et des graffiti d'une amphore.
Fig. 10. 1-2
-
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Fig. 1 1 . Foto : git de amforă ulcior.
Fig. 1 1 . Col d'amphore.
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"LE TRESOR UNIQUE'" DE L'EMPIRE ROMAIN
par VIRGIL MIHAILESCU-BJRLIBA

A la suite de l'analyse des tresors de deniers romains de l'est de la
=:--acie qui s'achevent par des monnaies des ne-nJe siecles de n.e.,
o -; compte tenu des donnees fournies par des tresors similaires du monde
- .- :nain, recemment nous avans degage une serie de conclusions 1 :
1 . Jusqu'a present, les tresors de deniers romains qui prennent fin
:...: :- des emissions des rre-nle siecles de n.e. ont ete repartis en series
- ·..::\·ant leurs monnaies terminus post quem (Trajan, Hadrien, Antonin le
:== .eux, Marc-Aurele, Commode, Septime Severe, Caracalla, Elagabale,
.:.:exandre-Severe, etc.). Or, une telle methode nous a paru i ncomplete
_ : en consequence nous avans introduit un critere nouveau, a savoir les
: : mees d'emission des monnaies terminus ante quem. Sous ce rapport,
_ -:-s dep6ts de deniers romains se divisent en deux categories seulement :
�) ceux qui ont dans leur composition des deniers pre-neroniens, en par
: : :ulier des emissions republicaim:s et de Mare Antoine ; b) ceux dont
: o::> s monnaies les plus anciennes sont de la periode Neron - Vespasien.
::: : ant donne que la reforme monetaire de Neron (64 de n.e.) precede de
;x>u le regne de Vespasien (69-79 de n.e.), nous considerons que le
::JO i n t de depart des thesaurisations qui se situent entre 54-68 et
r39-79 de n.e. ne peut etre fixe avec precision, mais qu'il est a colip
- u r en liaison avec la reforme de Neron. Il existe aussi des tresors qui
;Jar leurs premieres monnaies se situent en dehors des deux groupes
susmentionnes, mais nous estimons que ce sont des exception , dues le
plus souvent a la recuperation incomplete des decouvertes. Cela n'cst
pourtant pas une regie absolue.
En consequence, nous considerons que, sous l'effet de la "loi de
Gresham", les deniers pre-severiens ont ete soustraits a la circulation,
<ICCUIDUles a l'interieur de l'empire et enfOUÎS dans les territoireS des
populations libres 2, ou ils sont parvenus par differentes voies et differents
moyens que nous tâcherons de preciser. C'est pourquoi les dates d'emission
des monnaies terminus post quem ne coi:ncident pas en general avec
les periodes d'enfouissement des tresorş 3, qui ne peuvent etn� deduites
1 Virgil Mihailescu-Bîrliba, La monnaie romaine chez les Daces Orientau:r,
Bucureşti, 1980, p. 106-109, 201-202, 238 et 244-245.
2 S. Bolin, dans BerRGK, 19, 1929, p . 100-101 ; idem, State and Currency,
p. 64 et 77 ; V. Mihailesc.u-Bîrliba, op. cit., p. 201-202.
3 S. Bolin, dans BerRGK, 19, 1929, p. 101 ; V. Mihăilescu-Birliba, ouvr. cit.
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qu'approximativement par l'ctudc des sources antiques, corroborees par
l es donnecs archeologiques.
Beaucoup de ces depâts ont ete enfouis
longtcmps apres la date d'em ission de la derniere monnaie "
2. L'anal yse
numismatique i n terne des tresors, d'une part, et la
rcpartition des decouvertes d'apres leurs monnaies constituant un ter
? n .inus ante quem, de l'autre, nous ont conduit a supposer que les dep:Jts
monetaires du Barbw·icum, qui se terminent par des emissio�s differen �es,
rcpn::· s entent des partics du fonds monctaire general existant " . La questwn
qui se pose et a laquelle on a deja essaye ele rcpondre est : de quel
fonc!s m onetaire s' agit-il, de quclle epoque ? Notre opinion, c'est que, a
quelques exception pres, les tresors de deniers des territoires d'Europe
non occupes par les Romains refletent la composition d'une m asse unique
ele m o nnaies en circulation : celle de l 'Empire romain depuis la reforme
de Septime Severe jusqu'aux regnes de Traj an Dece et de Gallien 1', et
particulicrement j usqu'a Elagabale 1. C'est pourquoi nous estimons quc'
les trcs o rs de deniers romains de 1\'Ioldavie, aussi bien que ceux de l'Empire,
r<.'prl'SCntent des parties (des lots) du fond monetaire general existant,
c'cst-a-dire qu'ils se sont constitues sclon le modele de ce "tresar uni
que'' de l'Empire qu'est la masse monetaire romaine en circulation H.
Dans le present ouvrage, nous essayons d 'envisager u n nouvel point
cl 'appu i concernant le "tresar unique" d e I'Empire. En considerant que
les cl ecouvertes des denicrs ont etc mieux etudiees et publices, et que
ccs depâts reflctent avec une grande intensite la ci rculation monetaire
majeure de l'Em pire, nous avons choisi les groupes de tresors qui s'ache
vent avec des deniers d'Hadrien -- Antonin l e Pieux fi, Marc-Aurele lfl ,
4 S. Bolin, State and Currency, p. 105-106 ; M. !ou. Braitchevski, Rimska
maneta, p. 243 ; V. Mihăilescu-Bîrliba, op. cit., p. 201-202.
5 S. Bolin, dans BerRGK, 19, 1929, p . 104.
6 Sperber Daniel, dans NCi, 10, 1970, p. 111-1 15 ; M. Thirion, Les treso1·s
monetaires gaulois et romains trouves en Belgique, Bruxf'lles, 1967, p. 17 ; V. Mi
hailescu-Bîrliba, op. cit., p. 201-202.
7 V. Mihăilescu-Bîrliba, dans PACT, 5, 1 981, Statistique et Numismatique,
p.

332-333.
8 Idem, La monnaie romaine chez les Daces Orientaux, p. 244.
9 Ci-apres 7 tresO"rs qui s'achevent par des monnaies durant la periode Ha
drien - Antonin le Pieux mis au jour dans la partie est de la Roumanie : Berzunţi,
dep. de Bacău (D. Tudor, dans SCŞ laşi, II, 1951, 3-4, p. 586) ; Arva, dep. de
Vrancea (0. Iliescu, dans CreştCo'lecţ, 39-40, 1 972, p. 18-26, nos 57-58) ; Bereşti
Bistriţa, dep . de Bacău (V. Căpitanu, dans Carpica, 4, 1971, p. 288-289) ; Brăeşti,
dep. de Botoşani (B. Mitrea, dans Dacia, NS, VII, 1963, p. 593, no 20) ; Buciumi,
dep. de Bacău (B. Mitrea, dans Dacia, NS, VIII, 1964, p. 378-379, no 40) ; Costişa Il,
dep. de Neamţ (V. Mihailescu-Bîrliba, op. cit., p. 261, no 71) ; Muncelu de Sus,
dep. de Iaşi (B. Mitrea, dans Dacia, NS, VIII, 1964, p. 381, no 58 ; M. Chiţescu,
dans SCIV, XXII, 1971, 3, p. 403).
10 Voiei 14 tresors de !'est de Roumanie qui s'achevent par des emissions de
Marc-Aurele : Arini-Unguri, dep. de Bacău (V. Mihailescu-Bîrliba , op. cit., p.
251. no 3) ; Bîrgăoani, dep. de Neamţ (V. Mihailescu-Bîrliba, dans Carpica, 14,
1 982, p. 57-63) ; Buhoci, dep. de Bacău (M. Chiţescu, P. Ţarălungă, dans Carpica,
:!, 1 969, p. 195-196) ; Crăiniceni-Horodiştea, dep. de Botoşani (V. Mihailescu
Birliba, La monnaie romaine chez les Daces Orientaux, p . . 261, no 73) ; Davideni,
dep. de Neamţ (V. Mihailescu-Bîrliba, op. cit., p. 262, no 75) ; Hertioana de Jos,
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Cornmode 11, Pertinax-Septime Severe 1:! et Caracalla-Alexandre Se\·e
re 13, qui ont ete rnis au jour a l'Est de la Rournanie (la l\!Ioldavie) et ils
ont ete reproduits dans le tableau n° 1. Enfin, en respectant les memes
conditions garantissant une homogeneite qualitative dans le ternps et
dep. de Bacău (V. Mihăilescu-Bîrliba et 1. Mitrea, dans Carpica, 7, 1 975, p. 1 5-29) :
.\lăgireşti, dep. de Bacău (V. Mihailescu-Bîrliba, La monnaie romaine chez le ,
Daces Orientaux, p. 270, no 1 4 1 ; Ş. Sanie, V. Căpitanu, dans Cercetlst, 6. 1 ( r 5 .
p. 69-8 1 ) ; Negri, dep. de Bacău (V. Mihailescu-Bîrliba, op. cit., p. 273, no 1 6 4 ) :
Oniceni, dep. de Neamţ (C. Moisil, dans CreştColecţ, XLIX-LIII, 1 938-1942,
p_ 102-107, nos 1 166-1228) ; Prăjeşti, dep. de Bacău (M. Chiţescu, P. Ţarălung<i .
dans Carpica, 2, 1969, p. 193-195) ; Simioneşti, dep. de Neamţ (M. Chiţescu e t \'.
Ursache, dans SCN, IV, 1 968, p. 385-39 1 ) ; Strunga 1 (1 925), dep. de Iaşi (V. :'\Ii
hailescu-Bîrliba, op. cit., p. 284, no 238) ; Tansa, dep. de Iaşi (D. Tudor, dan�
sCŞJaşi, II, 1 9 5 1 , 3-4 p. 586-587) ; Tăvădărăşti, dep. de Bacău (V. Căpitanu, dan.,

Carpica,

4, 1 97 1 , p. 289).

Il Pour le groupe qui s'acheve par des monnaies de Commode : Bălănesti I l ,
dep. de Neamţ (B. Mitrea, dans Dacia, NS, I I I , 1 959, p. 605) ; Ciumaşi, dep. de
Bacău (D. Tudor, dans $CŞ1aşi, V, 1 954, 3-4, p. 3 8 6 ) ; Costeşti II (1948), dep. dP
laşi (D. Tudor, op. cit., p. 386) ; Costişa (1935), dep. de Neamţ (C. Matasă, B. Mitrea.
dans SCN, I, 1 957, p. 475) ; Fedeleşeni, dep. de Ia�i (N. Gostar, dans le voi. Hăbă
�eşti, Bucureşti, 1 954, p. 555, 576-577 ; B. Mitrea, dans Dacia, NS, I , 1 957. p. 231) ;
Gherăieştii Noi, dep. de Neamţ (V. Mihailescu-Bîrliba, op. cit., p. 289-290, no 285) ;
Gura Văii 1 ( 1 935), dep. de Bacău (B. Mitrea, dans SCIV, VI I, 1956, 1-2, p. 1 6 1 :
idem, dans SCIV, VIii, 1957, 1-4, p. 1 75) ; Parava 1 (1937), dep. de Bacău (M. Gra
matopol, dans CreştColecţ., 1 2 , 1965, p. 308-342) ; Recliu, dep. de Neamţ (B. Mitrea,
dans Dacia, NS, VI I 1 963, p . 596 ; idem, dans Dacia, NS, VI I I , 1 964, p. :l82 ; V.
Căpitanu dans Carpica, 4, 1 9 7 1 , p. 291-292) ; Sascut, dep_ de Bacău (G. Severeanu,
dans Bucureşti, 2, 1 935, p. 2 1 8-232 ; M. Macrea, dans AISC, 3, 1 936-1940, p. 275n6 ; V. Mihăilescu-Bîrliba, dans MemAntiq, 2, 1970, p. 327) ; Socea 1 (1943), dep.
de Neamţ) D. Tudor, dans SCŞ1aşi, V. 1 954, 3-4, p. 386 ; B. Mitrea, dans Dacia,
:.J"S, I, 1957, p. 231 ; V. Mihăilescu-Bîrl iba, op. cit . , p. 3 1 7) ; Socea Il (1970), dep. de
Neamţ, (V. Mihăilescu-Bîrliba, La monnaie romaine chez les Daces Orientaur, p.
283 no 232) ; Strunga II (1933 ?), dep. de Iasi (B. Mitrea, dans Dacia, NS, XVI .
1 972, p. 372) ; Tirpeşti, dep. de Neamţ (B-. Mitrea, dans Dacia, NS, XIV, 1970, ? 4 8 1 ; V . Mihăi lescu-Bîrliba, dan' MemAntiq, 2 , 1 970, p. 3 1 7-3 1 8 ) e t Vlădiceni, dep.
de Neamţ (V. M ihăilescu-Bîrliba, op. cit., p. 316).
1 2 Ces 1 5 tresors sont : Ardeoani, dep. de Bacău (V. Căpitanu, dans Carpica,
2, 1969, p. 1 79-183) ; Avrămeşti, dep. de Vaslui (C. Schuchhardt, dans Arclt. epiqr .
.Hitth., IX, 1885, p. 225-226 ; D. Tudor. dans SCŞ 1aşi, V, 1954, 3-4, p. :385) :
Bacău, dep. de Bacău (M. Macrea, dans A1SC, 1, 1 928-1932, p. 129-139) ; Ciolpani,
dep. de Bacău (V. Mihailescu-Bîrliba. dans MPrn A.ntiq, 3, H lÎ l , p . 589) ; Cursesti,
dep. de Vaslui (B. Mitrea, dans SCIV, VII, 1 956, 1 -2, p. 1 6 1 ) ; Fău.r ei, dvp, d<·
:\"eamţ (M. Chiţescu, V. Urs<Jchi, dans Carpira, 2, 1 969, p. 1 50-153) ; Ghinclrloa n i .
dep. de Neamţ (Gh. Poenaru Bordea, V. Mihăilescu-Bîrliba Pt Alex. Artimon . dan"
SCIV, XIX, 1 968, 4, p. 597-609 ; V. Mi hailescu-Bîrliba, Gh. Poenaru Bordea, dan"
SCN, V . 1 9 7 1 , p. 3 85-388) ; Hirşova, dep. dP OVaslui ( R Vulpe, dans Materiale, 1 .
1 9 5 3 , p. 2 1 8 , 480-48 1 ) ; Iteşti, dep. de Bacău (V. Mihailescu-Blrliba. dans I3S\' !? .
LXXV-LXXVI, 1 983, 1 29-130, p. 1 3 1 -147) ; Măgura, dep. de Bacău (V. Mihai lescu
Bîrliba, 1 . Mitrea, Tezaurul de la Măgura, Bacău, 1 977) ; Mastacăn, dep. d<' :\'r'am :
(V. Mihailescu-Bîrliba, L a monnaie romaine chez les Daces Orientaur, p. 269-2 i ('.
no 140) ; Oboroceni, dep. de Iaşi (B. Mitrea et Em. Zaharia, dans ArhMolcl, 5 , 1 9 G � .
p . 82-124) ; Puriceni - Poiana Mărului, dep. de Neamţ (V. Mihailescu-Bîrli ba, dan<.
MemAntiq, 4-5, 1 972-1973, p. 1 2 5-230) ;Racova-Clietriş, dep. de Bacău (B. M itrea .
dans MemAntiq, 2, 1970, p. 251-279).
1 3 Nous avons insere dans ce groupe 5 tresors qui s'achevent par des emiss i o n �
de Camcalla, d'Elagabale et d'Alexandre Sev�re : Blăgeşti, dep. de Bacău (V. � ! i 
hailescu-Bîrliba, D. Monah, dans Carpica, 7 , 1 9i5, p. 3 1 -43) ; Iaşi, dep. dP J a <; i
,
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dans l'espace, naus avans classe les tresars similaires decauverts dans
l'Empire (vair le tableau no 2 14) : Hadrien - Antonin le Pieux 15, Marc
Aurele 16, Cammade 17, Pertinax-Septime Severe 1B et Caracalla-Elaga
bale 19. Naus avans pracede par graupes des tresars, e tan t donne qu,e

(0. lliescu, dans CreştColecţ, 4, 1962, p. 316-338) ; Cindeşti, dep. de Neamţ, (V.
Mihailescu-Birliba, La monnaie romaine chez les Daces Orientaux, p. 260, no 64) ;
Ghinâăoani - Leontineşti, dep. de Neamţ (Gh. Poenaru Bordea, V. Mihailescu
Birliba et Alex. Artimon, dans SCIV, XIX, 1968, 4, p. 600) ; Munteneşti, dep. de
Vaslui (D. Tudor, dans SCŞiaşi, V, 1954, 3-4, p. 379-400).
14 Afin de simplifier les calculs nous avons groupe les emissions des diffe
rents empereurs comme suit : denieTs republicains et de Mare Antoine ; d'Auguste
a Claude Jer ; de Galba, d'Othon et de Vitellius ; de Pertinax, Didius Jul�anus,
Clodius Albinus, de Pescennius Niger et de Septime Severe ; de Caracalla â Ela
gabale pour l'Empire et de Caracalla ă Alexandre Severe, pour �a Moldavie.
15 I:;es decouverts suivantes forment le groupe des tresors qui s'achevent par
des monnaies d'Hadrien et d'Antonin le Pieux : Lăpuşnic (1. WinkleT, dans JMG,
XVII, 1967, p. 148, no 78) ; Dewsbury York, Waudrez Hainaut, Peer Limbourg,
Slatino, St. Albans Hertford, Thorngrafton Northumberland, Ormskirk Lancashire,
Volubilis, Castagnaro - Verona, Birdswald Cumberland, Mallerstang Westmore
land, Eleutheropolis Palestine, Swaby Lincolnshire, Vişea, Bryn Gwydion Carna
von, Narcot Lane Buckinghamshire, Boverton Glamorgan, Carlisle Cumberland,
Londres, Lutterworth Leicestershire, Mont Moselle, Bosc Normand Eure, Heddernhei m
Nassau, Altenmark Styrie, Wallern Burgenland, Gressenich Rhenanie (S. Bolin,
State and Currency, p. 342-345, Supplement), Dimbău (C. Preda, dans SCN, I ,
1957, p. 1 f4-129), Cristeştii d e Mureş ( D . Protase, A. Zrinyi, dans ActaMN 4 ,
1967, p. 464-467), Norton Malton (R. A. G. Carson, dans NC, III, 1963, p . 1 7) et
Sălaşuri - 1961 (J. Molnar, 1. Winkler, dans A ctaMN, 2, 1965, p. 269-287).
16 Pour le groupe qui s'acheve par des emissions de Marc-Aurele nous avans
utilise les tresors suivants : Grădiştea de Munte (1. Winkler, dans SCN, V� 1971,
p. 286-295), Barbura (D. Protase, Probl ema continuităţii, p. 86), Tibodu (D. Protase,
dans ActaMN, 6, 1969, p. 510-512), Reghin (D. Protase, Problema continuităţii, p .
87), Sighişoara (D. Protase, op. cit., p. 50), Allerton York, Swine York, Nuneaton
Warwick, Thornhill York, Eccleston Cheshire, Rudchester Northumberland, Knap
well Cambridge, Beackamwell Norfolk, Newbiggin Westmoreland, Poughill De
vonshire, Caistor Norfolk, Castle Bromwich Warwick, Edwinstowe Nottingha.,m,
Hinckley Leicester, Lombards Green DeTby, Naseby Northampton, Deutsch Alten
burg 1, Spital, Deutsch Altenburg II, Stockstadt, Kleinredrichingen Palatinat, Ve
rone, Osiek, Sotin, Mocsolad, Tolna Megye, Metkovce, Mokres, Riopar et Egypte
(S. Bolin, State and Currency, p. 346-350, Supplement), Cirpan (K. Kolev, dans
Godichnik na Narodnia Archeologiti':eskij Muzej Plovdiv, 7, 1971, p. 1 70), Feigh
Mountain (J. D. Bateson, dans ProcRIA 73/C, 1973, p. 44 et note 24) et Neubaus
Himovre (Mommsen, Blacas, De Witte, Histoire de la Monnaie Romaine, Paris,
III, 1873, p. 54-55 et la note 3).
17 Ces 10 tresors qui s'achevent par des monnaies de Commode sont : Brix
worth Northampton, Lydney Gloucester, Silly Orne, Vienna, Unterammergau,
Prelasko, Chasanfakla, Vratza (S. Bolin, op. cit., p. 347-350), Brenhamwel! (Momm
sen, Blacas, De Witte, op. cit,, III, p. 54-55 et la note 9) et Bletchley (M. H.
Crawford, dans NC, 9. 1969, p. 1 13-122).
18 Nous avons utilise les tresors suivants qui s'achevent par des emissions de
Septime Severe : Silchester Hampshire, Denland Dorset, Obergele Denbighshire,
Cranley Gardnes Midllesex, Flonheim Hesse (S. Bolin, op. cit., p. 351-352), Zadar
(Z. Radnic, dans Diadora, 5, Zadar, 1970, p. 49-50).
19 Nous avans insere les decouvertes durant la periode Caracalla - ll'!lagabale :
Darfield York, Kervian Finistere, Lauterach Vorarlberg, Sirie, Mainz Hesse, Rome,
Doura (S. Bolin, op. cit. , p. 351-357), Annecy, Sceaux-Loiret (Mommsen, Blacas,
De \\'itte, op. cit., p. 54 ; S. Bolin, op. cit., p. 351-357) et Chadwell St. Mary (R.
4.. G. Carson, dans NC, 17, 1957, p. 238).
-
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totaux representent des moyennes arithmetiques ponden?es, cor
�pondant aux decouvertes les plus nombreuses et ainsi nous avans
5: :;upe les donnees enregistrees dans les deux tableaux conformement
� :a structure des series respectives de tresors, c'est-a-dire avec Ia somme
: :: s exemplaires (et leurs pourcentages respectifs) de chaque regne. En
-. eme temps, nous avans dresse pour Ies deux groupes de decouvertes
:-" l\Joldavie et l'Empire) de totaux, premierement pour les groupes de
: ..>pots durant la pcriode Hadrien-Septime Severe (1 et 2) et, seconde
:-:-:ent, en ajoutant le groupe qui s'acheve avec des emissions Caracalla
_-\lexandre Severe mis au jour dans la Moldavie (3), respectivement
Caracalla-Elagabale dans l'Empire (4).
Nous avans confirme ainsi - du point de vue numismatique quelques conclusions plus anciennes 20 auxquelles je crois qu'il n'est plus
::�ecessaire de revenir et, en meme temps, nous avans aussi obtenu un
• claircissement en ce qui concerne "le tresor unique'. Dans ce but, nous
csons pris la moyenne du nombre de monnaies pour chaque regne et de
r haque groupe, exprimee en pourcentages et de meme la moyenne de
chaque regne pour chaque total. Sur l'approchement de pourcentages
en vue d'apprendre quels sont les totaux presentant les plus fortes ana
logies, a ete dresse un diagramme avec les 2 totaux : pour les series
de tresor d'Hadrien jusqu'a Septime Severe (1) et secondement pour les
series de depots jusqu'a Elagabale (4) decouverts dans l 'Empire (Fig. 1).
Cela nous a permis de connaître le moment quand ont eu lieu les accu
mulations monetaires respectives, ainsi que la zone d'origine. A la suite
des analyses effectuees, en comparant les pourcentages de totaux nous
avons identifiees le plus eleve nombre de co'încidences, ou presque, entre
le total 1 pour Ies series de Moldavie et le total 4 pour les series de
l'Empire. Il y a les co'încidences suivantes ou presque pour les pour
centages de regnes : deniers republicains, Auguste-Claude Ier, Neron,
Galba-Vitellius, Titus, Nerva, Hadrien, Antonin le Pieux et Commode,
c'est-a-dire dire nous avans un champ de probabilite en 9 cas et d'autre
part, nous avons aussi 5 cas de non-co'încidence.
Nous sommes ainsi parvenus aux conclusions suivantes : L Les
tresors de monnaies romaines de la periode Hadrien-Septime Severe,
mis au jour dans l'Est de la Roumanie, peuvent etre consideres comme
un lot de la grande masse monetaire existante dans l'Empire romain,
particulierement jusqu'a Elagabale. 2. Les deux masses monetaires ont
la meme origine et representent un "tresor unique " . Pour conclure, durant
la periode Hadrien-:E:Iagabale, chaque decouverte monetaire complete
ment recuperee doit suivre la composition d'une unique masse monetaire
en circulation, mais, seulement jusqu'a Septime Severe. En meme tli'mps,
20 Voir aussi

V. Mihailescu-Birliba, dans PACT, 5, 1981,
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en enregistrant et groupant un nombre aussi grand que possible de
decouvertes, nous nous proposons un jour, peut-etre, de constituer
pour la periode mentionnee - un tresor "modele" de l'Empire et
ct'apprecier le volume de monnaies en argent - au moins - qui ont
ete m ises en circulation.
En meme temps, les donnees numismatiques mentionnees, bien que
techniques, ont permis de voir la m aniere dans laquelle les territoires
des Daces libres ont ete integres dans la vie economique romaine et meme
ils ont commence a aller sur la voie de la romanisation 2 1 .

� 1 ::\ous remercions â nouveau ă DAAD (RFA), q u i par l'intermediai·re d'un

de documentation ă
d p pr-L'parer cet ouvrarw.
<;;gc'

Saarbl"ii cken (Prof. P. R.

Franke) a facilite mon travail
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T ABLEAU 1 . - LES TR ESORS D ECOUVERTS DANS L 'EST DE L A
ROUMANIE (MOLDA VIE)
'
Tresors acheves avec des monnaies cmises par :

1

. .J
_, � 1

1.

Pcriode d'emission

Hadrien Antonin le Pi eux

Deniers republicains

2 . Auguste - Claud e rer
:J . Ncron

-1. Galba - Vitellius

7 . Domitien

1

Marc-Aurele

Commode

'
40 ( 1,29°, 0)

240 (56, 07%)

233 (14,64% )

2 ( 0,47 % )

1 ( 0,06°/0 )

6 ( 1 ,40% )

14 ( 0 ,88 °, 0)

25 ( 0,80%)

8 ( 1 ,87 %)

1 8 ( 1,13%)

36 ( 1 ,16%)

90 (21 ,03%)

167 (10,50°/o)

6 ( 1 ,40%)

34 ( 2,14 %)

20 ( 4,67%)

2 ( 0,47 %)

56 ( 3,52 "/r.)
1 9 ( 1 ,19°,'0)

24 ( 5,61%)

230 (14,46% )

631 (20, 30" 'o)

22 ( 5,14%.)

199 (1 2,51°;0 )

8 ( 1 ,87%)

401 (25,20%)

506 ( 16,2811 '0)
658 (21 , 1 6 ° '11)
573 (1 8,43 ° '0)

+

'

· ------ · -··· ··- -

-- -·- - ------- -------

!l. Trajan

------

J .:l. Hadrien
Il.

A ntoni n

le Pieux

---- · -- · - --- -

------

2 1 4 (13,45°/0)

1 :! . Marc-Aurele

I :l . Commode

44 ( 1 ,4211, 0)

1-1 . Per ti na x - Septime
Severi'

1 5 . Caracalla - Elagabale

16. ,\lcxand-rc Severe

1 1. Monnaies "barbares"

)
2 ( 0,1 3 11 0

2 ( 0,06'� 'o )

2 ( 0,13 11/ (J l

2

· ------

1 3. M o n na i e s "hybrides"
1 9. Monnaies fOUJTces

2•\ Monnaies

( 0,06o,'u)

non identifiees

TOTAL

428

1591
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TABLEAU 1 (suite)
Tresors acheves avec des monnaies emises par :
No

Total

Pertinax - Septime
Severe

(1)

Caracalla Alexandre Sev�re

Total

(3)

515 ( 3,74%)

1.

2 ( O.OJO/o)

515 ( 4,12%)

2.

2 ( 0,03%)

5 ( 0,04%)

5 ( 0, 04%)

91 ( 0,73%)

4 ( 0,32%)

95 ( 0,6g(}/o)
1 70 ( 1 ,24%)
1566 (11 ,38'%)

3.

4 6 ( 0,62%)

4.

96 ( 1,30%)

158 ( 1,26%)

12 ( 0,96%)

5.

921 (12,47%)

1453 (1 1,61%)

113 ( 9,06%)

6.

1 84 ( 2,49%)

291 ( 2,32%)

17 ( 1,36%)

308 ( 2,24%)

7.

233 ( 3,15%)

478 ( 3,82%)

10 ( 0,80%)

488 ( 3,55'0fo)

8.

1 1 7 ( 1,58%)

213 ( 1,70%)

8 ( 0,64%)

221 ( 1,61%)

9.

1 504 (20,36%)

2389 (19,09%)

146 (11 ,72%)

2535 (18,42P/0 )

2 150 (17,18%)

174 (13,96%)

2324 (16,89%)

10.

1423 (19,26%)

11.

1584 (21,44%)

2651 (21,1!f0/0)

350 (28,08%)

3001 (21,81%)

12.

1005 (13,60%)

1 792 (14,32%)

215 (17,25%)

2007 14,58%)

13.

219 ( 2,96%)

263 ( 2,1 0%)

123 ( 9, 87%)

386 ( 2,81%)

14.

46 ( 0,62%)

46 ( 0,37%)

59 ( 4,74%)

1 05 ( 0,76%)

9 ( 0,72%)

9 ( {),07%)

15.

6 ( 0,48P/o)

16.
1 7.

6 ( 0.04%)
( 0,04'%)

2 ( 0,03%)

6 ( 0,05%)

6

2 ( 0,03%)

2 ( O.D2%)

2 ( 0,01 °,'0)

4 ( 0,03%)

4 ( 0,03il/0)

8 ( 0,06%)

8 ( 0,06°/0)

18.

19.
20 .

( 0,01%)

TOTAL

7387

12515

1246
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TABLEAU 2.

-

LES TR�ORS D�COUVERTS DANS L'EMPIRE ROMAIN

1

Tresors acheves avec das monnaies emises par :
Periode d'emission

Hadrien A ntonin le Pieu x

Deniers republicains
•

�__

_\ ugust<> - Claude J er

Galha

-

Vitellius

VE'Spasien

-5. Ti tus

7. Dornitien

a_

:".'" erva

�- Trajan

: J. Hadt·ien

I l . An to n i n le Pieux

Ma rc - A urele

164 ( 2,3�/0)

1027 ( 8,16%)

6 ( 0,08%)

31 ( 0,25%)

60 ( 0,85%)

120 ( 0,95%)

38 ( 0,82%)

94 ( 1 ,33%)

189 ( 1 ,50%)

57 ( 1,23%)

745 (10,52%)

1368 (10,87%)

499 (10,81%)

161 ( 2,27%)

272 ( 2,16%)

51 ( 1, 10%)

763 (10,77%)

790 ( 6,28%)

211 ( 4,57%)

199 ( 2,81%)

209 ( 1 ,66%)

80 ( 1 , 7Jf!/o)

1954 (27,58%)

2055 (16,33%)

681 ( 14,75°/0)

1351 (19,0'Ţ{l/0)

2 1 97 (17,46%)

n5 (16, 781)/o)

1582 (22,33%)

2855 (22,68%)

989 (21,42%)

1473 (11 , 70%)

922 (19,97%)

1 2 . Jl;larc-Aurele
Ll. Cornrnode

14.

Pe r t i n ax

seve re

Commode

229 ( 4,96%)

86 ( 1,86'l/0)

- Septirne

1 5 . Caracalla - l!:lagabale

16. Monnaies non identifiees
TOTAL

5 ( 0,070/o)
7084

12586
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TABLEAU 2 (suite)

NO

I

1.

par :
Tresors acheves avec des monna ies emises
Pertina x - Septime
Severe

63 ( 1,83%)

----

2.

Total

(2)

1483 ( 5,35 % )

Caracalla Elagabale

20 ( 0,71%)

Total

(4 )

'
1 503 ( 4,92 ° 0)
37 ( 0,12% )

37 ( 0,13 %)

13 ( 0,38 % )
'
27 ( O, 78°, 0)

231 ( 0,83%)

20 ( O, 71 1�1o )

251 ( 0,82 ° 11)

367 ( 1 ,32%)

20 ( 0,71 11, o)

5.

246 ( 7,14'1/0)

2858 (10,31 %>

206 ( 7,34%)

6.

41 ( 1 , f9o,'o )

525 ( 1 ,89 %)

19 ( 0,67�'/0)

38'7 ( 1,2 7 %)
3064 (1 0,04 °:11)
544 ( 1, 78 ° 0)

7.

92 ( 2,6711,'0)

1856 ( 6,69°/0)

80 ( 2,85%)

1936 ( 6, :H0 •0)

8.

28 ( 0,81% )

516 ( 1,86%)

557 ( 1 ,82 0fo )

9.

264 ( 7,76 %)

1 0.

339 ( 9,85 %)

4 1 ( 1 ,46"'/0)
372 (13,23'0, '11 )
386 (13,77°,0)

11.

8 5 7 (24,89 0?0)

3.
4.
--

-----

--- -

- - ---

- - -- - -

-··- ·------

696 (20,21 0/o)

12.
13.
--·

4662 (16,81%)
6283 (22,66°/0)
3091 ( 1 1 , 1 5%)

373 (10,83 % )

459 ( 1,66 % )

404 ( 1 1,73111 0)

404 ( 1 ,46% )

----- --· · --·--

14.

4954 (17,86 °/0)

15.
16.
TOTAL 3443

473 (16,8711/11)

5048 (16,53° 0)
6'7 56 (22 , 1 2° o)

459 (16,37"/0)

3550 ( 1 1 ,6311, 0)

147 ( 5,24%)
552 (19,7P1,0)

606 ( 1 ,98" ul

6 ( 0,21%)

6 ( 0,02°, 0 )

956 ( 3, U11o �,l
5 ( 0,0211 (,)

5 ( 0,02 1 1 o)
27731

5326 ( l i,H0 11)

2801
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DA'fE NOI ASUPRA NECROPOLEI DE TIP SlNTANA DE MUREŞ
DE LA IZVOARE - PIATRA NEAMŢ
de MARIUS ALEXIANU şi L I NDA ELLIS

De la publicarea monografiei stadiale a staţiunii arheologice de l a
Izvoare 1 au survenit n o i descoperiri care întregesc şi imaginea necro
:)()Iei din secolul al IV-lea de aici. Menţionăm descoperirea întîmplătoare
:n 1 972, ca urmare a lucrărilor de instalare a unei conducte de apă, a
�!nui mormînt de înhumaţie (M IX), din care nu s-a recuperat, datorită
c-ondiţiilor nefavorabile, decît i nventarul funerar, şi acesta, probabil, nu
i n întregime 2. In anul 1 984, la iniţiativa Muzeului de istorie din Piatra
\" eamţ, s-au reluat să păturile sistematice în această staţiune arheologică
de referinţă, fapt ce s-a soldat cu obţinerea unor date şi asupra acestei
:1ccropole :J.
Pentru început semnalăm între vestigiile ce provin, probabil, din
:>1ormintc deranjate sau de la ritualurile funerare, alături de mai multe
fragmente ceramice, i nclusiv de amfore, o monedă şi o cataramă.
Moneda, un denar roman imperial de argint de la Commodus (1811 82) " · (fig. 1 2/ 1 ), a fost descoperită la adîncimea de 1,20 m, la distanţa
de 0 , 1 5 m de taluzul vestic al sec�iunii I (din 1 984), pe axul l ung al
acesteia. Condiţiile descoperirii par să indice provenienţa sa d intr-un
mormînt. Chiar dacă această i poteză nu va fi confirmată de continuarea
investigaţiilor, moneda provine cu certitudine din zona necropolei şi se
1 Radu Vulpe, Izvoare. Săpăturile din 1936-1948, Edit. Acad. R.P.R., Buc.,
1957, p. 276-3 17.
2 Ştefan Cucoş, Săpăturile arheologice din ;udeţul Neamţ (III), in MemAntiq,
I V-V, 1972-1973 (1975), p. 302. Cercetarea de teren a fost efectuată de Aurel Bu
zilă de la Muzeul arheologic din Piatra Neamţ care a recuperat şi inventarul

funerar.

3 Planul integral al săpăturilor de la Izvoare din campania 1984 va fi publi
:at in raportul general asupra săpăturilor. Colectivul de cercetare a fost constituit
din Ştefan Cucoş, Victor Spinei, Dan Monah, Gheorghe Dumitroaia şi Marius Ale
xianu.
4 Legenda : Av. M. ANTONINUS COMMOD"US AUG. Capul l,a.ureat al îm
păratului spre dreapta.
Rv. TRP VII IMP ,IJ: II COS I I I PP. Annona in picioare cu spice şi modius la
s tinga jos.
RIC, I I I, p. 369, nr. 28. D - 17,3 mm ; G=2,51 g.
Mulţumim numismatei Elena Petrişor pentru identificarea monedei.
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------

înscrie printre rarele descoperiri de acest fel din cimitirele S î n tana c: _
l\1 ureş. ;, _
Catarama a fost descoperită în S I, caroul 5, la aproximativ l ���
sp re est de marginea de sus a gropii unui mormînt nou descopcTi"c·
(M X), la adîncimea de 0,90 m . Piesa, realizată din 3 categorii de• bronz
diferenţiate cromatic. este de t.ipul cataramelor cu veriga ovală, rotuncl :1
în st•: ţiune, prevăzută cu 2 plăcuţe pentru prinderea de curea. (fig. 1 2 / 2).
Plăcuţa de sus e suprapusă de o alta de alamă. Cele trei plăcuţe, rotunj i t :_•
la capete, sînt prinse între ele prin trei nituri, presupunem de arg i nt,
cu capetele s e m isferice . Spinul este confecţionat dintr-o mică bară Lt
bază rectangulară în secţiune. Urmează un prag, apoi o nervoră longitu
dinală ş i faţete în partea superioară pînă la vîrful terminat cu o protomCt
zoomorfă 1;. Capul de animal are bine reprezentate botul, nasul, nări le
şi urechil e (fig. 1 2/3). Această cataramă prezintă analogii cu pieselP
i d entice din l\1 1 29 ş i M 28 1 de la Tîrgşor, datate la sfîrşitul secolulu i
al IV-lea şi începutul secolului al V-lea 1.
În campania de săpături din 1 984 de la Izvoare-Neamţ, în perimetrul
S I au fost descoperite două morminte de înhumaţie notate, urmînd
.sistemul de numerotare utilizat de Radu Vulpe, cu siglcle M X şi 1\I XI
(fig . 1). Datorită faptului că i s-a reperat doar extremitatea sudică, din
M XI, cu o adîncime de 0,40 m, s-au recuperat deocamdată doar două
vase ele culoare cen uşie, lucrate la roată, din cPram i că fină. I ntr-unul
din recipien te se> afla depusă, în poziţie înclinată, un pieptene de os de
formă semicirculară � .
Descoperirea cea mai importantă din această campanie de săpături
a fost cea a mormîntului X (fig. 2 ; 3). Groapa mormîntului a străpuns
locuinţa 1 din nivelul Cucuteni A 3 şi locuinţa nr. 3 d i n nivelul Cucuteni
A 2, atingînd o adîncim e de 1 ,80 faţă de nivelul actual de călcare şi de
1 ,60 faţă de cel antic. (fig. 4). Datorită existenţei unor gropi de morminte
medievale, cît �i vestigiilor cucuteniene, conturul gropii nu a putut fi
sesizat decît la adîncimea de 1 ,40 m, observîndu-se că e lia orientată
perfect pe direcţia N-S, şi de formă rectangulară, cu colţurile rotunjite,
dimensiunile gropii la bază fiind de 2,20 x 1 ,00 m. Fundul gropii, uşor
înclinat de la N la S, era bine bătătorit într-un strat de argilă de nivelare
,

5 In legătură cu prezenţa monedelor mai vechi in complexe Sintana de Mu
reş -- Cernjachov, cf. Constantin Preda, Circulaţia monedelor romane postaureliene
in Dacia, în SCIVA, 26, 4, 1975, p. 449-450 ; Virgil Mihailescu-Birliba, La monnaie
romaine chez les Daces orientaux, Edit. Acad. R.S.R., Buc., 1980, p. 210-21 7 ; Gh.
Diaconu, Despre datarea culturii Sîntana-Cerneahov,
in SCJVA, 34, 3, 1 983, p .

235--242.
r
6 Pentru tehnologia şi tipologia cataramelor, cf. Gh. Diaconu, Tîrgso
· . Ne·
cropola din secolele III--IV e.n., Edit. Acad. R.P.R., Buc., 1965, p. 89-92. Catara
-·--

mele cu spin terminat cu protomă zoomorfă sînt des întîlnite în lumea romană
in perioada 300-476 e.n. (vezi Markus Sommer, Die Gilrtel und Giirtelbeschlăge
des 4. und 5. Jahrhunderts im Rămischen Reich, în Bonner Hefte zur Vorgeschidte,
nr. 22, Bonn, 1 984.)
7 Gh. Diaconu, op. cit., p. 9 1 .
8 După cercetarea integrală a M XI, i nventarul funerar va f i publicat î n în
tregime.
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din perioada eneolitică. In umplutura gropii se aflau şi multe fragmente
de chirpici provenind de la locuinţele cucuteniene incendiate.
eheletul se afla cu capul (înclinat spre dreapta) la nord şi picioarele
la ud, fiind situat în apropierea laturii vestice, în poziţi a întins pe spate .
u s-a putut preciza poziţia braţelor, întrucît oasele mclius şi u l na lipseau
de la ambele.
În ceea ce priveşte poziţia elementelor ce alcătuiau i nventarul fune
ra r·, rem·arcăm faptul că majoritatea recipientelor ceramice au fost gru
pate la stînga scheletului, de la cap la abdomen. Intr-o poziţie neobişnuită,
asupra căreia vom reveni, lîngă genunchiul stîng, a fost descoperi tă o
:bulă. Un pahar de lut ars lucrat la roată c u decor realizat prin stampare
î cu rotiţa dinţată se afla depus într-un castron cu 3 torţi 9_ Gambele
u f_ost aşezate pe un vas. În mod fi resc, cataramele, o agăţătoare, un
capăt de curea şi un cuţitaş de bronz au fost găsite dispuse în linie în
zona bazinului, indicînd astfel locul de plasare pe corp a curelelor-cen
· ură (fig. 3). Resturi osteologice de la păsări, provenind de la ofrande
limentare, au fost găsite mai sus de cap şi în zona bazinul'ui, spre
reapta scheletului .
După crit::riul materialului din care au fost confe:ţionate, obiectele
-e compun inventarul funerar al M X se împart în recipiente cerami ce,
biecte de m etal, chihlimbar şi sticlă, în sumînd un total de 24 de piese.
RECIPIENTE CERAMICE. Din punct de vedere teh nologic, \'asele
e lut ars se pot împărţi în trei categorii :
a. vase lucrate cu mîna, cu degresant cioburi pisate, arse în cuptor ;
b. vase lucrate l a roată, arse reducător în cuptor, cu degresant
-atural " ;
c. vase lucrate la roată, arse într-o atmosferă necontrolată, cu des�mt m icroprundişuri .
a. Din această categorie face parte o si ngură oală (fig. 3 / 1 9 ; 8 /4),·
.rată cu m îna destul de stî ngaci dintr-o pastă cu degresant cioburi
·ate, arsă în mediu oxidant î ntr-un cuptor, un i nterval de timp relativ
tJrt, după cum o arată miezul negru din spărtură. Formă zveltă, umeri
dicaţi, buză răsfrîntă în afară şi fund drept. În j umătatea superioară
·asului se observă urmele unui lichid negru care a şi roit. Vase de acest
p înt des întîlnite în mediu sarmatic 10.
b. La prod ucerea celor 10 vase de acest tip a fost utilizată o argilă
mică, cu cîteva i ncluziuni de CaCO:l · Ni ci un d egresant n u a fost
ăugat argilei, astfel î ncît s-a obţinut o ceramică extrem de fin textu
;a Toate vasele au fost lucrate la roată, iar urmele perfect centrate de
fund arată că acestea au fost desprinse de pe roată cînd aceasta
•

"

9 Acest o b i cei, atestat în cadrul culturi i Sîntana d e Mureş (vezi, d e pildă. Gh,

Tîrgşor. . ., p . 5 1 şi nota 86) a fost conside-rat de sorginte sarmatică (cf.
loniţă, Contribuţii cu privire la cultura Sîntana de MU!·eş pe teritoriul Republi
ialiste Romd.nict în ArhMold, IV, 1 966, p. 233).
Ion I o n i tă, Noi descoperiri sarmatice pe teTitoriul Moldovei, în A1·hMold,
.
p. 3 1 1-3 28, fig. 2/3 ; Gh. Diaconu, op. cit., p . 75, fig. LXXX/2 ; Gh. Bichir,
,..-:n ates au Bas-Danube, î n Dacia, XXI, 1977, p. 1 6 7-198, pl. 6/1 -3 ; 7/2, 4 ;
u,

-

; - / 3.
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stătea. Unele va�e prezintă în interior "coaste" destul de bine conturate.
Decoraţia de suprafaţă este minimă sau lipseşte (cu o singură excepţie)
şi constă dintr-o rapidă lustruire cu un obiect mic, ascuţit şi neted, de
pildă un instrument de os. Suprafaţa i nterioară a vaselor cu gura deschisă
nu a fost lustruită în întregime. Această ceramică densă, de culoare uni
form cenuşie sau cenuşie-închis la suprafaţă ca şi în spărtură, a fost
arsă într-o atmosferă bine controlată, reducătoare, adică bogată în CO
(monoxid de carbon), tipică pentru cuptoarele de ardere înalte, cu o
bună circulaţie a gazelor. Această tehnologie continuă tradiţiile olăritului
dacic 1 1.
Din punct de vedere tipologie, vasele din această categorie cuprind :
1 . Strachină (fig. 3/5 ; 9/4) de formă tronconică, cu gura largă,
buză răsfrîntă în afară, fund inelar ;
�. Strachină (fig. 317 şi 8/5) de formă tronconică, gura laq;ă, buza
răsfrîntă în afară, fund inelar. Pe gît prezintă o nervură.
3. Castron (fig. 3/3 ; 1 1 12) de formă tronconică-rotunj ită, gît s cund
terminat cu o carenă bine reliefată. Buza este trasă numai în afară.
\'asul are trei torţi cu cîte trei nervuri, realizate dintr-o aceeaşi bucată
modelată iniţial şi apoi tăiată în trei. Capetele torţilor se sprijină pe buză
şi pe carenă.
4. Castron (fig. 3/6 ; 1 0/2) de formă cvasi-bitronconică, carenat, cu
buza dreaptă răsfrîntă în afară, fund pe inel. In partea sua>erioară a
vasului este reliefată o nervură.
5. Castron (fig. 3/8 ; 1 1 / 1 ) de formă bi tronconică, cu git arcuit spre
interior, buză rotunjită bine reliefată, răsfrîntă în afară, fund pe inel.
6. Castron (fig. 3/ 1 8 ; 9/3) de formă bitronconică, cu gît arcuit spre
interior, cu carenă, buză rotunjită, uşor răsfrîntă în afară. In partea
superioară prezintă o nervură.
7. Castron (fig. 3/22 ; 9/2) . Deşi păstrat fragmentar, se observă buza
bine reliefată, răsfrîntă în afară şi o nervură situată sub buză.
8 . Cană (fig. 3/21 ; 1 0 / 1) avind corp sferoidal, gură rotundă, gît
uşor evazat, fund pe inel. Toarta este relativ dreptunghiulară în secţiune,
cu două caneluri slab relicfate.
q_ Pahar (fig. 3/2 ; 8 /3) de formă relativ tronconică, c u carena lată,
bine evidenţiată, buză slab pronunţată şi fund pe inel.
10. Pahar (fi g. 3/4 ; 9 / 1). Pe reţ i i u ·.: : - r î n2l i naţi spre interior se ter
min�i tronconic cu un fund drept. Decorul constă din 8 registre verticale,
alcătuite din cîte 3 (odată două) motive triunghiulare, intre care se află
i ntercalate 8 cercuri. Motivele triunghiulare au in interior motivul "bră
duţului", vîrfurile triunghiurilor fiind marcate prin cîte un punct în
relief. Aceste motive au fost realizate prin stampare în pasta crudă,
probabil cu un intsrument de m e t al sau os. Cercurile au fost imprimate
în pasta moale cu rotiţa dinţată. Execuţia unuia dintre cercuri a fost
i mperfectă. Mai jos de bază sînt situate 2 caneluri (fig. 9/5). Decorul de
acest tip pe ceramica fină îşi a re originea în ceramica provincial-rom a nă 12 .
p.

11 Ion Ioniţă, Din istoria şi civilizaţia dacilor liberi, Edit. Junimea, Iaşi, 1982,
104 şi 109.
12 Ibidem.
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c. Din categoria vaselor lucarte l a roată cu degresant microprundi
fac parte două recipiente mai mici ce se situează, din punct de
�1:iere tehnologic, la antipodul vaselor fine cenuşii, descrise mai sus.
!... f ost o utilizată tot o argilă cu mică, dar cu adăugarea unei cantităţi m a ri
:-= degresant constînd din microprundişuri. Cantitatea exactă de degre
-..:..nt nu a putut fi determinată, d e oarece vasele erau întregi şi nu a
: _ ,;.t studiată nici o secţiune subţire. S părturile mari de suprafaţă indică
..::1 procentaj volumetric de aprox imati v 1 5-200/0 degresant. Modelarea
fasonarea vaselor au fost făcute cu folosirea roţii olarului. Urmele
- :: : rale desc en t r a te de pe funduri indică faptul că ele au fost desprinse
: -,:> pe roată cînd a c eas t a era în mi�care. Aceste vase nu prezintă d eco r ,
2ci, de fapt, lustruirea suprafeţei era aproape impos ib i l ă, întrucît frag-- t:ntele de degresant erau prea numeroase �i v i zibile clar l a suprafa ţă .
:oartc rar, unele vase de acest tip prezi ntă totu�i decor.
Culoarea variabilă de gr i -negru de pc suprafaţa acestor două vasl'
- -..; g erează cu tărie că ele au fost arse rapid î ntr-o atmosferă reducătoa re
::.r<' nu a fost controlată în totalitate. Rezultă că aceste vase mr fost
.. :-s C' mai degrabă în aer liber, probabil într-o groap ă u�or adînc it ă , mai
i egra bă decît într-un cuptor. Mai mult, cele două vase prezintă depozite
extinse de carbon de-a lungul umerilor, l a exterior, şi într-o parte a:
;;uprafeţei interioare, dar nu şi l a fund. Asemenea depozite de carbon
�e formează destul de des întimpul său sau după procesul de ardere, cînd
·. asele sînt parţial îngropate cu capul in jos, în jarul incandescent a
:-ombustibilului ce conţine carbon - situaţie ce indică din nou o groapă
de ardere.
Din punct de vedere tipologie, această categorie cuprinde :
1 . Oală (fig. 3 / 1 7 şi 8 / 1 ) cu pîntece sferoida1, Umeri ridicaţi, git
scund, fund drept cu diametru mic, buza relativ dreaptă, uşor răsfrîntă
:n afară.
2. Oală ( fig . 3/23 ; 8/2) cu caracteristici aproape identice cu exem
p l arul precedent .
Acest t ip de v ase este de certă origine provincial-romană 1:1.
Cele trei tipuri de ceramică - întîlnite, de altfel, în gen eral, în
cadrul culturii Sîntana de Mureş 1 '. - derivă din trei tradiţi i tehnolo
gice complet diferite 1:i. Stilurile ceramice, aşa cum sînt ele defi nite pe


,·..:ri

13. Gh. Diaconu, op. cit., p. 76 ; idem, Mogoşani. Necropola din secolul IV e.n.,
Tîrgovişte, 1970, p. 38 ; Ion Ioniţă, Din istoria. . ., p. 104-105 şi 1 09 .
14 Recipientele ceramice din M X de la IzvoarP pTezintă analogii evidente cu
:eramica specifică culturii Slntana de Mureş, fapt asupra căruia considerăm că nu
!Tiai trebuie insistat. Cf. Ion Ioniţă, Contribuţii..., idem, Din istoria . . . , p. 103-105.
15 La rezultate similare s-a ajuns in urma studierii şi a altor morminte (cf.
Linda Ellis, Analiza microscopică a materialelor ceramice, de sticlă şi metal din
t r-un mormînt Sîntana de Mureş de la Izvoare, comunicare prezentată la Sesiunea
d!' comunicări ştiinţifice a :Muzeului de istorie din Piatra Neamţ, 1 7-18 decemhriP
1 98 1 ) . Asupra corelaţiei dintre tehnologia cPramică şi componJ:>ntele Ptnice cf.
\-asile Palade, Cultura Sîntana de 11-tureş. Concept şi cronologie, în Mem.4.ntiq,
IX-XI, 1 985, p. 519-520.
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baza forme'. şi decoraţiei vaselor, pot varia considerabil în fiecare cultură
particulară sau grup etnic în conformitate cu moda timpului şi cu expresia
artistică individuală. Dar, fapt bazat şi pe alte observaţii, meiodele de
confecţionare sînt mai conservatoare şi apar ca fiind subiectul unor mai
m ari constrîngeri, dintre care enumerăm existenţa materiilor prime,
stăpînirea tehnică a legilor naturi i şi cunoştinţele transmise în practică
de la o generaţie la alta.
Cele trei tipuri de ceramică sînt opuse în fiecare etapă a procesului
de manufacturare, respectiv prepararea argilei, forma, decorarea şi ar
derea vaselor. La începutul confecţionării produselor fine, argila a fost
manipulată fără concursul degresantului. Estul României este deosebit de
bogat î n depozite de argilă cu mică 16 în care cantitatea mare de inclu
ziuni de mică acţionează ca un so i de "degresant natural", prevenindu-se
în acest fel contractarea excesivă a argilei. Acest fapt a fost, în mod
evident, necunoscut sau voit ignorat în confecţionarea produselor la
care s-au utilizat cioburi pisate sau microprundişuri.
De asemenea, deşi vasele ceramice fine şi cele cu degresant m icro
prundişuri au fost arse într-o atmosferă reducătoare, durata, controlul
şi metodele de ardere diferă considerabil. Merită să fie subliniat faptul
că au fost descoperite multe cuptoare cu cameră dublă, cu tiraj vertical,
care au fost folosite pentru arderea produselor fine 17. Totuşi, toate evi
denţele probează că cele două vase cu degresant microprundişuri nu au
fost arse în cuptoare 18 _
OBIECTE DE METAL.
1. Fibulă (fig. 3 / 1 5 ; 5) descoperită într-o poziţie neobişnuită : în
dreptul genunchiului stîng, spre exterior, şi la o înălţime de 20 cm faţă
de fundul gropii. ln momentul de faţă nu putem oferi nici o explicaţie
plauziblă pentru plasarea fibulei într-un asemenea loc. Fibula este de
tip Zwiebelknopffibel şi la realizarea ei au fost folosite două categorii
de bronz diferenţiate cromatic. Este vorba de cel de-al şaselea exemplar
de acest tip descoperit în aria vestică a culturii Sîntana de Mureş-Cer
njachov pînă în prezent 19. Fibula cu capete în formă de bulbi de ceapă
16 Linda Ellis, The Cucuteni - Tripolye Culture. A Study in Technology and
the Origins of Complex Society, Oxford, BAR, 1984, nr. 217, p. 81 şi urm.
17 F. Florescu, Evoluţia cuptoarelor de ceramică din Moldova, in Studii si cer
cetări de etnografie şi artă populară, Ruc.., 1 96;;, p. 134-191 ; Maria Comşa,
Cuptoare de ars oale din secolele I i.e.n. - IV e.n. în regiunile de la est si sud de
Carpaţi, in MemA.ntiq, IX-XI, 1985, p. 171-184.
·

18 Desigur, acestei concluzii nu trebuie să i se acorde o valoare generalizatoare
absolută.
19 Trei . exemplare au fost descoperite in necropola de la Birlad-Valea Seacă
(cf. Vasile Palade, Fibule cu capete în formă de bulbi de ceapă în necropola de la
Bîrlad-Valea Seacă, in SCIVA, 32, 3, 1981, p. 437-445 ; idem, Necropole du !Ve
et commencement du Ve siecle de n.e. a Bîrlad-Valea Seacă, în Inventaria
Archaeologica, Edit. Acad. R.S.R., Buc., 1986, R 80 (fig. 3), R 81 (fig. 3) şi R &'2
(fig. 2), unul la Pietroasele (cf. Gh. Diaconu şi colab., Dacia. XXI, 1977. p. 207 şi
218) şi altul la Oinac (informaţie oferită cu amabilitate de Gh. Diaconu).
.
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a Izvoare are resortul bilateral format din trei spire pe o parte şi
pe cealaltă parte, dacă nu o luăm î n considerare pe cea proveni?d
prelungirea arcului. Capetele prelungite ale axului transversal smt
-rate · dintr-o sîrmă de bronz în care au· fost i ntroduse două piese para
pipedice, dintre care una faţetată prin turnare heptagonal, iar cea
tă octogonal, ambele terminate cu cîte un buton nu prea mare, relativ
:-ric, precedat de cîte un inel slab reliefat. Piesele paralel i pi pedice ter
:late cu inel şi buton au fost turnate deodată, fiind fixate prin nituire
sirma de bronz. A rcul este î n secţiune relativ triunghiular, margi
- e laterale fiind rotunjite. Particularitatea tipologică a acest!Ci fibule
·e dată de faptul că la baza capului arcului este situată, tot din tur
�e, o m ică placă semicirculară, secţionată în linie dreaptă, paralelă cu
ul transversal, pentru a perm ite montarea pe tijă a celu i de-al treilea
tJton relativ sferic, precedat de inel. Acest buton a fost turnat separat
a fost fixat prin nituire. Piciorul este scurt şi prevăzut cu praguri
rmate dintr-o �ănţuire la capătul dinspre arc şi din două la cealaltă
tremitate.
Fibula din M X de la Izvoare prezintă analogi i destul de strînse
exemplarul din M 342 de la Bîrlad-Valea Seacă 20 de care, în m are.
e diferenţiază prin existenţa celui de-al treilea buton, prin faţetarea
epta- şi respectiv octogonală a pieselor paralelipipedice şi pri n secţio
area plăcuţei semici rcula.re. Vasile Palade s-a prf'!mnţat asupra descen
denţei fibulei de la Bîrlad-Valea Seacă elin fibulele romane de forma lite
ei "T", -datate î n secolul al III-lea e.n., sublin iind totodată că prezenţa
ăcuţei semi circulare o apropie de tipul celor prevăzute cU: sem'i disc
easupra resortului, caracteristice secolului al IV-lea e .n. 2J. Pentru
ceastă fibulă a fost propusă datarea " către sfîrşitul se'c olului al III-lea
: probabil începutul secolului al IV-lea e. n . " 22. Cea m ai apropiată ana
ogie în lucrarea de referinţă a Jui Erwin Keller pentru fibula din M X
de la I zvoare o reprezintă exemplarul fără plăcuţă semicirculm·ă desco
perit în M I de la Munchen -Moosach, i nclus în tipul 1 B, datat între
_90-320. e . n . 23. Luînd în considerare particularităţile fibule i descoperite
·n Mi X de la Izvoare, care sugerează o fază evolutivă mai tîrzie şi
inînd seama de m ediul arheologic al descoperirii, propunem datarea ei
pre mijlocul secolului al IV-lea e.n.
2. Cataramă (fig. 3 / 1 3 ; 6/3) lucrată dintr-o singură categorie de
bronz. Are veriga aproape circulară, rotundă în secţiune, prezentînd o
plăcuţă pentru fixarea de curea, de formă rotunjită, prevăzută cu un
orificiu pentru un nit, pierdut din vechime. Spinul, cu prag cvasi-d rep
tunghiular la bază, prezintă două faţetări laterale şi o protomă zoomorfă
la capăt, fără detali i anatomice.
.:ă

.

·

20 Vasi le Palade, Fibule ... , p . 438, fig. 1 /2 ; 3/1 .
2 1 Ibide m, p . 440.
22 Loco cit.
23 Erwin Keller. Die spătromischen Grabfunde
,\hb. 1 1 , fig. 2 17 1 .

in Su.dbayern, Munchen,
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3. Cataramă (fig. 3/9 ; 6 /2) prezintă caracteristir i identice cu exem
cu deosebirea că detaliile protomei zoomorfe sînt oarecum
reliefate. Nitui pentru fixarea plăcuţei de piele s-a păstrat.
4. Cataramă (fig. 3 / 1 1 ; 6/4a) lucrată dint r-o singură categorie de
bronz. Are veriga de formă ovală, rotundă în secţiune, fiind prevăzută
cu două pl ăcu te unite prin trei nituri care fixau cureaua. Plăcuţa in
ferioară este mai mică, iar cea de sus este zimţuită. Spinul, cu un prag
cvasi-dreptunghiular la bază, este faţetat l ateral . Protoma zoomor f[t ele
la capătul spinului are schiţate cu suficientă p regna n tă u rech i le , maxi la
rele �i botul. Este interesant de remarcat că detaliile capului indică
acela-:;i animal ca �i î n cazul cataramei descoperite în afara mo rmî ntului.
De c ata ramă a fost prinsă o ata�ă, crestată pe m arg i ni . ce sr:>rvea llct
f i x tr· · �l celuilalt capăt al curelei (fig. 6/4b).
Cataramele din l\1 X d e la I zvoare, cu n u m ero a se a nalogi i î n n e c r o 
rokl e de tip Sîntana de 1\Iureş, indică datarea lor în cea ck-a clou.�t
j umătate a secolului al IV-lea e.n. 2 '. .
5 . Agi'!.ţătoare (fig. 3 / 1 4 ; 6/5), lu rată dintr-o singură catc•gorie de
brC'nz. Arc VP r ig a ovant , ro t u n dă i n secţiune, i a r p l ă cu ţele dulJle sînt
prinse între ele cu un nit.
6. Capăt de c urea (fig. 3 / 1 2 ; 6/6) format di ntr-o bucată de tablă
de bronz a cărei îndoire la mijloc pe o sîrmă este evidentă . Extre m ităţile
sînt rotunjite, capătul de curea m etalic fii n d prP v ă zu t cu u n orifi c iu
în vederea fixării de centură un un nit. In i n te ri o r u l capă<tului d e curea
s-au găs i t urme de piele.
7. Cuţitaş de bronz (fig. 3 ; 1 0 ; 6/ 1 ) cu t ă iş u l şi vî rfu l ascuţi t, ceafa
puţin mai groasă şi minerul scurt, realizat prin îngustarea cvasisi metrică
a lamei. S-au păstrat urme destul de consistente din teaca d<.' p ide a
cuţiLtşul care est e posibil să fi fost prins de centură prin i ntermediul
agă ţ ă t oa r c i descrise mai sus. Cuţitaşele de bronz au fost considc ratL>
o bi ecte ele t o al C't ă , fiind descoperite în mai multe necropole � -•.
U. Pandantiv in formă de căldăruşă ( fi g . 1 6b). Este c on fe c ţio :� a t d i n
b ro n z şi, deşi păstrat extrem de f r agm e nta r , făcînd im p osibilă o rc'-:'0 : 1 stitu i re, s-a putut o bser va existenţa unor striuri o r i zont c! I C> pe pereţii
cxtc-·hri �fi .
p lar u l ·anterior,

24 Gh. Diaconu, Tîrgşor. . . , p. 89-91 ; N. Zaharia, Em. Zaharia, V. Palade.
Materiale, 8, 1962, p. 525, fig. 7/5 ; Cătălina Blo�iu, Nccropola elin secolul al IF- lca
e.n . de la Leţcani (jud. Iaşi)� în ArhMold, VI I I , 1975, p. 213.
25 Gh. Diaconu, Tîrgşor. . ., p. �9 ; idem, în SCIVA, 29, 1978, 4, p. 520, fig. 2/:J ;
idem, Mogoşani..., p. 16, fig. 14/15 ; B. Mitrea, C. Preda, Necropolele din secolul
IV .en. în Muntenia, Buc_, 1969, p_ 280, fig, 1 07/:J. 4 ; Stela Tau, Mircea Ni cu.
Necropola din secolul al IV-lea e .n. de la Barcea (jud. Galaţi), în Materialr>, Buc ..

1 9BJ, p. 419, fig. 3/13. In necropola Sintana de Mureş de la Izvoare a mai fost
descoperit un cuţitaş de hronz (cf. Radu Vulpe, op. oit., p. 309-:110, fig. :1:.!6/ l.
26 Despre pandantivele-căldăruşă, vezi d iscuţia la Gh. Diaconu, Tîrgşor . . . ,
p. 94-96. In ultima vreme s-a atras atenţia asupra prezenţei pandantivelor-căld<-1ru�ă în civilizaţia dacilor liberi (cf. Ion Ion iţă, Din istoria .. . , p. 107) ca �i in faza
"clasică" a civilizaţiei geto-dacicP .cf. Vasile Ursachi, Rituri şi 1·itualuri dn înmor
mînta,·e în cetatea aacică de la Brad, cam. Negri, jud. Bacău, in MemAntiq, X I ; 
X I V, 1 986, p. 121.
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OBIECTE DE CHIHLI MBAR
L

·1ă rgea (fig. 3 / 1 6a ; 6 / 7). Este de formă discoidală şi de culoare
roşiati că. Această m ărgea a fost găsită lîngă pandantivul-căldăru _ă,
ce sugerează purtarea lor drept un sumar colier.
2. Mărgea (fig. 3 / 20 ; 6 / 8). De formă cilindrică, cu marginile orizon
or înclinate, culoare maro-roşiatică. A fost, fără înd oială, reuti
til întrucît a fost secţionată vertical în două, prezentînd, alături d e
le orificiului vertical central, o altă perforare laterală.

OBIECTE DE STICLA
Din această categorie face parte un vas de sticlă (fig. 3 / 1 ; 7), de igur
import din Imperiul roman. Este, din cîte cunoaştem, unicat în aria
tică a cul turi i Sîntana d e Mureş-Cernjachov. Vasul de sticlă a fo�t
pus de ("ftreapta sus faţă de capul înhumatulu i. Din cazua devitrifierii ,
-;rezenta î n m om entul descoperirii o pojghiţă din mai multe foiţe extrem
subţiri , oxidată î n exterior şi cu luciu viu-metalic în i nterior. Vasul
- fost depus iniţial în poziţie înclinată, după cum o arată urmele d e
·aporare a lichidului cosmE tic, probabil parfum, c e ocupase aproximati
uă treim i din capacitatea reci pentului. Se include în tipul XXVI din
C laSificarea lui M _ Bucovală, respectiv seria de "vase cu corpul gloar, .gît cilindric scurt şi gura pîlnie" '27_ Faţă de vasele din această
serie, exemplarul de la Izvoare are corpul globular destul de accentuat
platizat şi gîtul puţin mai lung. Fundul este pe inel, realizat cu oarecare
tîngăcie. Ca element decorativ, la baza gîtului au fost prinse două
fire de sti clă cu diametre diferite legate între ele printr-un nod. Culoa
rea sticlei translucide este gălbui-verzuie, cu i rizaţii policrome. Pe corp
i mai ales pe gît se observă dungi în val, vasul fiind realizat pri n suflare.
·ase de acest tip, deşi se î ntîlnesc într-o lungă perioadă de tim p, apar
frecvent în Pannonia în morminte datate cu m onedă în secolul al IV-lea
e. n. 2�<. Un exem plar relativ asemănător, datat între 350-375 e.n., e te
publicat de E. Keller :zg_ Pe litoralul pontic dobrogean - foarte a proape
deci de zona descoperirii noastre - asemenea vase de sticlă sînt atestate
in necropola de la Callatis 30.
·

_

·

27 M. Bucovală, Vase antice de sticlă la Tomis, Muzeul de arheologie Constanţa,
59-60.
28 A. Sz. Burger, The Late Roman Cemetery at Sâgvcir, p . 232, fig. 125, tipul
13, apud M. Bucovală, op. cit., p. 59--60.
29 Erwin Keller, op. cit., p. 1 35, fig. 37/4.
30 Constantin Preda, Callatis. NecTOpola romana-bizantină, Edit. Acad. R.S.R.,
Buc., 1980, p. 33. Semnificativ e faptul că mormintele 22, 192, 252 şi 298, cuprinzînd
\·ase de sticlă cu forme apropiate cu cel din M X de la I zvoa1·e (pl . LIV, LXXII .
LXXVI I şi XIII) sînt datate către mijlocul şi în a doua jumătate a secolului al
!V-lea c . n .
p.
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Pc baza tuturor obiectelor de inventar ce prezintă valoare cronologică,
luînd de a semenea în considerare numărul mare de recipiente ceramice :l i ,
l\I X de la Izvoare se datează în a II-a jumătate a secolului al IV-lea
e.n. Analiza tehnologică detaliată, ce se cuvine desigur e xtinşă la cît
mai multe staţiuni arheologice de tip Sîntana de Mureş, a pus î n evi
denţă existenţa unor tradiţii diferite de confecţionare a recipientelo'r
ceramicc, dovedindu-se şi sub acest unghi întrepătrunderea elementelor
componente ale acestei culturi, n:spe: tiv dacii, goţi i şi sarmaţi i. Chiar
şi la nivelul unui singur mormînt, apar totodată clare raporturi le intense
dintre purtătorii culturii Sîntana de 1\Iureş şi lumea romană �2.

1\"0UVELLU<..; DONNEES SUR L A NECROPOLE DE TYPF: ·
S 1 NTANA DE MURE'? DE IZVOARE - PIATRA NE AMŢ .

Resume

Dans la station archeologique de Izvoare, situee a !'est dP Ia Roumanie, dans
le dep. de Neamţ, connue surtout grâce a Ia premier!" attestation de la cultun•
P1·ecucuteni, on a decouvPrt egalement une necropole de la cultur.e Sîntana dP
Mureş (IV-eme s. de n.e.) a Ia suite des fouilles des annees 1936-1948 (\"Oir Radu
Vulpe, Izvoare, Buc., 1 957, :J96 p.). De cette necropolP on ,a depiste 8 sepultures a
inhumation, un autre sepulture de meme type etant decouverte par hasard-" en F l 72.
En 1 984 on a repris les fouilles dans cette station archeologiqU2, le but de ct>t
article etant de presenter les decoUVPrtes relatives a cette necmpole. Pa rm i Ies
vestiges qui proviennent probablement des tombes derangees ou des rltuels funt•
raires on remarque, a cote de p fusieurs fragments ceramiques, y compris d'ampho
res, un denier romain imperial en a·rgent emis par Commodus (181--:182 de n .e.)
(fig. 1 2/1) et une boucle de ceinture (fig. 12/2) . En 1 984 on � repere 2 autres
sepultures, notees M X et M XI (en roumain M
sepulture) dont la de·m iere a
ete fouillee partiellement. (fig. Î).
Le mobilier funeraire de M X comprend des recipients ceramiques, des ohj t>t<:
en metal, ambre et vt>rre, en comptant au total 24 objets. Technologiquement, les
vases ceramiques se d ivisent en : a. vases faits a Ia main avec dcgraiss:1nt de Ia
terre cuite broyee, combustion oxidante (un exemplaire ; fig. 3/19 Pt 8/4) ; · h. Va ses
naturellement degraisses par mica, tournes, cuits au four a bois. combus.t ion n;
duct·rice (10 exemplaires ; fig. 3/5 et 9/4 ; 3/7 et 8/5 ; 3/:1 et 1 1 / 1 2 ; :1 /6 et 10/:2 ;
3/8 et 1 1 / 1 1 ; 3/18 et 9/3 ; 3/22 et 9/2 ; :1/21 et 1 0/1 ; 3/2 et 8/3 ; · :114 t>t 711 )
c . vases tournes, cuits dans une atmosphere noncontrolee, degraisses par microgra-

;n

Ion Ioniţă, Din istoria... , p. 1 07.
32 Recipientele ceramice au fost restaurate de Aurel Buzilă �i Melania Teo
dosiu, iar celelalte o b iecte de Ecaterina Băbusanu. Desenele au f�J-;t real izate cu
deosebită acurateţe de Mircea Ciacâru, toţi a ceştia din cadrul Laboratorului de
restaurare-conservare al Muzeului de istorie Piatra Neamţ. Planul săpăturilor din
1984 de la Izvoare ne-a fost pus la dispoziţie cu amabilitate de dr. Ştefan Cuco>.
Fotografia M X de la Izvoare a fost făcută de Gheorghe . Dumitroaia. Tuturor IP
exprimăm mulţumiriie noastre călduroase.
Recuno�tinţa noastră deplină se îndreaptă spre dr. Ioniţă Ion pentJ·u obs r··;·
vaţ iile şi sugestiile formulate la !Pctura lucrării de faţă.
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( 2 exemplaires : fig. 3/1 7 e t 8 / 1 ; 3/23 e t 8/2). A l a suite d'une an,alyse techno
detaillee, qui presente une certaine valeure generalisatrice pour la culture
< :: tana de Mureş, on distingue 3 traditions technologiques completement differents
: � la production ceramique.
Les objets en metal se composent de : une fibule en bronze â extremites en
' -::le de bulbe d'oignon (Zwiebelknopffibel) qui atteste un moment inconnu de
-:·.-oiution de cette serie de fibules (fig. 3/15 : 5), 3 boucles de ceinture (fig. 3/1 3
: o:i ' J : 3/9 e t 6/2 ; 3/1 1 e t 6/4a), u n anneau (fig, 3/14 e t 6/15), une extremite metal
�ue de ceinture (fig. 3/1-2- et 6/6), un pendeloque-chaudron (fig. 3/16b), et un petit
ateau (fig. 3/10 et 6/1), touts faits en bronze. Les objets en ambre sont representes
: �=- deux perles (fig. 3/16a et 6/7 : 3/20 et 6/8). M X de Izvoare comprend aussi un
" ' ·� en verre (fig. 3}1 et 7), un ique dans l'aire occidentale de la culture Sil'ltana de
'. L Jres
Cernjachov.
La sepulture no. X de Izvoare est datee dans la seconde moitie du IV-eme s.
: , n .e., refletant l'interpenetration des elements composants de cette culture : les
- c':o-daces, les goths, les sarmates et le monde romain provincial.
'r

� - quc

-
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Fig. 1.

Planul neCTopolei de tip Sintana de Mureş de la Izvoare - Neamţ : 1-Y J :
morminte descoperite in săpăturile conduse de Radu Vulpe ; I X , mo:-::-. :- ·
descoperit In tîmplător ; X-XI, morminte descoperite In 1984 ; a. defl.:o� :
la Commodus ; b. cataramă.
1. Plan de la necropole de type Sintana de Mureş de I'zvoarţ - Xe=---::. ·.
I-Vllil, sepultures decouve-rtes dans les fouilles conduites par Radu \"�;:><
IX, sepulture decouverte par hasard ; X-XI, sepultures decom·er!eo , .
7984 ; a . denier d e Commodus ; b . boucle d e ceinture.
·

Fig,
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Izvoare
Neamţ. Mor.mlntul X.
Fig. 2. Izvoare - Neamţ. Sepulture no. X .

Fig. 2.

-
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Fig.
Fig.

3.
3.

o
"

Planul mormîntului X de la Izvoare - Neamţ.
Plan de la sepulture X de Izvoare - Neamţ.
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Fig. 4. Profilul mormîntului X de la Izvoare - Neamţ.
1. pămînt cenuşiu-humos ; 2. pămînt cenuşiu-galben,
nivel cucutenian ; 3. pămlnt galben-albicios, nivel
cucutenian ; 4 . pămînt cenuşiu-albicios, n iveluri Cu
cuteni şi Precucuteni ; 5. prundiş ; 6. chirpici. Scara
1 : 50.
Fig. 4. Coupe de la sepulture no. X de I zvoare - Neamţ.
1. sol grisâtre-argileux ; 2. sol grisâtre-jaune, ni
veau Cucuteni ; 3. sol jaune-blanchâtre, niveau Cu
cuteni ; 4. sol grisâtre-blanchâtre, niveaux Cucuteni
et Precucuteni ; 5. gravier ; 6
torchis. Grandeur
1 : 50.
-
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Fig. 5. Mormintul X de la I zvoare - Neamţ. Fibula. Scara 1 : 1.
Fig. 5. Sepulture no. X de I zvoare - Neamţ. Fibule. Grandeur naturelle.
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6

6. Marmintul X de la Izvoare - Neamţ.
1 --6, obiecte de
metal ; 7-8, obiecte de chihlimbar. Scara 1 : 1.
6. Sepulture no. X de Izvoare-Neamţ. 1--6, objets en metal ;

7-8, perles en ambre. Grandeur natw-elle.
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Fig. 7. Mormintul X de la Izvoare - Neamţ. Vas de sticlă. Scara
1 : 1.
Fig. 7. Sepulture no. X de Izvoare - Neamţ. Verre. Grandeur
naturelle.
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Fig. 8. Mormîntul

Fig.

8.

Sepulture

X
no.

de la Izvoare - Nf'amţ. RecipiPnte ceramicP. Scara 1 : 3 .
X de Izvoare - Neamţ. Rec i pi e n ts cera m i q ues. 1 :l g·r. nat.
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Mormîntul X de la I zvoare - Neamţ. 1-4, recipiente cerarnice. Scara 1 : 3 .
5. detaliu d e decor a l vasului n r . 1 .
Fig. 9. Sepulture no. X d e Izvoare - Neamţ. 1-4, recipients ceramiques (1/3 gr.
nat.) ; 5, detail du decor du vase du no. 1 .
Fig.

9.
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Fig.

10.

Fig.

10.

2
Mormîntul X de la Izvoare
pientc ceramice. Scara 1 : 3.
Sepulture no. X de I zvoare
pi(ints ceramiques. 1/3 gr, nat.

Neamţ. Hec i Neamţ. Rec i -
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1

Fig. 1 1 . Mormintul X de la I zvoare
Fig. 1 1 . Sepulture no. X de Izvoare

Neamţ. Recipiente ceramice. Scara 1 : 3 .
Neamţ. Recipients ceramiques. 1/3 g r . nat.
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1

Fig.

Obiecte descoperite in perimetrul necropolei de tip Sintana de
Mureş de la Izvoare - Neamţ. 1 . denar roman imperial de
argint ; 2. cataramă (scara 1 : 1 ) ; 3. detaliu al protomei zoo
morfe.
Fig. 1 2 . Objets decouverts dans le perimetre de la necropole de type
Sintana de Mureş de Izvoare - Neamţ. 1. denier romain impe
rial en argent ; 2. boucle de ceinture (grandeur nat.) ; 3. detail
de la protome zoomorphe de la boucle de ceinture.
12.
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DOVEZI ARHEOWGICE ALE CONTINUITĂTII
POPULATIEIAUTOHTONE
IN SECOLELE V-IX E.N.
.
IN

IUDEŢm NEAMŢ

de MARCEL DRAGOTESCU

Cercetările arheologice din ultimii ani au îmbogăţit considerabil
cunoştinţele cu privire la dezvoltarea societăţii locale în perioada cores
punzătoare m arilor migraţii, contribuind la elucidarea unor importante
probleme din istoria patriei, între care se numără şi aceea a etnogenezei
poporului român.
In contextul cercetărilor dedicate acestei perioade se înscriu cu o
preţioasă contribuţie şi o serie de descoperiri din judeţul Neamţ, com
pletînd sau confirmînd ipotezele de lucru formulate cu prilejul :altor
investigaţii realizate în Moldova sau în alte regiuni ale ţării.
In acest sens, se impun în primul rînd, rezultatele cercetărilor din
aşezarea de la Mănoaia-Costi�a, unde a putut fi urmărită succesiunea
neîntreruptă a unor nivele de locuire din secolul al III-lea, pînă in
secolul al VI-lea e.n. 1.
Aici, un bogat nivel de cultură daco-carpică, din secolul III e.n. este
suprapus de un nivel din secolul al IV-lea, corespunzător unei faze tîrzii
a culturii Sîntana de Mureş şi databil într-o perioadă anterioară anu
lui 376 2.
Peste acest nivel se identifică un altul mai nou din epocal de do
'
minaţie hunică şi care se caracterizează printr-o ceramică evaluată din
aspectul clasic Sîntana de Mureş, dar mult mai grosieră, mai . neglijent
lucrată şi cu forme evident simplificate. Este un nivel de locuire ce se
dovedeşte strîns legat de cultura Sîntana de Mureş dar posterior acesteia
şi care poate fi atribuit perioadei care a urmat anului 376, cînd încep
atacurile hunilor în această regiune. :J
Identificarea acestui orizont cultural capătă astfel o importanţă cu
totul particulară, creînd posibilitatea studieri i pentru prima oară în
Moldova, pe baza unei succesiuni stratigrafice clare, a culturii materiale
aparţinînd populaţiei autohtone din perioada dominaţiei hunice. 4
1 Dan Gh. Teodor, Căpitanu V. !)i Mitrea 1. Cercetările arheologice de la Mă
noaia-Costişa şi contribuţia lor la cunoaşterea culturii materiale locale din sec.
V-VI din Moldova. Carpica, I, 1968, p. 233 şi urm.
2 Mitrea 1. Contribuţii la cunoaşterea populaţiei locale dintre Carpaţi şi Siret
în secolele V-VI e.n., l n MemAntiq, I I , 1 970, p. 350 şi urm.
3 Ibidem, p. 352.
4 Dan Gh. Teodor, Căpitanu V. ş i Mi trea 1 .
op. cit., in Carpica, I, 1968, p . 237.
-
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Similitudin ile stabilite între materialele descoperite la Mănoaia-C os
tisa si cele din alte asezări din Moldova 5, impun concluzia că în timpul
d �mi �aţiei huni ce (376-454 e.n.), pe întregul teritori ': de la _ răsăr�t . ? e
Carpaţi s-a constituit o cultură mater� ală u z: itară, _ce pastr:_eaz � trad1ţule
populaţiei locale din secolele III-IV !;i l menţme stnnse legatun cu popu
latia d in fosta provincie Dacia. 6
Aceste legături explică în bună măsură afinităţile culturii materiale
la care ne referim, cu cultura populaţiei autohtone din celelalte regiuni
ale ţării şi îndeosebi cu cult\,J.ta Bratei din Transi lvania, faza corespun
zătoare cimitirului şi aşezări i nr. 1 , datată la sfîrşitul secolului al IV-lea
şi prima j umătate a secolului următor. i
.
. _
Tot în asezarea de la lVIănoaia-Costişa poate fi urmanta evoluţ1a cul
a
turii materi le locale în perioada care a urmat prăbuşirii dominaţiei
hunice în aceste teritorii, în urma victoriei din 454 a gepizilor conduşi de
Ardarich asupra urmaşilor lui Attila 8 .
Este vorba de un nou facies cultural situat peste orizontul la care
ne-am referit şi deosebit de acesta, marcînd o nouă etapă în dezvoltarea
societăţii locale, de la înlăturarea dominaţiei hunice, pînă la pătrunderea
primelor grupuri de slavi (aproximativ între 454 şi 560). Limita infe
rioară a acestui nivel de locuire a fost clar precizată la Mănoaia-Costişa,
în timp ce evoluţia sa, cu două faze distincte (una de Ia sfîrşitul secolului
al V-lea ş i prima jumătate a secolului al VI-lea, .iar cealaltă din a
doua jumătate a veacului al VI-lea) a fost mai bine surprinsă în aşezarea
de la Botoşana (jud. Suceava). 9 Este o asemănare indiscutabilă între
materialele ultimului nivel de la Mănoaia-Costişa şi prima fază de la
Botoşana, ceea ce a determinat pe cercetători să definească întreaga
etapă cuprinsă între cea de-a doua jumătate a secolului al V-lea şi prima
jumătate al secolului al VI-lea, prin "cultura Costişa-Botoşana". 10
Considerăm că nu este cazul să ne oprim asupra unor aprecieri fie ele şi generale - în legătură cu specificul aşezărilor, locuinţelor,
uneltelor, ce.r amicii şi al celorlalte vestigii caracteristice culturii Cos
tişa-Botoşana. Suficient să amintim că aşezările sînt deschise, situate pe
terasele i nferioare ale rîurilor sau în apropierea unor surse importante
de apă, suprapunînd deseori aşezările mai vechi carpice 1 1 sau d e tip
·

_

5 Menţiuni mai ample la Dan Gh. Teodor, Teritoriul est-carpatic în veacurile
V-XI e.n., 1978, p. 11-12 . Pentru judeţul Neamţ vezi şi Mitrea 1. Descoperiri pre
feudale din regiunea central-estică a Carpaţilor Orientali şi dhi zona de contact
cu Podişul Moldovei, in Carpica, I , 1968, p. 249 şi urm. Printre altele, semnalează

şi aşezările de la Doina-Girov, Căciuleşti �i Borleşti, mai puţin cunoscute în lite
ratura de specialitate.
6 Mitrea 1 . - op. cit., MemAntiq, II, 1970, p. 352.
7 Bîrzu Ligia Continuitatea populaţiei autohtone în Transilvania în secolele
IV-V (Cimitirul 1 de la Bratei), Editura Academiei, 1973, Bucu-reşti, p. 95 şi urm.
8 Istoria României - I, 1960, p. 700.
9 Dan Gh. Teodor şi Foit Gr. Importanţa descoperirilor de la Botoşana pen
tru cunoaşterea secolelor V şi VI în Moldova, comunicare prezentată la Sesiunea
a II-a de comunicări ştiinţifice a muzeelor - Bucureşti, 1965.
10 Dan Gh. Teoaor Teritoriul est-carpatic.. . , p. 31.
1 1 Cazul vestigiilor de la Lutărie-Piatra Neamţ. (Informaţie de la Muzeul
de istorie P. Neamţ).
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M ure� � �. Bordeiul şi semibordeiul de formă rectangulară
tipurile caracteristice de locui nţă, vetrele de foc fiind încon
jurat" d e paramente din piatră. Ccramica (lucrată cu mîna sau la roată)
<-1.re L'g[;turi indiscutabile cu cea din perioada precedentă, manifestîndu-se
aceea�)i tendi nţă de simplificare a tehnicii de prclucra.re în dauna cali
tăţii : pastă grosieră, fo rme neglijent executate, ardere incompletă şi
ncun iformă. 1\Iateriakle de i mport sînt mai rare, dar continuă să f ie î n
tîlni te, în cazul a�ezării de la Cos ti şa sub forma fragmentelor de amfore
bizanti n e. l:l
: · finit<:'tti lc• se m nal ate între cult ura Costisa-Botosana din Moldova,
c·a de tip Br at c i din Transilvania şi cultura Îpotcşti�Cîndeşti din sudul
lan ţului carpatic, d o vedesc existenţa unei c u l turi relativ unitare, de ori
f:inc roman i' ă, pc întregul teritoriu al ţării, culiurilc amintite constituind
doar a spe c te regi om1le ale aceleiaşi civilizaţii ' " ·
Ace3stă e v o l u t ie uni tară a c ultur i i
materiale locale
în secolele
V-VI a fost posibi lă datorită - în principal - influenţelor multiple �i
cc nti nu i ale ci vilizaţie i romane• şi romano-bizantine, influenţe care se
I'> a n ifestă
direct sau indir,·ct - şi în structura culturii Costişa
Botoşana.
In legătură cu această problemă, este semnificativ faptul că, încer
cînd să definească trăsăturile caracteristice ale culturii Costişa-Botoşana,
cercetătorul Dan Gh. Teoclor afirmă că ea reprezintă " ... civilizaţia popu
laţiei daco-romane, din regiunea est-carpatică a României, supusă şi ea
romanizări i şi unei îndelungate şi continui influenţe din partea civ�li
zaţiei romane sau romana-bizantine, fie direct prin legăturile cu sudul
Dunării, fie indirect, prin legăturile multiple, fireşti, cu populaţia şi ci
vilizaţia din restul teritoriului românesc." I ri
Înainte de a încheia aceste succinte consideraţii cu privire la cultura
materi ală din secolele V-VI e.n., ţinem să subliniem că descoperirile de
la l\Iănoai a-Costi�a nu sînt singulare pe teritoriul judeţulu i Neamţ. Lor
li se adaugă cele de la Secuieni tr, Davideni-Ţi bucani ti şi Tîrpeşti t8,
confirmînd continuitatea populaţiei autohtone şi caracterul său romanic,
capacitatea acesteia de a sintetiza în forme noi, locale, tradiţiile unei
înalte şi vechi civilizaţii.
SinL; iw

•

ele
cons t i tuiau

,

-

1 2 Mitrea I. op. cit., in MemAntiq, 1970, I I , p. 355.
1 3. Ibidem, p. 357.
14 Dan Gh. Teodor Romanitatea carpato-dunăreană şi Bizanţul în veacuril-e
V-XI c.n. - Editura Junimea, Iaşi, 1981, p. 2 1 .
15 Dan Gh. Teodor Teritoriul est-carpatic... - p. 3 1 .
16 Ursachi V., Carpica, I , 1968, p. 184-185.

1 7 M i trPa I., Contribuţia cercetărilor arheologice de la Cu1·tea Domnească elin
Bacău şi Davideni-Neamţ, la cunoaşterea epocii secolelo1· VI-VII e.n., in Studii
s i cercC'tări ştiinţifice - Institutul pedagogic Bacău,
1972, p. 15 şi urm. ; Idem,
Principalele rezultate ale cercetărilor arheologice din aşezarea de la Davideni (sec.
V-VII C?.n.), in MemAntiq, VI-VIII (1974--1976), 1981, p, 65-92.
18 Marinescu-Bîlcu Silvia Tirpeşti. From Prehistory to History in Eastem
Romania,
BAR International series 207. Oxford, 1981, cap, X, p. 12:1 şi urm.
-
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Pătrunderea triburilor slave, începînd cu cea de-a doua jumătate
a secolului al VI-lea şi asimilarea acestora pînă la finele veacului următor,
constituie un nou capitol în istoria atît de frămîntată a poporului
nostru şi implicit, a populaţiei locale de la răsărit de Carpaţi.
Pătrunzînd în grupuri eterogene dinspre nord şi est, slavii au luat
contact cu civilizaţia autohtonă de tip Costişa-Botoşana, net superioară
culturii lor materiale. 19
In mod firesc, slavii aderă la noile forme culturale pe care �i le
însuşesc, desfăşurîndu-se un amplu proces în cadrul căruia la început
coexistă elemente de cultură autohtone şi slave, iar ulterior acestea din
urmă sînt treptat asimilate. Se individualizează astfel un nou a<;pect
cultural ce va purta numele aşezării de la Suceava-Şipot 20, unde a fost
identificat pentru prima oară, deşi cele mai clare precizări stratigrafice
le-au prilejuit descoperirile de la Botoşana (nivelul II) şi Dodeşti . 21
In arealul culturii Suceava-Şi pot din secolele VI-VII nu s-au găsit
încă aşezări slave pure, dar elementele de cultură materială aparţinînd
slavilor se disting în contextul celor autohtone, aşa după cum se întîlnesc
şi forme hibride, născute prin contactul nemijlocit a l celor două popu
laţii . :.!2
In judeţul Neamţ acest aspect cultural caracteristic celei de-a doua
jumătăţi a secolului al VI-lea şi secolului al VII-lea este bine repre
zentat în aşezările de la Tîrpeşti 2:\ Poiana-Dulceşti 24, Săbăoani 2�, Ga
băra-Moldoveni :!Il şi mai ales, Davideni, comuna Ţibucani 27. Şi aici, ca
în toată aria de răspîndire a culturii Suceava-Şipot se păstrează, în linii
mari, acelaşi caracter deschis al aşezărilor, aceeaşi preferinţă pentru
terasele joase ale rîurilor şi aceleaşi tipuri de locuinţe caracteristii ce
culturii Costişa-Botoşana, cu deosebire că apar acum şi locuinţe de su
prafaţă. 28
Merită subliniat şi faptul că în primele orizonturi de locaire se
observă o depreciere generală a culturi i materiale, evidenţiată prin res19 Dan Gh. Teodor Contribution archeologique concernant la culture materielle
slave du debut, sur la territoire comprise entre les Carpates Orientaux et le Pruth,
in Atti del VI Congresso Jntemazionale delle Scienze Preistor i c h e (Roma, 1 962),
I II, Flo.-enţa, 1966, p . 169.
20 Dan Gh. Teodor Teritoriul est-carpatic ... , p. 48.
21 Ibidem, p. 32.
22 Ibidem p . 48.
23 Marin escu-Bîlcu Si l v i a op. cit., p. 123.
24 Ursachi V., op. cit., în Carpica, I , 1 968, p . 1 4 7 'ii urm .
25 Ibidem, p. 156 �i urm .
26 Zaharia N., Petrescu-Di m boviţa M . , Zaharia E m . , Aşezări di n :\folclot·a, Bu
cureşti , 1970, p . 1 14.
27 Mitrea 1., op. cit., Studii şi cercetări .� tiinţifice, I n stitutul pf'dagogic Bm fm.
1 972, p. 15 'i i urm.
28 Dan Gh. Teodor U n e le probleme privincl Pvoluţia culturii materiale elin
M o l clov a i n secolele VI-X in Carpica, I l , 1969, p. 2 G l .
,

,
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trîngerea suprafeţei aşezărilor, reducerea substanţială a ceramicii lucrată
cu roata şi a uneltelor, diminuarea circulaţiei monetare. 29
Această situaţie, explicată prin pătrunderea grupurilor slave, care
s-a realizat mai ales prin forţa armelor şi care nu aveau un înalt stadiu
de civilizaţie, va dura pînă la începutul secolului al VII-lea Jtl, cînd se
observă un progres general ca urmare a adoptării de către slavi a civi
l i zaţiei autohtone. :1 1
Considerăm că acest avint al culturii materiale ce Si.' semnalează în
toate teritoriile nord-dunărene, poate fi pus în legătură şi cu evenimen
tele din 602, cînd în urma răscoalei armatelor bizantine sub conducerea
12i_ Focas, graniţa dunăreană se prăbuşeşte şi masele slave trec în regiu
nile de li:t sud de fluviu. :J2 Diminuarea considerabilă a grupurilor slave a
determinat, fără îndoială, o mai mare stabilitate politică în teritoriile de
la nordul Dunării şi a accelerat procesul de asimilare a acestora de către
populaţia autohtonă romanizată.
De altfel, se impune şi constatarea că în orizonturile de locuire de
tip Suceava-Şipot de pe teritoriul judeţului Neamţ, vestigiile arheologice
atribuite slavilor sînt nesemnificative, o prezenţă certă a acestora fiind
semnalată doar la Săbăoani :J:J şi la Tîrpeşti-Petricani 3" .
!n schimb, vestigiile de factură romano-bizantină nu lasă nici un
dubiu în ceea ce priveşte menţinerea unor strînse legături cu imperiul
şi cu centrele de producţie din sudul Dunării. Astfel, în nivelul de cul
tură din secolele VI-VII din aşezarea de la Davideni s-a descoperit
o fibulă romano-bizantină cu piciorul întors, databilă în a doua jumătate
a veacului al Vl-lea. 35 De la Hangu :J(j şi Ţolici (comuha Petricani) :J7
provin topoarele cu ceafă cilindrică şi aripioare, derivînd dintr-un vechi
tip roman şi care - prin import - s-au răspîndit pe o arie foarte largă
de-o parte şi de cealaltă a Dunării. :JI:l In sfîrşit, la Ţibucani 39 şi la Poiana
Dulceşti t.n au apărut izolat monede bizantine de bronz, aparţinînd unor
emisiuni din vremea lui Justinian 1.
29 Dan Gh . Teo d or Regiunile
1969, pp. 194-197.
:lt) Ibidem, p. 1 97.
:n Ibidem, p. 199.

Antiq, I,

răsăritene ale României în secolele

VI -VII,

Mem-

:u Com�a M. Unele consideraţii privind situaţia ele la Dunărea ele Jos în
secolele VI-VII. în Apulum, XII, 1 974, p. 300 � i urm.
:l:l Dan Gh. Teodor Contribuţii privind pătrunderPa şi stabilin'a slavilor îr1
teritoriile e.rtracarpatice ale României în Carpica, 1 972, I V, p. 1 0 7 .
:l4 Marin escu-Bîlcu S i lvia, op. cit., Oxford, 1 98 1 . p. 1 2 4 .
35 Mitrea 1 . , o p . cit., MemAntiqt U, 1970, p. :36 1 .
:l6 D a n G h . Teodor Elemente şi influenţ e bizantine î n Moldova î n sec. VI-XI,

SCJll, 2 1 , 1 9 70, 1, p. 1 08 .

Dan G h . Teodor, op. cit., Ed itu,·a Junimea, I a � i . 1 98 1 . p . :n.
:38. Idem.
:J9. Mi hăilescu-Bîrl i b a Virgil Descoperiri d e monede antice şi bizantine, Mem
Antiq, I. 1969, pp. 429-430 ; i d em , Le monnaie romaine chez les Daces orientaux,
:J7

E d i t . Acad . , Buc., 1 98 1 .
4') Mi trPa B . Descoperiri recente ş i
în H.I' . R. , SCIV, 16, 1 963, 3, p. 6 1 7 , nr. 73.

mai vechi d e monede antice şi bizant ine
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Continuitatea de locuire a populaţiei autohtone pe teritoriul ju
deţului Neamţ de la sfîrşitul secolului al VII-lea pînă în secolul al IX-lea
poate fi urmărită, în principal, pe baza descoperirilor arheologice din
aşezările de la Poiana-Dulceşti r. t , Izvoare-Bahna t. :! şi Brăşăuţi-Dumbrava
Roşie r.3, la care se adaugă descoperirile izolate de la Săbăoani 4r., Văleni
Boteşti t.5 şi Aldeşti '•6 prilejuind observaţi i mai puţin concludente.
Vestigiile materiale din această perioadă se încadrează culturii
Hlincea "7, creaţie a populaţiei locale din Moldova, ce a fost pu�ă de
unii cercetători pe seama slavilor. r.�:� In realitate, avînd în vedere filiaţia
directă a acestei culturi din cele anterioare şi comparînd componentele
sale de bază cu descoperirile făcute în celelalte regiuni ale ţării !i!l, este
evident caracterul ci autohton, evoluţia sa marcînd încheierea procesului
de formare a poporului român. 50
Aşezările de tip Hlincea din judeţul Neamţ considerăm că se înca
drează atît în etapa timpurie, cît şi în cea de mijloc a acestei culturi,
avînd în vedere că la Poiana-Dulcesti
. si
' Săbăoani ceramica este în exclu
sivitate lucrată cu mîna " 1 , în timp ce Ia Brăşăuţi ma i mult de jumătate
din cantitatea totală descoperită a fost executată la roata înceată sau cu
turaţie medie. 5:!
Locuinţele semiîngropate continuă să constituie tipul predominant,
cu precizarea că la Poiana-Dulceşti s-a putut stabili o oarecare grupare
a acestora, probabil pe cri terii socio-familiale :;:1• Precumpănesc, de a!Se
menea, cuptoarele construite din piatră de rîu şi grezie locală, cu boltă
semicirculară şi vatră ovală din lipitură groasă de lut (pietrare) ;v.. N ecr o 
polele lipsesc şi din judeţul Neamţ ca din întreaga arie a acestei culturi,
singura descoperire de acest gen constituind-o mormîntul de inhumaţie
---- ·----

4 1 . Bichir Gh. Şantierul arheologic Poiana-Dulceşti, jud. Neamţ (1961-1 970),
in Materiale, X, 1973, p. 99 şi urm.
42 !vf itrea I. Aşezarea prefeudală ele la Izvoare-Bahna, in Carpica, VI, 1 9 131 974, p. 61 �i urm.
4:{ Spinei V. ş i Monah D. Aşezarea prefeudală de la Brăsăuţi, în MP m A n tiq,
I I , 1970, p. 3 7 1 şi urm.
44 Ursachi V., op. cit., în Carpica, 1, 1968, p. 1 56 �i urm.
4 5 M i trea 1. Contribuţii, la cunoaşterea culturii Dridu d i n regiunea clintre Carpaţi şi Siret a Moldovei, în Carpica, IV, 1 972, p. 1 2 1 .
46. Idem.
47 Dan Gh. Teodor,
48 Com�a M. Slavii

Teritoriul est-carpatic . . . , cap. I l , p. 67 �i u rm .
de răsărit pe teritol'iul R.P.R. .5 i pătrunderea e!Pnu • n t u l u !
romanic în Moldova pe baza datelor arheologic!', SCIV, I X , 1 958. 1 , p . / : l � i u r m .
49 Zaharia Eug. Donnees sur l'archeologie des IV-e - XI-c siecleg s u r l e terri
toire de la Roumanie. La culturc Bratei Pt la culture Dridu, in Dacia, XS, X V .
1 9 7 1 , p. 2 6 9 � i urm. ; Toropu O. Romanitatea t îrz i P si stră-românii in Dacia Traian(:
sud-carpatică, Cra i ova, 1 9 76, p. 1 8 4 � i urm.
50 Dan Gh. Teodor Apartenenţa etnică

a culturii D.riclu, L1

I V , Ia�i. 19Î3, p. 1 3 2 .
5 1 Spi nei V . s i Monah D., op. cit., in Mem.·l ntiq, I I , 1 970, p . :J 8 0 .
52 Ihill em, p . :l79.
�:l. Dan G h . T0o dor Teritoriul l'st-carpatic .. . , p. 69-7')
54 Ibirlem, p. H .

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

CcrcPtări

i.stori r'e,

DOVEZI ALE CONTINUITĂŢII POPULAŢIEI AUTOHTONE

157

la Văleni-Boteşti 55. In schimb, prezenţa unor obiecte de podoabă,
: ·.lm este cercelul semilunar cu pandantiv stelat descoperit la I zvoare3ahna 56, permite unele aprecieri în ceea ce priveşte structura şi nivelul
;� dezvoltare al societăţii locale.
Concluzia care s� impune, chiar şi din această succintă prezentare
� descoperirilor arheologice din ultimii ani, este aceea că şi pe
teritoriul
� .1deţului Neamţ
populaţia autohtonă a participat activ, î n secolele
-.-I I-IX, la definirea complexului proces de formare a u,nei civ�lizaţi�
.::1itare, cu un profund caracter românesc, expresie a continuităţii neîn
:rerupte a romanităţii în teritoriile de la nordul Dunării.
:�

TEMOIGI>; AGES ARCHEOLOGIQUES DE
(Vc-JXc s. d e n .

?OPULATION AUTOCHTONE

LA CONTlNUITE DE L A
e.) DANS L E DEP. DE NEi\MŢ

Resume

En analysant les decouvertes archeologiques des dernieres annees, l'auteur
�·'ieve la permanence et la continuite de la population autochtone sur tout le
�·':·Titoire du dep. de Neamţ dans la periode des grandes migrations. On souligne
: · !mportance des decouvertes de l'etablissement de Mănoaia-Costişa (ou on peut
poursuivre Ia succession sans interruption des n iveaux de habitation du ILie s. de
n.e. jusqu'au vres, y compris un niveau totalement inedit , corespondant a Ia do
mination des Huns) et aussi des etablissements de Davideni-Ţibucani (Vre-Vnes.).
et Poiana-Dulceşti (la fin du VI!e-rxe s.).
Les decouvertes archeologiques du dep . de Neamţ confirme l'unite de la
culture materielle de Ia population autochtone pendant Ies Ve-rxe s . de n.e., les
:tspects culturels de cette zone presentant des evidentes similitudes avec ceux
d'autres zones de la Moldavie et de tout le pays.
En meme temps, on met en evidence le caractere romanique de ces cultures
et de la population autochtone, consequence du maintien des relations permanentes
avec les autres regions de l'ancienne Dacie et avec l'Empire Byzantin, fait qui a
permis l'assimilation des elements slaves restes dans ce territoire.

55 Mitrea 1.,
56 Mitrea I.,

op. cit.,
op. cit.,

In
in

Carpica, 1972, p. 121.
Carpica, VI, 1973-1974,

fig.

12/4.
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DOUA TOPOARE DIN EVUL MEDIU DESCOPERITE IN JUD. NEAMŢ
de MARIUS ALEXIANU şi ŞTEFAN SCORŢANU

Publicarea unui studiu privind, în primul rînd , clasificarea Şl terar
hizarea tipologică a topoarelor din evul mediu a relevat, între altele, ne
cesitatea intensificării intrării în circuit ştiinţific a acestor artefacte,
,, ult0 descoperiri rămînînd i nedite J_ în cele ce urmează ne propunem
� ă pt:blicăm două topoare, în continuarea altora din judeţul Neamţ 2,
cEntre care unul descoperit în urma unor cercetări arheologice de su
prafaţă, iar celălalt întîmplător.
Toporul de la Dulceşti (Fig. 1 ; 3/1) a fost descoperit cu prilejul cer
r>ctărilor de suprafaţă din satul Dulceşti, corn. Dulceşti, din primăvara
;:� nului 1 9 8 7 , întreprinse în perimetrul afectat de lucrările de redare şi
amelior&re pentru creşterea suprafeţei agricole şi arabile 3_ Locul respectiv
este situat în stînga şoselei Piatra Neamţ - Roman şi în dreapta pîrîu
lui Dulceşti , la aproximativ 1 km de intrarea in sat. In imprejurimi nu
,.-au descoperit alte vestigii edificatoare pentru încadrarea cronologică �i
� u ] turală a acestei piese.
Procedeele şi etapele tehnologice de modelare a toporului de 1a
Dulceşti sînt, desigur, cele cunoscute " Menţionăm numai că gaura de
fixare a cozii a fost realizată prin îndoirea unei extremităţi a barei de
fier, în prealaoll subţiată, in jurul unei bucşe relativ cilindrice, sudarea
la cald făcîndu-se, aşa cum rezultă in urma observaţiilor macroscopice,
într-o parte, în zona gitului, procedeu curent întrebuinţat 5.
Toporul se inscrie in seria celor cu corp îngust. Ceafa este rotunjită,
cu două aripioare în prelungirea părţii superioare a muchiei, destul de
bine reliefate, executate pentru o mai bună priză la coadă. Una din
1 Ioan-Emil Emandi, Cercetări privind uneltele de tăiat de pe teritoriul Ro
mâniei, in perioada secolelor IX-XVII, In Studii şi comunicări de istorie· a civi
lizaţiei populare din România, vol. II, Muzeul Brukenthal, Sibiu, 1981, p. 19-65.
2 Gheorghe Dumitroaia, Două topoare de luptă din feudalismul timpuriu
descoperite pe teritoriul judeţului Neamţ, în MemAntiq,
I X-XI (1977-1979),
1985, p.

527-532.

3 Cercetări efectuate

de Marius Alexianu, Ştefan Sorţanu şi Vasile Ursachl,
în cadrul contractului de saJvare arheologică nr. 3/1986, încheiat între Complexul
Mueeal Judeţean Neamţ şi I .E,E.L.I.F. Neamţ.
4 Ioan-Emil Emandi, op. cit., p. 26.
5 Ibidem.
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ar1p10are a fost ştirbită din vechime. !n zona centrală, ceafa este, pe
ambele laturi, puţin lăţită. Gaura de fixare a cozii este cvasi-rotunjită
în secţiune. Trecerea de la ceafă la lamă se face lin, printr-un gît sl ab
i ndiviclualizat Lama este uşor arcuită pe latura internă, iar tăh;ul,
puţin mai lat faţă de corpul lamei, a fost executat simetric, pe ambele
feţe ale acesteia, fiind în plan uşor curbat. Lungimea totală a piesei
este de 189 mm, iar greutatea de 670 g.
Funcţionalitatea acestui tip de topoare, s-a arătat, este dublă : ,,în
primul rînd armă şi, în al doilea rînd, u nealtă de tăiat" li.
Toporul de la Dulceşti nu îşi găseşte analogii perfecte î n mate
rialele publicate din spaţiul est-carpatic, cel mai apropiat exemplar
fii nd cel descoperit la 1\rbore 7. Considerăm că el reprezintă o \"Crigă
intermediară între tipul I (cu corpul îngust şi aripioare lateral{' în
dreptul găurii de fixare) şi tipul VI, subtipul II (securi cu aripioare
laterale la muchie), după clasificarea lui Ioan-Emil Emandi !l _ Potrivit
clasificării lui A. Ruttkay, toporul de la Dulceşti reprezintă trecerea
de la tipul II C la III A 9. Topoarele aparţinînd tipurilor menţionate
au fost datate cu precădere în intervalul secolelor IX-XII to. R. Muller
consideră că exemplarele de acest tip, care depăşesc lungimea de 1 50.
mm, se încadrează în secolele X-XI 11. Pornind de la toate aceste pre
cizări, considerăm că toporul de la Dulceşti poate fi clatat în limitele
!;ecolelor X-XI.
Toporul de la Săvineşti (Fig. 2 1 ; 3,'2) a fost descoperit întîmplător
în grădina locuitorului Cornel Cojocaru din această comună suburbană
a municipiului Piatra Neamţ. Din păcate, descoperitorul a vrut să-I
transforme într-o unealtă mai robustă, adăugîndu-i puncte de sudură,
fără a-i aduce, însă, modificări esenţiale. Studierea piesei, de�i îngreu
nată. a fost totuşi posibilă.
Toporul este lucrat dintr-o bucată de fier modelată prin forjare,
folosindu-se acelaşi procedeu ca la toporul de la Dulceşti.
Toporul face parte din seria celor cu corpul triunghiulaT, avî n d
lungimea totală de 1 25 mm, diametru! găurii pentru coadă de 30 mm
şi lăţimea tăişului de 60 mm. Ceafa este cilindrică, cu partea de sus
trasă uşor sub forma unor aripioare. Aripioara dinspre interior E:>ste
mai lungă pentru a conferi o mai mare rezistenţă cozii. Gaura pentru
coadă este rotundă în secţiune. Trecerea de la ceafă la lamă se face
printr-un gît format prin îngustarea cefei şi a laturii interioare a la
TTiei. Lama este dreaptă la exterior şi puternic arcuită pe latura inteG Ibidem, p. 31.
7 Dan Gh. Teodur, Teritoriul est-carpatic în veacurile \!-XI e . n . ,

Edit. J u
nimea, Ia7i, 1 978, fig. 30, 5 ; Victor Spinei, J'vfoldova în secolele XI-XjV, Edit.
Ştiinţifică �i Enciclopedică, Bucureşti, 1982, p. 1 03. fig. 2116.
8 I oan-Emil Emandi op. cit., p. 29-30, fig. 1 �i p. 35, fig. 6,'2, 5.
9 Alexander Ruttkay, Waffen und Reiterausriistung des 9. bis zur ers t e 1�
Hălfte des 14. Jahrhunderts in der SloWakei (1 I), în Slovensk6. Archeol6gia, XXl V,
'J Brat i sla v a 1 974, p. 306-307, Abh. 42.
1 0 Ioan-Emil Emandi, op. cit., p. :l l .
1 1 R. Mi.iller. în Acta Archeologica, XXVII. 1975, Budapesta, p. 66.
,

·
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rioară, formînd u n călcîi care, împreună cu aripioara de la manşon ,
descriE' o curbă parabolică. Tăişul este executat simetric pe ambele feţe.
Toporul putea fi utilizat în primul rînd ca armă de lupta, dar şi
ra unealtă în gospodărie, la lucrări mai uşoare. Este evident că greu
tatea mică, manşonul de la ceafă cu peretele subţire (4 , 5 mm) şi coada
subţire nu permitPau folosirea lui la tăiatul arborilor mari sau la
despicat.
Toporul de la Săvineşti se încadrează în tipul X (topoare cu corpul
triunghiular), după clasificarea lui Ioan-Emil Emandi 1�, datate în se
C'olele XIII-XIV 1':1_ Descoperiri asemănătoare sînt cunoscute la Bîtca
Doamnei - Piatra Neamţ 1" (jud . Neamţ) şi Păcuiul lui Soare 1·:; (jud.
Constanţa).
Toporul acesta poate fi pus în legătură cu o altă descoperire fă
cută tot în satul Săvineşti, într-o zonă apropiată, unde, cu ocazia să�
pării unui canal pentru o conductă de apă, s-au reperat mai1 multe
morminte aparţinînd unui cimitir medieval 1 1i . La unu l din cranii s-a
găsit o diaclemă formată din trei plăcuţe de aramă, slab aliată cu ar
gint. Plăcuţele, din care una s-a mai păstrat întreagă, au forma drep
tunghiulară şi sînt lucrate dintr-o foiţă metalică subţire în tehnica "au
repousse" (Fig. 2/2 şi 3/3).
Motivul ornamental este geometric. l\Iarginea îndoită încadrează un
chenar punctat în interiorul căruia, la colţuri, sînt dispuse patru \" O
Iute îndreptate spre centrul ce constă dintr-un romb, cu o cruce La
mijloc. Pe marginea rombului, de o parte si
· de alta, se află cîte trei
tr1unghiuri. La fiecare colţ al plăcuţei se află cîte o gaură ce servea
la prinderea pe o bandă textilă 1 7 sau bonetă 1 �. Plăcuţe de diademă,
găsite tot în morminte, dar cu motive ornamentale diferite sau din alte
metale, au fost găsite la Dărmăneştî - Piatra Neamţ l!l, Doina-Girov �:1,
Izvoare - Dumbrava-Roşie 2 1 (jud. Neamţ), Trifeşti 22, Hlincea :!:J (jud.
12 Ioan-Emil Emandi, op. cit., p. 40.
13 Ibidem.
14 Constantin Scorpan, L'ensemble archeologique feodal ele Bîtca Doamnei, in
Dacia, N.S., ·IX, 1 965, p. 450, fig. 7/4.
1 5 Petre Diaconu, Şantierul arheologic de la Păcuiul lui Soare, in Materiale,
VII, 1960, p. 650, fig. 8/5.
16 Informaţii oferite de Ion Vatamanu căruia ii mulţumim.
1 7 Victor Spinei şi Rodica Popovici-Baltă, Rezultate ale săpăturilor de la Jlu
dum din anii 1 9 7 0- 1 9 7 2, în Din trecutul judeţului Botoşani, 1 974, p. 124.
18 Radu Vulpe, Izvoare. Săpăturile din anii 1 936-1948, Edit. Academiei R.P.R.,
Bucureşti, 1 957, p. :l25.
19 Victor Spinei, Cercetările arheologice de la Piatm Neamţ - Dărmăneşti, in
Danubius, VI-VII, 1972-1973, p. 2:J, 25-26 �i fig. 6. 8.
20 Victor Spinei, Marius Alexianu, ViorPl Butnaru, S'ăpăturile din 1 982- 1 983
de la Doina - Girov, în MPmAntiq, IX-XI (l!J77-1979), 1985, p. 235; fi g. 1-l . 1 7
� i 1 5/1-8.
21 Radu Vulpe, op. cit., p. 5, 325, :J:l1 , fig. :l38 şi 341 '3-4.
22 l on Ioniţă, Săpăturile de la Trifeşti, in Materiale, VIII, 1 962, p. 7:l7, fig. 6.
2:1 Mircea Petrescu-Dirnboviţa şi colab. , Şantierul arheologic Hlincea - Iaşi,
în SCJV, IV, 1954, 1 -2, p. 244, fig. 6.
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Iaşi) şi Hudum 2r. (jud. Botoşani). Toate sint datate in secolele XHI
XIV, fapt de natură să justifice apropierea cu toporul de la Săvineşti .

Prezentarea acestor două topoare permite o nuanţare tipologică a
repertoriului topoarelor de fier de pe teritoriul României, lărgind toto
dată aria descoperirilor 25.

DEUX HACHES DU MOYEN AGE DECOUVERTES DANS LE DEP . DE NlEAMŢ

Resume
La hache en fer de Dulceşti a ete decouverte ă l'occp.sion des recherches de
terrain. .Elle represente un type d e transition entre Ies types I et VI, selon Ia
classification des haches du Moyen Âge de la Rownanie (voir Ia note no. 1). Elle
est datee pendant les X-eme - XI-eme siE!Cles.
La hache en fer de Săvineşti a ete decouverte par hasard. Selon la meme
classification, elle s;encadre dans le type X, etant datee pendant les XIII�eme XIV-eme siecles. La hache de Săvineşti est mise en relation avec quelques petites
plaques de diademe (XIII-XIV s.) decouvertes dans la proximite du lieu de
decouverte de cette hache.

24 Victor Spinei, Rodica Popovici-Baltă, op. cit., p. 124, fig. 6/1-3.
25 Piesele au fost tratate de către Ecaterina Băbuşanu şi Melania Teodosi�
Desenele au fost executate de Violeta Dinu si fotografiile de Mircea Ciacâru, to:..
din cadrul Laboratorului de conservare-rest a urare al Muzeului de istorie Piat:- �
�eamţ. Le adresăm mulţumirile noastre.
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Toporul de la Dulce!iti.
La hache de Dulceşti .
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1. Toporul de la Săvineşti ; 2. Plăcu.ţa de diademă de la Săvineşti (scara 1 :1)
1 . La hache de Săvineşti ; 2. Petite plaque de diademe de Săvineşti (gr. 1 :1)
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...

1

2

la

3
Toporul de la Dulceşti ; 2. Toporul de la Săvin eş·ti ; 3. Plăcuţe!e de
diademă de la Săvinesti.
1 . La hache de Dulc e sti ; 2. La hachP de Săvineşti ; 3. Petites plaques de
diademe de Săvineşti. ·

Fig. :J. 1 .

Fig.

3.

c
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ISTORIE

lNGRIJIREA lN R<;_)MAN A OSTAŞILOR BOLNAVI ŞI RANIŢI
DIN RAZBOIUL DE INDEPENDENŢA
de

EPIF"\NIE COZĂRESCU

Comemorarea a 1 1 0 ani de la războiul ruso-româno-turc din 1 8771878, în urma căruia România şi-a dobîndit independenţa de stat, ne
prilejuieşte, printre altele, evocarea şi a modului în care au fost îngri
jiţi în Roman ostaşii bolnavi şi răniţi aduşi de pe frontul din Balcani .
Î n această privinţă s e ştie că, l a început, autorităţile estimaseră că
victimele războiului vor putea fi recuperate în spitalele organizate mai
aproape de teatrul de operaţiuni, în sudul ţării 1 . Ulterior, cînd acestea
s-au umplut, Ministerul de Război, schimbîndu-şi optica, a ordonat de
plasarea lor în capitalele judeţelor ele origine, unde trebuia să li se con
tinue îngrijirea medicală pînă la vindecare. Mai solicitate aveau să fie
oraşele situate pe linia ferată nord-sud, printre care şi Romanul. Numai
că aici planificarea susmenţionată _ avea să fie depăşită, prin sosirea de
convoaie cu răniţi aparţinînd şi altor judeţe, inclusiv din armata aliată
rusă şi din rîndul pr!zonierilor otomani. Toate acestea datorită şi consi
cleraţiei ele care se bucura pe atunci Romanul ca fiind, pe lîngă Iaşi, al
doilea important centru medical din Moldova, deşi baza spitalicească
era destul de modestă.
Spitalul public, numit "Precista Mare", avea doar 50 de paturi bu
getare, în care se tratau civilii pauperi şi ostaşii unităţHor din garni
zoană {regimentele 1-1 Dorobanţi, 4 Artilerie şi un escadron de cavalerie).
Pentru a se putea face faţă noilor cerinţe, din Spitalul Precista trebuiau
evacuaţi civilii , ceea ce avea să genereze o mare nemulţumire în sînul
populaţiei nevoiaşe. Tratativele purtate pe această temă între conduce
rea judeţului şi cea a spitalului neputînd soluţiona problema, s-a recurs
la forul tutelar al spitalului, Epitropia Sf. Spiridon din Iaşi . Aceasta, prin
Hotărîrea sa din 7 noiembrie 1877 a repartizat aici, pentru răniţi, numai
10 paturi, întreţinute, e drept, pe contul ei 2. Celălalt staţionar din Ro
man, al Comunităţii Israelite, era şi mai strîmtorat, cu cele două odăi
ale sale în care zăceau bolnavi incurabili. A�a stînd lucrurile, pentru a
răspunde imperativelor vremii, autorităţile locale au fost nevoite să înp.

1 Documente privind i storia României, războiul pentru independenţă, voi. V,

74, doc. 151.

2 CrucPn Roşie din România, 1876-1976,

Bucure)ti, 1976.
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jghebeze un spital vrPmelnic, destinat ostaşilor bolnavi şi ră n iţi cc-,re
aveau să sosească.
În acest scop a fost alcătuit un comitet de organ izare, compus din
prefectul judeţului, Costin Brăiescu, primarul oraşului, av. Paul Stră
jescu şi medicul primar de judeţ, dr. Ion Vallianos. S-au emis 100 liste
de subscripţie în bani, apelîndu-se şi la ajutor material din partea popu
laţiei urbane şi rurale. Romaşcanii, deşi contribuiseră deja el in plin la
înzestrarea armatei, "ofrandele" solicitate acum n u s-au lăsat aşteptate.
In Monitoarele Of i ciale pe trimestrul III şi IV din 1877, ca şi în cele pe
trim. I d i n 1 878 au fost imortalizatP numele tuturor acelora care, cu
mult şi cu puţin au sărit în ajutorul acestei noi acţiuni patriotice. D i n
lipsă de spaţiu nu vom putea menţiona decît p e următorii : bardul Va
sile Alecsandri de la M irceşti, profesori i din Roman, C. Costişanu, D .
Grăjdeanu, I. Flor, Noel D idier Meiltz, I. Ştefănescu (Românul), D . M at
caş, inginerii Panaite Donici şi VasilE' Popovici, deputaţi i L. EradidP şi
V. G. Morţun .
N-au lipsit funcţionarii publici şi cel comerciali, avoc:::t ţ ii, farma
ciştii, medicii, meseriaşii, muncitorii pălmaşi. Tîrgoveţi i au oferit paturi,
veselă, tacîmuri, inventar moale . Alţii s-au "abonat" la în treţinerea de
paturi în spital. Ţăran ii au adus alimente. pînză şi seamă pentru bandaje,
iar cei care nu aveau ce clona s-au oferit să transporte cu carul ori cu
spatele ofranclele adunate pe la primări i sau lemne dP foc elin pădure.
Deşi s-ou înregistrat şi destulE' abţi n eri, în antiteză pot fi arătate numPle
cîtorYa proprietari mai generoşi, prpcum Eliza (Hurmuzaki) Sturza Dulceşti, Ion Stroi - Pănceşti, Paul Zarifopol - Cîrligi, Gr. Coz2cl ini
- Cllmeşti ş.a. La urmă a ven it oficialitatea să completPze lipsurile ră
mase, punînd la dispoziţia viitorului spital următoarele : Comitetul pcr
m ::m e n t a dat 6000 lPi şi 24 paturi, Primăria
1 000 lei, mobiliPr şi in
ventar gospodăresc, Epitropia Spit2lului Precista i-a împrumutat 30 ele
mesuţe de pat, 46 scufii şi multe vase de bucătărie, Episcopia a donat
500 lei, împrumutînd vase şi t ingiri de aramă. "ComitPtul domnişoarekr"
a adus 1 5 pături de lînă, 22 ,.prostiri" d E' pat şi 60 de cămăşi cusute cu
mîna lor. Vasile Alecsandri, după ce donasf' spitalulu i ban i , 'llimentc> şi
ob!ectp de gospodărie, i-a mai trimis şi 50 df' broşuri cu poemul ,,Dum
bra\·a Roşie", în semn de cinstire a eroilor actuali prin evocarea lupte
lor purtate pentru ţară de eroii altor vremuri...
-

LOCALUL, CAPACITATEA ŞI DOTAREA SPITALULUI. Ca local,
s-a obţinut cazarma Reg. 4 Artilerie, plecat pe front, situată în vc>cină
tatea gării. Aici s-au instalat mai întîi -10 de paturi, dar, sub imperiul
necesităţii, s-a ajuns pînă la numărul de 1 50. Zestrea moale şi celelalte
obiecte alcătuiau 95 articole de inventar, din care unele cu sut0le el e
exemplare. Astfel, fiecare pat avea pe lîngă mai multe mindire, 3 rîn
duri de schimburi albe, farfurii, tacîmuri, căn i pentru apă şi pentr'.t vin,
l ; gh earr, un "cumar" ş . a . Doar instrumentarul medico-chirurgical pare
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să f i fost cam sărăcăcios, întrucît s e reducea l a 3 "pensete", 3 "serenci"
hipodermice şi 2 "maşini pentru răniţi" - probabil atele metalice pentru
imobilizat fracturile. De aici rezultă că în spitalul acesta au predominat
bolnavii cu suferin ţe de interne-contagioase, plus mică chirurgie, părere
ce va fi în tărită ele informaţiile redate în continuare.
DENUMIREA, lNCADRAREA ŞI ACTIVITATEA
SPITALULUI.
La început, acest aşezămînt nu avea o denumire proprie. Chiar şi din
titlul listelor de subscripţie, rezultă că i niţial i se zicea : "Spitalul din
Roman pentru oştenii români răniţi în resbel". Ulterior i s-a spus "Spi
talul Virtutea Militară", după cum rezpltă şi din Condica de stare civilă
pentru morţi, unde găsim scris că la 31 decembrie 18 77 a decedat prizo
nierul turc Sarif Achmed, provenit din "Spitalul Virtutea Militară", ca
zarma regimentului 4 Artilerie, culoarea de albastru. Era primul său
deces. De acum înainte, în toate actele oficiale şi în corespondenţă, spi
talul acesta va fi designat sub această denumire, în contrast cu celelalte
spitale de răniţi răspîndite prin ţară, aflate sub egida Societăţii Naţio
nale de Cruce Roşie Română, numite "Spitalul Independenţa". Pr;in
această titulatură aparte, se intenţiona, probabil, diferenţierea lui de
celelalte, arătînd că el ţine de "Societatea Doamnelor Române" din Ro
man, filială a cc>lei din Ia�i, deci nu de Crucea Roşie. Această bizară notă
de patriot ism local, după cum se ştie, n-a împiedicat amîndouă organi
zaţiile suscitate să concure la susţinerea eforturilor de război şi la ali
narea suferinţelor generate de acesta.
Spitalul "Virtutea Militară" din Roman a fost încadrat cu personal
civ il , · care s-a oferit a lucra benevol pînă la sfîrşitul conflagraţiei. Medi
cul primar de judeţ, I. Vallianos, a pr.eluat sarcina principală, în cali
tate de "medic dirigent", avînd ca adjunct pe tînărul medic de arondis
ment (plasă), dr. Pandele Grigorescu. Este cel care l-a secondat pe
şeful său de la bun început, deci încă din faza de pregătire a spitalului,
fiind cooptat în comitetul de lansare a listelor de subscripţie. Totuşi el
nu avea să coopereze mult cu dr. Vallianos, căci în curind a fost mo
bilizat pe front, lucrind in cadrul Ambulanţei Nr. 1 a Crucii Roşii Ro
mâne :l. Fără a avea certitudine deplină, credem că locul lui a fost pre
luat de medicul oraşulu i, dr. Gh. Secoşanu, îndeosebi in zilele cînd dr.
Valfianos, prin obligaţiile sale de teren, nu putea veni să facă vizita şi să
îngrijească cei 1 50 de răniţi şi bolnavi internaţi aid. Administraţia spi
talului a fost preluată de primarul oraşului, av. Paul Străjescu, om
foarte capabil şi de înaltă ţinută morală (vezi fig. nr. 1).
L a casierie a i ntrat institutorul I o n Ştefănescu (Românul), preşedin
tele Comitetului permanent, iar contabilitatea a intrat in sarcina lui
C. Popovici, secretar al Serviciului sanitar judeţean. Munca de infir
miere, lucrătoare la atelierul de lenjerie, la confecţionat bandaje, la
bucătărie şi la spălătorie au preluat-o femeile din oraş, sub îndrumarea
3

Documente, vol. VI, p. 1 03,

doc.

1 92.
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Ecaterinei C. Brăiescu, preşedinta "Societăţii doamnelor române" din
Roman (vezi fig. 2), secondată de Natalia Botez. Medicamentele şi anti
septice (fenol, crezol, iodoform) necesare spitalului i-au fost furnizate
de Mihail Keresztes, dirigintele farmaciei "Naţionala".

Fig. 1. Av. PAUL P. STRAJESCU
Administrator Spit. ,.Virtutea Militară"

Fig. 2. ECA11ERINA BRAIESCU
Infirmieră şefă Ia Spitalul
,.Vir·tutea Militară"

Data la care a început a funcţiona spitalul de care ne ocupăm încă
n-a putut fi stabilită cu precizie. Oricum, la 5 octombrie 1 877, cînd în
gară au sosit primii răniţi în număr de 5, primiţi cu onoruri deosebite,
ei au trebuit să fie internaţi în Spitalul Precista, dovadă că celălalt încă
nu se deschisese "· Inaugurarea lui trebuie pusă, probabil, către sfîrşitul
lunii noiembrie sau începutul celei următoare, de vreme ce la 3 0 d e
cembrie 1 877, cînd a sosit aici un tren sanitar cu "soldaţi români şi turci ,
răniţi şi bolnavi", toţi au fost preluaţi de Spitalul "Virtutea Militară"',
unde au primit imediat "îngrijirile de care au fost Hpsiţi' pe drum'"' 5.
Ştiri mai complete despre funcţionarea spitalului respectiv am fi putut
culege din "sama" de veniturile şi cheltuielile avute cu acesta în anul
4 Monitorul oastei,
5

ziar, Nr. 20 din 6 octombrie

Docum en te, vol. IX, doc. 662.

1 87 7.
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expirat (1877) şi p e două luni d i n anul 1 878, dar amîndouă extrasele
bugetare, trimise la Bucureşti, nu mai sînt de găsit. Aşa încît, fără datele
statisticile referitoare la mişcarea bolnavilor şi a răniţilor, fără a cunoaşte
medicaţia folosită, operaţiile efectuate şi rezultatul acestora, cu greu ne
putem imagina, activitatea dusă aici. Singurul lucru cert este că pansa
mentele şi intervenţiile chirurgicale erau făcute sub antisepsie lister
n iană, metodă prin care a fost stăvilită "gangrena putridă" ce făcea ra
vagii altădată.
Singurul indiciu concret depistat a fost mortalitatea : 25 de cazuri
î nregistrate la Starea civilă a oraşului, provenite din Spitalul "Virtutea
Militară", în curs de circa 10 luni (decembrie 1 877 - septembrie 1 878).
După naţionalitate, au fost 4 români şi 2 1 turci. Cum în condică nu se
marca şi cauza morţii, doar la un caz, un turc, aflăm din corespondenţa
purtată între spital şi Oficiul de stare civilă că el suferise de "febris
typhoides". Probabil că fuseseră mai multe. Disproporţia deceselor pe
naţionalităţi nu poate fi atribuită vreunei discriminări în tratament, ci,
mai curînd, contaminării sporite cu boli contagioase şi rezistenţei scă
zute a prizonierilor, după ce suportaseră un asediu lung şi rigorile trans
portului în acea iarnă precoce şi grea.
Dacă am ţine să ne facem totuşi o idee asupra morbidităţii în Spi
talul "Virtutea Militară" din Roman, nu rămîne decît să ne referim la
o statistică din altă parte, oarecum similară. Este vorba de lucrarea
lui V. Kosloff, în care sînt expuse pierderile suferite de armata impe
rială rusă în timpul războiului din 1 877-1878, pe front şi în spitale. El
susţine că, faţă de 1 1 .905 ostaşi căzuţi pe cîmpul de bătaie, în spitalele
d e· la sud şi nord de Dunăre a murit un număr împătrit, deci 44.4 3 1
cazuri. D i n aceştia, 56,23% au fost răpuşi d e boli molipsitoare, î n vreme
ce bolile aparatului respirator, febrele intermitente, scorbutul şi alte
boli debilitante au completat procentajul de 1 00%. Faţă de bolnavi, ră
niţii morţi în spitale au fost doar 8,30% 6. Comparativ cu situaţia de mai
sus, mortalitatea înregistrată în Spitalul "Virtutea Militară" din Roman
- 25 cazuri -, nu pare să fi fost mare. Nu-i mai puţin adevărat că bol
navii şi răniţii ajunşi aici, trecuţi prin alte spitale, deci triaţi, reprezintă
lotul restant. De asemenea, în lumina celor de mai sus, putem afirma
iarăşi că aici bolnavii prevalau faţă de răniţi, iar aceştia din urmă erau
din cei rezolvaţi pe cale chirurgicală, avînd a-şi continua doar pansa
mentele. Dacă totuşi surveneau complicaţii care le ameninţau viaţa, ră
niţii respectivi se transferau imediat în Spitalul Precista, cum s-a proce
dat la 21 aprilie 1 8 78, cînd au fost mutaţi acolo 4 soldaţi români şi 9
turc! i.
*

Cum era firesc, Spitalul "Virtutea Militară" şi-a continuat activitatea
după data de 5 •august (stil nou) 1 878, cînd a fost demobilizată armata
operativă. El a fost închis la sfîrşitul lunii următoare, odată cu exter-

.şi

6 '-"· Kosloff, Darea de seamă asupra serviciului sanitar rus pc timpul răz
boiului 1877-1878 (traducere din limba rusă), Bucureşti, 1892.
7 A.S.N.,

Fond

Spitalul Precista,

Dosar

nr. 1/1878.
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narea ultimului său pacient. In luna octombrie, .,Comisia spitalicească"
a întocmit un bilanţ terminal, găsind un deficit în valoare de 2022 lei şi
60 bani, datoraţi, în mare parte, farmacistului Keresztes pentru medica
mentele şi antisepticele livrate. In vederea strîngerii de fonduri pentru
lichidarea datoriei, s-a reactivat încasarea abonamentelor la întreţinerea
de paturi, aflate în restanţă, şi s-au lansat apeluri pentru noi ofrande,
obţinîndu-se numai 676 lei. In consecinţă, diferenţa de bani a trebuit
scoasă din vînzarea "la mezat" a zestrei fostului spital, compusă din pa
turi de fier şi de lemn, mindire, feţe de perne, cearceafuri, pături, că
măşi, tacîmuri, veselă etc. Bineînţeles, numai după restituirea celor în
drept a obiectelor de inventar primite sub formă de împrumut. Cele van
dabile, înainte de a fi fost scoase în piaţă, au suportat o riguroasă desin
fecţie prin "spălare cu leşie fierbinte şi clătite cu apă carbolisată". Res
ponsabilii cu îndeplinirea corectă a acestei proceduri au fost puşi ex-ad
m.i nistratorul spitalului, P. Străjescu, şi dr. M. Burada. Mai trebuie rele
vat faptul că o bună parte din efectele de corp fuseseră donate pacien
ţilor, la data externării lor. Cele 3 seringi, rămase întregi, au fost repar
tizate spitalului public.
La data de 30 decembrie 1 8 78 s-a procedat, în sfîrşit, la lichidarea
gestiunii. După achitarea datoriilor, a fost găsit un beneficiu net în va
loare de lei 278, sumă ce a fost depusă la casieria Primăriei, pentru sco
puri filantropice 8. Celălalt bilanţ, nedezvăluit de "Comisia economică a
spitalului", referitor la numărul total al foştilor combatanţl de pe ambele
baricade, trataţi aici şi redaţi vieţii şi muncii paşnice, trebuie să fi fost
incomparabil mai valoros. Din motivele arătate, această problemă ră
mîne a fi elucidată, poate, în viitor.
In final, persoanele care s-au distins prin devotamentul arătat la
deservirea Spitalului .,Virtutea Militară" au fost decorate cu medalia
.,Crucea comemorativă Elisabeta", fondată atunci. După cum ne atestă
Brevetul domnesc Nr. 1 60 1 din 7 noiembrie 1 8 79 (aflat în Muzeul me
dico-istoric al Spitalului Municipal Roman), această "cruce" i-a fost
atribuită, în mod cert, Nataliei Botez, vicepreşedinta .,Comitetului doam
nelor din Roman" şi adjuncta sorei şefe a spitalului. Desigur şi altora,
cu merite identice ori superioare, precum dr. I. Vallianos, Ecaterina
Brăiescu ş.a., dar lipsa documentării în privinţa lor ne opreşte de la
afirmaţii certe.
"SECŢIA MILITARA" DIN SPITALUL PRECISTA. Aşa cum s-a
arătat mai sus, în .,Spitalul Precista Mare" din Roman, pentru trata
mentul ostaşilor bolnavi şi răniţi în război, au fost repartizate un număr
de 10 paturi, constituind .,Secţia militară", cu înţeleslll de salonul pen
tru militari. Medici curanţi ai lor au fost dr. Mihail Burada, şeful spita
lului (vezi fig. 3), şi medicul secundar Frantz Meixner. Aici au fost
8 Jdem, Fond Pr<'ft>ctura Roman, dos. 1 , 1 8 7 8 , fi!. -n .
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primiţi ostaşi cu afecţiuni chirurgicale mai importante sau bolnavi necon
tagioşi. Toţi aceştia din urmă au fost trataţi în spitalul vremelnic, Re
gulamentul Casei Sf. Spiridon oprind internarea lor dincoace, pentru a
nu contamina pe ceilalţi bolnavi.
La fel s-a procedat şi în alte 1
ocazii, cu prilejul unor epidemii a
meninţătoare, cînd, pentru conta
gioşi, au fost înjghebate spitale tem
porare 9, în genul celu i despre care
s-a vorbit anterior.
Ca şi în privinţa spitalului "Vir
tutea Militară" , de pe urma secţiei
de care ne ocupăm acum n-am pu
tut depista decît vreo cîteva rînduri
din corespondenţă şi datele privind
mortalitatea înregistrată. Restul ar
hivei, inclusiv foile de observatii a
parţinînd foştilor internaţi în !� Sec
ţia militară" de la Spitalul Precista,
la sfîrşitul războiului, conform ordi
nulu i primit, au fost vărsate la Di
recţia Sanitară din Ministerul de
Interne, unde nu se mai află. Aici au
decedat numai 6 cazuri, cu românii
şi turcii în proporţii egale. Nivelul
scăzut al pierderilor concordă, pro
babil, cu caracterul mai benign al
suferinţelor acestora, dar şi cu nu
Fig. 3. Dr . MIHAIL BURADA
Med . primar Spit. Prf'cista
mărul mai restrîns ele cazuri trc'cute
prin acest compartiment. Toţi osL 1şii internaţi aici au fost asistaţi "pe comptui Casei (Sf. Spiridon) ", ca o
dovadă a participării sale la efortul colectiv în această privinţă. Secţia
militară astfel organizată va continua să funcţioneze şi după externarea
ultimului său bolnav sau rănit, victime ale războiului. Noii săi benefi
ciari aveau să devină ostaşii dn unităţile revenite în garnizoană. Pen
tru aceştia, de la 1 mai 1 8 "1 8 înainte, urmau să se întocmească tabele
lunare în contul Ministerului de Război. Această înţelegere va dăinui pînă
în anul 1 8 8 4 , cînd în Roman s-a înfiinţat Spitalul Militar al Diviziei a
VII-a, degrevînd spitalul public de la asistarea medicală a soldaţilor în
termen şi a cadrelor permanente.
*

*

•

Cu toată penuria de informaţii documentare, se pare că am reuşit
să schiţăm locul, modul şi de către cine au fost asistaţi în Roman ostaşii
bolnavi şi răniţi aduşi de pe fronturile războiului de independenţă din
9 Ep. Cozarescu, Ciuma şi holera în Romanul de altădată, i n Din istoria lup
tei antiepidemice în România, Edit. Medicală, Bucureşti, 1 972, p . 296.
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1 8 7 7-1 878. Atunci neexistînd în localitate o filială a Societătii Române
de Cruce Roşie, rolul acesteia a fost îndeplinit de mai multe �ocietăţi şi
comitete filantropice, rezultate din entuziasmul patriotic ce cuprinsese
întreaga populaţie. Cum s-a arătat, spre cinstirea tuturor, de la capii
autorităţilor şi pînă la ultimul îngrijitor de spital, ei şi-au făcut datoria
cu abnegaţie şi prisosinţă, binemeritînd recunoştinţa contemporan ilor şi
a viitorimii.

LES SOIGNEl\IENTS :\CCORDES A ROMAN AUX SOLDATS MALADES
BLF:SSES PROVENANT DE LA GUERRE D'INDEPENDANCE

ET

Resume

La celebration des 1 10 ans depuis la guerre d'independance de 1877-1878,
nous offre l'occasion d"evoquer le !ieu et la maniere dont ont ete soignes ă Roman
les soldats malades et blesses apportes ici du front des Balcans.
Dans I'ouvrage sont indiquees les deux unitees hospitalieres Iesquelles ont
concures au soignement medical des soldats : I'Hâpital "Virtutea Militară". fonde
ad-hoc et I'H6pital publique nome "Precista Mare". Dans les limites des informa
tions trouvees, on fait des estimations concernant les sacrifices materieles deployes
par la population de la viile et du district Roman ă monteT et entretenir l'hâpital
temporaire , ,"Virtutea Militară". De meme, on envisage le profil que ces h6pitaux
ont eut, Ieur fonctionement et Ieur encadrement avec du personnel medico-sani
tair et administratif, y compris l 'abnegation prouve par ceux-ci a l'accomplissement
de tous Ies devoirs quels ont eut.
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IONEL MARIN

Dezvoltarea economică a judeţului Neamţ a impus atragerea în sfera
producţiei de bunuri materiale a noi şi noi contingente de forţă• de
muncă. Predominantă din punct de vedere al volumului producţiei,
industria forestieră şi îndeosebi cea din sectorul de exploatare a lemnului,
dispuneau de o zestre tehnică redusă. Industria textilă ca pondere a
doua subramură în judeţul Neamţ - cu excepţia fabricii de postav era constituită din mici unităţi de producţie în care gradul d e meca
nizare era scăzut *. Aceasta a făcut ca cea mai m are parte a salariaţiilor
să suporte consecinţele intensificării exploatării lor, cu toate implicaţiile
decurgînd de aici, şi concretizate în : menţinerea unei durate ridicate a
zilei de muncă, nerespectarea legilor privind zilele de repaus şi ]ji#sa
de ocrotire a muncii mi norilor . precum şi în lipsa mijloacelor de pro
tecţia muncii, nerespectarea normelor igienice şi alte situaţii de aceeaşi
natură, care influenţau negativ condiţiile de muncă � i viaţă ale maselor
muncitoare.
DURATA ZILEI DE l\IUNCA .
Un indicator de mare însemnătate a condiţiilor de muncă ş i viaţă
era durata zilei de muncă, care în Valea Bistriţei arăta, la începutul
secolului, cote foarte ridicate. De aceea reducerea acesteia a reprezentat
o constantă a luptei muncitorilor din ţară. Aşa, de pildă, la Fabrica de
perii şi pensule din Piatra Neamţ muncitorii lucrau în 1 909 de la ora
6 la 19 (cu jumătate de oră repaus), iar la Fabrica de ciorapi şi bonetărie
"Doamna" timpul de lucru era între 6,30 pînă la ora 1 9 (cu două pauze).
In această fabrică lucrau si tinere de 12 si 13 ani.
In numeroase doc�ente ale vre �ii se relevă faptul că durata de
muncă era lăsată la libera apreciere a patronilor, care stabileau pro
gramul în raport cu interesele proprii.

economice a judeţului Neamţ iott·e
* Un amplu studiu asupra dezvoltării
1840-1944 sub semnătura autorului acestui studiu este publicat in Memoria Anti
quitatis, nr. IX-XI.
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Inceputul perioadei interbelice, caracterizată prin refacerea şi dez
voltarea potenţialului economic, a atras după sine o puternică ofensi,;ă
a patronatului împotriva clasei muncitoare pentru anularea unora din
drepturile cîştigate de ei în timpul Grevei din Piatra Neamţ din de
cembrie 1 9 1 9 si a Grevei Generale a Muncitorilor din România din 1 920,
între care si �educerea duratei zile de muncă cu 1-3 ore. In perioada
următoare patronatul a reluat ofensiva împotriva drepturilor cîştigate de
muncitorime, în marea majoritate a întreprinderilor t impul de muncă
fiind de 10 si
· chiar 1 2 ore. Referindu-se Ia acest aspect, ziarul Socialismul
sublinia, la începutul anului 1 923, că "munca a fost prelu.ngită de la
8 ore pe zi, cît se lucra cînd muncitorii erau organizaţi, la 1 0 ore acum ;
pe lîngă aceasta se mai adaugă şi orele suplimentare impuse de direcţie
şi care sînt plătite tot atît cît se plăteşte ora obişnuită" 2 . Un regim de
muncă deosebit de greu îl aveau femeile şi lucrătorii recrutaţi din
rîndul minorilor. Astfel tinerii din atelierele de cismărie din orasul
Piatra Neamţ lucrau de la 5 dimineaţa pînă la 1 1 seara : "Tot repau s ul
de care se bucură în cursul săptămînii se arăta în ziarul Tineretul
Socialist citat de Gh. Surpat se reduce la 3-4 ore duminica. Ei dorm
în ateliere pe jos fără aşternut, mîncarea e proastă şi li se da mult mai
tîrziu de timpul mesei" :J. De asemenea, în fabricile textile (Fabrica de
postav Buhuşi şi Fabrica de ciorapi şi bonetărie "Doamna" din Piatra
Neamţ), unde majoritatea salariaţilor o formau femeile, în aceeaşi peri
oadă ziua de muncă era de regulă de 10 ore, în unele situaţi i ajungînd
pînă la 1 1 sau chiar 1 2. Cu toate acestea muncitorii e-rau obligaţi să
lucreze ore suplimentare " .
Existenţa unui mare număr de muncitori şomeri ş i tendinţa creşterii
acestora au creat o situaţie favorabilă pentru patroni i fabricilor aflate
în funcţiune, care au intensificat exploatarea muncitorilor ce lucrau
sub ameninţarea concedierii 5. La Fabrica Moldova din Piatra Neamţ
s-a adoptat măsura de a lucra cu ţăranii din satele din apropierea oraşului
Piatra Neamţ, stabilind ca timp de lucru 1 0-12 ore, iar la Fabrica "Cer
negura" lucrătorilor li s-a redus salariile cu 2 lei pe oră, fiind ameninţaţi
cu concedierea în cazul că se vor opune 6 _
Deşi încă din 1 3 aprilie 1 928 se reglementase prin l ege ziua de muncă
de 8 ore, marea majoritate a unităţilor economice ignorau prevederile
legii. Aşa de pildă, "lucrătorii brutari din j udeţul Neamţ sînt cei mai
exploataţi din toate categoriile de muncitori - se arată la o întrunire a
secţiunii locale a Partidului Social Democrat -, ei lucrează neîntrerupt
de la orele 16 şi pînă a doua zi pe la orele 1 1 , adică 1 9 ore, neavînd timp
de odihnă decît cinci ore interval, fiind nevoiţi să doarmă pe scînduri
1

p. 44,

C. Popescu, Starea igienică şi sanitară a industriei noastre, Bucureşti,

82.
2 "Socialismul",

1 909,

anul XVI I , 1 februarie 1923.
Surpat, Condiţiile de muncă şi viaţă a tineretului muncitor din România
în perioada interbelică, in Tineretul Comunist în acţiune, Editura Ştiinţifică, Bucu
;·p'iti, 1 972, p. 188.
4 "Socialismul", Bucureşti, anul XXII, 28 octombrie 1928.
5 "Socialismul", Bucureşti, anul XXIV, 1 8 mai 1930.
ti ,.Socialismul", Bucureşti, anul XXVI, 3 1 ianuarie 1932.
3

Gh.
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lîngă cuptorul de pîine într-o murdărie ş i mizerie d e nedescris" '· In
acelaşi context deputatul D. Roznovanu aprecia î n Parlament, la 3 0
iunie 1 9�0, că "în unităţile judeţului nu se respectă legea de 8 ore de
muncă. La Piatra Neamţ, Bacău, Buhuşi se lucrează 1 0- l l ore pe zi,
nicăieri nu se aplică legea contractelor de muncă şi nici legea repausului
duminical" s.
După 1 93 3 se înregistrează o atenuare a menţi nerii timpului de
muncă ridicat, mai ales ca urmare a creşteri i forţe!,. tehnice a unor
unităţi cît şi a dispariţiei unor întreprinderi cu un volum mic de producţie
�i cu o tehn ică rudimentară. Totuşi, încălcări ale legislaţiei muncii se
menţin mai ales prin nerespectarea repausului duminical 0. In legătură
cu aceasta Federaţia Sindicatelor Funcţionarilor Particulari arăta într-o
notă către Ministerul Mw1cii, că "în oraşul Piatra Neamţ legea repausului
duminical este complet nerespectată. In ciuda dispoziţiilor clare şi cate
gorice a legii repausului duminical prăvăliile sînt ţinute deschise pînă
noaptea tîrziu şi în zilele de sărbători legale 10. Nota atrăgea atenţia
autorităţilor să nu îngăduie călcarea uneia dintre puţinele legi de ocro
tire a muncii funcţionarilor, ce le avem în România" u. In acelaşi timp,
prefectul judeţului Neamţ făcea cunoscut poliţiei că : "funcţionari i co
merciali nu au n ici-o zi liberă pe săptămînă din cauza abuzului pe care-I
fac comercianţii nerespectînd repausul duminical" 12. Numai într-o singură
zi, 1 6 mai 1 93 7 Emil Bănescu, secretar general al Camerei de Muncă
din Bacău a încheiat 9 procese verbale de contravenţi i pentru nerespec
tarea legii privind repausul duminical 1:J.
Reducerea duratei zilei de muncă s-a aflat în atenţia permanentă a
organizaţiilor politice şi profesionale ale muncitorilor şi organelor lor de
presă. Aşa de pildă, încă la Congresul regional al organizaţiilor socialiste
şi sindicale din Moldova din noiembrie 1 9 1 8 se arată că printre reven
dicările pentru care trebuie să lupte clasa muncitoare "trebuie să fie şi
respectarea zilei de muncă de 8 ore". Totodată, în forul socialiştilor din
Moldova se aveau în vedere reglementările privind protecţia muncii,
interzicerea muncii de noapte pentru femei şi minori, interzicerea mun
ii copiilor mai mici de 14 ani" 1".
7 "Socialismul", Bucure!iti, nr. 27, din 30 iulie 1930.
Arhiva istorică Centrală in continuare (A .l .C .), Fond Preşedinţia Consiliului
de Miniştri, dosar 21/1930, f. 133.
9 Arhivele Statului Neamţ, in continuare A.S.N. Fond PI·PfPctură, dosar nr.
193, f. 1 3.
10 Ibidem.
1 1 Arhivele Statului Bacău (in continuare A.S.B.), Fond Cameră de Muncă,
dosar 56/1937, f. 22.
12 G. M. Vasilescu, Cum trăiesc tova1·ăşii noştri la Piatra Neamţ in Presa
muncitorească şi socialistă din România, voi. III, partea 1 - 1917-1921, Editura
Politică, Bucure�ti, 1971, p. 640.
13 Arhiva C.C. al P.C.R., colecţia 69, mapa l:l 1 , f. 1.
14 A. L oghi n, I . Agl'igoroaie, Em. Bold, Jaşul contempomn. .',;curt istoric 19181 969, Ed i tura Junimea, Iaşi, 1969, p. 14.
8
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NIVELUL SALARIILOR, PREŢURILOR ŞI PUTEREA DE
CUMPARARE A MASELOR MUNCITOARE
Concomitent cu menţinerea unei durate ridicate a zilei de mupcă,
salariile nominale ale muncitorilor se aflau permanent în urma creş
terii preţurilor, în primul rînd la produsele de largă circulaţie, creş
terea nivelului de trai menţinîndu-se la un nivel scăzut. In 1 9 1 9 lucră
torii calificaţi cîştigau între 1 0-· 1 5 lei pe zi, cei necalificaţi 7-1 0
lei 15, l a ambele categorii cotele de salarizare fiind cu 30-35 Ofo mai
mici faţă de anul 1 9 1 3 . La aceste condiţii, în perioada dată, se adăuga
şi creşterea permanentă a preţurilor, precum şi specula care se prac
tica pe scară largă. Lucrătorii de la fabricile de cherestea din judeţ,
de perii şi bidinele din Piatra Neamţ, arătau într-un memoriu că "în
urma scumpetei a tuturor articolelor de primă necesitate care nu ne
permite cu salariile ce le avem să mai putem face faţă nevoilor noastre
de toate zilele hrănindu-ne insuficient", în acelaşi document se sub
linia că "nesiguranţa zilei de mîine, contribuie la degenerarea noastră
fizică şi morală " 16.
In raport cu menţinerea unor salarii la nivel scăzut, ziarul "Soaia
lismul" arăta că preţurile la principalele articole de consum au cunoscut
în 1 925 un indice foarte ridicat : preţul unui kilogram de mălai. de 1a
1 ,'5 lei la 2,50 lei, zahărul de la 1,30 lei la 1 1 lei, zarzavaturile s-au
scumpit de 5 ori deşi traiul cel mai modest necesită cel puţin 50 lei
pe zi 17. In acelaşi timp unele produse alimentare erau degradate cali
tativ şi de multe ori lipseau de pe piaţă chiar în condiţiile raţionali
zării. "Muncitorii n-au ce mînca - se spunea într-o publicaţie centrală.
Raţia de pîine la noi e d e 400 g. însă pîinea conţine de toate : paie, orez,
mazăre, pînă şi pămînt, numai grîu nu... Porumb nu se dă, zahăr nu
s-a mai dat de luni de zile. Carnea o drămăluieşte pe preţ scump car
telul măcelarilor. Petrol nu căpătăm. Lemnele se găsesc foarte greu" 18.
Statisticile oficiale consemnau că, în anul 1 924, salariile au sporit în
general într-o proporţie mult mai mică decît în anul precedent. Creş
terea pe ansamblu a salariilor în industria forestieră de pildă era numai
de 2, 6 1 o;0 în anul 1 924 faţă de 1 923 19. Situaţia s-a înrăutăţit şi mai
mult în anul 1 925 cînd salariile pentru lucrătorii forestieri au fost mai
mici decît în 1 924 şi 1 923 20. Iar pentru anul 1 926, pe baza aceloraşi
surse, se făcea menţiunea că în 16 oraşe indicile trimestrului trei, din
15 "Socialismul", Bucure1ti, anul XIII, nr. 224, 17 octombrie 1919.
16 Situaţia clasei muncitoare din România 1 914-1944, Editura Politică, Bucu
re�ti, 1966, p. 74.
1 7 Mişcarea salariilor pe anul 1924, Institutul de Artă Grafică Eminescu, SA,
str. Parlamentului nr. 2, 1925, p . 8, 1, 1 1 .
1 8 Situaţia clasei muncitoare din România 1914-1944, Editura Politică, Bucu
reşti, 1966, p. 79.
19 Mişcarea salariilor pe anul 19�4, Institutul de Artă Grafică, Eminescu, SA,
str. Parlamentului nr. 2, 1 925 p. 3.
20 Ibidem, 1926, p. 15.
,
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anul 1 !127, arată în comparaţie cu perioada respectivă din 1 925, scăderi
de la 0, 1 1 Ofo la 4 3 %, ultima cifră fiind înregistrată în judeţul Tighina,
judeţul Neamţ avînd o scădere de 1 8,60% 2 1.
Deşi salariile s-au mărit pentru aceeaşi perioadă, preţurile ali
mentare au crescut cu 824%. Cîştigul zilnic, de pildă al unui
muncitor de la Fabrica de Hîrtie şi Mucava din Piatra Neamţ era de
40 pînă la 60 lei, muncitoarele primeau între 24 şi 30 lei 22 . La Fabrica
.,Doamna " acestea oscilau între 8-40 lei pe zi.
Ca urmare a scăderii veniturilor clasei muncitoare, puterea de cum
părare a înregistrat î n anul 1 !122 un i ndice mult scăzut faţă de 1 9 1 4 .
Astfel, l a alimente preţurile a u crescut cu 1 4 1 Ofo, l a îmbrăcăminte cu
2 1 6 6%, la locuinţe cu 600%, la încălzire Cl,l 1 3 1 8%, la instrucţie cu
1 200%, la protecţia legală cu 350%, la igienă cu 1 000%, la recreaţiuni
cu 1 200% 1:1. Aceste creşteri s-au făcut în raport de veni tul lunar al
unui muncitor ce cîştiga, în 1 9 1 4 , între 350-500 lei, ven i t cheltu it în
întregime pentru nevoile vieţii 1". Referindu-se la scumpi rea ·vi eţii,
ziarul Socialismul arăta că "muncitorii au încruchat braţele că le-a
ajuns cuţitul la os, lucrătorii primesc salarii de 40 pînă la 80 l ei pe zi
pe cînd o pîim' costă 1 2 lei, kilogramu] de carne 40 lei şi 1 00 kilograme
lemne 150 I c i " 1:;. La unele categori i de muncitori forestieri, în mo'd
deosebit Ia cPi din exploatarea lemnului, salariile erau la începutul
anului 1 926, pe baza declaraţiei Inspectoratului l\Iuncii fă : ută cu oca
zia procesului intentat lui Constanti n Iv�muş, între 1 8 -30 Iei pe z i 2G .
Pe de altă parte, la Fabrica "Doamna" din Piatra Neamţ, �alariul
ce revenea lucrătorilor era d e 20-30 l e i pe zi. ln ultimelp două luni
- arăta Frontul Roşu -- s-a introdus o metodă în ceea ce priveşte
achitarea plăţii. Plata se dă la fiecare 6 săptămîni dar nu: pentru tot
timpul de lucru, ci numai pentru două săptămîni, rămînînd cu 4 săp
tămîni în urmă neplătită" D
" .
Situaţia economică a muncitorilor din
judeţele Neamţ şi Bacău, arăta deputatul D. Roznovanu, într-o inter
venţie în parlament în anul 1 930, "este nedescris de rea. Pentru un
timp de lucru de 10 ore pe zi se primesc salarii de 45-85 lei, puţini
cîştigă mai mult, o mare parte din muncitori de la Fabrica de postav
Buhuşi lucrează cu schimbul tot la două săptămîni aşa că ei trebuie
să trăiască o săptămînă din cîştigul ridicat la 270-500 lei. Se înţelege
de la sine că din acest cîştig nu se cumpără nici măcar pîinea necesară,
îm brăcăminte şi haine şi celelalte necesare vieţii" :l!<.
21 Ibidem, 1928, p. 16.
22 Ibidem.
23 1. Tutuc, Un număr indice al scumpirii vieţii, in Independenţa Economică,
anul V, nr. 3, martie 1922, f. 3 .
24 Ibidem.
25 "Socialismul", Bucureşti, nr. 39, din 12 septembrie 1926.
26 Lucreţiu Pătrăşcanu, Texte social-politice 1 921-1938, Editura Politică, Bucu
reşti, 1975, p. 143.
27 .,Frontul Roşu", organ al Comitetului Regional Moldova al P.C.R., anul 1,
nr. 2/1932, p. 8.
28 .,Socialismul", Bucureşti, nr. 27 din 30 iulie 1930.
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In acest ansamblu o situatie deosebită o aveau ucenicii al căror
număr a sporit în perioada c�izei economice 1 929-1938, munca lor
fi ind avantajoasă pentru patron i prin faptul că erau supuşi La un re
gim mult mai sever şi inuman decît ceilalţi angajaţi. In industria tex
tilă tinerii î ntre 14 şi 18 ani nu erau angajaţi ca ucenici, ci ca munci
tori zilieri necalificaţi, fii nd trecuţi spre calificare fiindu-le recunoscută
calitatea de ucenic numai după un timp îndelungat lucrat în întreprin
dere fără îndeplinirea formalităţilor legale. In aceste unităţi, în schimbul
de noapte proporţia din totalul lucrătorilor era de 4% pentru băieţi
şi 25% pentru fete, iar salariile erau mai mici cu 25-300/0 faţă de cele
ale adulţilor 2�. In general trebuie subliniat faptul că în timpul crizei
economice (1 929-1 933) scăderea nivelului de trai al maselor munci
toare a atins cote îngrijorătoare şi cu consecinţe dintre cele mai grave
pentru sănătatea lor. In anul H l29 preţurile la articolele de primă ne
cesitate au atins cele mai mari valori pentru perioada 1 9 13-1939. In
toată această perioadă a existat o puternică disproporţie î ntre preţurile
produselor de strictă necesitate şi puterea de cumpărare a maselor.
O situaţie specială în rîndul tuturor categoriilor de salariaţi o aveau
plutaşii, căruţaşii şi muncitorii cu braţele di'1 sectoarele de exploatare
şi transportul lemnului, care trebuiau să · suporte şi alte servituţi. Una
impusă de comercianţii de lemne era introducerea bonurilor ce se dă
deau l ucrătorilor în loc de bani ;]1). Bonul era valabil la un anumit ne
gustor de cereale de la care muncitorul era silit să cup1pere alimente
de cele mai multe ori d e calitate inferioară.
Perioada i mediat următoare crize i din 1 929-1 933, deşi a cunoscut
0
dezvoltare însemnată a producţiei de bunuri materiale nu a adus
ameliorări deosebite pentru maseie largi de oameni ai muncii, condi
ţiile de muncă şi trai ale acestora rămînînd mult în urmă faţă de dez
voltarea economică înregistrată în perioada respectivă. O serie de indi
catori sintetici ne arată că nivelului de trai a crescut în proporţii re
duse. Astfel, "indicele general al salariilor a scăzut de la 2760 cît era
în 1 929 la 1 705 în 1 937. In anii 1 934- 1 937 viaţa s-a scumpit cu 27%
î n timp ce impozitele pe salariu au crescut cu 230fo, iar salariile s-au
mărit doar cu 6°/0 31 . Principalul element al creşteri i costului vieţii l-a
constituit menţinerea la un nivel scăzut al salariului în perioada 1 9341 938, cîteva date privind indicele general al salariului pe ţară, precum
şi media salariului în industria lemnului şi a salariului mediu pe jude
ţul Neamţ în perioada 1 927-1938 fiind semnificative pentru slăbirea
puterii reale de cumpărare a oamenilor m uncii din judeţul Neamţ :Jl
(vezi Anexa 1).
29 ,.Garda Roşie a Tineretului Moldovean", gazeta Regionalei Moldova a UTC,
anul 1 , nr. 1, ianuarie 1933; p. 3.
:30 ASN Fond Prefectură, dosar nr. 104/12.1927 ; Simion Fuchs. Situaţia indus

t riei forestiere şi luptele muncitorilor farestieri la începutul crizei economice din
1 929, in Studii şi Materiale de Istorie Contemporană, vol. I, Editura Academiei,
1956, p.

109.
:31 c\..I.C. Fond Pre�edinţia Consiliului de Miniştri, dosar 53/1941, f. 8.
32 A nuarul statistic, 1939/1940, p . 646, 650, 651.
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Salariile, în general în proporţie redusă şi în continuă scădere, erau
diminuate ca urmare a aplicării unor amenzi şi imputaţii. Sub titlul "Pe
fl'ontul luptei revoluţionare", Scînteia publică un articol în care se
arată că "Printre numeroasele metode pentru a scădea salariile, patro
nii recurg şi la aceea de a obliga pe muncitori să plătească instalaţiile
�i uneltele stricate în timpul şi din cauza lucrului" :l-1.
Paralel cu măsurile concrete de diminuare a veniturilor clasei
muncitoare, a celorlalte categorii de oameni ai muncii exploataţi, s-au
produs modificări substanţiale ale preţurilor slăbind şi mai m ult pu
terea de cumpărare a populaţiei muncitoare. Incepind cu anul 1 939,
Hrată o publicaţie locală "Negustorii au început a urc a preţurile unor
alimente de primă necesitate" :•t. (vezi Anexa 2).
Dacă facem o scurtă privire a structurii cheltuielilor unui salariat
in anul 1 93 9, în costul anual al vieţii observăm că marea majoritate
e1 au făcute mai ales pentru alimente şi chirie. Ilustrativ în acest sens
este, că Ministerul de Interne arată, în raportul său de activitate pe
anul 1 93 9, că "chiriile, preţul fabricatelor, al produselor agricole etc.
au realizat creşteri care de multe ori au întrecut procentul de 50rfJ/0 ao.
ln perioada 1 933-1938 preţurile de detaliu au crescut în medie cu
36,70fo la nivelul ţării şi cu 3 9% în judeţul Neamţ. Indicele preţurilor
pentru judeţul Neamţ, dacă luăm 1 00 ca bază pentru anul 1 93 3 , a evo
luat în modul următor : 1 934 - 95, 1 93 7 - 1 1 5, 1 938 - 1 29, pentru
ca în luna decembrie 1 93 9 acest indice să fie de 155,20fo faţă de 1 93 3 .
Dacă în anii 1 933 - 1 934 costul anual al vieţii era de 6 64 7 ---, 6352
lei, în anii 1 938 - 1 93 9 aceasta a ajuns la 8342 - 91 90, reprezentînd
o creştere de 39% 26,

ŞOMAJUL - UN FENOMEN CARACTERISTIC LUMII CAPITALISTE
În perioada 1 929- 1 933, principala consecinţă a crizei economice a
fost şomajul care s-a accentuat pe măsura înaintării în timp, atît în
mediul urban, cît şi în cel rural, afectînd în primul rînd muncitorii, fo
restierii, textiliştii şi alte categorii de oameni ai muncii. Incă la înce
putul anului 1 928, de pildă, Societatea pentru industrializarea lemnu
lui "Tarcău" a concediat marea majoritate a salariaţilor din lipsă de
comenzi ca şi din cauza imposibilităţii de a plasa producţia pe care o
avea în stoc.
Creşterea masivă a şomajulu i cu toate consecinţele sale era prezentă
şi în coloanele presei vremii. Astfel, la începutul anului 1 928 sub titlul
"Şomajul la Piatra Neamţ" ziarul Telegraful din 9 ianuarie 1 928 con
semna existenţa unui număr mare de muncitori rămasi
. fără lucru :
" delegaţii de muncitori s-au prezt•ntat la redacţia ziarul ui nostru ară33 Scinteia, organ al C.C. al P.C R . , nr. 4 /1934.
34 Vasile Gherasim, Ionel Marin, Piatra Neamţ
monografie, 1972, p. 130.
35 A.I.C., Fond Preşedenţia Consiliului de Miniştri, dosar 64/1940, f. 5.
36 Anuarul statistic 1939/1940, p.681, 685.
37 ,.Telegraful", anul IX. Piatra Neamţ, 9 i anuarie 1928.
.

-
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tîndu-ne că la noi lipsa de lucru a luat proporţii îngrijorătoare. Sute
de muncitori şomează, în fruntea cortegiului celor care nu au unde să-şi
utilizeze braţele sînt muncitorii din fabrici. Situaţia aceasta este pur
şi simplu tragic;;'1 , mai cu seamă cind mai toate fabricile, din cauza
lipsei de comenzi, stagnează, lucrînd cîteva zile pe săptămîni doar cu
o singură echipă. Natural, toţi oamenii sînt săraci. Vine apoi cohorta
me!')teşugarilor, a lucrătorilor, a funcţionarilor comerciali " ;:,i . ,.Oraşul
Piatra Neamţ este bîntuit de şomaj - sublinia Socialismul - peste
1000 de şomeri umblă astăzi disperaţi pe străzile oraşulu i iar întreprin
derile industriale concediază aproape zilnic muncitorii " :J�. Numeroase
memorii au fost adresate autoritătilor de către colective de muncitori
din cele mai div�rse ramuri de �ctivitatc. In anul 1 931 meseriaşii şi
funcţionarii comerciali rămaşi fără lucru, c ereau primăriei oraşului
soluţionarea grabnică a situaţiei lor "de muncitori şi cetăţeni ai acestei
ţări, care nu din vina noastră sîntem fără lucru, zile, săptămîni s i luni,
vînzîndu-ne ce am avut prin casă, iar cei mai mulţi di ntre noi răbdăm
foamea, frigul şi goliciunea împreună cu copii noştri" :m.
Analizînd situaţia economică din anii crizei economice, 1 929-1 933
Plenara Comitetului Regional Moldova al P.C.R., din august 1 932 arată
că în Moldova criza economică şi financiară, care cuprinde întreaga
economie naţională, ,.se simte adînc şi în proporţii catastrofale, marea
majoritate a fabricilor de cherestea din Valea Trotuşului şi Bistriţei
sînt închise, muncitori i aruncaţi în strad<i. fără nici un ajutor, num ai
fabricile care lucrează pentru armată nu sînt închise. l\Iuncitori1 din
raioane întregi sînt şomeri mai ales în regiunile forestiere" �o.
. In toată perioada crizei economice numărul şomerilor s-a menţinut
ridicat, deşi nu s-au cunoscut niciodată concret proporţiile lui, dat fiind
faptul că statisticile nu aveau interesul să le comunice ; dar chiar şi
pe baza datelor publicate, rezultă că î n tot acest timp numărul mun
citorilor· rămaşi fără lucru reprezenta peste 100/0 din total. Din analiza
cererii şi ofertei forţei de muncă se desprinde concluzia că, începînd
din anul 1 929 şi pînă în anul 1 933 inclusiv, cererile au depăşit ofer
tele oficiilor de plasare. In acelaşi timp rezolvarea cererilor prin pla
sări a cunoscut cel mai mic procent în anul 1 93 1 : 257 plasări în muncă
la 1386 de cereri H (vezi Anexele 3 şi 4). De asemenea, între oferte şi
plasări exista o mare diferenţă, ceea ce presupune inexistenta
. unor me
serfi solicitate, fapt explicabil prin încetarea activităţii unor unităţi sau
prin concedierea lucrărilor care solicitau să fie reintegraţi în muncă,
corespunzător cu calificarea lor.
Chiar şi după perioada 1 929-1 933 şomajul a fost prezent în judeţul
Neamţ, desigur în proporţii mai reduse, ca urmare a imposibilităţi i re
luării lucrului de către unele unităţi ale i ndustriei forestiere. Lumea
Nouă, organul Partidului Social Democrat din România arată că la sfîr
şitul anului H l35 numărul şomerilor totali înregistraţi în judeţul Neamţ
38
39
40
41

"Socialismul", Bucureşti, anul XXIV din 18 mai 1930.
Arhiva C.C. al P.C.R., colecţia 69, mapa 141, f. 1 .

Ibidem.

Anua,rul Statistic al României 1939/1940, p. 340, 424.
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era de 400, cifra crescînd mai ales în timpul iernii, cînd o parte din
fabricile de cherestea îşi încetau activitatea, lucrătorii devenind şo
meri lipsiţi de ajutor de şomaj sau "sprijin din partea fabricii" 42.
Această situaţie afecta şi o altă categorie de lucrători forestireri, plu
taşii despre care se afirma că "sînt atit de prost plătiţi, încît n-au de
unde să-şi facă rezerve pentru iarnă " 43. Sesizind acelaşi aspect, Pre
fectul judeţului sublinia într-un raport că "cel mai mare număr al şo
merilor se înregistrează iarna, cînd nu se poate executa nici-o lucrare
ajungîndu-se în acest oraş de munte cu o populaţie nevoiaşă în special
şomerii în număr de cîteva mii să fie complectamente muritori de foa
me, zilnic cerşesc la prefectură pîinea strict necesară lor şi familiilor
lor, flămînde şi bolnave" 44.
De asemenea, în listele prefecturii se găsesc numeroase tabele no
minale cu şomerii intelectuali. Numai în comuna Zăneşti de exemplu
erau 3 şomeri, din care doi absolvenţi ai şcolii normale şi unul al şcolii
superioare de comerţ, iar în comuna Negreşti toţi învăţătorii promoţiei
1 934 nu aveau plasament, lor adăugîndu-li-se încă doi absolvenţi din seria
anului 1 933 "" · "A trebuit să vină criza economică, arăta Ion Tomescu,
învăţător din Bicaz, pentru ca învăţătorimea să vadă şi să simtă situa
ţia în care se găseşte. Astăzi învăţătorul a zărit firele relaţiei muncă
capital
salar şi nu mai crede în apostoli, ştie precis că atîta timp
cît va domni legea profitului, patronul sau respectiv statul îi răpeşte
o parte din echivalentul muncii făcute" " 1i .
Fiind preocupate de a obţine profituri uriaşe clasele cxploatatoare,
prin guvernele ce s-au succedat la conducerea ţării, au căutat să arunce
asupra oamenilor muncii de la oraşe şi sate, p rin sporirea impozitelor
şi amenzilor, prin intensificarea exploatării de tot felul, toate greută
ţile generate de criză economică "7.
Pentru a camufla existenţa unui mare număr de şomeri, patronatul
a trecut la practicarea concediilor individuale, prin care se urmărea
îndepărtarea atenţiei muncitorilor de la acest fenomen şi anihilarea spi
ritului de solidaritate mult crescut în anii anteriori. Numai în luna
iulie 1 935, Oficiul Camerei de Muncă din Bacău, de pildă, a apărat în
faţa instanţelor de judecată 1 5 procese din care 1 3 au fost cîştigate în
favoarea muncitorilor "8. Cauzele ce făceau obiectul acestora erau con
cedierilc ilegale făcute de către patroni, alte abuzuri privitoare Ia sa
larii sau condiţiile inumane de muncă. Cîteva din aceste cazuri sînt
semnificative prin natura lor. Vasile Moldovan, în vîrstă de pesh• 50
de ani, tată cu 6 copii, fără locuinţă proprie, a fost lăsat pe drumuri
în pragul iernii 1 93 7 lo!J. Locuitorii Popa Vasile, l\Iititelu Gheorghe, V.
-

-

42 "Lumea Nouă", Bucureşti, nr. 7, 17 februarie 1936.
43 "Frontul Muncii", Piatra Neamţ, anul 1, nr. 3 . 25 august 1 935.
44 A.S.N. Fond Prefectură, dosar nr. 1 1 1, pachet nr. 9/1935, nepaginat.
45 Ibidem.
46 ]on Tomescu, Şcoala poporului şi slujitorii ei, în Munca, nr. 4, 1935" p. 5.
4 7 Nicolale Popescu, Luptele eroice ale muncitorilor ceferişti şi petroliştli din
1 933 din dezbaterile parlamentare, în Anale de i storie, anul XIX, nr. 1, 1973, p. 93.
48 ASB Fond Comera de Muncă, dosar nT. 3866;1935, nepaginat.
49 Ibidem, dosar nr. 66/1937, nepaginat.
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Creţulescu, Anuţa şi Clara Fleyer toţi lucrător.i la î ntreprinderi d i n
Piatra Neamţ şi Alexandru Muscă, fierar calificat l a fabrica d e cherestea
din Tarcău, întreţinător a unei familii de 9 persoane şi alţii din alte
unităţi au fost conc cdiati, fără preaviz şi fără a li se achita drepturile
legale :J().
Această situaţie, a condus la numeroase proteste ale muncitorilor
sub formă de memorii . Numai în luna aprilie a anului 1 93 5 , de pildă,
au fost înaintate Camerei de Muncă din Bacău pentru soluţionare
68 de memorii privind concedieri fără preaviz, din care 4 1 privitoare
la muncitori, 2 1 la meseriaşi şi 6 la funcţionari "1, precum şi unul co
lectiv privitor la conflictul apărut între lucrătorii Fabricii de tricotaje
"Doamna " din Piatra Neamţ �i patronat care urma să-i concedieze în
totalitate, i nvocîndu-se lipsa de materii prime :>:�. De fapt, seria memo
riilor a avut o prezcnţă constantă chiar şi după criza economi că, fiind
explicabilă prin falimentul unor unităţi pe perioada dată. Sectorul de
cxploatare a lemnului constituia într-o oarecare măsură refugiul celo:
ce nu aveau un plasament.
ASIGURAREA CONDIŢIILOR DE MUNCA.
RESPECTAREA LEGISLAŢIEI MUNCII.

În ceea ce priveşte asigurarea condiţiilor de muncă de către unităţile
economice, î n cea mai mare p8rte acestea erau sub limitele admise,
muncitorii fi ind nevoiţi să suporte consecinţele unor stări de lu� ruri
care dovedeau încălcarea aproape totală de către unii patroni a nor
melor de igienă şi protecţie a muncii. Numeroase documente, unele
dintre ele provenind din surse oficiale, respectiv din partea organelor
de control, atestă această situaţie.
La Fabri('a de cuie de lemn, de pildă, se arată într-un studiu re
feritor la condiţii le de muncă din judeţul Neamţ, atelierul unde se
tăiau buşteni pentru fabricarea cuielor era clădit din cărămidă, pc jos
cu ciment, cu ferestre mici şi murdare, multe din ele sparte, pline de
praf. In această încăpere lucrau 3-4 muncitori. Tot aici se afla o ghe
retă de lemn î n care se introduceau rondelele în bidonul de sulf, care se
puneau apoi într-un dulap şi dedesubt se aprindea pucioasa. In gheretă
era un m i ros sufocant din cauza defectării ventilaţiei, cu o instalaţie
primitivă, m uncitorul care exec uta această operaţie fiind un copil de
1 3 ani. Clădirile acestei fabrici erau întunecoase, umede, fără aerisire,
barăci, adevărate focare de boli ;,:J. Iar la Fabrica de tricotaje şi bonetă
rie "Doamna" nu existau baie, instalaţii de apă, canalizare, sală de
mese ::;''·
50 I b idem.
51 Ibidem.
52 I b idem, dosar nr. 143/1935, f. 80.
5:3 C. Popescu, op. cit., p. 83, 84.
54 Ibidem, p. 39.
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La Fabrica "G riimberg", care producea mobilă şi mînere de fierăs
traie, exista un atelier lung de 10 metri, lat de 3 metri şi înalt de 3
metri, în care se găseau instalate 5 maşini la ( are lucrau 7 muncitori,
din care două femei. Atelierul era construit fără ventilaţie şi fără alte
instalaţii pentru asigurarea igienei, cameră pentru depus hainele lu
crătorilor, lavoaruri pentru spălat mîinile, camera de fiert clei etc. ;,;;
Aceeasi situatie
· o aveau si muncitorii ce locuiau în colonii le fabricilor
unde ·l ucrau sau cei ce � rau obligaţi să parcurgă distanţe de 1 0-20
km. pe jos pînă la locul de muncă.
Asigurarea condiţiilor do protecţia muncii , de locuit şi igi enă a
l ocurilor de munc{l era un alt aspect faţă d P care patronii nu manifestau
i nteres. Ziarul Pol i t i m socială, d e plidă, sublinia că "în incinta Fabri cii
d e postav Buhuşi se găseau construite case de bîrne, lipite cu balegă
�i pămînt galb(' ' ' · camere mici cu ferestre mici în care trăiesc copilaşii
dezbrăcaţi, î ntr-un miros groaznic. . . cu ochii aprinşi de foame, dormind
pe cîteva paturi de scînduri pe care sînt aruncate zdrenţe sau rogojini �li .
O situaţi e deosebit de grea o aveau tăietorii de pădure. Trebuie
spus că în acest domeniu de activitate nu existau deloc măsuri de pro
tecţie a muncii, În an ii 1 92 9 s-au înregistrat ele către corporaţia Piatra
Neamţ, la exploatările de pădure, 1 50 accidente trecătoare, cu durata
incapacităţii de muncă sub 16 săptămîni, 300 accidente grave şi 2 2
accidente m ortale ''' · l\Iuncitorii de la pădure, unii dintre ei lucrînd în
acest sector de pe vremea copilăriei , fiind vreme îndelungată departe de
a;,. ezările omeneşti, nevoiţi să foloseasf ă mij loacele rudimentare de mun
că, locuind în adăposturi primitive, l ipsiţi de îngrijire medicală, apro
vizionaţi de multe ori cu alimf'nte alterate şi la preţuri rdicate aveau
situ�ţia cea ma i grea. Aşa de pildă, la Societatea de exploatări păduri
"Albina" din Tarcău a fost adus în 1 93 7 un număr important de lu
crători din zona Maramureşului : "Odată veniţi în localitate, arăta un
r.:J.port, continuă a trăi claie peste grămadă în bordeie şi colibe şi tot în
mizeria în care au trăit acasă " ri8.
Situaţii similare existau şi în micile unităţi aparţinînd industriei
alimentare şi uşoare. Aşa de pildă, muncitorii angajaţi la patronii bru
tari din oraşul P iatra Neamţ erau privaţi completamente de dormitoare
pentru lucrători, din care cauză " dormeau pe cuptor sau în rafturile
de aşezat pîine şi pe pînzele respective ori prin coveţi îmbrăcaţi şi în
călţaţi a�a cum i-a prins vremea" 5il. In anul 1 934 organele de control
can�c;:n nau, în legătură cu munca în brutării, aceleaşi aspecte : "lucră
tori care prepară pîinea lucrează într-o mizerie de nedescris şi dorm şi
îşi fac tortleta în camera unde frămîntă pîinea". lio
Î i1 ceea ce priveşte condiţiile de odihnă, cu greu se respectau
pr:cveclerik legislaţiei şi a contractelor colecti\·e. rn anumite unităţi
55 Sfatul lucrătorilor în lemn• şi mobilă, Bucure�ti, nr. 2, octombrie 1919.
56. Situaţia clasei muncitoare, Editura Politică, Bucureşti, 1966, p. 203, 204'.
57 Ilie Ceauşescu, P.C.R.
stegarul luptelor revoluţionare din anii 19::: 9 1 933, E d i t Ştiinţifică, Bucureşti, 1971, p. 148.
58 ASN Fond Prefectură, dosar nr. 7;il99:3, f. 1 7.
59 Ibidem.
60 AS B Fond Cameră de Muncă, dosar 56/19:l7, f. 108, 301, 342.
-

.
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erau salariaţi care nu beneficiaseră de concediu de ani de zile. In Fa
brica "Leopold Bach" din Piatra Neamţ, muncitorii arătau că este ne
voie să li se dea concediu pentru că "toţi sîntem în serviciu acestei
unităţi între 1 5 şi 25 ani, mulţi dintre noi suferinzi de diferite boli şi
am vrea să ne căutăm căci fiecare lucrăm în căldură, praf şi fum " ta.
La Fabrica "Doamna", atunci cînd lucrătoarele cereau concediu de
odihnă legal, patronii motivau că "iarna şi aşa se închide fabrica pe
două săptămîni pentru reparaţie", acordîndu-le concediu în această
perioadă. Dar la reînceperea lucrului patronii încheiau noi angajamente
cu lucrătoarcle, aşa că acestea nu numai că nu se bucurau de concediul
legal, pierzîndu-şi vechimc>a în muncă, dar şi avantajele ce decurgeau
de aici ti2 .
ASISTENŢ A SANITARA
Ca parte componentă a condiţii lor de viaţă şi muncă a populaţiei ,
asistt>nţa sanitară în perioada de care ne ocupăm era slab reprezentată,
populaţia avînd de luptat cu boli specifice condiţiilor de viaţă şi muncă.
Un medic avea în îngrijirea sa 1 5-20 de comune. In judeţ funcţiona
un singur spital care "era într-o stare mizerabilă fiind o adevărată pe
pin ieră de boli, aşa încît suferinzii care au nefericirea ele a fi i nternaţi
în acest spital în loc de a li se alina suferinţele din contra ele cre�c
din cauza atmosferei infecte în care respiră" (j;J. De remarcat că la
aproape 50 de ani de la raportul amintit, un alt document arată că pc
tot cuprinsul j udeţului funcţionau şase unităţi spitaliceşti încadrate c u
12 medici, cu un număr redus de paturi, iar pe Valea Bistri ţei, pentru
muncitorii forestieri funcţiona o singură unitate sanitară, la Hangu. Din
raportul serviciului sanitar se mai desprinde că, în timpul ploilor, bol
navii contagioşi din spitalul Hangu sînt nevoiţi să stea cu umbrelele
în pat G r.. În toate clădirile apa pătrundea la fundaţie sau s e infiltra în
interior, făcînd ca întreaga clădire să fie ameninţată în scurt timp cu
prăbuşirea !i.> .
Aceste situaţii aveau drept urmare menţinerea unui procent ridicat
de mortalitate, mai ales în rîndul populaţiei i nfantile, care înregistra
procente foarte mari în satele judeţului. Aşa de pildă, la Bicaz acest
procent era de 1 1 ,4°0o, la Pîngăraţi de 1 6,3%0, la Dochia de 1 7, I o 00, l a
Bodeşti de 1 5,9%o. Procentul ridicat al mortalităţii, s e arată într-un
rnport oficinl, "îl dădea etatea de la 0-1 ani apoi de ]a 1 -5 a n i din
cauza mizeriei fiziologice " GG .
61 Ibidem, dosar 25/1937, f. 69, 86
62 Ibidem, f. 72, 73.
63 Dr. A. Apostolide, Raportul general anual ele starea serviciului san itnr
Şi al salubrităţii publice elin judeţul Neamţ pe anul 1888, Piatra NPamţ, 18!3�.
p. 1 0.
64 ASN, Fond Serviciul Snaitar, dosar nr. 191937, nPpaginat.
65 I bidem.
66 AS:'�! Fond SPrviciul Sani tar, dosar nr. 5, 1938, nepaginat.
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Deşi în această perioadă în judeţul Neamţ s-a înregistrat o dezvol
economică, în ansamblu condiţiile de muncă şi viaţă ale maselor
muncitoare nu au cunoscut o îmbunătăţire cm·espunzătoare, agravîn
du-sc în preajma anului 1 940.
Perioada dictaturii militara-fasciste a avut consecinţe din cele mai
grave asupra condiţiile de viaţă şi muncă ale muncitorilor şi ţăranilor,
� l e intelectualităţii şi micilor meseriaşi . Scăderea puterii de cumpărare
.t populaţiei, generată de scumpete şi speculă, rechiziţiile tot ma i frec
vente, aplicarea a tot felul de impozite asupra salariilor, reducerea
acestora prin mărirea duratei de muncă cu menţinerea salariului iniţial,
rationalizarea
consumului la articole alimentare si
.
. de îmbrăcăminte
de primă necesitate şi altele, contribuind la scăderea indicelu i de trai
al populaţiei .
Analizînd conţinutul cerinţelor mul'lcitorilor, se desprinde concluzia
că marea majoritate a acestora erau îndreptate în direcţia sporirii sa
lariului. Ca urmare a presiunilor puternice exercitate de muncitorimea
din toată ţara, salariile au fost sporite la începutul anu,lui 1942 cu
aproximativ 30% faţă de 1937. Asupra acestora însă se aplicau tot felul
de impozite ca : impozitul pe salarii, impozitul proporţional, impozitul
<.tatistic, taxe pentru asigurări sociale, contribuţia pentru armată, con
tribuţia pentru apărarea pasivă, cota pentru împrumutul apărării na
ţionale şi prestaţi i pentru drumuri. Insumate, toate acestea reprezentau
40°/0 din salariu, ceea ce însemna că sporurile realizate pe parcurs erau
foarte mici fii.
Năzuinţa către mai bine, vigoarea şi încrederea în capacitatea de
a depăşi greutăţile caracteristice orînduirii bazată pe exploatarea omu
lui de către om, a asupririi sociale, au făcut ca clasa muncitoare din ţara
noastră, oamenii muncii din această zonă geografică, sub conducerea
Partidului Comunist Român, au desfăşurat ample acţiuni de luptă, ale
căror încununare s-a materializat în declanşarea Ia 23 August 1 944 a Re
voluţiei de Eliberare Socială şi Naţională, Antifascistă şi Antiimperialistă,
moment crucial în istoria României, care a deschis poporului român calea
spre o viaţă mai bună, mai dreaptă, spre marile transformări socialiste
ce s-au înfăptuit şi se înfăptuiesc pe pămîntul străbun al patriei .
P rc

l!>lil

6Î A.
-

Logh i n , J.A. Agrigoroaie, Em. Bold,
Ei:Ht. Junimea, Ia1i, 1969, p. 94.

1 969.

Iaşul

contemporan.
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ANEXA

nr . 1

EVOLUŢIA SALARIILOR IN PERIOADA 1 927-1 938
conform Anuarului Statistic al României 1 939/1 940, p. 632

Indicele general al salariilor (în lei)
Piatra

P e ţară

Neamţ

2.714
2.748
2.764
2.656 .
2.356
1 .903
1 . 743
1 . 705
1 .685
1 . 726

2.004
1 .867
1.472
1 . 823
1 .444
1 .077
1 . 1 23
1 . 233
1 .204
1 .2!:!9
1 .033
1 . 1 3 !:!

1 927
1 928
1 929
1 930
1 D3 1
Hl.3 2
1 !133
1 934
H J35
1D36
1 937
1 938

l.BlB

1 . !:!53

A N E X A nr.

Industria

lemnului

2. 657
2.723
2.726
2. 623
2 .387
1 .!:! 1 5
1 .632
1 . 632
1 .575
1 . 621
1 .710
1 .77 1

2

EVOLUŢIA PREŢURILOR LA UNELE PRODUSE DE l\1ARE
CIRCULAŢIE lNTRE ANII 1 937- 1 939
conform "Monografiei P. Ne am ţ", de Vasile Gherasim şi Ionel :\!arin,
1 fl72, p. 1 29
- î n lei U.l\I.
-�

Carn e ele vită
Carne de p or c
U nt

kg.
kg.
kg.

Ouă

Brînză ele oi
Untdelemn ele floarea sourclu !
Brînză telem ea

Zahăr t os
Făi nă de porumb
P î in e neagră

S;'tpU:l

- Lemn dL' foc

buc.

kg.
1.

kg.
kg.
kg.
kg.
kg.

to.

1 937

1 J3U

; . ' 3 il

14

18
21
70

22
32
1 10

34

45
45

45
26

2!:!
2!:!
3
6
16
1 20

1

28

36
30

4

48

4

32

Je

2 ;)

7

1 70

5

7

1%

------------- - - - - - · - · - - -·---- - - ----·-·-
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nr. 3

- :T L-_\ŢIA OFERTELOR, CERERILOR ŞI PLASA RILOR LA CAMER.t\
DE MUNCA B ACAU ÎN PERIOADA 1 927-1937
conform Anuarului Statistic al României 1 939/1 940, p. 340
·---- ·- ---··

ANUL

OFERTE

CERERI

1 927
1 928
1 929
1 930
1 93 1
1 932
1 933
1 934

1 .044
2.238
1.891
980
716
1 .072
1 .464
1 .364

632
1 .8 1 0
1 . 296
1 . 384
1 .:18 6
1 .382
1 .795
1 .271

A N E X A nr.

PLASARI
348
1 . 188
567
354
25 7
447
643
676

4

SITUAŢIA CERERILOR DE SERVICIU LA OFICIUL DE PLASARE
DIN PIATRA NEAMŢ lNTRE 1 934-1937
conform Anuarului Statistic al României 1 939/1 940, p. 424
1
LUNA
.......
.......

z

<C!

1 934
1 935
1 93 6
1937

�-�-

381
552
377
209

F.

M.

325
405
420
1 05

313
841
441
52

o.

M.

1.

1.

A

s.

243 58
682 64
413 106
245 177

46
73
44
41

42
55
42
22

40
61
52
46

64 60 58 200
4 6 286 1 8 1 234
6 1 29 91 1 75
15 14 36
47

A.
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LES CONDITIONS D'EXISTENCE ET DiE TRAVAIL DES OUVRJERS DU
DEPARTEMENT DE NEAMTZ PENDANT LA PERIODE 1900-1940
Resume

La Vallee de Bistritza, et particulierement Ia section corr,e spondante au
departement de Neamtz, etait connue, durant les annees avant la nationalisation
des principaux moyens de production, comme l'une des plus importantes zones
d'exploitation, de transport et d'industrialisation du bois, branche sui"iie p;u•
!'industrie textile representee par la fabrique de d·rap de Buh11-5i. Les autres
branches de !'industrie etaient moins representees, ou meme i nexistentes, dans
!'economie du departement •.
L'auteur se propose de mettre en evidence la manif!'re dans laquelle las
principaux elements des conditions de vie et de travail des ouvriers, specialement
de ceux des branches preponderantes, se sont manifestes, conformement a la
structure economique du departement qui presente des particularites specifiques,
parmi les autres zones du pays.
Ainsi, par exemple, tandis que la production forestiere a connu, dUI·ant la
crisP economiqUe des annees 1 929-1933, des COtes plUS elevees, par rapport a la
periode anterieure, le nombre des ch6meurs provenus de ce domaine d'activite
est augmente considerablement. Tout de meme, le temps de travail est augmentc,
simultanement avec la baisse du salaire dont !'indice etait, dans le departenwnt
de Neamtz, beaucoup plus diminue que le moyen de celui existent dans le pays
et dans !'industrie du bois.
L'ouvrage presente de nombreuses donnees statistiques qui regardent le
niveau des salaires, des pri x, du nombre des ch6meurs, ou par raipport a la
securite sociale. On realise une ample analyse du niveau d'existencc materielle
et spiritue!le des ouvriers, surtout de ceux des zones urbaines du departement
de Neamtz.
L'ouvrage represente un vrai instrument de travail pour la connaissance des
problemes majeurs auxquels se confrontaient les ouvriers de cette zone geog·ra
phique du pays.

• Un
ample etude sur le developpement economique du departement
Neamtz, durant la periode 1840-1944 appartenant ă l'auteur de cet etu_de
on peut le trouver dans Memoria Antiquitatis, tomes IX-XI.
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CONTRIBUŢII PRIVIND STRUCTURA SOCIO-DEMOGRAFICA A
PARLAMENTULUI ROMANIEI lN ANII 1919-1937
de IOAN SCURTU

Analiza parlamentului şi a vieţii parlamentare din România peri
oadei interbelice a fost ocolită de istoricii români , care s-au mulţumit
să preia unele afimaţii şi etichetări făcute sub imperiul luptei politice
î n timpul campaniei electorale din H l4 6 şi după aceea. Există multe re
zerve şi chiar suspiciune în abordarea acestei teme, plecîndu-se de la
ideea preconcepută că în timpul dominaţiei politice a burgheziei nu a
existat o viaţă parlamentară şi electorală autentică. Unele progrese s-au
făcut totuşi, dar cercetările de fond, monografice se lasă încă aşteptate.
Pînă la publicarea unei lucrări cuprinzătoare, obiective asupra vieţii
parlamentare din perioada interbelică orice contribuţii pot fi utile, în
măsura în care se bazează pe date şi fapte concrete, autentice.
Făurirea statului naţional unitar român în H l 1 8 a marcat trecerea
poporului nostru într-o nouă etapă a evoluţiei sale, aceea în care, pen
tru prim a dată în istorie, avea să muncească şi să lupte pentru dezvol
tarea şi înflorirea patriei sale unice - România. Dorinţa de renovare,
de clădire a unei societăţi moderne, în conformitate cu aspiraţiile multi
seculare ale românilor a caracterizat primii ani de după Marea Unire.
In acest climat de efervescenţă politică şi spirituală s-au legiferat şi în
făptuit reforme burgheza-democratice care au jalonat întreaga evoluţie
a naţiunii noastre în perioada interbelică. Între aceste reforme, la loc
de frunte se află reforma electorală.
Prin decretul-lege din 1 6/29 noiembrie 1 9 1 8 1 , se introducea votul
universal, egal, direct, secret şi obligatoriu al tuturor bărbaţilor de la
21 de ani în sus, abolindu-se astfel votul cenzitar, pe colegii . Cu toate
limitele sale - decurgînd din faptul că nu acorda drept de vot femeilor
şi militarilor - reforma electorală a extins considerabil cadrul de des
făşurare a vieţii politice, a antrenat în viaţa politică activă milioane de
cetăţeni, a avut un rol decisiv în statornicirea regimului burgheza-democratic în România 2.
·

1 "Monitorul oficial", nr. 191 din 16/29 noiembrie 1918.
21 Ioan Scurtu, Viaţa politică d i n România d e la Marea Unire d i n 1 9 1 8 l a
Revoluţia d e e liberare socială ş i naţională din august 1944, Bucureşti, Edit. Alba
tros, 1 9 8 2 p. 40-41.
,
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Comparaţia cu perioada de dinaintea primului război mondial este
semnificativă. In anul Hl 1 1 din cei 1 644 302 bărbaţi români majori au
fost înscrişi în listele electorale pentru Adunarea Deputaţilor 1 0 1 3 3 �l
cetăţeni ; în medie, un deputat era ales de 402 cetăţeni, iar un senator
de 1 64 :1. In alegerile parlamentare din 1 9 1 9 în vechiul regat ·au fost
înscrişi pe listele electorale 1 299 823 cetăţeni " ; numărul alegători�or,
pe întreaga ţară, a ajuns la 3 496 8 1 4 în 1 926 5, la 4 038 464 în H l 3 1 6 � i
la 4 649 1 63 în 1 937 7•
Decretul-lege din noiembrie 1 9 1 8 stabilea că un deputat era ales
de 30 000 de cetăţeni, iar un senator de 70 000 de cetăţeni ; pe această
bază, primul parlament al României întregite a numărat 568 deputaţ i
şi 236 senatori a. In aprilie 1 920 s-a hotărît ca un deputat să fit> ales
de 50 000 de cetăţeni, iar un senator de 1 00 000 de cetăţeni, numărul
deputaţilor reducîndu-se la 369, iar al senatorilor la H l8 (inclusiv sena
torii de drept) !l . Legea electorală din 1 926 a stabilit numărul deputa
ţilor la 387 şi al senatorilor la 1 1 3 (plus senatorii de drept) 10• Legiui
torul a decis ca fiecare judeţ să trimită în parlament cel puţin doi de
putaţi şi un senator ales la colegiul universal, astfel încît întreg spaţiul
românesc să aibă reprezentanţi în corpurile legiuitoare.
Constituţia din martie 1 923 confirma prevederile decretului-lege din
noiembrie 1 9 H J privind votul universal, egal, direct, secret şi obligatoriu,
precum şi sistemul de atribuire a mandatelor pe baza reprezentării
proporţionale 1 1. In martie HJ26 s-a trecut la unificarea sistemului de
organizare şi desfăşurare a alegerilor parlamentare, precum şi de atri
buire a mandatelor, punîndu-se capăt celor patru sisteme diferite exis
tente pînă atunci. Prin legea din 27 martie 1 926 s-a i nstituit Comisia Cen
trală Electorală, care avea următoarele atribuţii : totaliza pe ţară numărul
votanţilor, al buletinelor anulate şi al voturilor obţinute de fiecare gru
pare politică ; calcula procentul de voturi obţinute de fiecare grupare poli
tică faţă de numărul total al votanţilor pe ţară ; proclama gruparea politică
majoritară, adică aceea care a obţinut cel puţin 400/0 din totalul voturilor
pe ţară ; calcula procentul obţinut de fiecare grupare politică pe cir
cumscripţii electorale pentru a vedea dacă există grupări minoritare
care au obţinut majoritatea absolută a voturilor în vreo circumscripţie
şi atribuia mandatele potrivit cu rezultatu l înregistrat in circumscripţia
3 L. Coiescu, Statistica electorală. Alegerile generale pentru corpurile legiui
toare din 1 907 şi 1 9 1 1 , Bucureşti, 1913, p. 66-68.
4 S. Cuti�teanu �i Gh. I. Ioniţă, Electoratul din România în anii inte1·belici.
Mişcarea muncitorească şi democratică în viaţa electorală din România interbelică,

�luj- Napoca, Edit. Dacia, 1 981, p. 16.
5 "Monitorul oficial", nr. 122 din 4 iunie 1 926.
6 Ibidem, nr. 134 din 13 iunie 1931 .
7 Ibidem, nr. 301 din 30 decembrie 193-7.
8 Marcel Ivan, Evoluţia partidelor noastre politice în cifre şi grafice, Sih:u.
f.a., p. 6.
9 Ibidem.
10 Ibidem, p. 7.
Il .,Monitorul oficial", nr. 282 d i n 29 martie 1923.
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:-espectivă, chiar dacă n-a obţinut cel puţin 2fJ/0 din totalul voturilpr
;:::oe ţară ; mandatele astfel atribuite erau scăzute din numărul total al
:-:1andatelor stabilit pe întreaga ţară ; proceda la repartizarea mandatelor
-:lmase în felul următor : jumătate se atribuiau grupări i m ajoritare,
- '"' r cealaltă jumătate se împărţeau între
toate grupările, inclusiv cea
:-:: a joritară, care au obţinut peste 'lfl/0 din totalul voturilor pe ţară, pro
� o r ţio n al cu procentul de voturi obţinut de fiecare dintre ele ; repartiza
�andatele pe circumscripţii mai întîi grupărilor minoritare, după pro
::-<>ntul obţinut de listele respective, începînd cu circumscripţia nnde au
Jbţi nut cel mai mare procent, apoi grupării majoritare, srăzîndu,-se
: a fiecare circumscripţie mandatele
atribuite grupărilor minoritare ;
grupările politice care n-au întrunit 2% din totalul voturilor pe ţară,
, j nici majoritatea absolută în vreo circumscripţie nu pri meau nici un
:nandat ; atribuirea mandatelor se făcea în ordinea înscrierii candida
ti lor pe fiecare listă ; pentru Senat toate mandatele se atribuiau pe
circumscripţii listei care a obţinut cel mai m are număr de voturi 1�.
Legea din martie 1 926 afecta pri n ci pi ul egalităţii votului, stabilit
prin Constituţie * , deoarece puterea de reprezentare a listei majoritare
era mai mare decît cea a listelor minoritare, chiar dacă acestea aveau,
împreună, mai multe voturi decît gruparea declarată majoritară. Pe
baza acestei legi devenea posibil ca un partid minori tar care
a obţinut într-o circumscripţie electorală mai multe voturi de
cit partidul majoritar, dar n-a obţinut majoritatea absoll\tă .în
circumscripţia respectivă, să primească mai puţine mandate decît lista
majoritară pe ţară, sau chiar să nu primească nici un mandat în cazul
in care nu întrunea cel puţin Z% pe întreaga ţară.
Scopul legii a fost acela de a asigura o majoritate parlamentară
stabilă şi a evita existenţa unei opoziţii prea numeroase şi divizate.
Obiectivul a fost atins numai î n parte. Analizînd datele concrete n,
constatăm că în 1 9 1 9 au pătruns în Adunarea Deputaţilor reprezentanţi
a 1 0 organ iz a ţ i i politice, în 1 920 numărul lor s-a ridicat la 1 2, iar în
1922 a scăzut la 1 0. In 1 92 6, cînd s-a aplicat noua lege, au pătruns în
Adunarea Deputaţilor candidaţi aleşi pe 4 liste, în 1 927 doar pe 3 liste,
după care numărul lor a crescut la 5 în 1 928, la 1 1 în 1 93 1 , la 12 în
nr. 71 din 27 ma1·tie 1926.
Potrivit unor aprPcieri această lege a fost inspirată din legea electorală ita
lian ă din 7 ianuarie 192 3 , care prevedea că lista care intrunea un sfert din votu
rile exprimate pc Intreaga ţară, precum �i majoritatea relativă a votm·ilor, era c!e
darată listă majoritară şi primea 2/3 din mandate, adică 356 din totalul de 535
Jocuri cîte avea Camera italiană, restul de 1 /3 din mandate fiind împărţit propor
ţi onal între grupările mino-ritare (Matei Dogan, Analiza statistică a "democraţiei
parlamentare" din România, Bucure�ti, Edit. Partidului Social-Democrat, 1 946,

1 2 Ibidem,
•

p. 24-25) .

13 Toate cifrele privind numărul celor înscrişi pe listele electorale, al votu
rilor neexprimate, rezultatele înregistrate de partidele politice sînt luate din "Mo
:�itorul oficial", nr. 173 din 20 noiembrie 1919 ; nr. 44 din 30 mai şi nr. 46 din 1 iunie.
1 92 0 ; nr. 273 din 5 martie, nr. 274-286 din 7-21 martie 1 922 ; nr. 122 din 4 iunie
1 926 ; nr. 153 d in 14 iulie 1927 ; nr. 283 din 1 9 decembrie 1 928 ; nr. 134 din 13 iunie
1 931 ; nr. 1- 73 din 26 iulie 1 932 ; nr. 300 din 29 decet111b rie 1933 ; nr. 301 din 3 0 de
cem br i e 19 37.
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1 932, apoi a urmat o scădere, la 9 în 1 933 şi 7 în 1 937. Aceste date arată
limpede că legea din 1 926 n-a putut evita procesul de prolifer:are a
partidelor politice din anii crizei economice. După cum efectul primei
majoritare a fost grav primejduit în 1 932, cînd partidul de la guvern a
obţinut abia 40,30% din totalul voturilor, pentru a fi anulat în 1 937,
cînd nici o listă electorală nu a întrunit 40% din totalul voturilor pe ţară.
Potrivit Constituţiei din 1 923, care a preluat, de fapt, prevederile
Constituţiei din 1 866, "toate puterile emană de la naţiune", iar "mem
brii parlamentului reprezintă naţiunea" '"· In consecinţă, lupta pentru
obtinerea unui număr cît mai mare de locuri în parlament a constituit
obiectivul tuturor partidelor politice, care urmăreau să folosească insti
tuţia parlamentară în folosul clasei sau grupării sociale pe care o
reprezenta.
Pentru obţinerea unui număr mai mare de mandate şi a evita lupta
politică pe multiple planuri, . partidele politice au încheiat carteluri.
electorale, unele dintre ele semnificative, cum au fost cele din 1922 între
Partidul Naţional-Liberal şi Partidul Ţărănesc Basarabean şi Partidul De
mocrat al Unirii din Bucovina, din 1 926 între Partidul Naţional şi Partidul
National-Liberal si Partidul Tărănesc Basarabean si
' Partidul Democrat
al 'unirii din B�covina, din · 1 926 între Partidul Naţional şi Partidul
Ţărănesc, din 1 928 între Partidul Naţional şi Partidul Poporului, între
Partidul Naţional-Ţărănesc şi Partidul Social-Democrat, din 1 9 3 1 între
guvernul Iorga şi Partidul Naţional-Liberal, din 1 937 între Partidul
Naţional-Liberal şi Frontul Românesc, şi între Partidul Naţional-Ţără
nesc şi Uniunea Democratică, Frontul Plugarilor, Madosz, Partidul So
cialist. Este de r�'marcat faptul că în 7 din cele 1 0 alegerii parlamentare
Partidul German s-a prezentat în cartel cu partidul de la guvern, fie
că acesta era Partidul Poporului, Partidul Naţional-Liberal, Uniunea
Naţională sau Partidul Naţional-Ţărănesc. O singură dată, în 1 927, s-a
realizat cartel electoral între principalele partide ale naţionalităţilor
conlocuitoare - Partidul Maghiar şi Partidul German.
In condiţiile în care campaniile electorale angrenau milioane de
cetăţeni, cînd paleta opţiunilor politice s-a diversificat considerabil,
lupta politică a devenit mult mai complexă, partidele politice au des
făşurat o campanie electorală foarte intensă, fiind preocupate să cîş
tige cît mai multe voturi, mai ales ale ţărănimii, care a devenit prin
cipala masă electorală 15.
14
15

"Monitorul oficial", nr. 282 din 29 martie 1923.
Dintre studiile consacrate acestei probleme menţionăm : Gh. :I . Florescu,
Partidele politice în alegerile parlamentare din 1 919, in Anuarul Institutului de
Istorie şi Arheologie "A. D. Xenopol", Iaşi, IX, 1972 ; Ioan Scurtu,A legerea primu
lui parlament al României întregite (noiembrie 1919), ln 60 de ani de la făurirea
statului naţional unitar român, Bucureşti, Tip. Universităţi i, 1978 ; Georgeta Tu
doran, ParfW.ul Socialist din România în alegerile parlamentare din anii 1 9 1 9 .5 i
1920, în "Anale de istorie", nr. 1/1973 ; Ioan Scurtu, Lupta partidelor
politice în
alegerile parlamentare din mai-iunie 1920, in "Carpica", Bacău, 1972 ; Ion Bitoleanu,
Venirea liberalilor la putere Şi alegerile parlamentare din 1 922, ln "Studii şi arti
cole de Istorie", XV, 1970 ; Ioan Scurtu, A legerile parlamentare din martie 1922,
in "Analele Universităţii Bucureşti". Istorie. Filosofie. Drept, XXII, 1974 ; Ioan
Saizu şi Leon Esanu, Momente din istoria regimului electoral din România {1 922-
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De regulă, partidul venit la guvern era interesat să profite de con
juctura politică ce-i era favorabilă şi să organizeze cît mai curind ale
gerile parlamentare. Durata campaniilor electorale a cunoscut o ten
dinţă de scădere. De la circa un an în 1 91 9, la două luni în 1 920, 1 926
şi 193 1 , la numai o lună - termenul minim prevăvut de legea electo
rală - în 1 922, 1 927, 1 928, 1 932 şi 1 937.
Campaniile electorale erau momente de vîrf în viaţa politică a
României, prilejuind o amplă confruntare de forţe, o activizare excep
ţională a propagandei politice. In intervalul 1 9 1 9-1937 au fost orga
nizate 10 alegeri parlamentare, ceea ce însemna că în medie la un an
şi opt luni partidele politice îşi puneau în mişcare întregul sistem de
propagandă pentru cîştigarea voturilor milioanelor de alegători. In ase
menea împrejurări, elementele de psihologie socială îşi aveau ponderea
lor în desfăşurarea campaniilor electorale şi în rezultatul alegerilor.
Practic, fiecare campanie electorală a avut un specific al ei, o notă
dominantă. Astfel, campania electorală din 1 9 1 9 s-a caracterizat prin
lupta partidelor recent înfiinţate împotriva celor vechi, pentru reforme
radicale 16, cea din 1 920 a fost dominată de "mitul" Averescu t7 ; cea
din 1922 de lupta Partidului Naţional-Liberal de a Cîştiga majoritatea
absolută în Adunarea Naţională Constituantă 18 ; cea din 1 926 prin efortul
Partidului Poporului de a obţine 40% din voturi, obiectiv urm�rit şi
de Blocul Naţional-Ţărănesc 19 . In 1 927 în prim plan s-a aflat problema
crizei dinastice 20 ; în 1 928 dominantă a fost marea popularitate a Par
tidului Naţional-Ţărănesc 21 ; în 1 93 1 s-a pus problema menţinerii sau
lichidării regimului întemeiat pe partidele politice 22. Campania elec
torală din 1 932 s-a caracterizat prin asaltul partidelor mici, recent în
fiinţate 23 ; cea din 1933 prin violenţe legionare care au dus la desfiin1928), in "Anale de istorie", nr. 3/1970 ; Ioan Scurtu, Alegerile parlamentare din mai
1 926, in "Studii şi comunicări". Arheologie. Istorie, Sibiu, 1974 ; Florin Tănăsescu,
P.C. R. în alegerile parlamentare (1922-1938), in "Anale de istorie", nT. 2/1973 ;
Ioan Scurtu, Partidele politice în alegerile parlamentare din iunie 1927, în "Anua

rul Institutului de Istorie şi Arheologie « A.D. Xenopol•",
Iaşi, XIV, 1977 ; Ioan
Scurtu, Lupta partidelor politice în alegerile parlamentare din decembrie 1 928,
în "Analele Universităţii Bucureşti". Istorie, XXVI, 1977 ; Venera TeodorescU,
A.legerile candidaţilo r Blocului Muncitoresc-Ţărănesc in parlament, în "Revista
de :Istorie", nr. 4/1974 ; Ioan Scurtu, Lupta partidelor politice în alegerile parla
Florea
mentare din decembrie 1937, în ,.Studii. Revista de istorie", nr. 1/1967 ;
Nedelcu, De la restauraţie la dictatura regală, Cluj-Napoca, Edit. Dacia , 1981', p.
238-247.
16. Arh. ist. centr., fond. Min, de Interne, dos. 475/1919 ; Arh. Institutului de
St�dii Istorice şi Social-Politice de pe lîngă C.C. al P.C.R. (în continuare se va
cita : I.S.I.S.P.), cota A II-6, nr. inv. 16.
1 1 N. Iorga, Supt trei regi, Bucureşti, 1932, p. 348.
18 Ion Bitoleanu, Din istoria României moderne. 1 922-1926, Bucureşti, Edit.
Stiinţifică şi Enciclopedică (E.S.E.), 1981, p. 40-42.
19 Mihail Rusenescu şi Ioan Saizu, Viaţa politică în Iomânia. 1922-1928, Bucu
reşii, Edit. Politică, 1979, p. 198-199 .
20 Arh. ist. centr., fond. Preşedenţia Cons. de Min., dos. 16/1927, f. 95.
21 Ioan Scurtu, Din viaţa politică a României (1926-1947), Studiu critic pri
vind istoria Partidului Naţional-Ţărănesc, Bucureşti, E.S.E., 1983, p. 112-119.
22 N. Iorga, Memorii, voi. VI, Bucureşti, 1939, p. 113.
23 Ioan Scurtu, op. cit., p. 199-204.
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ţarea Gărzii de Fier 2" ; iar cea din 1 93 7 s-a desfăşurat sub semnul marii
confuzii create de pactul de neagresiune Maniu-Codreanu şi de cartelul
Partidului Naţional-Liberal cu Frontul Românesc :.!;;_
În timpul campaniei electorale cetăţenii, din oraşe şi din sate, de
pe întreg cuprinsul ţării erau asaltaţi din toate părţile, conştiinţa lor
politică era puternic solicitată, prin presa care înregistra tiraje record,
prin manifeste, prin întruniri care nu mai conteneau, fiecare partid
supralicitîndu-şi meritele şi realizările, făcînd promisiuni cît mai ade
nwnitoare �i m ic�orînd sau chiar negînd pe cele ale adversarilor politici.
Goana după yoturi, dorinţa de cîştig, ducea nu de puţine ori l a
incidente electorale. Unele obicPiuri m a i vechi, care n u a u dispărut după
1 D l o , dar şi exacerbarea luptP i politice au făcut ca adesea incidente
minore să capete proporţii uriaşe, vina fiind, de regulă, aruncată asupra
pil.rtidului de la guvern. În 1 932 Guvernul a dat publicităţii o "carte
albă" asupra campaniei electorale abia încheiate, în care a prezentat
punctul de vedere al organelor de j ustiţie asupra abuzurilor electorale
reclamate în presa opoziţionistă. Surpriza a fost completă : covîrşitoarea
m �tj or itaLc a " abuzurilor" pentru care se cheltuise atîta cerneală şi
hi nic, nu aveau nici o legătură cu alegerile, fiind răfuieli - mai vechi
-sau mai noi - între cetăţeni, obişnuite, mai ales în lumea satelor, dar
pc care ziariştii opoziţiei le înfăţişaseră cu lux de amănunte ca fiin d
daturate poziţiei politice ale respectivilor cetăţeni 2n.
Cîştigarea alegerilor de către particldc de la guvern nu s-a datorat
presiunilor exercitate asupra masei de alegători - dealtfel era şi greu,
dacă nu chiar imposibil de manipulat m ilioane de oameni. - ci influen
ţc' i politice pe care acestea o aveau, la care se adaugă "zestrea guver
namentală". Exista într-adevăr un număr mare de alegători care "nu
făceau politică", nu aderau la nici un partid, . nu se lăsau impresionaţi
de propaganda electorală, nu veneau la întruniri şi care votau în mod
invariabil cu partidul aflat la guvern, care de regulă avea lista numă
rul 1 . Din aceeaşi categorie făceau parte cetăţenii care nu voiau "să se
pună rău" cu autorităţile ; cum autorităţile administrative - primarul,
pr eotul, prefectul ş.a. - făceau propagandă, împotriva prescripţiilor
dare ale legii electorale, în favoarea partidului de la guvern, mulţi
cetăţeni considerau că lista acestuia "trebuia votată" şi procedau ca
atare. Aşa se explică faptul că partidele care erau la guvern obţineau
succese categorice, pentru ca trecînd în opoziţie să înregistreze rezul
tate mai mult decît modeste, ele pierzînd nu numa i "zestrea guverna
mentală", dar �i voturile acelor cetăţeni care fuseseră dezamăgiţi de
pol itica desfăşurată, foarte departe adesea de promisiunile făcute. Cel e
m L!i mari oscilaţii le-a cunoscut Partidul Poporului : 206 de mandate în
1. q z o (la guvern), 4 0 î n 1 922 (în opoziţie), 292 în 1 926 (la guvern), n ici
11 nul din 1 927 (în opoziţie), 4 în 1 927 (în opoziţie). Asemenea rezultate
24 "'\rh. ist. centr., fond. Min. Propagandei Naţionale. Informaţii, dos. 2 8 2
f. !. :l.
25 Arh. C.C. al P.C.R., fond. 1 , dos. 210, f. 493.
26 Cartea atbă. Date şi documente asupra alegerilor generale din iulie 1932,
Buc w·e�ti, 1932, 166 p. + 3 tabele.
,
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a înregistrat şi Partidul Naţional-Liberal : 103 în 1 9 1 9 (guvern neutru,
aparat de stat liberal), 16 în 1 920 (în opoziţie), 222 în 1 922 (la guvern),
16 în 1926 (în opoziţie), 318 în 1 927 (la guvern), 13 în 1928 (în opoziţie).
Este de remarcat că cele mai mari fluctuaţii s-au produs în prim ul
deceniu interbelic, cînd opţiunile politice nu erau suficient cristalizate,
iar sistemul partidelor politice era el însuşi fluctuant. In anii '30 se
produce o anumită stabilizan' a orientărilor politice, corpul electoral
m anifestînd o remarcabilc:-1 constant.:-1 , mai ales faţă dL' unele part ide.
Astfel, Partidul Ţărănesc-dr. N. Lupu a obţinut : 3,44'% în 1 032, 5,7'.2'J/o
în 1 932, 5 , 1 1 % în 1 933. Partidul Naţional-Liberal - Gh. Br;l.ti<n.l :
5,93'% în 1931, 6,53% în 1 932. 4,96% î n 1 9 3 3 , 3, 800/o în 1 9 3 7 . Part idul
Radical-Ţărănesc : 2,78% în 1 933, 2,25% în 1937. Zestrea guvernanwn
tală s-a diminuat treptat, astfel că în H J37 partidul de la guvern n - il
m ai putut beneficia de ea, ceea f'e însemna şi o creştere a con�tiinţei
politice a masei de alegători.
Totalizînd mandatele obţinute în urma alegerilor parlamentare clC'
fiecare partid în parte �� se desprinde' concluzia că primul deceniu i n
terbelic a fost dominat de Partidul Naţi onal-Liberal cu 688 de mandate,
urmat de Partidul Poporului cu 5 1 5 mandate, Partidul Naţional-Ţără
nesc cu 471 mandate, Pmtidul Naţional cu 222 mandate, Partidul Ţără
nesc cu 1 26, Partidu l Ţărănesc Basarabean ___: 1 1 9 ; u rmau alte 1 0 pc�r
tidc cu mai puţin de 50 de mandate. Aceste cifre arată că partidele n o u
înfi inţate şi cele care au condus lupta pentru unire' s-au impus rapid în
viaţa politică a Românit>i, fapt ce reflecta dorinţa de reinnoire şi con
solidare a statului naţional unitar român. In anii '30 Partidul Naţional
Liberal s-a menţinut pe primul loc, cu 553 mandate, urmat de Partidul
Naţional-Ţărănesc cu 4 HJ mandate, apoi , la mare distanţă, de Garda de
Fier - 7 1 , Partidul Naţional-Liberal - Gh. Brătianu - 52, Partidul
Maghiar - 5 1 , şi de alte 1 1 organizaţii politice cu mai puţin de 40 de
mandate, între care Partidul Naţional-Creştin (39 mandate). Se observc:-1
puternica polarizare de opţiuni politice - spre cele două mari partidl'
" istorice" -, ieşirea Partid ului Poporului din rîndul partidelor cu ade
renţă în rîndul alegătorilor, precum şi relativa ascensiune a organiza
ţiilor de dreapta şi de E'xtrema dreaptă, în contextul ofensivei generale
a fascismului pe plan eu ropean. Dacă se ia în calcul perioad a 1 026 (c:nd
s-a creat Partidul Naţional-Ţărănesc) - 1 937 se constată o sensibilă
apropiere între cele două mari partide : Partidul Naţional-Liberal 900 de mandate, Partidul Naţional-Ţărănesc - 890 de m andate, c are
apar puternic detaşate de toate celelalte partide politice ale ţării ; dcetlt
fel aceste două partide s-au şi aflat la cî1·ma ţării aproape în perma
nenţă, exceptînd perioada aprilie H J3 1 - mai H l32. Ca o expreSÎl' a
drepturilor de care se buc urau naţionalităţile conlocuitoare, Partidul
:vraghiar a dispus de 90 de mandate, iar Partidul German dl.' 47 do
mandate în intervalul 1 9 1 9- 1 937, avînd posibilitatea de a-şi exprima
2 7 Ioan Scm·tu, Politicul parties in
( 1 9 1 9-1937), în "Anuarul insti tutului de
I a ş i , XVII, 1980, p . 89-90.
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poziţiile de la tribuna celui mai înalt for politic al României. De ase
menea. este de menţionat că partidele clasei muncitoare au deţinut în
acea perioadă 55 de mandate, ele fiind, practic, prezente in corpurile
legiuitoare în întreaga perioadă interbelică.
Legea electorală privind obligativitatea votului şi sancţiuni pentru
cei care nu se prezentau la urne. Cu toate acestea, numărul celor ce nu a
votat a fost mare . Pentru anii 1 9 1 9-1922 nu există date certe, deoarece
în Transilvania s-a publicat decretul-lege adoptat de Consiliul Dirigent
în august 1 9 1 9, care stabilea că în circumscripţiile electorale unde se pre
zintă o singură listă de candidaţi nu se mai desfăşurau alegeri, lista res
pectivă fiind cîştigătoare din oficiu. In 1 926 din cei 3 496 8 1 4 cetăţenj
înscrişi în listele electorale au votat 2 622 565, neprezentîndu-se 874 249
alegători ; în 1931 numărul votanţilor a fost de 2 927 1 12, iar al neprezen
taţilor de 1 1 1 1 352 ; în 1 937 din cei 3 071 695 cetăţeni au absentat de la
vot 1 577 468. Numărul mare de neprezentaţi se datora pe de o parte fap
tului că guvernele nu aplicau sancţiuni împotriva celor ce nu-şi exerci
tau drepturile electorale, procedînd în mod sistematic la admiterea lor
imediat după alegeri, iar pe de alta dezamăgirii produse de partidele bur
gheze, convingerii unui număr însemnat de cetăţeni că acestea nu repre
zentau cu adevărat interesele maselor, între promisiunile electorale şi
activitatea practică de guvernare existînd diferenţe apreciabile.
Evoluţia partidelor politice în lumina rezultatelor electorale, a in
fluenţei lor la scara întregii ţări, sau numai în anumite circumscripţii
(care erau similare judeţelor), pune în relief o dinamică interesantă, nu
lipsită de sinuozităţi şi contradicţii .
A<>tfel, Partidul Conservator-Progresist a obţinut în alegerile par
lamentare din 1 9 1 9 un număr de 13 mandate, cîte doujă î;n judeţele
Bacău şi Constanţa, şi cîte unul în Iaşi, Putna, Suceava, Dorohoi, Ro
man, Botoşani, Ilfov, Ialomiţa, Dolj, după care, în alegerile următoare,
n-a obţinut nici un mandat, acest partid dispărînd din viaţa politică.
Partidul Conservator-Democrat s-a abţinut în alegerile din 1 9 1 9,
iar în 1 920 a făcut cartel cu Partidul Poporului, aflat la guvern, obţi
nînd 1 8 mandate în judeţe din Moldova, Muntenia, Cadrilater, Basarabia
şi Transilvania ; în 1 922 a cîştigat 3 mandate, dintre care 2 în Transil
van i a (Mureş-Turda şi Sătmar) şi unul în lVŢoldova (Covurlui). În noiem
brie 1 922 acest partid şi-a încheiat E'xistenţa, fuzionînd cu Partidul Na
ţionul din Transilvania.
Partidul Naţionalist-Democrat a înregistrat cel mai mare succes
în 1 9 1 9, cînd a obţi nut '27 de mandate, 22 în Moldova şi 5 în Muntenia.
Apoi, numărul lor a scăzut l a 1 O în 1 920 (8 în Moldova şi 2 în Mun
ten i a), la 6 în 1 922 (4 în Moldova 2 în Muntenia). In 1 925 a fuzionat
cu partidul condus de Maniu, iar în septembrie în 1 926 şi-a reluat activi
tatea �;ub numele de Partidul Naţional. In alegerile din 1 927 n-a întru
n i t za/0 din totalul voturilor pe ţară, dar Iorga şi-a obţinut mandatul
intr-o alegere parţială ; în 1 928 a încheiat cartel cu Partidul Poporului
:, i a obţinut un mandat (tot pentru N. Iorga). Sub guvernul Iorga, listele
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Uniunii Naţionale (care cuprindeau şi Partidul Naţional) au cîştigat ale
gerile, pentru ca în 1 932 Uniunea Naţională (de această dată cuprinzînd
numai organizaţiile conduse de Iorga şi de Argetoianu) să întrunească
abia 2,26% din voturi, şi 5 mandate, dintre care două pentru Partidul
Naţional. !n 1933 Partidul Naţionalist-Democrat (în octombrie 1 932 re
venise la denumirea iniţială) n-a obţinut nici un mandat, Iorga mulţu
mindu-se cu locul de senator de drept, pentru ca în 1 93 7 să îm·heie
cartel electoral cu guvernul şi să obţină 3 mandate (2 in Bucureşti ,
unul în Bihor). Influenţa electorală a Partidului Naţionalist-Democrat
era slabă, el trăind în principal prin marea personalitate a preşedinte
lui său - Nicolae Iorga.
Pentru partidele care s-au aflat la guvern semnificative cu ade
vărat sînt rezultatele înregistrate în opoziţie, deoarece atunci cînd erau
la putere beneficiau de zestrea electorală.
Partidul Naţional-Liberal a obţinut în 1 9 1 9 un număr de 1 03 m a n
date, sub un guvern de alegeri care a menţinut aparatul admin istrativ
li beral, toate in vechiul regat. !n 1 920 cîştiga doar 1 6 locuri în Adu
narea Deputaţilor, dintre care - fapt important - 4 în Transilvania
şi 1 în Basarabia. Aflat la guvern, a cîştigat alegerile din 1922, ma n
datele fiindu-i repartizate pe întreg teritoriul statului naţional unitar
român. In 1 9� a avut 1 6 mandate, toate în vechiL�l regat şi în Basa
rabia, în 1 928 - 13 mandate, toate în vechiul regat, în 1 93 1 - f i i n d
în cartel c u guvernul - a obţinut m andate pe întreg spaţiul românesc ,
î n 1 932 a dispus de 28 de mandate, din tre care unul în Transih,..a nia,
celelalte în vediiul regat şi Basarabia. În 1 933 şi 1 937, aflîndu-se la
putere, a primit din nou mandate în toate teritoriile româneşti. Practic,
Pnrtidul Naţional-Liberal a avut o reală influenţă electon;lă în (·îteva
judeţe di n vechiul regat - Argeş, Buzău, Bacău, Muscel, Teleorman,
Vîlcea, laşi, Gorj, Durostor, Caliacra -, parţial în Basarabia şi slabă în
celelalte teritorii. Numai în timpul cît s-a aflat la putere a dispus de
deputaţi din întreg spaţiul naţional.
Partidul Poporului, deşi s-a abţinut în alegerile din 1 9 1 9, a avut
7 deputaţi deoarece organizaţiile din Rm. Sărat şi Covurlui nu au dat curs
fndicaţiilor conducerii centrale. In 1 920, fiind la putere, a obţinut man
date pe întreg cuprinsul ţării - fiind primul partid burghez care realiza
o asemenea performanţă. In HJ22 a avut 13 deputaţi, dintre care doi aleşi
în Transilvania şi 1 1 în vechiul regat ; în 1 926, Ia gu,ern, a obţi!m t iarăşi
mandate în toate judeţele. In 1 928 cartelat cu partidul l ui Iorga, a avut
4 deputaţi, în 1 931 a cîştigat 10 mandate - 2 î n Transilva n ia, 8 în vechiul
regat, în 1 932 - 4 locuri în Adunarea Deputaţilor - 1 în Transilvanin,
3 în vechiul regat. !n alegerile parlamentare din 1 927, 1 933 şi 1 937 a
înregistrat sub 2 % din totalul voturilor pe ţară. Datele prezent<.!te arată
că Partidul Poporului a avut o influenţă mai mare în vechiul regat mai ales în judeţele Vlaşca, Teleorman, Dolj, Ialomiţa, Vaslui -, d a r �i î n
Transilvania unde, cu excepţia anului 1 928, a reuşit să obţină mandate
ori de cîte ori a pătruns în Adunarea Deputaţilor. Pe de altă parte, se
desprinde ideea că Partidul Poporului a fost partidul cu cea mai specta-
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culoasă involuţie electorală dintre toate organizaţiile politice din România
interbelică, şi aceasta datorită spulberării, în numai cîţiva ani, a "mitului"
/\. \"C' l'C'SCU.

Partidele burgheze din provinciile istorice unite î n 1 9 1 8 au cîştigat
codrşitoarea majoritate a mandatelor din teritoriile respective, la pri
mele alegeri parlamentare, din HJ 1 9 . A poi, pe măsură ce aceste partide
s-au integrat în cadrul statulu i naţional unitar român, şi în Transilvania,
B a s u r abia şi Bucovina se produce o d iversificare a opţiunilor politice, pc
eri tcrii mai ferme' de clasă , obţinînd voturi �i chiar m andate partide din
\· o c h i ul regat. Fuziunilc realizate în 1 9 2 0 - 1 923 ale organi z aţ i ilo r politice
din cele trei provincii cu partide din vec hiul regat au contribuit la su
d<m'a statului naţional unitar şi la simplificarea si s temului partidelor po
litice. Ult i m a fuziune s-a înfăptuit în octombrie 1 926, între Partidul
Naţional din Transilvania ş i Partidul Ţărănesc, după ce s e prezentaseră
C<'rtelate în alegerile din 1 926, obţinînd 6fl de mandate, de patru ori mai
multe decît Partidul Naţional - Libe r al . clasat pe locul al treilea (aleg e rile
a u fost cîştigate de Partidul Poporu l u i ) . Partidul Naţional-Ţărănesc a ob
ţ i nut de fiecare dată un număr însemnat de m a n date : 54 în 1 9 27, 3 4 8 î n
1 D 2 H (cel mai m are succes electoral î n registrat d e un partid politic bur
ghez în perioa da interbelică), 30 în 1 93 1 , 2-17 în H l3 2 (cînd se afla la
gu•;ern), 2 9 în 1 93 3 ş i 86 în 1 93 7 . A fost si n gu rul partid• politic care a
obti nut în toate alegeri l e mandate' pe î n t reg te ritoriul n a ţiona l, avînd cea
mai echilibrată reprezentare geografică ; de usc'menea a avut cel m ali
m�tre nu m ă r d e m a n d a te în alegerile c e au urmat plecării lui d e l a gu
vern, ceea ce arată o con s i s tenţă a i n f l u e nţei electorale. Dintre judeţele cu
Ct' a mai puternică aderenţă la Partidul N aţion a l -Ţărănesc se remarcă :
1\1uscel, Argeş, Bqcău, Tulcea, Teleorman, Constanţa, Iaşi, Gorj , Durostor,
Soroca, Alba, Braşov, Făgăraş, Sibiu, Cluj, Sălaj .
Partidele naţionalităţilor conlocuitoare s-au bucurat de un sprijin
tac : t din partea guvernelor, ca re fie că n u au pus candidaţi, f i e că au
de � f ăşu rat o propagandă slabă în judeţele în care exista o populaţie mi
nori tară numeroasă. Se considera că o prezenţă a reprezentanţilor m inori
tătilor naţionale în parlamentul ţări i era bine venită, pentru a cunoaşte
mai bine punctele de vedere ale acestora, dar şi pentru a rezolva îm,
prc u n [l problemele ce se iveau, pornind de la realitatea că statul român
mT a un caracter unitar, iar teritoriul său era inalienabil.
În alegerile din 1 9 1 9 a depus candidaturi Partidul Democratic al
M aghi a ri l or, care a obţinut 8 mandate ( 3 în Odorhei, 2 în Trei Scaune, cîte
unt:l în Ciuc, S ă tm a r, Bihor). În 1 920 maghiarii nu au candidat, aşteptînd
V"rdictul Conferinţei de Pace în legătură cu unirea Transilvaniei. In 1 9 22
a u cand i d a t două partide maghiare : Partidul Naţional Maghiar şi P a r 
tidul I n d epe n dent Maghiar, obţinînd fieca re cîte un loc în Adunarea De
putctţilor (la Odorhei şi respectiv l\I ure ş-Turd a ) . Pentru prima şi u l tima
-:1 a t ă , Part i dul M ag h iar a în c heiat un cartel electoral cu un part i d româ1 1 • ' l' Î!l
l D2G : cu P art idul Poporu l ui , aflat la putere, revenindu-i 16 lo
c u r ; î n Adu n a rea D eputaţilo r . In a legeril e' următoare, din 1 9 27, s-a car
t c ] , , t - tot pentru prima �i
u l t ima dată - cu un partid minoritar :
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Partidul German, revenindu-i 8 mandate. În toate celelalte alegeri Par
tidul Magh iar a depus liste proprii, obţinînd 16 mandate în 1 928, 10 î n
1 93 1 , 1 4 î n 1 932, 8 în 1 933 şi 1 9 î n 1 937. Influenţa acestui partid a fost
•mai mare în j udeţele Ciuc, Odorhei , Sălaj , Satu Mare, Trei Scaune.
La primele alegeri organizate de statul naţional unitar român, î n
1 9 1 9, a u depus liste două formaţi uni politice germane : Partidul Popular
. văbesc în Banat, şi Gruparea Germană în Transilvania şi Basarabia,
obţinînd primul 6 m andate (5 în Timiş-Torontal, 1 în Arad) , al doilea 7
·(dintre care 5 în Transilvania şi 2 în Basarabia ). Exceptînd alegerile din
1 9 2 7 , Partidul German s-a prezentat în cartel cu partidul de la guvern ,
obtinind astfel de fiecflre dată cîte 8- 1 0 locur i în Adunarea Deputaţilor.
Ce] " mai multe mandate au fost cîştigate în j udeţele Sibiu, Braşov, Nă
_·ău d , Timiş-Torontal, unde şi populaţia de origine germană era mai
numeroasă.
Evrei i - cea de a treia minoritate din România - au candidat, de
re . ulă, pe l i s tele partidelor româneşti, unii făcînd parte chiar din or
gar. 2lc de conducere a acestora. A exi stat şi un Partid Evreiesc, care a
depus candidaturi î n 1 928, obţinînd 2 m andate (în Bihor şi Maramureş),
în 1 �)3 1
4 mandate (în Maramureş, Storojincţ, Soroca, Cernăuţi), î n
1 9 3 � - 5 m andate (în Maramureş, Soroca, Storojineţ, Cernăuţi şi Hoti n) ;
in J 033 şi 1 937 a întrunit sub 2% d i n totalul voturilor pe ţară . După cum
·�e r,bservă, mandatele au fost dobindite în cîteva j udeţe din nordul ţării,
deşi exista o populaţie evreiască numeroasă şi în alte zone, mai ales din
Moldova.
Dintre organizaţi i le de dreapta cele mai multe mandate a obţinut
Liga Apărării Naţional-Creştine (L.A.N.C.) : 10 în 1 926, 8 în 1 9 3 1 , 1 1 î n
1932, 9 în 1 933 (în alegerile d i n 1 927-1928 a avut sub 2 % d i n totalul vo
turilor). L.A.N.C. a obţinut cele mai multe voturi în j udeţele din nor
dul ::VIoldovei şi Basarabiei, unde şi propaganda antisemită a avut o anu
m ită credibilitate : Suceava, Rădăuţi, Fălticeni, Neamţ, Dorohoi, Boto
-şani, Storojineţ, Hotin, Orhei. În 1 935 L.A.N.C. a fuzionat cu Partidul
Naţional-Agrar, luînd astfel fiinţă Partidul Naţional-Creştin, care în ale
gerile parlamentare din 1 93 7 a cîştigat 39 de mandate, repartizate î n
toate provinciile României.
Legiunea Arhanghelul Mihail s-a prezentat pentru prima dată în
ale eri î n 1 927, obţinînd un rezultat foarte slab (0,4%) ; în 1 928 ş i 1 9 3 1
n - a întrunit 2°/0, d a r în toamna l u i 1 93 1 , şeful acestei organizaţii a cîş
tigat alegerea parlamentară parţială într-un judeţ al Moldovei şi a intrat
în Adunarea Deputaţilor. În 1 932 Garda de Fier reuşeşte să întrunească
2,3 7°/0 din voturi şi i se repartizează 5 mandate, în 1 933 nu participă
fiin cl d izolvată, pentru ca în 1 937 să obţină cel mai mare succes din is
toria sa : 1 5 ,58% din voturi şi 66 de mandate, cele m a i multe în Moldova
şi Basarab i a .
După o întrerupere de două decenii, reprezentanţii clasei muncitoare
p2�rund din nou în parlament în 1 9 1 9 . Deşi a făcut greşeala de a se ab
ţine î n alegerile din 1 9 1 9, Partidul Socialist a avut totuşi 7 mandate
4 în Ilfov, 2 î n Prahova, 1 în Caliacra unde organizaţiile respective nu
-

-
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şi-au retras listele electorale. !n 1920, Partidul Socialist a dobîndit 20 de
mandate de deputat : 3 în Ilfov, cite două în Prahova, Covurlui, Timiş,
Cernăuţi, cîte unul î n Iaşi, Hunedoara, Zastavna, Caransebeş, Satu Mare,
Tulcea, Durostor, Coţmani, şi 4 de senator - 3 în Ilfov şi 1 în Cernăuţi.
!n 1 922 Federaţia Partidelor Socialiste a cîştigat un mandat pentru Adu
narea Deputaţilor în judeţul Cernăuţi, iar în 1 928, Partidul Social-Demo
crat, prezentîndu-se în cartel cu Partidul Naţional-Tărănesc, a primit
9 mandate : cîte unul în Ilfov, Arad, Hunedoara, Timiş-Torontal, Hotin,
Caraş, Bihor, Cernăuţi, Storojineţ. Depunînd liste proprii în 1931, P.S.D.
a cîştigat 6 mandate, în Caraş, Cernăuţi, Satu Mare, Sălaj, Ismail,
Cîmpulung. La rîndul său, Blocul Muncitoresc-Ţărănesc, organizaţie le
gală de masă condusă de P.C.R., a obţinut 5 mandate, cîte unul în jude
ţele Bihor, Satu Mare, Cernăuţi, Timiş-Torontal, dar aleşii săi au fost
invalidaţi fără motive temeinice. Partidul Social-Democrat a fost repre
zentat şi în parlamentul ales în 1 932 de 7 deputaţi, aleşi la Caraş, Cer
năuţi, Cîmpulung, Storojineţ, lsmail, Cahul şi Cetatea Albă. In 1 933 şi
1 937 .P.S.D. a avut mai puţin de 2% din voturi ; totuşi, un reprezentant
al său a fost prezent în Senat, ca reprezentant al Camerelor de Muncă
(1 933-1 937). Partidele muncitoreşti au avut cea mai mare influenţă elec
torală în judeţele Ilfov (care cuprindea şi Capitala), Cernăuţi, Prahova,
Caraş, Timiş şi Satu Mare.
Analiza datelor concrete arată că nici un partid care a obţinut sub
2% din totalul voturilor pe ţară nu a întrunit majoritatea absolută în
vreo circumscripţie, care să-i permită să intre în Adunarea Deputaţilor.
De altfel, numai două partide, Partidul Naţional-Ţărănesc şi Partidul
Maghiar au avut majoritatea absolută. Primul în 1926 (sub titulatura
Blocul Naţional-Ţărănesc, deoarece fuziunea nu fusese încă încheiată)
în 8 judeţe, şi în 1 927 în 5 judeţe, cel de al doilea în 1 927 în 2 judeţe, în
1 928 în 3 judeţe şi în 1 932 în 3 judeţe.
Dacă avem în vedere diferenţa dintre primul şi al doilea partid cla
sAt în urma alegerilor, rezultă că cea mai mare diferenţă s-a înregistrat
în 1928 (de 335 mandate) şi cea mai mică în 1 9 1 9 şi în 1 937 (de numai
66 de mandate, în ambele cazuri).
Durata parlamentului a fost şi ea diferită : în două cazuri corpurile
legiuitoare s-au menţinut întreaga legislatură de 4 ani (1 922-1926 şi
1 933-1 937), existenţa cea mai scurtă (numai 4 luni) avînd-o parlamentul
ales în 1919. Din cele 10 parlamente alese între 1 91 9- 1 937, 8 au fost
dizolvate înainte de termen ; în trei cazuri (1 920, 1 922 şi 1 931) şeful
noului guvern prezentîndu-se în parlamentul ce urma să fie dizolvat, iar
în 6 dizolvarea s-a făcut prin decret publicat direct î n "Monitorul ofi
cial" (1 922 * , 1 927, 1 928, 1932, 1 933, 1 937) ; într-un caz, parlamentul a
fost dizolvat înainte de a se întruni (cel ales în 1937).
Structura socio-profesională a parlamentului a cunoscut, după 1 9 1 8,
importante modificări, generate de desfiinţarea votului cenzitar, înfăp* l n ziua de 1 7 ianuarie 1922 Take [onescu s-a prezentat în faţa parlamentului,
da1· guvernul său a primit vot de blam, fiind nevoit să demisioneze ; cu formarea
noului guvern a fost însărcinat 1. I. C. Brătianu, care nu a mai venit în parlament,
obţinînd dizolvarea acestuia prin decret regal. ·
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tuirea reformei agrare, mutaţiile survenite în viaţa economică, dezvol
tarea ştiinţei şi culturii, accentuarea procesului de modernizare a statului
român. Tendinţa generală a fost scăderea ponderii reprezentanţilor moşie
rimii, creşterea numerică a burgheziei mici şi mijlocii, a intelectuali
tăţii, precum şi pătrunderea în corpurile legiuitoare a reprezentanţilor
muncitorimii.
O analiză foarte exactă este greu de făcut, avînd în vedere pe de o
parte numărul foarte mare de cetăţeni ce s-au perindat prin Adunarea
Deputaţilor şi prin Senat, şi pe de altă parte relativitatea datelor oficiale.
Conform regulamentelor de ordine interioară ale Adunării Deputaţilor şi
ale Senatului, la începutul fiecărei sesiuni parlamentare, deputaţii şi
senatorii erau obligaţi să completeze un formular pe care era înscrisă şi
profesia. Unii au declarat cîte două profesii · (avocat şi agricultor, inginer
şi industriaş), alţii au scris în loc de profesie funcţia (inspector, ministru),
sau altă calitate (rentier, invalid de război). In asemenea situaţii s-a luat
în calcul prima profesie declarată şi s-au făcut coroborări cu alte surse
documentare.
Chiar si în aceste conditii datele sînt semnificative, mai ales dacă
le privim comparativ. Astfel, În 1 9 1 1 profesiunea sau starea civilă a celor
1 8 3 deputaţi era următoarea : proprietari şi mari agricultori - 82 (44,8%),
avocaţi - 52 (28,50fo), profesori - 17 (9,3%), medici - 9 (4,9o;0), rentieri
pensionari - 7(3,8%). comercianţi şi industriaşi - 7 (3,8%). ingineri pensionari - 7 3,8%), comercianţi şi industriaşi - 7 (3,80fo), ingineri 1 (0,5%), altele - 8 (4,40fo) . 28
In 1 920 structura Adunării Deputaţilor 29 se prezenta astfel : avocaţi
- 1 26, profesori, ingineri, doctori , arhitecţi - 70, proprietari agricoli 33, preoţi - 22, învăţători, institutori - 1 8 , ziarişti - 1 4 , plugari, mun.;.
citori - 1 1 , funcţionari - 1 1 , miniştri - 3, pensionari - 1 0, comercianţi,
bancheri, industriaşi - 1 0, meseriaşi - 3, ofiţeri în rezervă - 3, stu
denţi - 1, fără profesie declarată - 33. După cum se observă, sub im
pactul votului universal şi al transformărilor generate de Marea Unire
şi de dezvoltarea democraţiei burgheze s-au produs modificări importante
în compoziţia parlamentului. Poziţia marilor proprietari agricoli s-a dimi
nuat considerabil, aceştia cedînd locul unor categorii dinamice ale inte
lectualităţii.
Situaţia este şi mai clară dacă se analizează o perioadă mai lungă.
Astfel, cei 2 687 deputaţi aleşi în intervalul 1 922-1937 (cînd au avut
loc opt alegeri parlamentare) aveau următoarea structură socio-profesio
nală : 30 avocaţi - 1 1 23 (4 1 ,8%), agricultori - 1 7 0 (6,30fo), profesori se
cundari - 1 69 (6,30fo), profesori universitari - 1 64 (6,10fo), institutori 147 (5,5'D/o), proprietari - 1 3 7 (5,1%), medici - 97 (3,60fo), preoţi - 96
(3, BO/o), publicişti, artişti - 94 (3,50fo), ingineri, arhitecţi, agronomi 86 (3,20fo), directori de bancă - 30 (1,1%), comercianţi - 29 (1,1%), in
dustria'?i - 27 (1,0%), ofiţeri în rezervă - 1 4 (0,50fo), directori de între28 L. Colescu, op. cit., p . 66.
29 Arh. ist. centr., fond. Min. de Interne, dos. 510/1921, f. 32-38.
30 Matei Dogan, op. cit., Tabela VII.
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prinderi particulare - 11 (0,4%), pensionari - 10 (0,4%), plugari - 9
(0,3%), notari publici - 9 (0,3%), farmacişti - 8 (0,30fo), ofiţeri superiori
- 8 (0,30fo), funcţionari particulari - 7 (0,3%), revizori - 5 (0,2%), mi
niştri - 5 (0,2%), rentieri - 5 (0,20fo), tipografi - 4 (0,1%), r e preze!l. 
tanţi ai organizaţiilor muncitoreşti - 4 (0,1 %), muncitori - 3 (0, l Ofo),
consilieri - 3 (0,1°/0), diverşi - 17 (0,5%), nedeclaraţi - 199 (7,50fo).
Senatul avea o stru ctur ă asemănătoare. :J L Cei 1 664 senatori al e s i în
tr e 1922 şi 1 937 aveau următoarea componentă : avocaţi - 4 2 1 (2 3 : 3llfa ),
înalţi prelaţi - 1 8 1 (10,9°/0), proprietari - 1 28 (7,7%), agricultori - 1 2 0
(7,2%), profesori u ni v ersitari - 1 1 8 (7, 1%), profesori secundari - 1 0 3
(6,20fo), preoţi - 1 0 0 (6,0%), institutori - 69 (4, 1%), ofiţeri în rezerv:: 6.f (3,8%), medici - 62 (3, 7%), pensionari - 5 2 (3, 1%). i ngi n e ri , arhi
tecţi , agronomi - 45 (2,7'% ). i ndustriaşi - 34 (2,0%) , publicişti, artişti 33 (2,0%), comercianţi - 27 (1,6'% ), directori de bancă - HJ (l , 1 %). 'J:i
ţ er i supPriori - 1 4 (0,8'Jfo), notari publici - 12 (0, 7%), m es e r i a ş i - 1 2
(0,7%), doctori î n drept - 1 0 (0,6'% ), farmacişti, drogh e r işt i - 9 (0,3%).
funcţionari p arti culari - 5 (0,3%), funcţionari b i ser ice ş ti - 3 (0,2%),
nedeclaraţi - 24 (1,5'%).
Aceste d ate statistice arată că avocaţii se aflau, detaşat, pe primui
loc, atît la Adunarea Deputaţilor, cît şi la Senat (cu o medie ele 35,5%).
urmaţi la mare distanţă de agricultori (6,7%), profesori uniwrsi t:wi
(6,50fo), profesori secundari (6,2%), proprietari urbani (6, 1 %), insti tutori
( 5 ,0%), în timp ce industriaşii ocupau a bia 1 ,4%, comercianţii - 1 , Jîj0 ,
directorii de bancă - 1 ,1°/0. Cercetînd mai în detaliu, observăm că o
s ea mă de mari capitalişti (industriaşi, bancheri, comercianţi, moşieri apă
reau sub numele de avocaţi (I. Cămărăşescu, Gh. Tătărescu), medici (AL
Vaida-Voievod, C. Angelescu), ingineri (I. 1. C. Brătianu, Tancred Consbn 
tinescu) ş.a. Adevărata lor poziţie de clasă apărea cu claritate în luări le
de cuvînt şi în votul pe care-I exprimau, dovedindu-se, în covîrşitoarea
lor majoritate, apărători ai ordinei sociale burgheze.
Diferenţele în cadrul partidelor burgheze erau relativ mici, ob:>2r
vîndu-se o structură mai largă pentru cele cu o atitudine politică !1l a i
avansată. Astfel, din cei 25 de deputaţi aleşi pe listele Partidului Ţi3. r·ă
n csc în 1 920, 13 erau învăţători şi profesori , 9 - avocaţi, 2 - prl"Jţi .
1 - agricultor. :J2 Ponderea cea mai mare a i ntelectualităţii rural<: s - a
menţinut şi în Partidul Naţional-Ţărănesc ; spre exemplu, dintre depu
taţii naţional-ţărănişti aleşi în 1 928, :J:\ î nvăţătorii reprezentau 1 1%. iar
preoţii 5%. Legea electorală din 1 926 a influenţat structura parlamentului,
deoarece repartizarea m andatelor se făcea pe ţară şi se atribuiau în o r 
dinea înscrierii pc li s ta electorală ; de regulă, capii de listă erau desc:n
naţi de la centru, dintre fruntaşii partidului, în timp ce candidaţii C '_L o
situaţie socială mai m odestă e ra u trecuţi în partea a d oua a listei.
Important 'este că în parlamentul României de după Marea UnirL"
din 1 9 1 8 au pătruns şi muncitori �i ţărani autentici sau reprezentanti ai
31 Ibidem, Tabela VII-b.
32 Ioan Scurtu, Din viaţa politică a României. intemeierea
tidului J'ărănesc (1918-1926), Bucureşti, Edit. Litera, 1975, p. 51.
33 Matei Dogan, op. cit., p. 60.
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3CE5tora, care au demonstrat clasei capitaliste că şi oamenii muncii, chiar
dacă nu aveau o pregătire intelectuală deosebită, dispuneau de capacita
tea reală de a aborda marile probleme ale statului, propunînd soluţii
ava:1sate, animate de un autentic patriotism.
Este de remarcat faptul că din Adunarea Deputaţilor şi din Senat
<� U făcut parte mari personalităţi ale învăţămîntului, ştiinţei şi culturii
ro:-r:âneşti, precum : Traian Lalescu, Victor Vâlcovici, Dimitrie Pompei,
N . Vasilescu-Karpen , Ion Cantacuzino, Daniel Danielopolu, Iuliu Haţie
ga::u, Paul Bujor, Ion Borcea , Simion lVIehedinţi, Dimitrie Gusti, Virgil
�.T:1dgearu, Gh. Ionescu-Siseşti, Gheorghe Zane, Petre Andrei, Mihai Ra
lo;;, P. P. Negulescu, C. Rădulescu-Metru , N. Iorga, Ioan Lupaş, �ilviu
DrLJ.gomir, Vespasian V. Pella, Mihail Ghelmegeanu, Traian Ionaşcu, Con 
st::mt in Hamangiu, Traian Bratu, Constantin Stere, Mihail Sadoveanu,
Octavian Goga, Ion Agârbiceanu, Cezar Petrescu, Victor Eftimiu, Ion Pil
lat, N. D. Cocea, Octav Doicescu, Oscar Han, Costin Petrescu. Prezenţa
unor asemenea personalităţi a contribuit la creşterea prestigiului institu
ţiei parlamentare., la ridicarea nivelului de desfăşurare a dezbaterilor.
h corpurile legiuitoare a răsunat glasul unor cunoscuţi şi valoroşi oa
JY. c ni politici ca Nicolae Titulescu, dr. N. Lupu, Grigore Iunian, dr. Petru
Gr,�.za, a unor remarcabili fruntaşi ai m işcării muncitoreşti, socialiste,
s:xial-democrate şi comuniste, între care menţionăm pe Gheorghe Cris
tescu, Ilie Moscovici, Lucreţiu Pătrăşcanu, Lothar Rădăceanu, Ioan
Fl ucraş.
Parlamentul a fost o instituţie reprezentativă pentru regimul politic
din România anilor 1 9 1 9-1 937. :v. Aici s-au dezbătut marile probleme ale
ţării - economice, sociale, de politică i nternă şi externă, culturale, ju
ridice, administrative etc. -, aici s-au confruntat î n mod direct doctrine
l? i }dei, poziţii politice, aici s-a decis, prin vot, legislaţia care a jalonat evo
luţia statului naţional unitar român. Instituţie burgheză, parlamentul a
adoptat legi menite să consacre şi să consolideze dominaţia de clasă a
burgheziei, să descurajeze şi chiar să reprime m işcarea comunistă, revo�
luţionară.
Tocmai pentru caracterul său burgheza-democratic, parlamentul a
fost ţinta atacurilor forţelor de dreapta, dictatoriale, care nu acceptau
ideea că problemele României trebuie dezbătute şi hotărîte într-un for
pc:iitic reprezentativ, ales prin votul a milioane de cetăţeni. Pe de altă
parte, în efortul său de a crea un larg Front Popular Antifascist, Par
tidul Comunist Român a militat pentru apărarea regimului politic înte
mei at pe Constituţia din 1 923, i nclusiv a parlamentarismului , pentru
n� c·nţinerea şi lărgirea drepturilor şi libertăţilor democratice.
În concluzie, putem aprecia că l egiferarea votului universal în noiem
brie 1918, reformele înfăptuite şi efervescenta politică de după Marea
Unire au lărgit considerabil cadrul de desfăşurare a vieţii parlamentare,
a determinat importante mutaţii în structura acestei i nstituţii de baz[t a
34 Vezi pe larg, Ioan Scurtu, Noul cadru de dezvoltare a României după Marea
1918. Rolul parlamentului, în "Studii şi articole de istorie", XLVII
XL VIII 1983.
Uni1·e din



,
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regimului burgheza-democratic. Nwnărul alegătorilor a crescut de peste
1 5 ori, paleta reprezentărilor politice în parlament s-a diversificat, ală·
turi de reprez2ntanţii vechilor partide intrînd în corpurile legiuitoare
exponenţii partidelor înfiinţate în anii 1 9 1 7-1918, ai celor care au con
d us lupta pentru unire a Basarabiei, Bucovinei şi Transilvaniei cu ţara,
a i partidelor minorităţilor naţionale ; de o mare semnificaţie este faptul
că, după o întrerupere de două decenii, reprezentanţii clasei muncitoare
îşi reiau locul în forul politic suprem al României. Intreg spaţiul româ
nesc, toate judeţele ţării îşi aveau asigurată participarea în Adunarea
Deputaţilor şi în Senat, care erau, şi din acest punct de vedere, organisme
politice reprezentative. Structura socio-profesională a membrilor parla
mentului a cunoscut modificări importante, poziţiile moşierimii reducîn
du-se considerabil, în prim plan trecînd reprezentanţi ai i ntelectualităţii,
ai burgheziei în general, inclusiv ai micii burghezii. După 1 9 1 8 în parla
ment s-au aflat şi unii muncitori şi ţărani, sau reprezentanţi autentici
ai acestora, care au abordat marile probleme ale ţării, dovedind capaci
tatea de a propune soluţii constructive pentru destinele poporului român.
Prin modul de alegere, prin structura şi mai ales prin activitatea sa,
parlamentul a fost o instituţie fundamentală a regimului politic burgheza
democratic din perioada i nterbelică.
CONTRIBU'n!ONS SUR LA STRUCTURE SOCIO-Df:MOGRAPHIQUE DU
PARLEMENT DE LA ROUMANIE ENTRE 1919-1937
Re s u m e

L'introduction du suffrage universel, egal, direct et secret en 1918 a eu comme
consequence l'elargissement considerable du cadre de deroulement de Ia vie po
litique en Roumanie. Le nombre des electeurs a augmente d'environ 1 00.000 en
1911 jusqu'â 3,5 milions en 1926 et 4,6 milions en 1937.
Les options politiques se sont diversifiees : avant 1 918, dans le Parlement
entraient Ies representants de trois ou quatre pa·rtis politiques, tandis qu'apres
I'introduction du suffrage universel le nombre des partis a augmente, avec ccr
taines fluctuations : 10 en 1919, 12 en 1932, 7 en 1937.
Les donnees concretes montrent que surtout les grands partis - le Parti
National-Liberal et le Parti National-Paysan - avaient de veritables fiefs dans
ce-rtains departements, les Partis ouvriers dans Ies grands centres industriels, le
Parti Magyar et le Parti Allemand obtenaient des mandates dans les localitcs ou
il y avait une population magyare et, respectivement, allemande plus nombreuse.
La structure socio-professionelle de l'Assemblee des Deputes et du S{'nat
entre 1922-1932 (annees pour lesquelles on dispose de donnees concretes) etait
la suivante : avocats - 35,5%, agriculteurs - 6,5%, professeurs secondaires 6,2%, proprietaires urbains - 6,1% etc. II faut remarquer que du Parlement de
la Roumanie ont fait partie certains ouvriers (elus sur les listes du Parti Socialiste,
du Parti Communiste et du Parti Social-Democrate), paysans (surtout sur les listf's
du Parti Paysan), ainsi qu'un grand nombre d'intellectuels d'un authentique pres
tige interne et international.
Le g-rand nombre des avocats ne doit pas surprende car plusi eurs grands
capitalistes (industriels, commerc;:ants, grands proprietaires fonciers, banquiers) se
declaraient "avocats" parce qu'ils ctaient licencies en Droit.
Au-dela de la structure sociale telle qu'elle resulte des donnees statistiques,
!'element decisif d'appreciation est constitue par la position adoptee par les deputes
et Ies senateurs dans Ieurs discours et dans les votes exp•rimes. A partir de ce
critere, on peut conclure que le Parlement a etc Ia plus importantei institution
bourgeoi se-democratique dans la Roumanie des annes 1919-1937.
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După terminarea primului război mondial prin infringerea Puteri
lor Centrale ; după victoriile revoluţiilor naţionale, soldate prin formarea
sau desăvîrşirea statelor naţionale unitare pe ruinele destrămatelor im
perii din Europa ; după incheierea Tratatelor de pace care au consfinţit
noua organizare teritorial-politică dorită de popoarele independente după toate acestea, în viaţa internaţională au apărut, mai bine-zis au
con tinuat, sub o nouă haină, vechile tendinţe imperialiste. Aşa s-a con
turat ceea ce a căpătat, curind, denumirea de revanşă şi revizuire,
revanşă la înfrîngerile militare, politice şi morale suferite, revizuire la
tratatele de pace.
Iniţial, revizionismul statelor învinse al exponenţilor politici ai foşti
lor beneficiari, de veacuri, şi oprimării altor popoare, care nu voiau să se
resemneze cu ideea de a trăi in ţări cu hotărîre fireşti, naţionale, fără să
mai stăpînească teritorii, bogăţii şi braţe de muncă, cotropite prin forţă,
de-a lungul veacurilor.
In climatul unei Europe hotărîte să respecte noua ordine de drept
consfinţită prin Tratate şi Pactul Ligii Naţiunilor - acte şi instituţii in
ternaţionale pe care şi statele învi!]-_:>e şi-au pus semnătura -, în atmos
fera efectiv pacifistă ce a dominat 'primul deceniu postbelic, România a
aşteptat cu răbdare şf decenţă înţeleaptă să treacă acel amar sentiment
al vecinilor săi nemulţumiţi, pentru a putea intinde punţi de înţelegere
pentru raporturi de bună-convieţuire intre popoarele din centrul şi sud
estul Europei.
Astfel se explică faptul că guvernele care s-au aflat la cîrma ţării în
deceniul trei, diplomaţia promovată, programele şi acţiunile partidelor
politice şi opinia publică românească, nu s-au lăsat antrenate într-o pole
mică sterilă şi dăunătoare cu manifestările revizioniste latente, conside
rînd că dreptatea, legitimitatea şi consfinţirea României întregite nu mai
puteau fi puse, din nou, în discuţie.
Este semnificativ faptul că, în timpul guvernării P. N. Ţ., preşedintele
Consiliului de miniştri, Iuliu Maniu, considera că organizarea unei pro
pagande antirevizioniste nu trebuie să fie atribuţia oficială a statului,
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ci , eventual, a direcţiei presei, a istoricilor, pentru a reîmprospăta in mL'
moria opiniei publice hotărîrile şi treptele care au dus la marea U n i r ::' 1

Sau, spre a mai da un exemplu edificator, în timpul guvernC\rE
Iorga - personalitate . care nu poate fi bănuită de indiferenţă în acea��ă
chestiune -, la o interpelare alarmantă în Parlament, savantul patr i'iL
i storicul Nicolae Iorga a ţinut unul din marile sale discursuri în c a r e
conchidea că ... România, tare pe adevărul şi drepturile ei, nu t re bu i e " ă.
tragă de mînecă Europa, şefii de state şi diplomaţi, băgîndu-le sub o:: h i
broşuri, cuvîntări, fotografii sau hărţi meşteşugite. . . 2 . Numai că, î n �m
de realism şi împăcare cu justiţia istorică, curentele revanşard-revL '_ •)-
n i ste s-au lepădat, treptat, de timiditatea lor iniţială, devenind din ce î 11
ce mai arogante, ofensive, agresive ... pentru ca în primii an i ai de-::< ·
n i u lui patru să se impună în politica oficială a guvernelor, să fie sus ţ i
n u t e de parlamentele, partidele politice reacţionare, asociaţiile specializate
şi, pri n diversiune, persuasiune şi propagandă, chiar in opinia publică
a re spectivelo r ţări. Nici un efort, nici o cale, nici un mijloc n-au fost
precupeţite pentru a destabilÎza atmosfera internaţională şi , pr i n breşek·
deschise, să se ceară cu insi stenţă revizuirea tratatelor.

Printr-o propagandă fără precedent în analele diplomatice, pr in :al
sificarea sfruntată a unor adevăruri istorice de netăgăduit, prin corupţie
şi stipendiere, printr-o propagandă pătimaşă şi falsă, revizionismul hortvst
captase simpatii şi sprij in nu numai în statele revanşiste - Germania şi
Italia - dar şi în unele medii politice şi culturale dezinformate d in S.U . A
Anglia, Franţa.

.•

Atmosfera s-a complicat şi mai mult odată cu instaurarea h itler: ·- 
mului în Germania, cu eşecul Conferinţei dezarmării, cu ofensiva Itali,, ;.
fasciste de realizare a acelui "Directorat".

Sînt cunoscute măsurile de apărare luate de statele Micii Î n ţele g e r i
activitatea diplomaţiei acestei grupări antirevizioniste la Liga Naţiun ilc,r.
activitatea prestigioasă dusă în respectiva perioadă de Nicolae Titulesc � 1 .
N u ne vom referi l a ele, deşi ele şi-au pus amprenta p e acţiunile anti r·.·
vizioniste despre care vom referi.

.

În faţa valului propagandistic revizionist, la 27 aprilie 1 933, z ia r ur
"Universul" a lansat o chemare patriotică pentru intensificarea u n or ac

ţiuni antirevizioniste, chemare la care au răspuns cu entuziasm pec;te G 5
de organizaţii ş i asociaţii d i n toată ţara.

Într-o consfătuire ţinută la redacţia zi a rulu i , � upă ce s-au trecut î n
revistă ultimele demersuri d iplomatice a l e Micii Inţelegeri, d u p ă ce a u

fost semnalate manifestările revizioniste concertate a l e lagărului revc,l1-

şard, s-a căzut de acord, la sugestia ş i cu consimţămîntul factorilor i n cl i 

c aţ i

a i Micii înţelegeri , să se organizeze, simultan , mari întrun iri c: r : t rn

Belgrad ş i Bucureşti, cu participarea exponenţilor
politice şi opiniei publice din respectivele ţări, cărora să li se ;:; El 
t ure şi delegaţii el i n ţările al i anţ ei . Acţiunile trebuiau să fie de amploare,

':i zionistc la Praga,
rieţi i

1 Dezbateri Senat, Şedinţa din 22 dec. 1932, M .O. nr. 17, p . 387.
:.! DezbatPri Adunarea Deputaţilor.
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să antreneze unanimitatea partidelor politice şi exponenţii autorizaţi ai
maselor populare, pentru ca, prin exprimarea hotărîrilor lor, străinătatea
să afle autentica stare de spirit a popoarelorr atacate de posesiunile
revizioniste 3.
La Apelul lansat de Comitetul de iniţiativă, şi-au trimis mesajele el e
raliere numeroase organizaţii, asociaţii sau întruniri din diversele pro
vincii ale ţării : la 2 1 mai, marile manifestaţii antir0vizioniste organizate
de P.N.Ţ. (la Arenele Romane, Bucureşti) şi P.N.L. (expozeul lui l. Gh .
Duca, la Cluj) la 24 mai, au transmis Mesaje-apel de raliere Asociaţia
"Astra" , Asociaţia profesorilor universitari, Asociaţia femeilor române,
Sfaturile negustorilor, Uniunea foştilor luptători ş.a .... ş.a. zi de zi, pînă
la desfăşurarea adunării.
Astfel s-a ajuns la hotărîrea - cerută de masele populare de pe în
treg cuprinsul ţării - de a convoca mari Adunări Naţionale antirevizio
niste, pentru ziua de duminică, 28 mai 1 933, concomitent în capitalele
celor trei ţări ale Micii Înţelegeri şi în alte oraşe şi sate ale patriei .
La mitingu l din Belgrad, din partea României a vorbit naţional-ţăr�t
nistul Virgil Grossu (vicepreşedinte al Parlamentului) şi deputatul P.N.L.
Gh. Tătărescu.
La Praga, în cadrul Conferinţei Micii Înţelegeri şi a ComitL'tului pre
sei din alianţă, s-a adoptat o Rezoluţie antirevizionistă elocvent�\.
În România, în ziua de 28 mai 1 933, s-au ţinut sute de mitinguri,
în oraşele şi satele ţării încît, parcurgînd reportajele, ai revelaţia unor
zile ce amintesc 1 decembrie 1 9 1 8 ... La grandioasa Adunare Naţională din
Bucureşti în fruntea unor imense şiruri de cetăţeni de toate profesiile şi
vîrstele, organizaţiile patriotice, asociaţiile profesionale şi culturale, şi
mult, mult popor. Spaţiul nu ne îngăduie să le enumerăm, dar numai
înşiruirea lor dă imaginea unei redutabile reprezentări a întregii suflări
româneşti.
S-au ţinut cîteva cuvîntări sobre dar hotărîte, în aclamaţiile unanime
ale participanţilor, în final votîndu-se o Moţiune. Parcurgerea lor emo
ţionează, şi astăzi, prin dorinţa hotărîtă de a apăra hotarele şi i ndepen
denţa ţării ameninţate de revizionism "·
Spicuim din cuvîntările ţinute, cîteva citate edificatoare.
G. G. Mironescu (membru al guvernului P.N.Ţ.) :
,,Ne-am adunat aici ca să afirmăm în mod solemn, în faţa lumii ci
vilizate, hotărîrea noastră de a apăra cu preţul vieţii noastre hotarele de•
astăzi ale patriei. ( . . . )
Reprezentanţii eminenţi ai aliaţilor noştri din Mica Înţelegere au w�
nit aici ca si\ declare, alături de noi, ferma lor hotărîre de a face front
unic contra oricui ar încerca să ne răpească o palmă de pămînt din
tL'ritoriile noastre actuale ( ... ) Vom apăra pacea �i dreptatea c u aceca�t
energie cu care . am apărat existenţa noastră ' · .
Dinu Brătianu (lider P.N.L.) :
3 "Universul", an. 50, nr. 1 14, 29 aprilie 1933.
4 "Universul", an. 50, nr. 144, 30 mai 1933.
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" .. .In acest mod se prepară revizuirea tratatelor, nu pe cale paşmca,
cum se susţine, ci prin forţa armelor ce se organizează, prin spiritul răz
boinic ce se creează în tinerimea ţărilor cu revendicări teritoriale. Tre
buie să fim atenţi să deschidem ochii conaţionalilor noştri (minoritarii) să
nu se facă coadă de topor în mîini străine !
Miron Cristea : " ... E adevărat, că înlăuntrul acestor graniţe au că
zut - în afară de secui - si un număr mare de neromâni minoritari,
prin a căra!' forţată colonizare duşmanii neamului român au voit să sub
ţieze şi cu încetul să dezrădăcineze pe românii băştinaşi, asuprindu-i şi
sărăcindu-i, luîndu-le uneori şi ultima glie de pămînt. Dar în schimb şi
multe sute de mii de fraţi români (la adunarea naţională din 28 mai erau
prezente şi delegaţii ale românilor de peste hotare - L.D.) au rămas în
afară de România, în hotarele ţărilor vecine : Bulgaria, Iugoslavia, Un
garia, Ucraina, Rusia, şi chiar Cehoslovacia. In hotarele trase după răz
boi voim, noi românii, să trăim pe vecie în frăţească armonie cu cet�
tenii neromâni şi în pace cu toţi vecinii ( ... ) " .
Al. Perieţeanu (lider al Partidului Conservator-Filipescu) : " Dato
răm ziua de azi duşmanilor neamului care încearcă să ne răpească parte
d in pămînt. Incurajaţi de unele discordii ce s-au ivit între fraţi, relativ
la conducerea ţării întregite (aluzie la violentele polemici partidiste pe
problemele de guvernare care, in vara anului 1 933, au atins cote paroxis
tice) ei au crezut că pot profita de o spărtură superficială şi vor putea
fărîmiţa sufletul românesc şi reînfiinţa sclavia. Duşmanii noştri nu au
înţeles nici acum că dacă la 1 9 1 8 s-a făcut întregirea moşiei, nu atunci
s-a făcut intregirea sufletului românesc, pentru că el a fost întreg tot
deauna. Dacă frontiera de pe crestele Carpaţilor şi pe Prut a despărţit
trupurile românilor, ea nu a putut niciodată despărţi sufletele, pentru că
ele au acelaşi izvor . . . "
I. Valjan (în numele Partidului Naţional-Agrar, Octavian Goga) :
"In faţa provocării persistente a adversarilor săi, Mica Antantă răspunde
astăzi cu o formidabilă mobilitate de energii. Slujitori credincioşi ai
păcii, dorim din suflet ca această mobilizare să nu-şi schimbe, vreodată
caracterul ( . . . ) Uniţi prin lupta noastră dîrză, pentru a şterge umilinţele
şi injustiţia trecutului, noi popoarele care alcătuim Mica Antantă, sîn
tem un bloc omogen şi compact de credinţe şi hotărîri. Am dovedit în
decursul istoriei, şi faptele ne sînt mărturie, că n-am rîvnit niciodată la
pămîntul nimănui ! Dar nici la pămîntul nostru să nu rîvnească nimeni,
dacă nu vrea să-şi găsească în el odihna de veci. Ziua de azi, î ncărcată
de o legitimă revoltă, trebuie să fie un avertisment dat imprudenţei. ( ... )
Cine se mai gîndeşte la revizuirea tratatelor, să vină şi să vadă această
splendidă (unitate-fascie), a forţelor iugoslave, cehe şi române, ca să
poată citi desluşit rolul Micii Antante în apărarea principiului de auto
determinare". S-au rostit, după cum am spus, multe alte cuvîntări la
memorabila Adunare, după care s-a adoptat o Moţiune în care se arată
c :1 cetăţenii României denunţă în faţa lumii întregi criminala încercare
c�e a ştirbi tratatele ·de pace care dăduseră Europei o configuraţie în care
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""Frontierele ( ...) dobindite prin imense sacrificii de vieţi şi de bunuri,
sunt reparaţiunea legitimă a milenarei nedreptăţi la care au fost supuse
naţiunile" .
Reafirmînd încrederea în aliaţii care au recunoscut României dreptu
rile, în popoarele surori în suferinţă, Adunarea Naţională rostea solemn
hotărîrea naţiunii române de a "nu admite întoarcerea la un trecut de
apăsare şi nedreptate", deoarece ea nu va recunoaşte niciodată "alte ho
tare, decit pe cele actuale, care reprezintă marginile ei fireşti". De
asemenea, Moţiunea amintea opiniei publice mondiale că este datoare să-şi
dea seama că " propaganda revizionistă pregăteşte ororile unui nou cata
clism, care va pune capăt definitiv civilizaţi unii actuale a omenirii" 5•
In săptămînile care au urmat, activitatea antirevizionistă din România
a luat amploare, proporţional sau ca reflex la tot mai gravele ameninţări
revizioniste.
- Reacţii - publicisttice, radiofonice, diplomatice - la trîmbiţa
tu! "succes" al turneului de conferinţe revizioniste ale contelui Bethlen
la Londra 6.
- Apelul Universităţii din Bucureşti pentru a se da cuvenita ri
postă la Moţiunea celor 1 68 parlamentari englezi în favoarea revizuirii
Tratatului de la Trianon 7.
- Răspunsul ziaristului englez Seton Watson (la cererea Ligii Anti
revizioniste) în legătură cu exagerările presei maghiare, cu abuzul de
încredere practicat de Bethlen în turneul de conferinţe amintit, cu ade
vărata stare de spirit a cercurilor politice engleze, în problema rervi
zuirii 8•
- Marile manifestaţii prilejuite de sărbătorirea zilei de 1 decem
brie, toate sub semnul luptei antirevizioniste active. Dintre ele,
- Răspunsul rostit de Iuliu Maniu, la Bădăcin, ca replică la abe
raţiile susţinute de Bethlen, cu un ecou deosebit 9_ Se făcuseră diverse
speculaţii pe seama conflictului Vaida-Maniu, soldate cu retragerea pri
mului la Bădăcin, pe o falsă presupunere că Maniu ar fi fost partizanul
autonomiei Transilvaniei.
- Răspunsul-replică rostit de Nicolae Iorga la radio (15 decembrie
1 933) pe marginea aceloraşi supralicitări revizioniste ale Budapestei 10.
- Acţiunile, soldate cu succes, ale diplomaţiei Micii Inţelegeri,
pentru contracararea încercărilor de a revizui Tratatele, prin revizuirea
Pactului Ligii Naţiunilor, prin alcătuirea "Directoratului".
- Acţiuni în care Nicolae Titulescu a strălucit prin logică, pre
zenţă de reacţie şi argumentare.
5 "Un1versul", nr. cit.
6 "Universul", "Adevărul", "Dimineaţa", "Facla", "Dreptatea", "Viitorul" ş.a.,
aprilie-decembrie 1933.
7 "Dimineaţa", an. 29, nr. 9671, 29 noiembrie 1933.
8 "Universul", nr. 338, 345, 10 �i 17 decembrie 1933.
9 "Dimineaţa", nr. 9675, 3 decembrie 1933.
10 "Adevărul", an. 47, nr. 15 323, 16 decembrie 1933.
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Exemplele ar putea continua, s-ar putea constitui într-o splendidă
carte de conştiinţă românească, ce îşi aşteaptă încă autorii . . .
Toate a u condus spre cererile insistente ale opiniei publice româ
n r'�ti ca, la activitatea "Ligii revizioniste maghiare" create încă din
<"lecen iul trei, să se constituie şi în România o Ligă antirevizionist[l .
. . LIGA ANTIREVIZIONISTA ROMÂ NA" a fost fondată la 1 0 de
ceml;ric 1 933, în sala de festivităţi a ziarului "Universul" , prilej cu
care, răspunzînd chemării lansate de ziar, reprezentanţii a num<.' roase
";'i diversificate asociaţii politice,
profesionale, culturale, publicistice,
<Jcacl cmice şi universitare au dezbătut şi adoptat statutul, au hotărît
formi!le şi mijloacele de acţiune, au ales un Comitet central şi, conform
legi lor în vigoare, au întocmi t formele pentru obţinerea personalităţii
juridice 1 1 • Fondarea Ligii a survenit după ce, pe parcursul întregului
<111 din iniţiati va aceluiaşi ziar. fuseseră organizate, cu mare răsunet
patriotic, acţiunile antirevizioniste amintite, ca ripostă la violenta şi
agresiva mişcare revizionistă lansată de Ungaria horthystă sub imbol
cluri încurajatoare din partea Romei şi Berlinului. Intitularea Ligii cm tirevizionistă
exprimă clar scopul asociaţiei. Ea îşi propunea ca,
în tară, să pregătească o puternică solidarizare a tuturor forţelor con
ştiente şi patriotice ale naţiunii, pentru a opune rezistenţă oricărui atac
îndreptat împotriva drepturilor istorice şi teritoriale ale poporului ro
mân ; peste hotare, Liga îşi propunea să înfăptuiască o operă de infor
maro obiectiv[! a opiniei publice mondiale, pentru a contracara propa
ganda m istificatoare a focarelor revizioniste, în special a celei practicate
c!e Ungaria horthystă.
La prima întrunire a Comitetului. preşedinte al Ligii a fost ales
Stdian Popescu, directorul "Universului", iniţiatorul acţiunii. Şi pînă
la fondare, şi după aceea, Liga Antirevizionistă a fost puternic spriji
n ită de mase impresionante de aderenţi, fără deosebire de clasă socială,
partid politic, credinţă religioasă sau naţionalitate. Ea a organizat o
seri e de mari demonstraţii antirevizioniste ; a informat opinia publică
românească asupra principalelor întîmplări şi semnificaţii cu caracter
revizionist ; şi-a avut reprezentanţi autorizaţi în Parlament, la tribuna
căruia a semn alat aceleaşi pericole şi a determinat măsuri şi atitudini
cu caracter oficial ; a întreprins editarea - în limbi de circulaţie
a unor reyistc şi studii istorice, demografice, diplomatice în care se
combăteau aserţiunile şi falsurile propagandei revizioniste, prezentîn
du-se evoluţia istoriei poporului român în lumina adevărului istoric, al
justi ţiei şi al demnităţii naţionale.
in Stabtele Ligii, ţelurile organizaţiei erau fixate astfel :
a) Să dezvolte simţămintele de solidaritate şi de rezistenţă româ
nească împotriva încercărilor şi atingerilor aduse unităţii teritoriale a
ţării şi demnităţii naţionale a poporului român ;
-

-

11

"Universul", an. 50, nr. 340, 12 decembrie 1933 ; Dezbateri Adunarea Depu
lui Romulus Seişanu, şedinţa din 10 decembrie 193-1,

taţilor (D.A.D.)., Expozeul
Mon. Of., nr. 12, p. 174.

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

FONDAREA LtlGI I ANTIREVIZIONISTE ROMANE

213

b ) S ă organizeze, în ţară ş i străinătate, o propagandă intensă pentru
menţinerea şf siguranţa păcii pe baza respectării tratatelor ;
c) Să lucreze pentru întărirea legăturilor politice şi sufleteşti cu sta
tele şi popoarele amice şi aliate care se străduiesc, ele asemenea, pentru
menţinerea tratatelor ce le garantează drepturile istorice şi i ntegritatea
teri forială ;
d) Să lupte pentru întărirea conştiinţei naţionale în masele poporului
spre a fi gata oricînd să răspundă şi să apere integritatea şi patriotismul
national ;
e) Să combată propaganda şi acţiu4ile ele orice natură, tendenţioas e ,
d i n ţară şi de peste hotare, asmuţite fie ele state, fie de organizaţii de·
orice fel, în vederea revizuirii tratatelor ele pace ;
f) Să informeze permanent op i n ia publică elin ţară şi din străinătate
asupra acţiunilor subversive şi mijloacelor cu care se lucrează contra sta
tului român şi a unităţii lui naţionale, şi, prin aceas ta, contra păcii însăşi.
Deviza Ligii era : "Pacea pe temelia tratatelor, pe respectul obligaţiu
n ilor internaţionale şi pe întărirea forţelor morale şi materiale ale naţi
unii" n. In perioada ce a urmat, pînă la clramticul deznodămînt revizionist
din 1 940, cînd României i-au fost amputate prin dictat teritoriile. Liga
şi-a onorat această misiune asumată prin statut. Activitatea "Ligii Anti
revizioniste" este demnă ele scos la lumină, înscriindu-se în cartea de aur
a mişcării şi rezistenţei antirevizioniste, antirăzboinice, antihitleriste a
poporului român.
·

CONSIDERATIONS SUR LA FONDATION DE LA LIGUE ANTIREVISIONKISTE
ROUMAINE
Resume

On presente le contexte de l'appa1·ition de la Ligue antirevisionniste rou
maine, dont !'initiative de fondation, en 19:33, a appartenu au journal "Universul" ..
Cette organisation a eu comme but la solidarite de toutes les forces conscients et
patriotiques de la nation pour opposer de Ia resistance â tout attaque contre les
droits historiques et territoriaux du peuple Roumain. A l'etranger, la L igue se pro-·
posait d'informer, d'une maniere objective, l'opinion publique mondiale, pom..
contrecarrer la propagande trompeuse des forces revisionnist!'s, surtout celle pra
tiquee par l'Hongrie horthyste.

12

"Universul", an.

50,

nr.

350,

22 decem brie

H J:l].
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UNELE PROBLEME REFERITOARE LA ROMÂNIA DISCUTATE LA
CONFERINTA
. DE PACE DE LA PARIS, OGLINDITE
IN PRESA VREMII
de M. C. STĂNESCU

Revoluţia de eliberare socială şi naţională, declanşată la 23 august
1 944, a deschis calea uncir transformări profunde în istoria poporului ro

mân cu implicaţii imediate sau de perspectivă. Una din urmările aces
tui act istoric l-a reprezentat participarea armatei române, alături de
Naţiunile Unite, la gigantica lupta a popoarelor pentru înfrîngerea na
zismului. Această jertfă de sînge, ca şi organizarea sa politică internă,
dădeau României dreptul ca, la Conferinţa de pace de la Paris, inaugurată
după îndelungate preparative la 29 iulie 1 946, să i se recunoască aspira
ţiile sale naţionale majore. Insă, după cum se ştie, ca urmare a atitudinii
marilor puteri cu toate sacrificiile umane şi materiale făcute în războiul
antihitlerist, României nu f s-a recunoscut statutul de cobeligeranţă, ceea
ce a provocat imense pierderi materiale şi moral-politice, în ciuda argu
mentelor irefutabile ale delegaţiei române expuse în faţa instanţei inter
naţionale.
Desigur că toate demersurile guvernelor române din acea vreme, ac
tivitatea lor naţională şi internaţională, ca şi feluritele iniţiative şi po
ziţli exprimate de persoane oficiale se produceau fără a cunoaşte final
mente, conţinutul hotărîrilor adoptate de cele trei sau, ulterior, patru
mari învingători în discuţiile din anii 1 943-1944 şi mai ales în cadrul
celor duse la !alta, în februarie 1 945, ca şi a celor preliminare din pe
rioada dinaintea deschiderii oficiale a Conferinţei de pace de la Pariţ.;.
Cum spuneam, ţinînd seama de jertfele materiale şi umane ale poporului
român în războiul antihitlerist acesta avea dreptul la un tratament mult
mai omenos din partea celor patru. La cele menţionate, mai trebuie adău
gat şi faptul instaurării guvernului dr. Petru Groza, în martie 1 945, care
a făcut totul ca Ramânia nouă, democratică să spere, în mod j ustificat,
în dreptatea pînă la capăt a cauzei sale. Aceste speranţe şi apoi certitudini
au fost exprimate permanent de Lucreţiu Pătrăşcanu, în calitatea sa de
ministru al justiţiei şi de membru al conducerii P.C.R. Astfel, la 1 2 sep
tembrie 1 9-45, la un an de la semnarea Convenţiei de la Moscova, el spu
nea : "Bucurîndu-ne de prietenia Uniunii Sovietice, de încrederea marilor
aliaţi, în frunte cu Anglia şi Statele Unite, noi putem privi cu optimism
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viitorul. Pacea care va veni nu poate să fie decît dreaptă pentru noi, pen
tru i�teresele ţării noastre" 1 •
I n cele ce urmează, în limitele spaţiului afectat unei asemenea îm
prejurări, ne vom ocupa de cîteva probleme ale României, discutate şi
soluţionate la Paris, aşa cum le vedea Lucreţiu Pătrăşcanu în cuvîntările
şi scrierile sale din anii 1 94 5 - 1 9 4 6 . Ne-am oprit la acesta deoarece a re
prezentat ţara şi Partidul Comunist Român la semnarea Convenţiei ele
armistiţiu cu aliaţii la Moscova, la 1 2 septembrie H l44, unde a fost şeful
delegaţiei române şi, totodată, a fost membru al delegaţiei României la
Conferinţa de pace de la Paris. In acest context, în perioada respectivă,
· el a manifestat o atenţie deosebită faţă ele problema Transilvaniei, în ge
nc·ral şi a părţii de nord în special. După cum se va vedea, el şi-a sluj it
ţara şi partidul cu un fierbinte patriotism, cu pasiune şi competenţă.
Astfel, la două luni după semnarea armistiţiului, sobliniind semnifi
caţia acestui act, Lucreţiu Pătrăşcanu scria că ,.Eliberarea Arclealnlui
d e sub stăpînirea grofilor maghiari şi dreptul de a lupta cu arma în mînă
impotriva hitlerismului sînt primele rezultate ale actului semnat la Mos
cova•' � . De asemenea, salutîn d victoria asupra fascismului, la adunarea
populară elin 10 mai 1 9 4 5 , între altele, spunea : "Un vis urît, cu proporţii
ele cnşmar, a luat sfîrşit odată cu înfrîngerea Germaniei hitleriste. O ade
vărată primejdie ele moarte a fost înlăturată din istoria zbuciumată a
poporului român şi a României... Libertatea unui popor se cucereşte prin
lupt;l şi se menţine prin luptă. Independenţa unei ţări , şi a ţării noastre
in special, a fost cîştigată prin luptă" :J.
Semnificaţia şi subtilităţile din cele două pasaje citate pot fi mai
uşor iden tificate, dacă ţinem seama că cea mai mare parte a Ardealului
· ele nord, revenit la Patria mumă, fusese, pînă la 9 martie 1 9 4 5 sub guver
nămînt sovietic, iar Maramureşul a avut acelaşi statut pînă la începutul
lunii aprilie acelaşi an.
În ce priveşte activitatea dusă ele L. Pătrăşcanu în această direcţie
s-ar putea remarca trei momente mai deosebite : a) deplasările sale din
iunie 1 9 4 5 şi iunie 1 94 6 în Ardealul de Nord ; b) sprijinul şi grija ma
n ifestate personal faţă de Maramureş şi de problemele sale politico-eco
nomicc• începînd din 1 94 5 ; c) activitatea din perioada campaniei electo
rale, elin noiembrie 1 946, dusă în judeţul Arad.
În zilele de 7-13 iunie 1 94 5 în calitate de ministru al Justiţiei, el a
călători t în oraşe şi sate ca Sfîntu Gheorghe, Miercurea Ciuc, Odorhei,
Tîrgu l\1ureş, Sighet, Oradea, Satu Mare, Bistriţa Năsăud, Negreşti, B icsad
şi alte localităţi din judeţele respective. Primit cu un entuziasm deosebit.
el a ţinut un şir ele cuvîn tări, explicînd politica internă a guvernului. De
pildă, vorbind la Tîrgu Mureş, în frun tea unei mulţimi entuziaste, la 8
iunie. ministrul de justiţie afirma cu claritate că anularea Dictatului de la
Viena"' nu s-a înfăptuit numai din voinţa poporului", ci este "înfăptuirea
legilor is torice eterne pe care nu le va răsturna niciodată nimic" "·
1 "Scînteia", organ al Comi tetului Central al P.C.R., anul I II, nr. 3 2 6 din
" 'PptPmbrie 1945.
2 Idem, anul I, nr. 148 din 8 noiembrie 1 944.
3 ,.Semnalul", anul VII, nr. 992 din 12 mai 1945.
4 "Szahad Szo", (Tîrgu Mureş), anul II, nr. 130 din 10 iunie 1945.
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Continuîndu-şi vizita î n vestul Transilvaniei, la 9 iunie el a ţinut o
�n:.portantă cuvîntare la Sighet, capitala de atunci a j udeţului Maramureş.
Acolo el a condamnat cu asprime şovinismul unor naţionalişti locali d e
<Jrjt,: i nE' maghiară şi ucraineană care căutau să destabilizeze situaţia şi aşa
.::! en�ebit dE' fragilă economică şi politică şi care luaspră iniţiativa de a
ac-;: ona pentru rupprea acelei părţi a Transilvaniei dt> la trupul ţării.
. .E�: afirm, în n umele guvernului , ca ministru şi ca comunist, că munca
'l O<. qră E'ste pentru rE-alizarea pri eteniei cu poporul maghiar � i cd ucrai
l ' E' i'. n . Dor i n ţa guvernului este o Homânie liberă, undE' toate n aţionalităţile
cc , �' lC"uitoare să trăiască î nfră ţi te.
CrE-din ţa aceasta să fie sădită în i n ima fiecărui u ngur şi ucrainE-an ...
D a c ă se vor ivi oameni, care vor compromite ideea Român iei de stat de
mocratic, pri n fapte necugetate, şovine, reacţionare, îi vom zdrobi". În
in ci-.eiere, sublinia că partidul şi guvernul vor combate ferm şovinismul
-'i i ·:Jr face totul ca n aţionalităţi le conlocuitoart>, poporul muncitor în g e
JWr<il, să ducă o viaţă liberă şi fericită. "Este scopul nostru pentru care
trr : :'1, pentru care lucrăm şi pentru care scop vom sacrifica viaţa n oastră
pîr. i-: la ultima picătură de sînge" - adăuga vorbitorul.
in ampla cuvîn tare ţinută la Cluj , la 13 iunie 1 9-l5, Lucreţiu Pătrăş
·-c a J� : : a atras în mod serios atE-nţia elementelor şovine elin rîndul populaţiei
ele' :1rigine maghiară şi secuiască să respecte legile românE-şti, să se în
C2c: reze în suflul vremurilor noi, să înţeleagă că singura problemă tran
·.şa t :=. de la început, elE' la 12 septembrie 1 9 -l 4 , la Moscova, a fost aceea .,de
a rt·cla României Ardealul de nord". Totodată, s-a adresat şi populaţiei
n•m âneşti din Transilvania cerîn du-i să nu mai dea ascultare elemen telor
reac ţionare şi să-şi pună toate energiile ••în slujba unei singure idei, crea
re2 cmei noi Românii, liberE', democrate şi fericite" fi.
Sintetizîn g_ problematica pe care autorităţile o înfruntau în Tran sil
v a i� � a anului 1 945, l a adunarea populară de la Braşov, din 4 noiE-mbrie,
oq;c:n izată de Comitetul judeţean Braşov al P.C.R., după prelucrarea do
cur-,cntelor ConfE-rinţei naţionale a partidului, vorbind în numele C.C. al
P.C.R., L. D. Pătrăşcanu declara, între altele : .,Apartenenţa î ntregului
.<\ r c:eal la România nu mai există ca problemă şi ca nu mai trebuie să fie
pe�� :ru n iciun maghiar care trăieşte în hotarele Român iei. .. Statul ro
m2n, ca stat unitar, nu poate recunoaşte ca limbă oficială decît limba
ror:-:.ână, după cum, de la toţi cetăţenii ţării, indiferen t dacă e maghiar
s<u româ n , trebuie să ceară respectarea simb�lurilor naţionale : steagul
�i :mnul ! " ' ·
Al doilea importan t periplu ardelenesc a fost efectuat de Lucrcţiu
P� : :-ăşcanu tot în nord-vestul Transilvaniei şi tot cu o încheiE-re la Cluj,
pr! n rostirea cunoscutei cuvîn tăr \ din 11 iunie 1 94 6 . Între popasurile
in:.r;ortante, efectuate de această dată, ami ntim pe cele de la Sighet, Baia
.

·..

5 Lucreţiu Pătrăşcanu, Scrieri, articole, cuvîntări, 1 9H-1 9-ti", Editura politică,
Buc·ure�ti, 1983, p. 90.
li Idem, p. 94.
7 "Drum nou", organ de luptă pentru libertate şi progres (Bra<;; ov) , anul II,
n r . :·: .<8 din 7 noiembrie 19,15.
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Mare şi Cluj. Pentru a fixa momentul istoric, trebuie să precizăm că ne
aflăm în preajma deschiderii Conferinţei de pace de la Paris, cind jaloa
nele principale fuseseră trasate de marile puteri.
ln primul său important discurs rostit la 8 iunie la Sighet, Lucreţiu
Pătrăşcanu a asigurat pe cei prezenţi de întregul sprij in al guvernului şi
deci al poporului român pentru Maramureşul sfîrşiat de o situaţie econo
mică disperată şi de acţiunile elementelor şovirtiste, pe plan politic. DP
la început, el a ţinut să-şi asigure auditorul că, în conformitate cu
preliminariile Conferinţei de pace, "Maramureşul nu va fi alipit n ici la
Ungaria, nici la Ucraina". Adresîndu-se oamenilor muncii, indiferent de
naţionalitate, îi chema pe toţi să înţeleagă că trebuie să trăiască în
pace pe pămîntul Transilvaniei . "Acei maghiari care mai cred într-o ali
pire a Ardealului la Ungaria, acei ucraineni care mai cred într-o alipire
- declara el răspicat - trebuie să înţeleagă că trebuie să trăiască în
cuprinsul statului nostru.
Această situaţie ne incumbă şi nouă, românilor, datorii nu mici, şi
noi trebuie sa facem posibilă conlocuirea ... "
El îşi încheia acel vibrant patriotic discurs politic cu afirmaţia că
"România, sau va trăi ca ţară democratică, sau nu va trăi.
România tre_!:?uie să lupte pentru democraţie, pentru că luptă pentru
însăşi existenţa ei" s.
După ce, la 10 iunie, la Baia Mare a ţinut un alt discurs, cu o proble
matică asemănătoare, proeminentul om politic şi de cultură a rostil!
importantul discurs, din 1 1 iunie 1 946, de la Cluj, în care a reluat an
samblul profilemelor naţionale şi internaţionale legate de situaţia din
Transilvania şi de viitorul acesteia ca provincie istorică româneasră. El
a expus prool�mele şi situaţia gravă creată. In aces sens, el afirma de la
început cu tărie că evenimentele de acolo "privesc în întregime poporul
român, soarta statului român". Ca atare, sublinia el cu fermitate, "Tran
silvania încadrată în Statul român, definitiv încadrată, aceasta este o
realitate pe care o trăim cu toţii, aceasta este o realitate pe care trebuie
s-o accepte toată lumea". Chemînd populaţfa de naţionalitate maghiară din
România la o conlucrare loială şi constructivă cu românii, vorbitorul a
dat o replică viguroasă unor demnitari ai statului ungar care în mod ten
denţios şi fals afirmau despre conferinţa de la Paris că privitor "la fron
tierele de vest ale României încă nu s-a stabilit nimic" (făcînd aluzie la
hotărîrile preliminare ale discuţiilor dintre U.R.S.S., Anglia şi S.U.A.
Respingînd ca revizionistă o asemenea concepţie, ca un amestec în
treburile noastre interne, înflăcăratul patriot afirma, în numele Comi
tetului Central al Partidului Comunist Român că "Nu-i este nimănui per
mis să uite că graniţele de astăzi ale Transilvaniei au fost cucerite în
acest război, pas cu pas, metru cu metry de armata română ...
Dincolo de temeiurile istorice naţionale şi economice, acestPa sint
realităţi pe carP nimeni nu are dreptul să le calce în picioare" !1•
8 "Lupta Maramureşului", organ de luptă democratică (Sighet), anul J·, nr.
21 din 9 iunie 1 946.
9 "Tuibuna nouă", cotidian i ndependent (Cluj), anul Il, nr. 182 din I l mai
1 13 iunie j 1946.
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Ministrul român al j ustiţiei a pus în evidenţă tratamentul omenos,
umanitar aplicat tuturor cetăţenilor de origine maghiară, sprijinul mate
rial, mîna frăţească, pe care România, lovită de război, a înţeles s-o în
tindă, în aceste clipe grele, poporului ungar, trăsătură specifică a popo
rului român. Totodată, el a cerut tuturor românilor să dea dovadă de
disciplină, ordine, răbdare şi toleranţă pentru ca România să fie un
exemplu de democraţie. "Fac apelul meu la linişte şi ordine, în interesul
ţării, în interesul viitorului poporului nostru" - afirma el cu înţelep' ciune asupra momentului istoric crucial, atrăgînd atenţia asupra fap
tului că autorităţile vor lua măsuri împotriva celor care pun "în fiecare
zi fn discuţie unitatea statului nostru".
Al doilea aspect pe care îl socotim legat de preliminariile şi desfăşu
rarea conferinţei de pace de la Paris a fost activitatea sa practică şi pen
tru ameliorarea situaţiei materiale a maselor din Maramureş. Cu toate
că - aşa cum el însuşi adesea a subliniat - era fiu al Moldovei, a în
ţeles pe deplin implicaţiile multiple ale situaţiei de acolo şi a considerat
ca o datorie elementară a sa, de comunist şi patriot, să pună umărul la
salvarea acelui colţ românesc de ţară, aflat într-un grav pericol de distru
gere.
Aşa se face că, atît în cele două vizite efectuate în anii 1 945 şi 1946
acolo, cît şi pe căi per�nale a făcut mai mult decît, în mod normal, pozi
ţia sa oficială în guvern şi în conducerea partidului îi incumbau pentru
salvarea populaţiei de la înfometare şi disperare, pentru instaurarea cal
mului şi conlucrării, dovedind străinătăţii şi pe această cale că numai din
partea României se putea aştepta populaţia de aici la liniştea şi munca
paşn ică.
Într-adevăr, situaţia în Maramureş era disperată : foamete, boli, dis
trugerile războiului ş.a. De aceea, guvernul a înfiinţat Comitetul pentru
ajutorarea Maramureşului, în fruntea căruia 1-a numit pe Lucreţiu Pă
trăşcanu, ministrul Justiţiei. "Cu toate că nu sînt maramureşean, am
înţeles că trebuie să dau o mînă de ajutor, care trebuie să simbolizeze soli
daritatea guvernului cu Maramureşul... ca maramureşenii să vadă că noi
considerăm Maramureşul trup din Ţara Românească" 10. Prin strădaniile
sale, în anii 1945-1947, maramureşenii au primit un imens sprijin ma
terial din partea guvernului, salvînd populaţia, indiferent de naţionalitate•
de la pieire. Au fost trimise şi distribuite gratuit multe trenuri speciale
cu cereale, alimente, îmbrăcăminte, medicamente, utilaje agricole şi mari
sume de bani pentru refacerea unor obiective economice. Pentru tot ceea
ce a făcut, oamenii de acolo 1-au numit ,,patronul Maramureşului" i l.
Trebuie, de asemenea, menţionat că, atît cu prilejul vizitelor sale în
Transilvania, cît şi prin modul cum a organizat activitatea prefecturilor
şi a organelor de justiţie judeţene a adus o imensă contribuţie la calma
rea stării de spirit în Transilvania, la grăbirea cicatrizării rănilor răz10

,.Lupta Maramure�ului" din 9 iunie 1946.
11 Valeriu Achim şi Nandor Katz, Lucreţiu Pătrăşcanu şi Maram11,reşul., în

Lupta maselor populare maramureşene împotriva exploatării, pentru edificarea,
sub conducerea P.C.R., a societăţii socialiste, Baia Mare, 1972, pag. 205-216.
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boiului, astfel ca guvernul să poată demonstra la Paris autoritatea sa·.
n aţională, instaurarea regimului de democraţie aplicat tuturor cetăţe n i lor,.
i n diferent d e naţionalitate. Lucreţiu Pătrăşcanu a făcut d in M i nisterul de
Justiţie u n i n strument al luptei pentru victoria asupra reacţiunii şi r >os
chid eri i el in mers a drumului spre socialism.
Î n fine, al treilea moment al activităţii lui Lucreţiu Pătrăşcanu cl itl
acea perioadă învolburată, legat
direct cu reuniunea de la Paris l-a
constituit ş i participarea sa la campania electorală din j u deţul Arad U ! i de ,

la 1 D n o i embrie 1 9-!6, avea să fie ales deputat în parlament. Alegerea
acest u i j u deţ s-a făcut d i n m a i multe mot ive, î n tre care ataşam e n tu l

s ă u faţă ele problemele Transilva n i e i a s t a t pe primul pla n . Treb u i e să
mai adăL:găm şi faptul că bunicul său din spre mamă, Dimitrie Stoica, L·ra
el i n L i pova. Î n 1 8 -1 8 , acesta s-a refugiat la Iaşi, ca profesor, a alcătu i � şi
t i părit primul manual de l i mba lati n ă în limba română. Campania ele:: t o
r<llă desfăşurată î n primele două decade ale lun i i n o i embri e s-a cle-; fă

şurat in c;m d i ţ i i l c> cînd conferinţa d e la Paris nu se încheiase defi n ! � i v ,
d e ş i problemele pri n cipale româneşti începuseră a fi an ali zate î n prcz.c·i� ţ a
• clPlegaţici român e abia de la 13 august 1 946.

Desigur, î n acea campanie electorală, Lucreţiu Pătrăşcanu a că•_: �at
să prezinte i mportantele realizări ale guvernului dr. Petru Groza ş i in
deosebi cele politice şi soci ale din Transilvania zugrăvi n d această pol i t ică

j u dicioasă la o întrunire electorală din 2 n o iembrie. Vorb i n d în faţa m Lm 
c i torilor de la Atelierele C.F.R. Arad, el afirma răspicat c ă "Am rea lizat
reve n i rea defi n itivă a Ardealului d e Nord la Patria mumă". A po i , cbpă
ce

a evocat sprij inul pri m i t la Paris î n această problemă din partea
a Cehoslovaciei şl Iugoslaviei , cont i n ua astfel : "Noi am p �t �ut
dove d i la Paris că am acordat drepturi şi libertăţi pentru toţi cetă k n i i
acestei ţări, indiferent d e religie şi n aţionalitate. Am adus o lege electo
rală care putem afirma cu mîndrie că este una din cele mai democratic!?
el i n Europa, î n cadrul statului u n i tar român. Am luptat ca graniţelP de
vest ale ţări i noastre să n u fie schimbate, pentru că le considerăm dr<·;J:e
şi j uste aşa cum sînt. Am respins î ncercările d e ultimă oră ale guvern •.l l u !
maghiar d e a anexa Aradul Ungarie i . Am tră i t multe ceasuri greh-� l a
Pari s , î n să atu nci cînd fortele reactionare internationale au ven i t cu C. ' "-1zcle lcr, n o i am ven it cu re plica p �liticii noastre � aţionale, arătînd că ::;m
as igurat u n regim de drepturi şi libertăţi pen tru populaţia magh iară" 1 ! _

U.R.S.S.,

O altă teză ce revine mereu în luările sale de cuvînt este a cer· 3. a
legături i indestructibile d i ntre ideea naţion ală şi cea de democraţie. ,.În
ce

pri veşte i deea naţion ală - declara el tot la

2

noiembrie, la întîln i re a

c u i n tdf'ctual i i d i n Arad - cred că ea nu poate fi despărţită el e cl e r..o
craţiC'. No i vrem, ca fi i a i poporului româ n , promovarea pe toate p �a
n urile a n aţ i u n i i noastre" r :l.
Problema Transilva niei de nord şi a judeţului Arad revi n e ziln i c în
în tîlnirile

sale

electorale.

De

pildă,

la

3

noiembrie

1 946,

la

adunc:rea

12 "Pntriotul", cotidian de atitudine patriotică şi dPmocratică, Arad, anul Il,
nr. 656 din 4 noiembrie 1946.
1 3 Iclem, nr. 662 din I l noiPmbrie 1 946.
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po;:mlară de la Chişineu Criş, pe lîngă evocarea problemelor m e n ţ i o n ate
sus, adaugă că, la Paris, "Am dovedit Angliei şi Statelor Unite că
n o , , mcă în timp de război, am realizat în ţara noastră un regim dcmo
·t:>r;:; ; i c , am asigurat muncitorilor, ţăranilor şi intelectualilor dreptul la o
•:i a ţ ă l i beră, mai bună" '"· "Acordînd aceste drepturi - spunea el la
SeiJiş-Arad, la 1 0 noiembrie 1 94 6
cerem populaţiei maghiare recunoaş
terea statului unitar român, a simbolurilor noastre naţionale şi în cadra
re<. ei în acest stat unitar" t."i.
Făcînd o legătură indestructibilă dintre trecutul de luptă al comu
ni�tilor şi visul de viitor, Lucreţiu Pătrăşcanu afirma cu mîndrie : "Noi
m r luptat deceni i de-a rîndul pentru drepturile poporului român şi vă
2sigur că aceste drepturi nu le va în călca nimeni, pînă cînd noi sîntem
la .�:uvernul ţării. Noi, în toată activitatea noastră, acţionăm ca b u n i
patr:oţi,le gaţi d e popor" 16. Iar în altă împrejurare, la Curtici, la 1 ;)
n o � nmbrie, adăuga plin de optimism : "Avem o ţară bogată, cu u n popor
mt;;� c itor, cu muncitori harnici, cu intelectuali care au început să fră
mi:· ·, e ideile viitorului şi nu se mai uită la trecut. Cu toate aceste forţe
·vor.1 putea crea o Românie prosperă şi fericită, o Românie pentru care
t o c: ': tt viaţa noastră am luptat, o Românie pe care noi trebuie s-o în
făpcuim" 17•
Faptele menţionate şi multe altele, la realizarea cărora înflăcăratul
pG.triot, personalitate politică şi de înalt prestigiu, Lucreţiu Pătrăşcanu, a
2. cL ; . o imensă contribuţie, au constituit argumente româneşti puse pe masa
<:l e lucru a celor patru mari - U.R.S.S., Anglia, S.U.A. şi Franţa
4 decembrie 1 94 6 , au de
·care, î n şedinţele din zilele de 1 1 noiembrie
finit ivat textul tratatului cu România. Aşa a fost posibil ca să-i fie re
cunoscută ca justă apartenenţa Transilvaniei de Nord la România.
m e: ;

-

-

-

Ql:TLQUES PROBLEMES CONCERNANT LA ROUMANIE DISCUTES
CONFERENCE DE PAIX DE PARIS, REFLETES DANS LA PRESSE

A

LA

Resume

L'ouvrage met en valeur des informations choisies de la presse du temps.
·"Sur:out de celle locale, quant aux quelques problemes relati,·es a la situation de
la Roumanie avant et pendant la Conference de Paix de Paris, en 19-!6. On met en
evidence quelques aspects d'ordre territorial presentes et defendus par la dcle
ga tion roumaine, a partir surtout des fragments des discours et des ecrits dC'
Lucreţiu Pătrăşcanu quant a la legitimite historique de l'appat·tenance de touue
la Transylvanie a la Roumaine, aux mesures a caractere democratique prises par
le gouvernement roumain d'apres-guerre dans cette province, cn opposition avec
la politique du regime fasciste horthyste appliquee dans la TTransyl\·anie de Nord
pendant les quatre annees d'occupation injuste.

14 Idem, nr. 658 din 6 noiembrie 1946.
15 Idem, nr. 665 din 13 noiembrie 1946.
16 Ibidem.
1 7 Idem, nr. 669 din 17 noiembrie 1946.
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ISTORIA ŞTIINŢEI ŞI CULTURII

DIN ISTORIA GENETICII IN ROMÂNIA
de ION 1. BARA şi MARIUS ALEXIANU
Ce noroc ar avea omenirea dacă ar exista,
multe naţii care să-i fi adus faţă de numărul
de locuitori atft cît i-a adus naţia română fn
ultimii 120 de ani.
HENRI COANDA

Evident, studiile de istoria ştiinţei nu duc la descoperiri senzaţionale
şi nu schimbă cu nimic valoarea intrinsecă a ipotezelor, legităţilor sau
teoriilor stabilite în epoci anterioare. Valoarea lor decurge însă din' cu
totul alte considerente, numai prin astfel de cercetări putîndu-se stabili
cu maximum de obiectivitate rolul şi locul fiecărui popor în efortul pen
tru descoperirea şi diseminarea adevărului ştiinţific.
Genetica, domeniu modern şi dinamic al biologiei, de la care s�
aşteaptă un deosebit aport la procesul general al cunoaşterii, are o istorie
scurtă deşi plină de evenimente, uneori dramatice. De aceea, aprecierea
diverselor ipoteze sau activităţi ştiinţifice ca aparţinînd geneticii, poate
părea hazardată, cu atît mai mult cu cît la vremea cînd au fost efectuate,
genetica încă nu era constituită ca ştiinţă. Deşi poate părea tardivă, re
punerea în circulaţie a unor observaţii, experimente şi gînduri ale prede
cesorilor noştri, demonstrează _că (în ciuda vicisitudinilor istorice) şi la
noi au existat specialişti, gînditori de mare fineţe şi profunzime. Dar,
dată fiind aria restrînsă de difuzare a faptelor de observaţie şi experi
ment, a ipotezelor şi teoriilor elaborate, prin redactarea lucrărilor într-o
limbă de circu�aţie redusă, ne-a frustrat de înglobarea lor rapidă în cir
cuitul mondial de valori.
Primele observaţii, aprecieri şi concluzii de ordin biologic, cu semni
ficaţie genetică, consemnate într-un text, le datorăm vestitului savant
Dimitrie Cantemir (1 673-1 722). In cartea Descrierea Moldovei (Descriptio
Moldaviae), găsim consemnate şi comentate fapte interesante, relative la
prezenţa unor indivizi mai puţin obişnuiţi, aparţinînd la două specii
-- oaia şi porcul.
Oile din judeţul Saraca aveau o coastă suplimentară. Dacă erau duse
în alt ţinut, la mieii din a treia generaţie se constată o revenire la numă
rul normal de coaste. ("Illae omnes unam costam plus quam aliae habent,
eamque quoad vivunt nunquam amittunt, at si aliam traducantur pro
vinciam, tertio anno agnum gignunt non habentem nisi costas solitas").
Din păcate însă Cantemir nu face precizarea dacă oile care dădeau mieii
n ormali erau încrucişate cu berbeci normali sau aparţinînd tipului "Sa
roca". In consecinţă sîntem îndreptăţiţi să apreciem respectiva observaţie
în două moduri.
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a) Indivizii cu o coastă în plus reprezentau o mutaţie recesivă, c ::. re
se manifesta doar în cazul homozigoţiei. ln condiţiile încrucişării u:\ �: i
individ mutant cu unul normal, rezultau descendenţi heterozigoţi cu fe:w
tip normal.
b) Indivizii cu o coastă în plus reprezentau o modificaţie indusă de
condiţii specifice ele mediu şi transferul lor î n alte zone, cu con el: ţii
schimbate, implica revenirea la fenotipul normal.
Cel de al doilea fapt comentat de D. Cantemir îl constituie porci: cu
copita nedespicată. Iată cum redă autorul respectiva informaţie : "Sues i n
Orheiensi agro a d pagum Tohatin i nter Ikiel e t Reut fluvios, non biLda.
sed continua et fere equina ungula nascuntur". ."În ţinutul Orheiului . î n
satul Tohatin, între apele rîurilor Răut şi Ichil, porcii nu a u copita dPs
picată ci întreagă şi aproape la fel cu a cailor"). Întrucît şi în acest _·a ;�
autorul afirmă că scroafe din alte părţi aduse î n zonă fătau' purcei cu
copita întreagă, ("quod idem accidit porcellis, qui post tertium annum
scrophis ex aliorum agris huc allatis proviciuntur"), i nterpretările date
sînt similare celor relevate la oi.
Dimitrie Cantemir ne-a mai lăsat şi alte observaţii cu tentă gene
tică, observaţii pe care nu le-a comentat ci doar le-a enunţat. Din tr<"
acestea amintim : în păduri cresc oi sălbatice (oves sylvaticae) care dif�_•ră
foarte mult de oile din alte părţi. Astfel, primele aveau buza superioar:1
atît de puternic dezvoltată (Labium superius acl duas palmas in ten·am
protensum habent) încît erau obligate să pască mergînd de-a-ndărate::>a.
De asemenea, picioarele erau deosebit de scurte (pedes breves) şi gitui
foarte rigid (neque adeo ad dextram aut sinistra caput deflectere possu:1t).
Cu deosebită acurateţe D. Cantemir a surprins încă un fapt - caii
de la munte erau m ici (equos minores) şi deosebit de robuşti (fortissimcs),
cu copita aşa de tare că nu mai era necesară potcovirea lor. Spre decse
bire de aceştia, în zonă trăiau şi cai sălbatici (magni sylvestrium equorum
greges), cu copita mare şi rotundă.
Prin urmare, Cantemir , a fost un observator fidel şi a redat veridic
faptele, fenomenele a căror interpretare se poate face astăzi prin pri�ma
legilor şi concepţiilor biologiei moderne, care explică atît adaptarea or
ganismelor la mediu cît şi influenţa condiţiilor externe asupra direcţiei şi
ritmului evoluţiei vieţuitoarelor.
O lungă perioadă de timp, după tipărirea operei lui Dimitrie Ca n 
t:emir, n u a u mai apărut observaţii, comentarii sau idei d e genetică.
Abia după aproximativ două secole, în conicxtul general al învio
rării vieţii social-economice din Ţările Române, ştiinţa a înregistrat o
putern ică efervescenţă, poporul nostru vădind o adevărată vocaţie pen
tru cercetare şi interpretarea cE-lor mai diverse fenomene ale natur; i .
Eforturi ş i progrese deosebite s-au inregistrat ş i p e tărîmul organ i
zării <:: s oclaţiilor şi chiar instituţiilor cu preocupări ştiinţifice, filozofic'',
sociale' etc. Astfel, în 1 833 a luat fiinţă Societatea medicilor şi natura
liştilor el i n Moldova în cadrul căreia, după numai un an ( 1 834) s-a or
ganizat o secţie de agronomie. Printre scopurile activităţii acestei secţii
ider.ti ficăm şi cîteva cu tentă genetică, aşa cum erau cele ale îmbună-

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

D I N ISTORIA GE�ETICfl IN 'ilOMÂ:--H A

2 25

tăţirii raselor de o i , menţinerea soiuri lor de grîu prin împiedicarea al
tcrări i calit2;ţilor lor (Ghi ţă, 1 9 6 1 ) etc.
l n aceeaşi perioadă, şi-a împlinit menirea un alt ilustru fiu al pcpu
rului nostru -- Ion Ion escu de la Brad ( 1 8 1 8- 1 8 9 1 ) , cu o prodigiuasă
acEvitate în domeniul ştiinţelor agricole. Printre alte idei, de o ines t i
mabilă valoare, idei ele avangardă pentru acele vremuri, sînt şi cele re
feritoare la factorii care determină transformarea raselor de animale.
Astfel Ionescu de la Brad a intuit faptul că expresia fenotipică a oricărui
caracter este determinată de două categorii de factori externi (mediul)
şi interni (informaţia genetică). Numai astfel a putut da indicaţii de certă
valoarP şti i nţifică, cum ar fi cele în conformitate cu care, pentru ame
liorarea vitelor prezintă importanţă atît regimul alimentar cît şi (mai
ales) selecţia. Mai mult chiar, recomandă ca în cazul în care selecţi a
n u d ă rC'zultatele scontate s ă s e recurgă l a încrucişarea cu indivizi di,n
rase supC'rioare, eventual din import. Interesant este faptul că Ion Io
nescu de la Brad făcea aceste recomandări în perioada anilor 1 860-1 870,
timp in care lumea ştţ! nţifică încă nu luase cunoştinţă de lucrarea lui
Mendel Versuche iiber Pflanzen hybryden, publicată în 1865.
Contribuţii de valoare, î n special · teoretice, la dezvoltarea biologiei
româneşti, a adus şi V. Conta ( 1 845-1882), filozof cunoscut pentru ori
ginala teorie a ondulaţiunii universale. în biologie el a emis idei de va
loare pentru probleme relative la originea vieţii şi originea spPci i lor,
adaptarea vieţuitoarelor etc., făcînd şi aprecieri de ordin gPnetic, rela
tive la ereditate (Băra , 1983), pe care o considera "o simplă lPgătură
pasivă de continuitate între două vieţi individuale ce se succedează".
In 1 89 1 , noi fapte vin să se adauge la patrimoniul geneticii naţio
nale şi universale. Este anul în care Vucol Augustin îşi susţine teza de
licenţă "Un caz de hereditate teratologică observat la animalele domestice
(sindactilia la Suidee)", în Bucureşti .
P e lîngă valoarea intrinsecă a lucrării - d e semnalare a unor cazuri
teratologice la animale_ de la noi din ţară -- lucrarea lui Vucol Augus
tin are meritul de a fi prelucrat un mare volum de literatură de spe
cialitate, existentă la acea vreme. Menţionăm că în lucrarea sa au fost
citaţi : Guinard, Dorste, Dechambre, Brehm, Clauss, De. Lanesson etc.
Deşi opera lui Mendel fusese tipărită la vremea cînd Vucol .1\ugus t i n
şi-a definitivat lucrarea, asemeni biologilor d i n întreaga lume, nu a
luat cu noşti nţă ele ea şi nu a putut să-şi i nterpreteze datele prin pris
ma legilor mendeliene. De aceea, observaţiile şi ideile sale ni se par cu
atît mai uimitoare şi mai pline de semnificaţie. În esenţă , Vucol Au
gustin afirmă existenţa suidelor solipede (imparicopitate), adică suide
la care se manifestă fenomenul de sindactilie, fără să se oprească rloar
]a constatare ci mergind mai departe, la comentariu şi interpretare. De
monstrează existenţa eredităţii şi variabilităţii şi estP de părere că ches
tiunea eredităţi i a preocupat pe mulţi oameni de şti i nţă î n cursul seco
lelor. Întrucît însă legile acestor procese nu au fost deplin şi profund
cunoscute, savanţii s-au situat în tabere d iferite.
In ceea ce priveşte anomaliile ("anomaliile de formă, opririle în dez
voltarP, infirmităţilc, tulburările functionale, maladiile") Vucol August i n
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afirmă că sînt ereditare, sînt transmisibile în acelaşi grad ca şi carac
ten•le normale, calităţile naturale ale indivizilor tuturor speciilor. Mai
mult decît atît, autorul încearcă să dea u n pedigreu al caracterului , pe
baza unei mici statistici a descendenţilor dintr-o pereche afectată de
respectiva anomalie (statistică pe care o poseda profesorul său C. Va
silescu) din care reieşea că ponderea produşilor cu anomalii devine din
generaţie în generaţie mai mare, în detrimentul ponderii indivizilor
normali.
Deosebită semnificaţie genetică are o altă observaţie (apreciere) a
lui Vucol Augustin, în conformitate cu care ind ivizii aberanţi se nasc
atît din încrucişări între ei cît şi intre aceştia şi i ndivizi i normali. In
termenii genetlcii moderne, am putea considera că Vucol Augustin a
surprins fenomenul de dominanţă şi recesivitate, cît şi persistenţa ca
racterului în şirul de generaţii în pofida eliminării sistematice a indi
vizilor purtători ai acestui caracter. Ba, în ciuda presiunii exercitate de
selecţia artificială, conform afirmaţiilor lui Vucol Augustin, suidele s i n 
dactile tind să se înmulţească din ce î n ce m a i mult.
Prin această lucrare Vucol Augustin şi-a luat licenţa necesară ob
tinerii titlului de medic veterinar. Munca i-a fost continuată de dascălul
�ău, profesorul C. Vasilescu, rezultatele fiind publkate, in 1891, sub
ambele nume. Deşi publicată într-o limbă de circulaţie (franceza) ironi a
soartei a făcut ca n ici lucrarea celor doi compatrioţi s ă n u fie cunoscută
de selecţionerii şi amelioratorii vremii dar, mai ales de cei ce au redes
coperit opera lui Mendel. Prin urmare, supozi ţiile şi concluziile celor
doi autori, rezultatele observaţiilor lor şi raportul de segregare de 3 : 1
pe care 1-au stabilit, au rămas multă vreme neintegrate în patrimon iul
ştiinţei u niversale, revenindu-ne sarcina de a-i repune în drepturi şi
a le crea premizele necesare pentru popularizare.
O meritorie contribuţie la dezvoltarea geneticii, a biologiei în an-·
samblu şi chiar a întregii culturi româneşti a adus Constant\n Sandu
- Aldea ( 1 874 - 1 927). Agronom ca formaţie, Constantin Sandu-Aldea
s-a născut la 22.XI. 1874 în comuna Tichileşti, pe Dunăre, localitate si
tuată cu 18 km mai la sud de Brăila. Prin muncă şi dăruire exemplară,
Constantin Sandu-Aldea a devenit o personalitate complexă, un savant
care a impletit preocupările ştiinţifice fundamentale cu cele de literat,
creator de şcoală şi novator al relaţiilor sociale, punind bazele ştiinţi
fice ale artei plugăreşti. Dar, ceea ce ne i nteresează mai mult in rin
durile de faţă, C. Sandu-Aldea a reuşit să ridice pe culmi încă neintîl
n ite pînă la el, atit observaţiile şi ipotezele din domeniul geneticii , cît
şi experimentele, aplicarea legităţilor geneficii în practica agricolă. Ope
ra sa ştiinţifică şi Hterară cuprinde peste 200 de titluri : beletristică ,
popularizarea ştiinţei şi ştiinţă autentică.
Activitatea publicistică, in domeniul popularizării ştiinţei, începe în
j urul anului 1 900. I n ceea ce priveşte lucrările strict ştiinţifice, de înaltă
clasă, amintim : ..,Selecţiunea metodică a cerealelor şi bazele ştiinţifice
ale selecţiunii" ( 1 907), "Chestiuni de genetică" (1913), "Ameliorarea plan
telor agricole" (1913 şi 1 9 1 5) precum şi o serie de traduceri din germană
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sau engleză ("Ameliorarea grîului unguresc" - de E. Grabner, "Selecţiu
nea şi efectele ei asupra plantelor cultivate" - de Henry de Vilmorin,
"Despre legile eredităţii" - de C. Correns etc.).
Ameliorarea plantelor agricole, publicată în 1 915, reprezintă primul
tratat de genetică aplicată, cu o structură bine întocmită, cuprinzînd
un spectru larg de fapte cu implicaţii profunde pentru teoria şi prac
tica genetică. Conţinutul acestei lucrări a fost structurat pe următoarele
probleme : variabilitatea, prelucrarea statistică a variabilităţii, eredita
tea, selecţia, mutaţiile, teoriile . transformiste, grădina şi sămînţa etc. La
alcătuirea lucrării C. Sandu-Aldea a utilizat o bibliografie modernă (pen
tru vremea aceea) şi amplă. Dintre cei ale căror opere au fost consul
tate şi citate menţionăm : Bateson, Baur, Collins, Davenport, Delage,
Johansen, Lotsy, Mendel, Villmorin etc.
Prin cartea sa C. Sandu-Aldea a ţintit două scopuri clare pe care
le-a şi declarat şi anume : să orienteze cititorii în problemele de gene
tică pură - adică în tainele variabilităţii şi eredităţii - şi să prezinte
metodele propriuzise de ameliorare. Noţiunile specifice unui tratat de
genetică, le defineşte clar, fără confuzii şi dileme. Astfel, şi astăzi sînt
valabile expiicaţiile date de el pentru Individ, Organ multiplu, Caracter,
Varianţă, Variapilitate fluctuantă etc.
De pildă, cind vorbeşte despre ereditate, C. Sandu-Aldea afirmă :
"Prin hereditate se înţelege în vorbirea obişnuită transmiterea însuşiri
lor părinţilor asupra fiilor". Referindu-se la Genă, precizează că ...Ajun
gem astfei să tragem foarte curînd o precisă linie de deosebire între
însuşirile ce mendelează ca unităţi şi caracterele exterioare perceptibile
prin simţuri".
In concepţia modernă, deseori se apreciază (foarte sintetic) că o
o proteină = un caracter. Cu multe zeci de ani i n urmă C.
genă
Sandu-Aldea dă-dea o definiţie asemănătoare, definiţie în conformitate
C'U care "facultatea de a produce culoarea roşie sau proprietatea de a
preface culoarea galbenă în culoarea fildeşu1ui". . . se cunosc sub denu
mirea de "unităţi ereditare, gene sau factori".
In cealaltă lucrare a sa .,Ameliorarea plantelor agricole" C. Sandu
Aldea demon strează că indivizii sînt variabili şi că amplitudinea varia
bilităţii este determinată de n atura speciei şi de factorii de mediu în
care se află populaţia respectivă.
Totodată, autorul afirmă că variabilitatea, datorită bastardării ' mutaţie! etc. , poate fi continuă, bruscă, discontinuă etc.
Sub aspectul utilizării ei în practică, arată C. Sandu-Aldea, este deo
sebit de important modul în care se alege terenul şi se organizează gră
d ina şi cîmpul de 5elecţie, prezintă mare interes căile utilizate pentru
selecţie - selecţia in masă, pe grupe, pe familii, pe linii, selecţia i ndi··
vidualiţ etc. Este conştient că pentru a efectua o selecţie · ştiinţifi c{! st'
impune asigurarea uniformităţii condiţiilor de mediu.
In acest sens este de remarcat faptul că C. Sandu-Aldea a cunoscut
şi a comentat în mod critic experienţele efectuate de Johannsen, Lotsy,
=
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Quetelet, Galton, Hugo de Vries, Baur, Goldschm idt Allen, Dorfmeister,
Standfuss, Jenning, Klebs etc.
În acelaşi timp a fost un bun cunoscător al experienţelor lui Mendel,
pe care le-a înţeles şi le-a explicat, le-a popularizat, încă înainte de anul
1 90 5 . Duce mai departe supoziţiile lui Mendel relative la factorii eredi
tari , evidenţiind diverse complicaţii Cf' apar în manifestarea unor ca
ractere, complicaţii datorate relaţiilor dintre gene. Este partizan al teo
r i e i mutaţiilor spontane, rcdînd în scrierile sale experienţele care au
pus în evidenţă existenţa unor asemenea mutaţii la C helid onium lacinia
tum, Berberis vulgaris, Fragaria vesca, Sambucus racemosa, rasele de
oi A ncona, Merinos etc.
Ia poziţie faţă de opera lui Weisman considerînd că teoria sa este
izgonită din ştiinţă de "adevărurile scoase la iveală de Mendel şi ur
maşii lui".
Un mare merit a lui C. Sandu-Aldea pentru biologia românească
constă in aceea că a adoptat terminologia genetică la vocabularul
românesc.
Patrimoniul ştiinţei româneşti şi universale a fost îmbogăţit cu cîteva
icld originale şi anume :
- Variaţiile individuale asigură materialul iniţial pentru activi
t atea de selecţie şi ameliorare. Din ele se aleg şi se înmulţesc diferite
forme.
- Variaţiile somatice nu prezintă importanţă pentru un ameliorator
ele plante.
Hibridarea duce la obţinerea de forme noi, constante.
- Planta nu trebuie aleasă după înfăţişare ci după descendenţă.
- Mutaţiile oferă forme noi care, trebuiesc înmulţite atunci cînd
sînt utile, progresive.
- Pentru munca de ameliorare a plantelor, importanţă covîrşitoare
au combinaţiile ce se obţin prin bastardare şi mutaţie.
,
Ereditatea, unul din acele "fenomene mari pe care ştiinţa nu le
putea explica" l-a preocupat şi pe un alt mare biolog al n:ostru - D .
Voi nov (1867-1 951 ), cel căruia îi aparţine afirmaţia d e m a i sus.
Formarea şi activitatea sa au inceput la îngemănarea dintre seco
lPlc XIX şi XX, pe terenul deopotrivă de fertil şi frămîntat al disputelor
ştiin ţifice, al descoperirilor novatoare şi al recrudescenţei unor teorii şi
ipo teze fixiste, mecaniciste sau cţliar antiştiinţifice.
Poate că nu este lipsit de interes să reamintim că în 1 8 75 au fost
descoperiţi cromozomii �e E. Strasburger şi W. Fleming, apoi în 1 883
d iviziunea meiotică de Ed. van Benden şi specificitatea numărului ele
cromozoni pentru reprezentanţii unei anumite speci i de către K. Habl
î n 1 B84.

Interesul şi preocuparea biologilor au fost tot mai mult captate ele
dcscopt-riri, studiul cromozomilor devenind d i n ce in ce mai: in
tem. Astfel, în 1 889, Th. Boveri dovedeşte că cromozomii repi'ezinta
demente persistente, bine individualizate şi constituite in perechi, sta
tuîncl în fapt omologia acestora. Intre timp, în 1 892, îşi formulează să-şi
accsce
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expune teoria A. Weisman, teorie în conformitate cu care celulele ger
minale posedă o substanţă a cărei constituţie fizico-chimică îi conferă
proprietatea de a se transmite ca atare, din generaţie în generaţie, fără
a se modifica sub influenta mediului.
In această epocă d � profunde înnoiri, de revoluţie în domen iul
biologiei şi-a format şi fundamentat concepţia biologică D. Voin ov, colc>g
cu Antipa, :Leon şi Racoviţă .
Din ansam'5lul preocupărilor sale biologice merită menţionată pa
siunea pentru studiul celulei şi ţesuturilor, pasiune căreia i-a ridicat
aproape întreaga viaţă.
Se poate afirma că temelia edificiului concepţiei sale general biolo
gice, evoluţioniste şi materialiste, a fost zidită la Iaşi, de iluştrii das
căli pe care i-a avut, de discuţiile aprinse şi interesante pe care le perta
cu colegii săi, de articolele, dezbaterile şi polemicile ce apăreati în presa
vremii.
Deşi îşi începe activitatea ca zoolog, D. Voinov se va dedica cu pa
siune ardentă studiului celulei, descifrării enigmelot şi legităţiilor ei,
conştient fiind că numai studiul unităţ_i i structurale şi funcţionale a
întregii lumi vii va putea contribui la descifrarea mecanismelor Yieţii
însăşi.
Inspirat de teoria lui Weisman , în 1 89-l, într-un articol publicat în
ziarul "Adevărul" din Bucureşti , Voinov afirmă că ereditatea nu a putut
fi lesne explicată de ştiinţă şi tocmai de aceea a constituH un teren
propice pentru metafizică.
Studiul croJilozomilor 1-a captivat într-atît încît a rămas defi n i tiv
legat şi pasionat de cit:ogenetică.
Şi-a pus la punct metode de lucru moderne, de fixare, colorare şi
e:x�aminare a celulelor în diviziune. Ca o încununare a preocupărilor
şi rezultatelor sale notăm apariţia tratatului "Principii de microscopic"
tipărit în Bucureşti, carte care a reprezentat o primă sinteză, pe plan
european, a metoaelor şi tehn icilor de microscopie.
Intre principalele probleme ştiinţifice care 1-au preocupat şi pa
sionat în cercetările sale, menţionăm i n teres! pentru elucidarea aspec
telor legate de spermatogeneză şi ovogeneză la unele i n secte (Cybi s t er
roeselli, Gryllus camp estris, Gryllotal pa vulgaris etc.).
Cercetările sale, pe lîngă elementul de noutate pe care-1 aduc0au,
au stîrnit interesul lumii ştiinţifice a vremii şi prin aceea că veneau
în contradicţie cu un principiu unanim acceptat pe atunci - specifici
tatea numărului de cromozomi pentru reprezentanţii unei anumite
specii.
Contrazicerea principiului stabilit ele Karl Rabl în 188-l, verificat
apoi pe numeroase specii ele plante şi animale, D. Voinov a făcut-o pe
baza studiilor sale efectuate la coropişniţă, în ale cărei celule sexuale
nu a găsit un număr de 1 2 cromozomi cum stabilise citologul von Hath,
ci 14 sau chiar 1 6.
Prin urmare, D. Voinov a fost primul citogenetician care a de:-,cris
fenomenul aneuploidiei şi este regretabil faptul că în dictionarul de ge-
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netică al lui Rieger şi colab, acest lucru nu este menţionat, primele cer
cetări în domeniul aneuploidiei fiind atribuite lui Tăckholm (1 922)
deşi Voinov şi-a publicat observaţiile cu 10 ani înainte.
După această splendidă descoperire care avea să-i înscrie numele
în cartea de aur a geneticii universale, D. Voinov face o alta cu numai
patru ani mai tirziu ( 1 9 1 6) in conformitate cu care mitocondriile se pot
reproduce independent de diviziunea celulară. Afirmaţiile sale noncon
formiste la acea vreme, au şocat pur şi simplu şi au stîrnit o adevărată
furtună, fiind practic repudiate de toţi geneticienii timpului. Actual
mente, genetica modernă a confirmat şi detaliat asemenea fenomene explicaţia constind în faptul că ele conţin ADN care le conferă posibi
litatea autoreplicării.
Prin întreaga sa activitate Voinov a fost nu numai un savant de
renume ci şi un creator de şcoală, elevii săi dezvoltindu-i preocupările
de zoologie, citologie şi histologie.
Faptul că nu insistăm prea mult asupra operei sale de excepţională
însemnătate naţională şi mondială este impus de aceea că activitatea
sa ştiinţifică a atins cele mai _ înalte cote după 1 9 1 8 , depăşind perioada
de timp afectată lucrării de faţă.

-
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CONTRIBUTIONS

A

L'HISTOIRE DE LA GENETIQUE EN ROUMANIIE
Resume

Cet etude met en evidence l'existence de certaines idees, observations et ex
perimentations de genetique en Moldavie depuis le XVII-eme siecle. · Quelques
unes d'entre elle s'averent aujourd'hui priurites sur le plan mondial.
Les premieres observations et comentaires d'ordre genetique dans la biologie
sant dues au grand savant Dimitrie Cantemir ( 1673-1 722) . Dans son livre DeJ(
criptio Moldaviae, publie en 1 716, Cantemir d iscute la presence de quelques
mutantes chez les populations d'ovines et de porcs de dcpaorte.ments de Soroca
et Orhei (un cf>te en plus, la levre anterieure anormaleri1ent gmnde Ies pieds
courts et le cou rigide chez les ovines, le sabot syndactyle chez les porcs). Ega
l!'ment inteTes�antes s'averent Ies observations de l"auteur sur le comporte.ment
de la descendance de respectives mutantes dans le me.me habitat ainsi quP dans
de nouvelles conditions ecologiques.
Ulterieurement, en 1 833, a Iaşi on a constituc La Suciete cles medecins et
cles naturaliste s de Moldavie qui comprenait aussi une section d'agronomie et
parmi ses objectifs figuraient l'amC!ioration des races d'ovinl's et la maintien des
qualites des especes de bie.
Dans cette periode, se fait remarquer Ion Ionescu de la Brad ( 1 8 1 8-1891),
iliustre agronome de renom internationel. qui a formule des idees d'avanga�rde
sur les factc•urs qui induiscnt la transformation des races d'animaux. Selon lui,
I"expression de chaque caractere depend de deux categories de facteurs : externPs
(le milieu) et internes (hereditai·res) . .En vue d'ameliorer les bovines, il recomman
dait l'amelioration des conditions de milieu f't surtout le croisPmf'nt avPc les
races d'import.
Le philosophe Vasile Conta (1845-1882), l'auteur de la theorie de l'ondulation
univ.erselle, a eu des contributions de valeur sur le probleme de !'origine de la
vie, de !'origine des especes de l'adaptation des etres vivants etc. Conta considt"•
rait l'heredite une simple liaison de continuitc entre deux vies i ndividuclles
successives.
En 1 89 1 , le medecin veterina ire Vucol Augustin soutif'nt sa these dP licencc
,.Un cas d'hcredite teratologique observe chez les animaux domestiquPs (la syn.
d actylie chez les Suidees)" pour laquelle il utilise une b;bliographie imprPsio
nante. A cette occasion, il reanalyse le probleme des porcs au sabot syndactylc,
anomalie qu'il considere comme ctant transmisible hereditairement tout au·; si
comme les caracteres nor.males. Il apprecie que les individus aberrants proviennent
:oussi des croisements entre eu�c memes ainsi qu'avec Ies individus nc·r males. Outre
('E'la, dans le cas de certa inE's populations, en depit de la pression de Ia selection
artificielle, Ies suidees syndactyles tendent se multiplier de plus en plu". C'c�t
pourquoi, soutient l'auteur, si on assure la reproduction seulemPnt entre les
individus affectees, ou pourrait obtenir une race a part.
Une contribution importante au developpement de Ia gcnctique a apportl·
C. Sandu-Aldea (1874-1927) par des ouvrages de grande precision scienti fi qUP
conce·rnant la selection mţthodique des ccreales ; l'amelioration des plantC's agri
coles, les problemes de genetique etc., ainsi que par des traductions df's auteurs
etrangers. L'ouvrage sur l'amelioration des plantes agricoles, publie en 1 915, rP
presente le premier traite de genetique appliquee en Roumanie, ayant un plan
bien conc;u et un large spectre de faits analyses (variabilite individuelle, hi•n!ditc,
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!iiC lection, mutations etc.). Les notions de genetique sant clairement definies, sans
confusions ou dilemmes. Par exemple, en ce qui concerne l'heredit� l'auteur
affi1·me qu'elle represente un processus de transmission des traits de Ia generation
parentale vers Ia generation filiale. Selon lui, I'amplitude de �a variabilite est
determinee aussi par Ia nature de I'espece que par les conditions ecologiques dans
laquelles celle-ci se trouve. L'activite de C. Sandu-Aldea presente une importance
particuliere en ce qui conce"rne l'adaptation de la terminologie genetique a
I'esprit de la Iangue roumaine.
Su1· le terrain fertil des disputes scientifiques a commence l'activite de Dimi
trie Voinov (1867-1951), collegue a\·ec Antipa, Leon et Racoviţă. Il a ete un passi
one de Ia recherche de Ia cellule et des tissus, conscient que I'etude de l'unite
structurelle et fonctionnelle de tout le monde vivant va contribuer au dechiffrement
des mecanismes de Ia vie meme. L'etude des chromo-somes l'a mene aux decou
vertes prioritaires sur le plan mondial. Ainsi, par des recherches effectuees sur
G1·yllotalpa vulgaris, il a etabli l'existence du phenomene d'aneuploidie (1912),
quoique le dictionnaire de Rieger et al. attribue a un autre cette decouverte. C'est
toujours lui qui a etabli en 1916 le fait que les chondriosomes peuvent se repro
dui:c independamment de la division cellulaire.
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CONTRIBUTIE DE PREZENTARE ICONOGRAFICA A LUI
i ON IONESCU DE LA BRAD
de

IOI'\ MAZAREAl\'U, CORNEL HENEGAR �i MINODORA URSACHI

Deşi recunoscut ca o personalitate marcantă pe tărîmul ştiinţei
.a gricole, economiei agrare şi monografiei, Ion Ionescu de la Brad ( 1 8 1 81 8!} 2 ) , remarcabil patriot şi luptător pentru drepturile ţărănimii, a ră
rn a:-: totuşi, peste timpuri, imortalizat în puţine lucrări plastice, figura
lurr:i noasă a marelui agronom aparind în şi mai puţine imagini foto
graficC'. De-abia după ce clepsidra timpului a risipit peste două decenii
de Ja săvîr ş ire a lui din viaţă, s-a izbutit modelarea primului bust, aces
tu i c-; u rmîndu-i mai multe în anii socialismului.
Din dorinţa de a deschide o fereastră spre lumină şi a-l readuce pe
Ion I one s cu de la Brad printre noi, aşa cum a fost, vom incerca o primă
sinteză a iconografiei sale, uzînd de imaginile fotografice şi lucrărHe
plastice existente in patrimoniul naţional.
1. Imagini fotografice.
Figura lui Ion Ionescu de la Brad a rămas posterităţii in trei ipostaze
şi c,nume : prima, din tinereţe, probabil din perioada frămîntată a re
vo] Jţfei de la 1848 1 , a doua la virsta maturităţii depline şi a treia la
vîr�:ia senectuţii.
Prima ipostază (fig. 1 ; 1) ne înfăţişează un bărbat tînăr (în 1 848 avea
30 de ani), maturizat parcă înainte de vreme, privirea lui exprimînd o
hotărîre şi o dîrzenie, care nu pot însemna altceva decît reperele dis
tinci.ive ale unui optimism viguros, ce dezvăluie un sufleţ nobiL şi o
tărif' de caracter ieşită din comun. Şi cum putea să fie altfel un bărbat
care a acţionat cu at!_ţa dăruire şi abnegaţie in problema emancipării şi
improprietăririi ţăranilor. Dragostea de viaţă, setea neostoită de cunoaş
tere şi dorinţa de luptă ni le mărturisesc ochii săi vii şi iscoditori, care
foc�1izează intreaga imagine, armonizată şi echilibrată totodată de fruntea
inahă, încununată de un păr bogat. Această imagine are valoare de efi
giP şi reprezin tă un simbol al germenului răsărit în sufletul unui mare
bărbat al neamului, care va creşte, se va dezvolta şi va rodi atîtea fapte
der::ne de un adevărat erou.
Considerăm că publicaţia care a redat pentru prima dată această
imc;_;ine a fost revista bihmară .,Viaţa agricolă", care i-a dedicat numă1 Con f. A. Vasiliu, prin adnotările aduse la ediţia I Ion Ionescu de la
Brau, Ed. Agrosilvică, Bucureşti, 1 967, p. 46. Manuscris In păstrare la 1. Măzăreanu.
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rul 1 7- 1 8 elin 1-15 septembrie 1 928 2, cu prilejul dezvelirii bustului
înălţat la Şcoala de Agricultură Horia-Roman (azi Liceul Agro-industrial
"Ion Ionescu de la Brad"-Horia) şi a obeliscului de la mormîntul de
la Brad, comuna Negri, judeţul Bacău. Aici, la Brad, unde Ion Ionescu
a muncit şi a trăit ultima parte a vieţii ( 1 870-1 891), cu această ocazie
a fost un adevărat pelerinaj : "E strîns popor din toate satele din îm
prejurimi, cari i-au cunoscut dragostea lui neţărmurită pen tru săteni.
Imbrăcaţi în haine de sărbătoare, sătenii urcă dealul Stîncii..." a. Şi ,
atunci, li s-a distribuit acelaşi chip din tinereţe a lui Ion Ionescu de
la Brad, pe care ţăranii 1-au păstrat peste ani, ca pe un simbol preţios.
Chiar şi acum se mai pot găsi astfel de foi volante, una ddn ele fii nd
semnalată în anul 1 985 la pensionarul Ghiţă Murgoci din comuna Negri,
care a participat personal la acel moment sărbătoresc.
Incepind cu anul 1 928, această imagine fotografică a lui Ion Ionescu
apare tot mai frecvent în diferite publicaţii (cărţi, broşuri, referinţe în
dicţionare şi endclopedi! etc.). Academicianul Amilcar Vs.siliu, în mo
nografia lui I. Ionescu, îi redă şi portretul din tinereţe "· Pentru această
primă imagine, în literatură se întîlnesc diferite variante de încaclrme
a chipului lui Ion Ionescu : oval, oval-lung etc., toate proven ite de la
acelaşi original (Biblioteca Academiei R.S.R., F2 , Cutia 15).
Din păcate, în actele de circulaţie ale vremii, nu sînt redate nici un
fel de detalii fizionomice ale lui I. Ionescu, detalii care nu sînt consem
nate nici măcar într-un bilet al Agiei oraşului Iaşi 5, şi care ar fi trebuit,
în mod normal, să le conţină. Aceasta, fie că ele au fost completate cu
ocazia altor călătorii pe care le-a efectuat Ion Ionescu în străinătate,
fie a faptului că era o persoană cunoscută pentru funcţionarii acelor
timpuri.
Din tinereţe se mai cunoaşte o imagine fotografică, asemănătoare
cu cea precedentă, dar mai ştearsă şi mai neexpresivă (fig. 1, 2). Ori
ginalul se găseşte tot la Biblioteca Academiei R.S.R.
A doua ipostază (fig. 1 /3) ne dezvăluie un bărbat în plină matur i
tate, intreaga imagine iradiind forţă şi lumină ; o forţă conştientă de
valoarea ei, întrucît trăsăturile inspiră un echilibru interior desăvîrşit,
aproape copleşitor ; o lumină interiorizată, blindă, dar şi fierbin te în
acelaşi timp, ochii fiind la fel de vii şi de pătrunzători, arzători chiar,
ochi care caută să prefigureze viitorul. Cuta care apare între sprîncene
este cel mai clar indiciu al unei hotărîri neabătute, ce se poate naşte
numa,i sub o frunte largă, adăpostind primordiile unor prefaceri necon
tenite.
In subsolul acestei imagini, "Ion Ionescu de la Bradu" îşi caligra
fiază semnătura, gest de accepţiune totală şi de recunoaştere că imaginea
2 Viaţa Agricolă, revistă bilunară a Societăţii agronomilor din România, anul
XIX, i.-15 sept. 1928, nr. 17-18, Tiparul Oltenia, Bucureşti, coperta exterioară �i
cea interioară.
3 G. 1. Savin, O mare serbare plugărească, in op. cit., p. 532.
4 A. Vasiliu, op. cit., fig. 7, p. 46.
5 Arhivele Statului, filiala Iaşi, fondul Secretariatului de Stat al Moldov�ei,
dosar '1392, voi. I, f. 88.

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

PREZENTAREA ICONOGRAFÎCA A LUI ION IOî'JlE�SCU DE LA BRAD

235

fotografică reflectă cu fidelibte sufletul şi chipul celui care îşi aşează
sigiliul autografic. Această imagine a fost redată în foarte multe publi
caţii : numai în anul 1 9 68, cu ocazia aniversării a 150 de ani de la naş
terea sa, fiind multiplicată în volumul al doilea al operelor reeditate 6
şi în Probleme agricole 7,
A treia ipostază (fig. 1 4) este aceea a unui bărbat pe care timpul
nu a reuşit să-1 supună; dar a reuşit să-i împodobească fruntea cu flori
albe de cireş, împletindu-i cunună de glorie. Cuta dintre sprîncene este
mai adîncă, fruntea înaltă şi mai senină, privirea cu limpeziri de ape
adînci - la Ion Ionescu de la Brad senectutea a fost o virtute. Dom•
rictusul buzelor lasă impresia că acest mare bărbat este gata să ia viaţa
în piept de la început, îndemnîndu-ne parcă să nu uităm niciodată că
o operă de grandoare la care el, primul, s-a încumetat, trebuie con ti
n uată şi desăvîrşită cu orice preţ. Şi, pentru aceasta, nici un preţ nu
este prea mare. Acesta este testamentul pe care Ion Ionescu îl lasă pos
tPrităţii, alegîndu-şi în acest scop şi un legatar testamentar : ,.Spre adu
cere aminte am dat aceasta lui Ion Codrescu eu I. Ionescu de la Bradu".
Imaginea aceasta fotografică cu dedicaţie a apărut atît în mono
grafia s din 1 967, cît şi în volumul întîi din 1 968 !l . Precizăm 'că Ion
Codrescu ( 1 833-1 903) s-a născut la Bîrlad, a făcut studiile la Academia
Mihăileană din Iaşi şi apoi la Paris, fiind deputat liberal to.
O imagine asemănătoare, dar fără autograf, s-a publicat în anul
1 903, însoţind un articol Il din "Almanahul înveţătorilor şi înveţătoa
relor din România", pe care o considerăm a fi fost prima redare spre
marele public a chipului lui Ion Ionescu de la Brad.
Atît după a doua, cît şi după a treia ipostază în care a fost imorta
lizat Ion Ionescu s-au executat numeroase reproduceri de dimensiuni
mari (cu şi fără semnătură sau dedicaţie), pentru a fi încadrate în rame
şi a constitui tablouri în expoziţii, vitrine sau birouri.
La faptul că de la Ion Ionescu de la Brad au rămas puţine fotografii,
a contribuit cu siguranţă şi modestia care îl caracteriza, căci deşi a că�
lătorit sau a locuit temporar în multe oraşe mari ale Europei, preocu
pările sale nu i-au lăsat timp să se gîndească la a-şi imortaliza chipul.
La aceasta a condus poate şi situaţia lui civilă (a fost căsătorit numai
cîteva luni în anul 1 857), necunoscîndu-se pînă acum nici o imagine
fotografică împreună cu fratele său Nicolae, cu fiul acestuia Eugen sau
cu alte rude şi prieteni. Este hazardat însă să presupunem că Ion Io
nescu de la Braa a fost un solitar.
6 Ion Ionescu de la Brad, Opere agricole, voi. I I, Ed. Academiei R.S.R., 1968,
coperta interioară.
7 Probleme agricole, nr. 6, 1968, foaie suplimentară după cuprins.
8 A. Vasiliu, op. cit., coperta interioaTă.
9 Ion Ionescu de la Brad, op. cit., voi. 1, 1968, coperta interioară.
10 I. B. Bobescu, Cuvîntare pentru comemorarea lui I. Codrescu, în Anuarul
A teneului Român, IX, 1933, p. 24-28.
11 • • • Ion Ionescu de la Brad, in Almanahul învăţătorilor şi învăţătoare
lor din România, Focşani, 1903, p. 82-83.
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2. Imagini grafice sau pidurale.
Pînă in prezent nu s-au semnalat asemenea reprezentări ale lui Ion
Ionescu. Considerăm un fapt inediat descoperirea în anul 1 985, la Insti
tutul de Cercetare şi Producţie a Cartofului din Braşov a unui tablou
original, executat în tuş negru, care îl înfăţişează pe Ion Ionescu la
prima tinereţe (fig. 2). Apreciem că opera, semnalată acum, repre?irrtă
o valoare de patrimoniu deosebită, autorul - deşi necunoscut - do ve
dindu-se un talent remarcabil şi un fin observator, reuşind să pu n} în
valoare şi să dea expresie principalelor trăsături de caracter ale celui C'are
mai tîrziu va deveni un nume de rezonanţă şi care astăzi comltituic' u n
punct de referinţă.
Imaginea zugrăvită in tablou desfată privirea, cel plăsmuit cu mi
gală fiind asemeni lui David sculptat de Michelangelo. Aceeaşi cand<Jare
adolescentină şi aceeaşi forţă viguroasă şi echilibrată, aceleaşi later1ţe
care se cer exploatate şi aceeaşi dorinţă fremătătoare de acţiune, Ion
Ionescu de la Brad părînd a fi fratele geamăn a fui David. Deşi distanţa
de trei secole care îi desparte in timp dezminte această supoziţie, rJ.dă
cinile comune de latinitate şi asemănare izbitoare întăresc totuşi certi
tudinea unui grad apropiat de rudenie .
. In vederea intrării în circuitul naţional a acestei opere grafice se
va depune * cîte o fotocopie la principalele biblioteci elin ţară : B./-..R.,
B.C.S., A.S.A.S. şi Institutul Agronomic - Bucureşti, Biblioteca univer
sitară şi Institutul Agronomic - Iaşi.
3. Sculptură.
Desigur, munca fără preget a lui Ion Ionescu de la Brad, atît în
domeniul profesional, cît şi pe tărîm social, i-a adus stima şi recunoş
tinţa adîncă a posterităţii. Figura luminoasă a acestui precursor al ştiinţei
agricole rorn_âneşti era menită să rămînă mereu vie şi prezentă în �an
ştiinţa urmaşllor. Şi Ion Ionescu a devenit nemuritor, chipul lui dăLtuit
în piatră sau turnat în bronz îmortalizîndu-1 pentru eternitate.
Deşi nu s-a mai păstrat, considerăm că prima încercare de a-l per
petua în acest fel a fost aceea de pe lespedea de la mormîntul din o.;atul
Brad, necunoscîndu-se autorul şi anul execuţiei. Dar, în anul 1 923 se
menţiona că "De pe vechia lespede de piatră, apa ploilor luase o parte
din poşghiţa pe care era chipul lui Ion Ionescu de la Brad" 1 2 . Acl'dstă
piatră funerară a fost înlocuită de obeliscul ridicat şi inaugurat la Brad,
in anul 1 928.
Iniţiativa executării primului bust lui Ion Ionescu au avut-o u n
grup de agronomi, aşa cum relata în cuvîntul său D. Nazarie, fos: di
rector al Şcolii de Agricultură Horia-Roman : ,.De aceea gîndul nos
tru, al profesorilor şi elevilor acestei şcoli, cu recunoştinţă se îndre.:�ptă
către acei camarazi, care - ncum 1 7 ani - au avut gîndul de a destina
bustul lui Ion Ionescu de la Brad aici, pe plaiurile pe care s-a n ăscut
acum 1 1 0 ani şi pe care a trăit şi a muncit" n.
Bustul a fost executat de Constantin Bălăceanu în anul 1 9 1 3 (deci
la doi ani după iniţierea acţiunii), aşa cum o atestă inscripţia de pe urnă*) De I .

Măzăreanu, posesorul actu.c'!l al tabloului.
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rul drept al sculpturii : "Const. Bălăcescu, fecit 1 9 1 3". Artistul s-a for
mat în Italia şi împreună cu · George Vasilescu a lucrat la monumentul
ele la Tulcea, reprezentîndu-1 pe Mircea cel Bătrîn, la cel al lui1 Tudor
Vladimirescu de la Tg. Jiu şi la monumentul lui Filip Martin din Bucu
reşt i (colţul Gării de Nord cu Calea Griviţei) '"·
Lucrarea (fig. 3 11) ni-l prezintă pe Ion Ionescu în apogeul maturi
tăti i , artistul clovedindu-se deosebit de subtil şi reuşind cu strălucire să
îmbine într-un tot armonios şi sublim trăsăturile morale şi votive care
1-a:_J definit în viaţă pe cel comemorat : nobleţe de creator inspirat, căl
dură sufletească, modestia şi simplitatea lui firească, aerul interiorizat
şi adinc meditativ, voinţa şi tenacitatea care i se desluşesc atît de bine
în priviri. Costumul, studiat atent după documente de epocă, este ve
r i d i c, dînd o notă de austeritate întregii compoziţii. Prin acest bust ., ...
chipul lui Ion Ionescu de la Brad priveşte semeţ" 1 5 în ,.. .. mijlocul plaiu
l'ilor peste care ochii lui de vultur au privit şi unde voinţa lui dîrză a
înfăptuit cea dintîi şcoală de agricultură" 1 6 (şcoala particulară de agri
cultură de la Brad, prima din fostul judeţ Roman - n .ns.). Compoziţia
relevă. " . . . un cap de legionar roman, cu trăsături energice şi hotărîte,
cu privirea dreaptă şi dîrză, trădează o tenacitate prin care omul come
morat s-a ilustrat în toate faptele unei vieţi de muncă grea şi de sacri
Jiciul continuu" 17.
Dar anii prlmului război mondial şi dezinteresul oficialităţilor au
făcu.!_ ca această operă de artă să fie dată pradă uitării şi abandonului,
înve!_ită într-o muşarna,_ pînă în anul 1 928. Pentru readucerea ei în ac
tualitate şi punerea ei în valoare a pledat şi A. Vasiliu 1 il, care scria în
acest sens : "Seriile de elevi de la şcoala unde e ridicat bustul... vin şi
pleac� - terminînd studiile nedumeriţi de ceea ce o fi ascunzind muşa
maua, cu funcţie de giulgiu". Iar Ilie Isvoranu, fost profesor la această
şcoală a notat : "Aşa l-am văzut eu în 1 926 (1 april�e - n. ns.), aşa a
stat ş i în 1 9 2 7 şi tot aşa, adică acoperit, a rămas pînă în luna iulie
1 928" 19•
Pe placa de marmoră sînt săpate cuvintele rostite de Ion Ionescu
de la Brad, în calitate de deputat al Colegiului al IV-lea de Roman, la
1 878 : "Şi noi cîţi am mai rămas ne vom duce, cum se zice închinîn
du-ne cu cîntecul, ca codrii cu freamătul ; iară D-v cei tineri care mai
rămîneţi; şi care sînteţi datori să coriiTnuaţi lupta pe calea progresului
şi a civilizaţiunii pentru dezvoltarea şi mărirea poporului român, bine12 G. 1. Savin, op. cit., p. 532.
13 D. Nazarie, Cuvîntarea D-lui Director al Şcolii Medii de Agricultură ele la
Roman, î n Viaţa agricolă, nr. 17-18, 1928, p . 524.
14 G. Oprescu, Sculptura românească, Ediţia a LI-a revăzută, Ed. Meridiane,
Bucureşti, 1965, p . 75.
1 5 G. 1 . Savin, op. cit., p . 521.
16 Ibidem, p . 525.
17 H. Soroceanu, Inaugurm·ea bustului lui Ion Ionescu de la Brad. Dimineaţa,
11 iulie 1928.
18 A. Vasiliu, Ion Ionescu ele la Brad aşteaptă. "Universul", nr. 11)4, 1 mai 1923.
19 Ilie Isvoranu, Dezvelirea monumentului lui Ion Ionescu de la Braei. Ma
nuscris la S.C.A. Secuieni.
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voiţi a mă asculta şi a lua în primire ideile de dreptate şi de frăţietate
ale generaţiunii ce se duce, ca să ştiţi ceea ce s-a făcut şi ceea ce a mai
rămas a se face." Pe soclul bustului, sub placa de marmură, se află un
basorelief reprezentînd una din şedinţele furtunoase ale Comisiei pro
prietăţii, din august 1 848. Scena a fost creată şi turnată în bronz de
Spi (ridon) Georgescu în anul 1 924, ceea ce conduce la concluzia că în
acelaşi an sau în anul următor s-a terminat construcţia ansamblului.
Dar, au trebuit să treacă trei ani pînă la traducerea în fapt a ideii ini
ţiale - înălţarea spre lumină a primului bust al lui Ion Ionescu de la
Brad.
De la acest moment sărbătoresc au trecut patru decenii, pentru ca,
in anii socialismului, oamenii de artă, profesionişti sau amatori, să se
aplece din nou asupra figurii celebrului agronom, dedicindu-i noi opere
scupturale. Astfel, in anul 1 968
la aniversarea a 1 50 de ani de la
naşterea sa - chipul lui Ion Ionescu de la Brad a fost dăltuit in tra
vertin, de către sculptorul Petre Pînea (din Bacău), fost elev la Cluj la
clasa prof. Ladea. Monumentul a fost înălţat în parcul municipiului
Roman (oraşul în care a văzut lumina zHei I. Ionescu) şi s-a dezvelit
la 17 1ulie 1 968. În această operă sculpturală, Ion Ionescu este reprezen
tat "cu _cartea într-o mînă", aşa cum 1-a caracterizat B.P. Haşdeu :
"Cărunţit cu plugul într-o mînă şi cu cartea în cealaltă" 20. Deşi crea
torul a apelat la simplificarea formelor, el a reuşit să dea întregii opere
valoare de simbol şi să-i asigure un caracter monumental (fig. 3/2).
In acelaşi an, 1968, avea să fie dezvelit şi la Institutul Agronomic
"Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi un bust al primului profesor de curs
superior agricol, ce şi-a împrumutat numele acestui aşezămînt de ştiinţă
agricolă românească. Figura statuară desluşeşte plenitudinea gîndirii
creatoare, vitalizată de o tensiune interioară şi spiritualizată de o adîncă
meditaţie şi reculegere, privirile scrutătoare pornind să străbată zări n f'
bănuite de cunoaştere şi de adevăr (fig. 3 3). Prima fotografie a acestu i
bust a fost redată în anul 1971 � 1 .
In cadrul expoziţiei deschise la Academia R.S.R. (24 iunie 1 968) a
fost prezentat un bust a lui Ion Ionescu de la Brad, care ulterior a f<>st
instalat la fosta Casa Agronomului din Bucureşti. Bustul (fig. 3 /4) dP
gajă un dinamism ponderat, ce asociază şi combină în mod armonios
formele cu trăsăturile interioare, sugerînd a puternică forţă emoţională .
Tot în anul 1 968, membrul corespondent al Academiei R.S.R. prof.
dr. doc. V. Gheţie, de la Facultatea de Medicină Veterinară din Bucu
reşti, a creat un bust :!2 a lui Ion Ionescu, multiplicat în opt exemplare,
prin grija Academiei R.S.R. Aceste opere, executate fie în ciment special,
fie în gips, s-au dat la diferite instituţii, bustul aflîndu-se expus acum la :
-

20 B. P. Haşdeu, Agricultura şi manufactura, in Economişti români, Traian, I,
1869, nr. 79.
21 * * * In memoriam Ion Ionescu de la Brad 1818·-1891, Ed. Academi t'i
R.S.R., Bucure�ti, 1971.
22 Aurel Har�ian, Ion Ionescu de la Brad - Urmaşii îi cinstesc memoria. I n
Ion Io nescu de l a Brad. Aniversarea a 150 d e ani de la naştere, Bacău, 1968, p . 418
-şi 419.
·

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

P REZE�TAREA ICOKOGRAFICĂ A LUI

!aN

IONESCU DE LA, BRAD

239

- Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice, Bucureşti, în holul aulei ;
- Institutul Agronomic "Ion Ionescu de la Brad", Iaşi ;
- Liceul Agr'oindustrial "Ion Ionescu de la Brad", Horia-Roman ;
- Staţiunea de Cercetări Agricole Secuieni, judeţul Neamţ ; u n
exemplar pe soclu î n faţa pavilionului sectorului d e cercetare şi 'U n
exemplar î n camera memorială "Ion Ionescu d e l a Brad" d i n aceeaşi
clădire. Bustul de la S.C.A. Secuieni a fost dezvelit in 1 973 (martie 24),
cu ocazia aniversării unui deceniu de la înfiinţarea unităţii 23•
Opera îl prezintă, pentru prima dată, pe Ion Ionescu la vîrsta senec
tuţii, alegerea fiind bine gîndită, creatorul reuşind să comprime într-o
figură un întreg univers dispus să-şi dezvăluie singur tainele, dialogul
cu vizitatorul legîndu-se instantaneu. Şi cîte nu are de împărtăşit Ion
Ionescu de la Brad ajuns spre sfîrşitul carierei lui de excepţie ! ln
aceasta constă valoarea deosebită a operei, pe care o considerăm cea mai
reuşită (fig. -l 1 ).
Ca o recunoaştere a concepţiilor sale înaintate şi a activităţii sale
meritori i , î n anul 1 973 cu ocazia aniversării a 125 de ani de la Revoluţia
din 1848, un nou bust al lui I. Ionescu avea să fie dezvelit la 1 7 mai,
în prezenţa Secretarului general al P.C.R. - tovarăşul Nicolae Ceauşescu
-, pe Cimpia Libertăţii de la Blaj, alături de alţi 23 de revoluţionari
român i sau reprezentanţi ai culturii din Transilvania. Bustul este creaţia
sculptorului Octav Iliescu 2", care prin trăsături de un puternic dinamism
interiorizat imprimă o expresie complexă a figurii, conferindu-i o fizio
n om i e gravă, revoluţionară (fig. 4/2).
Cu aceeaşi ocazie, din iniţiativa Comitetului Judeţean Timiş al P.C.R.,
care a organizat la Muzeul Banatului, în sala Cavalerilor, o expoziţie de
pictură şi sculptură cu chipurile revoluţionarilor paşoptişti, a fost expus
u n bust al lui Ion Ionescu de la Brad dăltt1it în piatră artificială (fig.
4 '3) "' . Ulterior expoziţia a fost înălţată pe soclu la Staţiunea de Cercetări
Agricole Lovrin, judeţul Timiş, din iniţiativa unui grup de cercetători
(Vlaicu Emil, Arfire Ana şi Arfire N.). Creaţia sculptoriţei Ina Popescu
� e detaşează prin acurateţea formelor şi preciziunea liniilor şi planurilor,
compoziţia închegîndu-se pe ideea generatoare, tratată cu graţie şi can
doare. Figura lui Ion Ionescu iradiază forţă şi lumină, la aceasta contri
buind şi alegerea fericită a materialului sculptura!.
L3. aniversarea a 165 de ani de la naşterea eminentului agronom Ion Ionescu de la Brad - a fost vernisat (la 8 decembrie 1 983) punctul
muze:stic din satul Brad, prezentîndu-se aici un ultim bust, executat în
bronz, al lui I . Ionescu (fig. 4 '4). Opera este creaţia artistului plastic V.
Lucaci, de la Institutul de Arte Plastice din Bucureşti şi se remarcă
printr-o notă originală de prezentarE' a caracterului complex al persona
jului, dominantă fiind tenacitatea şi hotărîrea de neînfrint, care imprimă
figurii un caracter pur bărbătesc. Bustul merită a fi înălţat pe un soclu
23 M. Răşcănescu, Acţiuni consacrate împlinirii unui deceniu de activitate. In
Cercetări şi rezultate in sprijinul producţiei agricole, Secuieni, 1973, p. 383 şi 384.
24 Florian Tucă, Mircea Cociu, Monumente ale anilor de luptă şi jertfe, Ed.
Mil itară, Bucureşti,
*) Fotografia,

1983, p. 59.
ca şi unele detalii, ne-au fost puse Ia dispoziţie de ing. Segăr
<:eanu O. de la S.C.A. Lovrin .
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la poalele Stîncii (locul unde a locuit şi a creat Ion Ionescu), lîngă pun ::tul
muzeistic, pentru ca ambianţa exteriorului să-i confere măreţie, i :t te
grîndu-1 în peisajul rural. Numai în felul acesta opera se va oferi pr:vi
rilor din toate unghiurile şi se va putea asocia personalităţii din trec�<t o
imagine concretă, impunătoare, solemnă.
*

*

*

Iată, cleei, că modesta noastră sinteză a permis semnalarea, pen':ru
iconografia lui Ion Ionescu de la Brad, a patru imagini fotografice, a 1.c:1ui
desPn în tuş negru şi a opt busturi.
Fie ca împlinirea a 100 ele ani de la trecerea în nefiinţă a lui Ion
Ionescu, ce se va comemora în anul 1991, să constituie un prilej can' să
determine crearea cel puţin a unei lucrări artistice, pentru a veni î n �n
tîmpinarea evenimentului şi să le întregească pe cele deja existente.
LA PREMIERE

CONTRIBUTION DE PRESENTATION DE L'ICONOGRAPHIE
DE ION IONESCU DE LA BRAD
Resume

C'est la premiere fois qu'on ă presente des photos (fig. 1), qui immortalis�
Ion Ionescu de la Brad (1818-1891), fondateur de l'agriculture roumaine. En memc
temps on presente comme inedit un tableau encre de Chine noire (fig. •2). Les huit
bustes dedies â Ion Ionescu de la Brad ont ete inaugure a partir de 1 928 (lig. :1/ l )
l e dernier se trouvant dans I a maison-musee du village Brad, depart"ment d l•
Bacău (fig. 4/4).
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Fotografii ale lui Ion Ionescu de la Brad ·: 1-2. Ia tinereţe ; 3. la maturi
tate ; 4. la senectute.
Photos de Ion Ionescu de la Brad : 1-2 de la jeunnesse ; 3. â la maturite ;
4. â la vieillesse.
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Fig. 2. Tablou executat
Fig. 2. Tableau execute

în tuş negru.
en enere de Chine noire.
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Fig. 3. Busturi dedicate lui Ion Ionescu de la Brad care se găsesc la : 1. L1ceul
Agroindustrial Horia-Roman ; 2. in parcul din Roman ; 3 . Institutul Ag1·o
nomic Iaşi ; 4. Casa agronomului Bucuresti.
Fig. 3. Bustes dedies â Ion Ionescu de la Brad qui se trouvent : 1. au Lycee agricole
nomique de Iassy ; 4. a la Maison d' agronorne de Bucarest.
de Horia-Roman ; 2. dans le jardin public de Roman ; 3. â l'Institut Agro-
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Fig. 4. Opere de sculptură care il prezintă pe Ion Ionescu de la Brad : 1. Staţiune�
de Cercetări Agricole Secuieni, judeţul Neamţ ; 2. Cîmpia Libertăţii de : �
Blaj ; 3. Staţiunea de Cercetări Agricole Lovrin, judeţul Timiş ; 4. Puncr_
muzeistic din satul Brad, comuna Negri, j udeţul Bacău.
Fi.r:: . 4. Ouvrages de sculpture qui presentent Ion I onescu de Ia &-ad : 1 . a :1
Sbtion des Recherches Scientifiques de Secuieni, departement de Nean::
2. sur le Champ de la Libertc de Blaj ; 3. a la Station des Recherches A�:::- 
nomiquPs de Lovrin, d epartemen t de Timiş ; 4. d an s la maison-musee :.
Brad, commune Negri, departement de Bacău.
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CERCETARI INTERDISCIPLINARE IN ARHEOLOGIE

UNELE CARACTERISTICI ALE DEPOZITELOR TERIGENE DIN
STATIUNEA
ARHEOLOGICA PODURI-DEALUL GHINDARU,
.
JUD. BACĂU
de GHEORGHE LUPAŞCU, ION DONISA, D"\N MOXAH

Staţiunea arheologică Poduri-Dealul Ghi ndaru ' este situată din punct
de vedere geografic în Delliesiunea subcarpatică Tazlău, pe valea Tazlău
lui Sărat, la circa 3 km distanţă de oraşul Moineşti. Ea este amplasată pe
podul terasei de 30 m , în dreptul satulu i Rusăeşti, corn. Poduri, fiind în
conjurată şi delimitată, în acelaşi timp, de fruntea terasei la N şi NE ş i de
vilceaua pîrîului Bisericii la sud. Această vîlcea s-a adîncit cu circa 20 m
la contactul dintre podul tera,sei de 30 m şi versantul deluvial sudic al
Dealului Făgădău (500 m alt.).
La ieşirea din zona montană, în aval de localitatea Moineşti, valea
Taziăului Sărat se lărgeşte mult, situaţie datorată în mare parte schim
bării faciesului petrografic. In dreptul localităţii Poduri valea Tazlăului
Sărat are lăţimea de 2,5-3 km şi se caracterizează prin dezvoltarea
maximă a luncii şi a terasei de 30 m, atît în stînga cît şi pe dreapta riului_
Lunea Tazlăului Sărat are lăţimea de 1 ,5-2 km, fiind formată din albia
minoră despletită şi relativ meandrată a rîului şi din treapta de luncă de
3-4 m, foarte rar inundabilă în prezent.
Treapta de 3-4 m este constituită la partea superioară, pe o grosime
de 0,5--- 1 m, din depozite nisipoase şi nisipo-lutoase, care repauzează pe
depozitele grosiere din pietrişuri, cu grosimi de 5-6 m. La nivelul acestei
trepte sint prezente aluviuni recente şi soluri aluviale care sînt introduse'
în prezent în circuitul agricol. Unele observaţii ne determină să presu
punem folosirea unor porţiuni din terasa de luncă în eneolitic �. Zona de
luncă este dominată de fruntea terasei de 30 m .
Terasa de 30 m altitudine relativă este, dealtfel, cea mai înaltă din
acest sector de vale şi are dezvoltarea maximă pe dreapta rîului, între
1 Dan Monah et al., Raport preliminar asupra cercetărilor arheologice din co
muna Poduri, jud. Bacău, în Materiale, XIV, 1980, p. 86 şi urm. ; idem, Săpăturile
arheologice din tell-ul cucutenian Dealul Ghtndaru, com. poduri, jud. Bacău, in
CA, V. 1982, p. 9 şi urm., ; idem, Cercetările m·heologice de la Poduri-Dealul Ghin
claru, in CA, VI, 1 983, p. 3 şi urm.

2 ln dreptul porţiunii de terasă numită "Silişte-Prohozeşti" unde se află o
altă staţiune din faza Cucuteni B (cf. D. Monah et al., op. cit., in Materiale, XIV,
1980, p. 99 ; D. Popovici şi G. Trohani, Şantierul arheologic Podu1·i-Prohozeşti�
"Silişte", jud. Bacău, în CA, VH, 1984, p. 65 şi urm.) au fost descoperite, pe terasa
de luncă, urmele unei construcţii cucuteniene. Prqbabil această treaptă era uneori
utilizată pentru construcţii şi poate pentru agricultură.
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Moineşti şi Poduri, pe o lungime de circa 3 km şi o lăţime medie de
3-400 m. Podul terasei, in zona menţionată, este quasiorizontal cu ex
cepţia tell-ului de pe Dealul Ghindaru. Grosimea depozitelor de terasă
(fig. 1) este de aproximativ 1 0 m, din care 4,5-5 m la partea inferioară
sînt constituite din pietrişuri. Depozitul de deasupra are textura luto-ni
sipoasă (în jur de 20'Jf0 argilă) pe o grosime de 4,5-5 m. Pe podul terasei
s-a format învelişul solulu i reprezentat prin timpul cenuşiu argiloiluvial
cu următoarea morfologie : Amc-Amc/B-Bt-Cca-C. Solul are o grosime
de 2, 1 0 m şi prezintă diferenţieri texturale pe profil. Fruntea terasei este
abruptă, depăşind uneori 45° şi este afectată de procese geomorfologice
�
actuale reprezentate prin ravenări şi surpări.
Pe podul terasei de 30 m, spre satul Rusăeşti, este prezentă o înăl
ţare a reliefului cu o pantă lină spre fruntea NE a terasei, detaşată înspre
SE şi de vîlceaua pîrîului Bisericii. Această ridicătură (movilă), de formă
aproximativ triunghiulară cu laturile rotunjite (fig. 2), este rezultatul acu
mulării în timp îndelungat a depozitelor de �igine antropică şi este in
terpretată din punct de vedere arheologic ca fiind un tell, caracerizat prin
tr-o dezvoltare atît în suprafaţă (ocupînd 1,2 ha) cît şi în înălţime (circa
4,4 m) 3.
Depozitele antropice groase de 4,40 m repauzează pe vechiul pod al
terasei, respectiv pe depozitele Iuta-nisipoase. Imediat sub depunerea
antropică, pe o grosime de 90 cm, este prezent un orizont distinct consti
tuit dintr-un sol relict. In cadrul profilului de sol se disting orizonturile
AlB, Bl A, B(A), Bv şi Cea. Solul este decarbonatat pînă la adîncimea
de 60 cm, iar în orizontul Cea nu se constată o acumulare a carbonaţilor.
faţă de depozitul luto-nisipos de terasă (8,50fo). Cantitatea de materie or
ganică este în jur de 2'0/0 în orizontul A, coborînd brusc, pe profil, pînă la
0,5-0,7%. In orizontul B procentul de argilă (22-23%) este mai mare cu
2-3°/0 faţă de depozitul de terasă (20%), fapt care atestă un început de
diferenţiere texturală a solului înainte de a fi folosit ca aşezare umană.
Considerăm că acest sol , relict se încadrează la tranziţia dintre un brun
mezobazic spre brun luvic, format în Atlantic r.. Pentru a atinge acest
stadiu de evoluţie pedogenetică, considerăm că este util să menţionăm
faptul că podul terasei, în zona aşezării, nu mai era influenţat de regi
mul hidrologic al Tazlăului Sărat, respectiv era ieşit de sub influenţa
inundaţiilor cu cel puţin cîteva milenii în urmă. Proprietăţile edafice alE
acestui sol erau favorabile luării în cultură, caracterizîndu-se printr-o
productivitate naturală bună pentru cereale.
3 Deoarece descoperi·rea in Moldova a unei staţiuni de tip tell este oarecurr.
ieşită din comun şi poate suscita discuţii recomandăm consultarea următoarelo:
lucrăd : S. Marinescu-Bîlcu, Cultura Precucuteni pe teritoriul României, Bucu
re�ti, 1 974, p. 19 (pentru Vlădeni, jud. Iaşi) ; pentru Poduri - Dealul Ghindaru eL
supra 1 ; D. Monah, Şt. Cucoş, Aşezările culturii Cucuteni din România, Iaşi, 1985.
p . 43 şi 131, nr. 794 ; A. G. Sherratt, The Eneolithic Period in Bulgaria, Ed. A. G.
Poulter, Part I, Nottingham, 1983, p. 188-198.
4 Datele radiocarbon obţinute pentru nivelul arheologic Precucuteni Il-tirzit:
(5820±50 B.P.) care suprapune solul relict cit şi cele pentru nivelul Precucuten.
I I I-clasic (5880± 150 şi 5780± 50 B.P.) confirmă această interpretare.
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In cadrul depozitelor antropice sînt prezente stratificări texturale
date, în principal, de nivelurile de locuire. Aceste niveluri sînt constituite
din vestigi ile locuinţelor arse, resturi de cărbuni, oase şi fragmente ce
ramice. Vestig"iile locuinţelor însumate au, în zona profilului pedologic,
în jur de 80 cm grosime. Din punct de vedere textura! nivelurile de locu
i nţe sînt constituite din fragmente de lutuiri arse cu matrice nisipoasă.
Cantitatea de carbonaţi este în general mică (2%) sau sînt spălaţi pe o
adîncime de circa 20 cm (locuinţa Precucuteni II tîrziu). Aceasta de
monstrează că după întreruperea locuirii, în urma incendierii satului,
ruinele au rămas la zi o perioadă mai îndelungată (cîteva decenii), timp
în care carbonaţii au fost spălaţi 5. Aceştia s-au acumulat în concentraţii
mai mari la adîncimi de 30_.:._40 cm.
Celelalte depozite antropice groase de 3 , 6 m sînt constituite din de
pozite nisipo-lutoase, luto-nisipoase şi chiar nisipoase în care sînt disemi
nate resturi ele cărbuni, oase şi fragmente ceramice ca rezultat al activi
tăţii umane. Din punct de vedere textura} se remarcă diferenţieri clare
faţă de depozitele de terasă, în principal, la fracţiunile nisipuri grosiere,
praf 1 şi argilă.
Fracţiunile de nisip grosier au valori între 5-1 O%, cea de praf 1
(0,02-0,01 mm) între 20-30%, iar cea de argilă între 4-20%. Deci
fracţiunile nisipoase grosiere şi praf 1 sînt în general în procent mai
mare decît în depozitele de terasă, iar fracţiunea argiloasă este mai mică.
Nisipul fin (0,2-0,02 mm) are în general aceleaşi valori în depozitele
antropice ca şi în cele de terasă. Această diferenţiere texturală între de
pozitele in situ din terasă şi cele alohtone din tell, argumentează faptul
că ultimele au fost prelucrate antropogen (procentul mai mic de argilă),
iar provenienţa lor este din luturile de terasă (aceeaşi valoare a procen
tului de nisip fin).
Carbonaţii de Ca au valori pînă la 1 2- 1 -1%, dar prezintă ,·ariaţii
apreciabile din punct de vedere cantitativ, demonstrînd prezenţa unor
perioade în care ei au putut fi levigaţi parţial pe verticală. Acolo unde
din punct de vedere arheologic depunerea a fost considerată nivelare, sub
platformele locuinţelor, cantitatea de carbonaţi este maximă.
Cantiatea de materie organică este în general cuprinsă între 1 ,5-2'Df0
şi se caracterizează prin uniformitate pe verticală cu excepţia nivelului
Precucuteni III - clasic. Aici cantitatea mai mică de materie organică ar
putea fi explicată prin distanţele mai mici dintre locuinţe şi prin incen
diul violent care a distrus aşezarea.
La partea superioară a tell-ului s-a format un sol actual de tip cer
noziom, caracterizat prin acumulare de materie organică (2,30/0) şi spă
larea carbonaţilor pînă la adîncimea de 70 cm.
Concluzii
Din punct de vedere genetic pe Dealul Ghindaru sînt prezente două
depozite terigen e distincte : depozite de terasă şi depozite antropice.
·

5 Observaţia este deosebit de importantă din punct de vedere ai·heo!ogic. Ne
propunem să efectuăm noi profile pedo!ogice pentru a observa dacă fenomenul apare
şi in alte niveluri arheologice.

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

GH. LUPAŞCU,

248

1.

DONISĂ., D. MONAH

Grosimea depozitelor antropice şi situarea lor pe un pod neted de
terasă justifică interpretarea existenţei unei staţiuni arheologice de tip
te11.

Considerăm că materialul terigen din depozitele an tropice provine
din depozitele de terasă deschise la zi pe versantul stîng al vîlcelei piriu
lui Bisericii care prin prelucrare antropică şi-a schimbat parţial structura
texturală.
QUELQUES CARACTERISTIQUES DE..<; GiiSSEMENTS TERIQENE..<>
DE LA STATION ARCHEOLOGIQUE DE PODURI - DEALUL GHINDi\RU,
DEP. DE BACAU
Resume

La station archcologique de Poduri - Dealul Ghindaru est s ituec dans la
odepression subkarpatique de Tazlău, a une distance d'environ 3 k m de la VillP de
Moineşti. Elle est emplacce sur la terrasse de 30 m, pres de la village de Rusăeşti.
Dans Ia station et dans ses alentours, sur la terrasse 30 m, on a effectue des sonda
ges pedologiques qui presentent, selon nous, une certaine pertinence archcologique.
Les conclusions des analyses pedologiques sont Ies suivantes : de point. de v'ue
genetique su1· Dealul Ghindaru il y a deux gissements terrigimes distinctes : a) gisse
ments de terrasse et h) gissements anthropiques.
L'epaisseur des gissements anthropiques et leur situation sur un terrain Iisst:'
de tt:'rrasse justifie l'inte-rpretation de l'existence d 'une station archeologiquP de
typc tPll.
Nous considerons que le materiei terrigene des gissements anthropiques pro
vi enent des gissements de terrasse ouverts ă jour sur le versant gauche du vallon
du ruisseau de Biserica (de l'Eglise), qui, par intervention anthropique, ont change
partiell.ement leur structure texturale.
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OBSERVAŢII ASUPRA COMPOZIŢIEI DEPOZITELOR DE CEREALE
DIN AŞEZAREA PRECUCUTENI III DE LA PODURI
DEALUL GHINDARU
de FELICIA MONAH, ION BARA, DAN MONAH

În timpul săpăturilor din tell-ul eneolitic de pe Dealul Gh i nd a ru
1 • C ele mai
m ;":-i cantităţi au fost găsite î n n i velul corespunzînd fazei Prccucuteni
Ill - clasic �. In patru l ocuin ţ e (Lr:. L:�h L:1:1 şi L"";) au fost aflate 1 6 depo
z i te, mai mari sau mai m i c i , cu boabe de c er e ale carbonizate. Au fost exa
m i r. o.te şi determinate peste 1 7000 de seminţe ca rb onizate , rezultatele fiind
pu �_.1icate sau în cu rs de p ubli ca re :1• Uneo ri , în cazul depozitelor foarte
m ;, r i . au fost examinate doar eşantioane reprezentative, dt•oarece deter
mir.area întregii cantităţi des cope ri te ar fi cerut prea mult timp şi din
pur, ct de vedere st at i sti c nu ar fi fost justificată.
La s tud i ere a cerealelor din aş e zar ea P rccucuteni III de pP Dealul
G h : � daru a fost s tab i l it ă prezenţa, uneori în acelaşi de poz i t , a tre i s pe c i i
(cu s ubspeci i şi varietăţi) aparţinînd gen ului Triticum "· De asemenea
a hst de t erm i n a tă prez en ţ a a două specii din g en ul Hordeum şi a mai
n' L te seminţe p rov en in d de la buruieni 5.
De la bun în cepu t am fost surprinşi de numărul mare de speci i , sub
spc·cii şi vari etăţ i G î ntîl ni te în de pozi tele de cereale din cele patru cons
trucţii precucutenienc de la Poduri. Chestiunea a fost d iscutată de noi
au

:i'os t descoperite mai multe d e po zi te de cereale carbonizate

1 D. Monah, Şt. Cucoş, D. Popovici, S. Antonescu, Săpăturile arheologice

din tell-ul cucutcmian Dealu l Ghindaru , corn . poduri , jud. Bacău, in CA, V, 1982,
p. ;;o ; D. Monah, Şt. Cucoş, D. Popovici, S. Antonescu, Gh. Dumitroaiu, Cerce
tări.Ze arheologice de la Poduri - Dealul Ghindaru, in CA, VI, 1983, p. 4 şi urm.
2 Ibidem ; M. Cârciumaru, F. Monah, Raport preliminar privind seminţele
carbonizate de la Poduri - Dealul Ghindaru, judeţul Bacău, in MemAntiq.,
I X-XI (1977-1979), 1 985, p. 699 şi urm. ; idem, Determinations paleobotaniquPs
pour les cultUJ·e.� Precucuteni et Cu cu t e ni, in La civilisation de Cucuteni en contexte
eurr,peen, p. 167 şi urm.

3 Ibidem.

4 Ibidem.
5 Ibidem.
6 In studiul
MacKey 1963
(sub redacţia N.

nostru utilizăm cea mai recentă clasificare a genului Triticum
- apud N. Ceapoiu, Sistematica grîului (Triticum L.), în Grîul
Ceapoiu), Bucureşti, 1984, p. 53 (in continuare se va cita Gritlll
mor.ografie) ; cf. !ii N. Ceapoiu, Citogenetica aplicată în ameliorarea grîului, Bucu
rPşti, 1972. In tabelul 1 şi in textul lucrării nu am redat intotdeauna denumirea
ş.tij. r,ţ ifică completă din necesitatea economisirii spaţiului.
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cu colegul Marin Cârciumaru dar, din diferite motive, nu am ajuns la
conturarea unei ipoteze comune.
Considerăm că este util să precizăm că locuinţele precucuteniene în
care au fost descoperite depozitele de cereale se aflau în zona centrală a
aşezării unde, de obicei, se găsesc construcţiile de interes obştesc. Lo
cuinţele amintite au fost distruse, probabil, la aceeaşi dată de un incen
diu violent. Deci există suficiente şanse ca toate seminţele descoperite
să facă parte dintr-o singură recoltă. l\Ienţionăm totuşi unele îndoieli
pe care le avem cu privire l a depozitele din Lat şi L1" care par să cu
prindă şi cereale adunate din întreaga aşezare şi chiar, poate, din alte
aşezări. Depozitele din locuinţele menţionate puteau avea un alt scop
decît asigurarea consumului zilnic al eventualilor ocupanţi. Astfel în L:lt
au fost dc>scoperite nu mai puţin de zece depozite de cereale, uneori fiind
vorba de cantităţi destul de importante. Construcţia pare să fi avut, prin
tre altele, şi rolul de a depozita cereale, acestea fiind adăpostite în lăzi
de chirpici şi în vase mari. L"., , prevăzută cu patru silozuri şi un loc de
rîşni t 7 , pare de asemenea să fi avut un rol deosebit în aşezare.
*

In numeroase staţiun i neo-eneolitice din Europa s-au constatat ames
tecuri de specii de grîu în depozitele descoperite. Numeroase depozite de
cereale conţin o mare diversitate de specii şi subspecii de grîu şi orz, dar
nici cazurile de eşantioane pure nu sînt foarte rare. Astfel la Grădiştea
Ulmilor-Vărăşti în "nivel Gumelniţa mijlocie" 8 a fost descoperit u n
eşantion ce conţinea doar seminţe de Hordeum vulgare, în timp ce din
nivelul Boian - Vidra provine un eştantion care conţinea Triticum d.
dicoccum (24,9°/0), T. cf. monococcum (1 ,7%) şi Hordeum vulgare nudum

(73,4%) 9 .

Interesantă şi demnă de menţionat ni se pare descoperirea, într-un
vas gumelniţean de la Măgura Cuneşti , a unui lot important de seminţe
de Secale cereale, eşantion pur 10. O situaţie asemănătoare cu cea de la
Poduri întîlnim în cunoscutul tell de la Ovcarovo (Bulgaria) unde dispu
nem de nu mai puţin 1 8 probe. In nivelul X al tell-ului, contemporan în
linii mari cu nivelul Precucuteni III de la Poduri, au fost descoperit<' şi
determinate 1 7 eşantioane de seminţe carbonizate. Dintre acestea două
(nr. 6 şi nr. 1 3) sînt pure ; primul avînd în exclusivitate cariopse de Hor
deum vulgare i ar al doilea seminţe de Vicia ervilia tt. Celelalte eşantioane
conţin amestecuri de la mai multe specii de grîu şi orz, ultima cereală
fiind absentă doar în trei eşantoane (nr. 9, 1 2 şi 1 3) 12. Aceeaşi situaţie
p. 4

7 D. Monah, Şt. Cucoş, D. Popovici, S. Antonescu, Gh. Dumitroaia, op. cit.,

�i urm.

,

3 M. Cârciumaru, Seminţe carbonizate din colecţiile Muzeului judeţean Că
lăraşi, in Cultură şi civilizaţie la Dunărea de Jos, Călăraşi, 1985, p. 105 .
9 Ibidem, p. 106.
10 Ibidem.
11 z . Janusevic, Nahodki kul'turîh rastenij iz pozdneneoliticescih sloevc.
Ovcarovo, în H. Todorova, bvcarovo, Sofia, 1983, p. 106 şi urm. tabelul 1 .
1 2 Ibidem, tabelul 1 .
,
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o întîlnim şi la o probă provenită din nivelul VII unde constatăm un
amestec în care predomină (980/0) Hordeum vulgare 1 3• Compararea des
coperirilor de la Poduri şi Ovcarovo ni se pare indicată atît pentru faptul
că aşezările sînt contemporane it. cît şi datorită poziţiei lor geografice
asemănătoare 15. Cercetătoarea sovietică Zoea Janusevic este de părere că
la Ovcarovo se practicau atit semănături pure cît şi semănături în ames
tec ; diferite specii de grîu şi orz şi chiar amestecul cu măză
richea (Vicia ervilia) 16_ Autoarea determinărilor de la Ovcarovo
vorbeşte de " prezenţa populaţiilor amestecate în semănături şi n u
a îmburuienării, sau a amestecării grăunţelor î n timpul treieratului
şi a depozitării" n. Totuşi, botanista de la Chişinău nu este la fel de
tranşantă spre sfîrşitul studiului, admiţînd şi posibilitatea ca eşanti
oanele cu un număr mai mare de specii de grîu să fie rezultatul ames
tecul l ci la depozitare 18. Din textul lucrării reiese, fără să fi e exprimat
foarte clar, că autoarea înclină mai mult spre prima ipoteză. In sprijinul
acestei i r.terpretări Z. Janusevic invocă faptul că în zona muntoasă din
Crimea şi în Caucaz, în semlul XX, se practicau, de agricultorii locali,
semănături în amestec : Triti cum monococcum si
· T. dicoccum 19. Pentru
primele decC'nii ale secolului XX se citează şi cîteva observaţii făcute
în Crimea şi Franţa cînd, în anii de secetă, T. mono�ccum ce însoţea
semănăturile de T. dicoccum ajungea să devină dominat, înlăturînd une
ori cultura principală 20. După părerea .noastră rezistenţa speciei T. mo
nococcum la secetă poate explica doar preferinţa locuitorilor d e la Ovca
rovo pentru aceasta dar nu şi amestecul cu alte specii.
Amestecuri de grîu şi orz au fost constatate şi la recenta reexa
m i n a re a cerealelor din nivelul Cucuteni A d e la Frumusica. In esan
tionul 1 au fost determinate două specii de grîu şi una de orz, ia � în
eşantionul 2 aceleaşi specii dar cu procentaje diferite. 21
Reamintim că primele determinări pentru cerealele de la Frumuşica
au fost făcute de cunoscutul botanist Traian Săvulescu, la reexaminarea
eşantioanelor au fost constatate unele erori asupra cărora nu vom in
sista 22. Considerăm, însă, că nu este inutil să amintim şi să discutăm
cîteva dintre observaţiile lui Traian Săvulescu. Acesta notează că ames
tecul T;·iticum aestivum ssp. vulgare şi T. compactum era folosit frec
vent de ţăranii români. Acelaşi autor consideră că "Il est fort probable

que les hommes qui ont vecu d l'epoque d laquelle apartiennent les
de Frumuşica, cultivaient ces deux especes melangees, comme

depâts

13 Ibidem.
14 D. Monah, La datation par c��, du complexe culturel Cucuteni-Tripolie,
în La civilisation de Cucuteni . .. p. 67 şi urm.
15 z. Janusevic, op. cii:., p. 106.
16 Ibidem, p. 113.
1 7 Ibidem.
18 Ibidem.
19 Ibidem, p. 1 14.
20 Ibidem, p. 115.
21 M. Cârciumaru, f' . Monah, Reconsiderări asupra determinărilor de sem i :J � e
carbonizate de l a Frumuşica şi Valea Lupului, tn SCIVA, 35, 1985, 4, p. 3 5 1 ' i

unn.
22 Ibidem.
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le font encore aujourd'hui les paysans, en beaucoup d'endroits, pour·
s'assurer une recolte, ou moins en partie . Les paysans appellent ce rne
lange de ble d'automne et de printemps "ble mobile" :!.1.
I ntr-adevăr asocierea subspeciilor Triticum aestivum vulgare şi
compactum este cunoscută în mai multe regiuni ale Europei, dar fo lo

sirea unui amestec format din specii de toamnă şi primăvară este �x
dusă. Fără vernalizarea soiurilor de cereale d e toamnă acestea nu pot
fi însămînţate primăvara. Cît despre practicarea amestecurilor de sub
speci i de grîu . ,pentru a-şi asigura o recoltă" acest lucru ar fi pos ibil
doar în condi ţii le unor terenuri agricole limitate, a flate în proprietate
individuală . În l'Ondiţiile proprietăţii comunitare este mult mai potri vit,
"pentru asigu rarea unei recolte", să fie semănate cîmpuri diferite c u
spec i i le considerate cele mai bine adaptate condiţiilor pedoclim � tice
locale.
Revenind, î nsă, la prezentarea determinărilor pentru cultura Cucuteni
constatăm un surprinzător amestec de specii şi subspecii de cereale î n
e)c.m tionul descoperi t în aşezarea Cucuteni A de la Mărgineni-Cetăţuia.
A ici sînt prezentate nu m ai puţin de 5 specii şi subspecii de grîu şi două
de orz 2". Am est!lCuri asemănătoare au fost observate şi în cele 6 eşJ. n 
ti oane provenite din nivelul Cucuteni A2 de la Izvoare - Piatra N eam ţ 25.
In eşantionul din aşezarea Cucuteni A de la Preuteşti pe lîngă grîu
şi orz apare şi ovăzul, în timp · ce într-un vas Cueuteni B de la Bală
n easa a f os t găsit un amestec format elin procente sensibil egal e de
Triticum monococcum, T. cf. dicoccum, T. cf. spelta, T. aestivum, Hor
cleum vulgare nudum şi Vicia sp. :w După părerea noastră compoziţia
eşantionului de la Bălăneasa nu poate reflecta situaţia reală a unui cimp
cultivat. Agrotehnic folosirea unui amestec atît de bizar este imposi
bilă chiar pentru populaţii cu un nivel de dezvoltare mult mai scazut
decît al purtătorilor culturii Cucuteni .
Pentru perioadele post eneolitice se constată frecvent ameste·2uri
între dit'erite specii de grîu şi orz la care se ada�gă şi secara. I n · pe
rioada geto-dacică numeroase depozite de cereale, descoperite în di ferite
regiuni ale României, conţin amestecuri de grîu, orz şi secară 27. Situaţia
se repetă şi în cazul unei locuinţe din sec. VI e . n . de l a Histria urde,
de data aceasta, amestecul este format din grîu şi secară :!�.
2a C. Matasă, Frumuşica. Village prehistorique a ceramique peinte dan ; la
Molclavie du Nord, Roumanie, Bucureşti, 1946, p. 40-41, pagini redactate d ' T.

Săvulcscu.
2 4 Din punct de vedere sistematic situaţia de Ia Poduri se prezintă a s � fel :
specii de grîu : . T. monococcum, T. dicoccum, T. aestivum, subspecii : T. aesti 'Jun:
ssp. spelta şi T. aestivum ssp. compactum ; Hordeum vulgare, II. distichum ; H.
distichum Y a r . nudum cf. M. Cârciumaru, F. Monah, Determinations palebotan : ·
ques pour les cultures Precucuteni e t Cucuteni, în L a civilisation d e Cucut e 'l i . . . ,
p. Hi9-171.

25 Ibidem.
26 Ibidem.
27 M. Cârciumaru, "Consideraţii paleobotanice şi contribuţii la agriţ:;ultura ']r>tc
dacilor (III), in Thraco-Dacica, t. VI, 1-2, 1985, p. 182, şi urm.
28 M. Cârciumaru, E. Ionescu, Seminţele ele cereale şi leguminoase din ·.-:.;,- .
zarea ele la Histria (secolul al VI-lea e.n.), în SCIV A, 28, 1977, 2, p. 267 şi t,; :-::·..
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::VIarin Cârciumaru a încercat de cîteva ori să găsească explicaţia
mr:t:�tecului grîului, orzului şi secarei î n depozitele din diferite epoci
isbrice. Opiniile sale oscilează î n funcţie de situaţia analizată, înclinînd
unt: ori ca si Z. J anusevic să atribuie amestecurile unor însămîntări
intenţionate ; iar alteori amestecării cerealelor î n timpul depozitări i :.!!l .
In încheiere vom mai cita doar un singur exemplu, de data aceasta
din neoliticul şi epoca bronzului elin Franţa. Din staţiunea Fort-Harro
uard au fost recoltate mai multe esantioane de cereale carbonizate datate
·
1n neolitic şi epoca bronzului. Şi aici se întîlnesc eşantioane pure dar
::; i a.:-nestecuri de specii. Astfel eşantioanele cu numerele 593 (bronz final
li) � i 1 94 (bronz mijlociu-bronz final I) conţin cîte un cocoloş de m ei
cu cîteva boabe de Triticum d i coccum. Autoarea determinărilor oscilează
înt�'i' ipoteza că boabele de grîu ar putea proveni de la recoltă de T.
dicoccum cu care cîmpul de mei a fost însămînţat în anul preceden t,
sau că boabele de grîu ar fi pătruns în bulgărele de mei în tim pul de
pozitării 30. In alte eşantioane se întîlnesc amestecuri de Triticum di
<'Ocr um, T. aestivum + T . aestivo-compactum şi Hordeum vulgare , in
terpretarea autoarei : "Dans le m ateriei de Fort-Harrouard, cela peut
i>tre significatif ou, au contr<}ire, ne pas l 'etre du tout" 3J, nefiind con
cludentă.
In faţa acestei situaţii ne-am propus să încercăm să găsim expli
·caţ.ia compoziţiei depozitelor de cereale din aşezarea Precucuteni III de
la Poduri. Subliniem, de la bun început, că analiza şi ipotezele formulate
-de noi se vor referi strict la situaţia de la Poduri şi nu au pretenţia
de a oferi soluţii care să fie generalizate.
*

P e baza tabelului nr. 1 (vezi fig. 1 ) vom nota cîteva observaţii care
�e par importante. Seminţele de buruieni sînt relativ puţine, doar în
două cazuri depăşesc 2% (E1 şi ER din L:1 1 ) , în alte două cazuri (E /L:r.J
Sr.) sint peste 1°/0, iar alte trei eşantioane au corpuri străine in pro
porţie de sub 1%, în timp ce nouă probe nu cuprind seminţe de buruieni.
Depozitele de cereale de la Poduri sînt, din acest punct de vedere, foarte
curate. Puritatea depozitelor considerăm că poate fi datorată recoltării
cerl'alclor spic cu spic. Această practică a fost constatată, de cercetătorii
sovietici, î n aşezările tripoliene :u. Se pare că cea mai mare parte, poate
chiar toate, triburilc eneolitice din sud-estul Europei recoltau in acest
mod cerealele 3::.
ni

in

29 Cf. supra 27-28.
30 Corrie Bakels, Les graines carbonisees de Fort-!Iarrouarcl
Antiquites Nationales, 14/15, 1982/1983, p. 62.

(Eure-et-Loire),

31 Ibidem.

32 Z. Janusevic, V.L Markevic, Espece de plant('s c u l t i l·ees clcs stations pri
m ii h•es au Sud-Ouest de l'URSS, Moscova, 1971, p, 6 �i unn.
:JJ Z. Janusevic, op. cit., p. 1 14. Autoarea menţionează descoperirea în aşeză

::- i l c gumelniţene din Bulgaria a mai multe depozite cu spice de cereale
:1izate.
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Din acelaşi tabel reiese că două eşantioane erau pure ; primul (E;�
din L31 ) conţinea seminţe de Triticum aestivum, iar al doilea (E9 din LJ1 )
cariopse d e Hordeum vulgare. A m f i tentaţi s ă presupunem, î n cele două
cazuri, că seminţele erau rezervate pentru însămînţare, dar boabele de
T. aestivum sînt foarte mici, cu dimensiuni sub valorile normale :V. şi
nu erau potrivite pentru însămînţat. O situaţie asemănătoare constatăm
şi în S3 unde seminţele de T. dicoccum şi T. monococcum, de data aceasta
în amestec cu T. aestivum sînt de asemenea extrem de mici 35.
Cele mai înalte procentaje .şi cea mai mare cantitate de seminte
aparţin speciilor T. aestivum şi T. dicoccum, în timp ce specia T. mo
nococcum, cu toate că este prezentă în şapte eşantioane, are procentaje
scăzute (vezi tabelul nr. 1).
Subspeciile Triticum aestivum compactum şi T. aestivum, speltn
apar în puţine depozite şi în procentaje scăzute, iar convarietatea durum
a lui T. turgidum este semnalată doar într-un depozit şi asupra deter
minării planează unele incertitudini. Interesantă ni se pare prezenţa
orzului care nu lipseşte decît din trei depozite şi variază de la procen
taje insignifiante (� din L31) pînă la procentaje foarte ridicate (Er, din
� şi S1).
O situaţie deosebită a fost întîlnită in L31 unde grînele erau depo
zitate atît în lăzi de chirpici. cît şi în vase. Credem că nu este lipsit de
importanţă să notăm procentajele însumate ale speciilor din cele două
tipuri de depozite. Astfel în lăzi Triticum aestivum este predominant
(78,3%), nemaiapărînd decît ssp. compactum (2,2%), iar Hordeum vulgare
nudum atinge 1 8,8 procente 36. Insumarea procentajelor seminţelor din
vase denotă o compoziţie eterogenă în care dominant este T. dicoccum
(68%), în timp ce T. aestivum ajunge doar la 1 5% . Orzul apare aici în
proporţie sensibil egală cu cel din lăzi (20,8%) 37. Remarcăm că în vase
seminţele de buruieni sînt mai des întîlnite fără să atingă procentaje
însemnate 38. Doar în silozul nr. 1 vom întîlni un număr mai important
de seminţe de buruieni 39.
In continuare vom consemna principalele caracteristici ale diferitelor
specii de grîu descoperite în aşezarea Precucuteni III de Ia Poduri·.
Compararea lor sperăm să ne ajute în formularea unor ipoteze.
Triticum monococcum L. ssp. monococcum (Alac cultivat - Ein
korn) este documentat în şapte eşantioane de la Poduri, patru din L31
(Es-r�) şi în trei eşantioane (S1 , n) din L44. In eşantioanele din L:J1 pro
centajele variază de la 0,6 la 5,3, iar în două eşantioane din L44 atinge
valoarea insignifiantă de 0,1°/o. în timp ce în s3 este majoritar ajungînd
la 63,8% (vezi tabelul nr. 1). Este o specie puţin variabilă, rezistentă
la temperaturi scăzute, secetă şi arşiţă. Suportă bine soiurile sărace de
munte şi clima aspră. Are atît forme de toamnă cît şi de primăvară.
34 M. Cârciumaru, F. Monah, op. cit.,
1986, p. 700.
35 Ibidem, p. 706.
36 Ibidem, p. 703.
37 Ibidem.
38 Ib{dem, p. 703 şi urm.
39 Ioidem, p. 705.

in

MemAntiq., I X-XI
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T. monococcum are bobul îmbrăcat, îndepărtarea glumelor şi paleelor
fiind destul de dificilă 40.
Triticum dicoccum (T. turgidum L. Thell, ssp. dicoccum Schrank)
este o specie de grîu cunoscută sub denumirea populară de tenchi cul
tivat (Cultivated Emmer). T. dicoccum preferă soiurile uşoare, sărace şi
dima caldă, lipsită de precipitaţii. Are rahisul fragil şi bobul îmbrăcat
care nu este eliberat de palee la treierat. Specia are atît varietăţi de
toamnă cit şi de primăvară 41. Pare să fie una dintre speciile cele mai
frecvent utilizate î n aşezarea precucuteniană de la Poduri, apărînd în
1 0 ' din cele 16 eşantiaone. In cinci probe este majoritar (Et fL8 ; E5-;/L31 ;
Et /L3:�), iar într-un alt eşantion, provenit din S3, ajunge la 25,2%. In
celelalte probe procentajele sînt scăzute.
Triticum aestivum L. In cele mai multe esantioane de la Poduri
determinarea nu a putut fi făcută pînă la subspecie. Presupunem, însă, că
este vorba de ssp. vulgare (aşa numitul grîu comun), una dintre subspe
ciile de grîu cu cea mai mare răspîndire în preistorie. Datorită polimor
fismului său genetic T. aestivum ssp. vulgare are o mare capacitate de
adaptare, fiind cultivat cu bune rezultate în condiţii ecologice foarte
diferite '•2• Este apreciat ca un grîu foarte bun pentru pîine. Boabele
sînt neîmbrăcate. La Poduri este specia cu cea mai mare frecvenţă şi
cele mai ridicate procentaje (vezi tabelul nr. 1). Una dintre probe (E:J iL31)
este pură. ln ţara noastră, cu an i în urmă, se semăna în amestec cu ssp.

compactum 43.
Triticum aestivum L. ssp. compactum (grîu pitic). Este o subspecie

puţin pretenţioasă care se dezvoltă bine pe soiurile sărace, fiind rezis
t contă la secetă şi boli. La Poduri apare în două probe (E114jL3t) asociat
cu grîul comun, iar în alte două eşantioane în amestec cu mai mu�te
subspecii. Astfel î n L8 este asociat cu T. dicoccum, T. aestivum (probabil
ssp. vulgare) şi T. cf. durum. Luînd în consideraţie şi determinările
m arcate de o anumită incertitudine T. compactum este de cele mai multe
o r i asociat cu grîul comun.
Triticum aestivum L. ssp. spelta (alac). Este o subspecie renumită
pentru rezistenţa sa la ger, fiind cultivată, în special, în zone muntoase
pînă la altitudini ridicate. Cele mai multe varietăţi sînt de toamnă. Are
�:·;antajul că nu este păgubit de păsări din cauza glumelor şi paleelor
foarte tari ""· Cumulat cu T. cf. spelta este prezent în procentaje scăzute
i:1 cinci eşantioane din locuinţele 31 şi 44.
Triticum turgidum ssp. turgidum contravarietatea durum (ghircă) . O
\· Jrietate de grîu cu boabele neîmbrăcate care se dezvoltă bine pe soiurile
:}agate în humus dar preferă climatul de stepă, secetos, cu umiditate
C!tmosferică scăzută. Nu este păgubit de păsări. A fost semnalat doar
: :ct r-un eşantion din L8 cu o cantitate nesemnificativă.
40 Flora R.S.R., XII, 1972,
41 Ibidem.

p.

627 ;

Griul

-

monografie, p. 58.

42 Ibidem.
4:3 Flora R.S.R., XII, Bucureşti, 1972, p. 636.
44 Grîul - monografie, p. 68 .
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Din succinta pre zen tare a spec i i l o r de grîu găsite la Podu.ri S C'
desprind cîteva observuţii. Cele două specii aflute pe primele loc•Jri.
atît ca număr de prezenţe în depozite c î t şi ca proct'ntaje : T. aestivum
şi T. diroccwn se deosebesc prin unele caracteristici. Prima s p e ci e �l rP
bobul neîmbriicat î n timp ce tenchiul are bobul îmbrăc;.J1.. Din tabci
observăm că în cazul am estecu lui celor două specii , de obice i , una este
dominantă i a r c e a l a l tă apare în cantitate relati v mică. 1n general în
depozitele cu T. aestivum speci ile T. dicoccum � i T. monococcum lipsesc
(E1-4) sau au procentaje reduse (S2), care pot fi puse pe seama îmbu
ruienirii sau depozitări i . T. clicoccum este asociat î n mai mare măsură
cu T. monococcum o altă specie cu bobul îmbrăcat. In aceleaşi depozite
se aflau cantităţi destul de importa nte de orz şi uneori cantităţi mai
mici de T. aestivum.
Explicaţia acestor asocieri constă, după părerea noastră, în faptul că
grînL'le cu bobul îmbrăcat sînt curăţate cu dificultate de palee şi glu
me. Pentru a înlesni îndepărtarea învelişului boabelor pentru consum
se pare că se proceda la uscarea sau chiar prăjirea lor. Astfel, elibera
rea boabelor se făcea cu uşurinţă. I n plus prin prăjirc uşoară se uscau
bine boabele care apoi puteau fi păstrate în vase sau lăzi de chirpici
fără să mucegăiască. Procedeul se pare că era folosit şi de gumelniţenii
de la Ovcarovo "5 . Modul în care se făcea uscarea (prăjirea) boabelor
nu ne este cunoscut. La Poduri se pare că boabele ('rau, în cele mai
multe cazuri "6, depozitate după separarea de înveliş.
*

I n încheiere vom încerca să abordăm problema cerealelor de la
Poduri dintr-un alt unghi de vedere. Este cunoscut faptul că între s pe
ciile aceluiaş gen există deosebiri ecologice, fiecare specie fiind adaptată
anumitor condiţii pedoclimatice. Din această cauză . nu ni se pare logic
să fie cultivate, în acelaş perimetru, atît de multe specii şi subspecii
de griu. In mod normal locuitorii precucutenieni de la Poduri .ar fi
trebuit să folosească una, maximum două specii de grîu, cele mai bine
adaptate condiţiilor pedoclimatice din zonă. Se ştie însă şi faptul ca
genul Triticum are o mare diversitate genetică şi datorită plasticităţii
sale fenotipice �i genotipice are o . mare adaptabilitate la condiţii d iverse
de climă �i sol "'· ceea ce a permis de altfel şi răspîndirea sa pe un areal
imens. Pentru culti varea grîului deosebit de importante sînt caracteris
ticile solm·ilor, cele mai potrivite fiind ccrnoziomurile bogate în humu" .
în timp ce podzolurile şi soiurile podzolite sint mai puţin favorabile t. · .
45 Z. Janu�evic, o p . cit., p. 1 1 5.
46 Doar in E.:;L,, se aflau �i resturi de spiculeţe de T. dicoccum, iar i :-.
E.JL,, boabele erau hpite cite două in poziţia din spiculeţ (M. Cârciumaru, F .
Monah, op. cit., in MemAntiq., IX-XI (1977-1979), 1 985, p. 700-701) presupu
nindu-se că erau cultivate in apropierea locuinţei.
47 Grîul
monografie, p. 18 şi urm.
48 Ibidem, passim.
-
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Staţiunea arheologică Poduri - Deal. Ghindaru se află în depresiu
n ea subcarpatică Tazlău la ieşirea rîului Tazlăul Sărat din m unţi t.!l, pe
terasa d in dreapta rîul u i :;o. Î n zona staţiunii arheologice valea Tazlău
lui Sărat are o lărgime de aproximativ 3 km . Folosirea teraselor de pe
stînga rîului pentru agricultură, de către precucutenienii de pe Dealul
Ghindaru, este puţin probabilă. Zona agricolă a aşezării trebuie cău
tată pe o rază de m aximum 5 km dar care, practic, se extindea în spe
cial spre vest de aşezare, în timp ce spre sud şi est distanţa de exploa
tare se reducea la 2-3 km din cauza reliefului mai accidentat · şi a
solului mai puţin fertil 51.
In hiterlandul agricol exploatabil al aşezării, care are o suprafaţă
teoretică de circa 7800 ha, se pot deosebi două m icrozone : a) cu relief
subcarpatic şi b) lunea Tazlăului Sărat. Prima microzonă este caracte
rizată de înălţimi de 40 -50 m cu puternice procese de pantă şi areale
frecvente de înmlăştiniri. Categoriile de soiuri mai des întîlnite sînt
cele silvestre podzolite şi brun-cenuşii, mai puţin favorabile pentru cul
tura grîului. Destul de frecvente sînt zonele cu alunecări, în special pe
versanţi, dar care par să se datoreze defrişărilor din ultimele deceni i.
Cele mai potrivite soiuri pentru cultura grîului şi în general a ce 
realelor se găsesc în a doua microzonă în luncile şi pe terasele infe
rioare ale Tazlăului Sărat şi ale afluenţilor săi (Păltiniş şi Valea Şoşii)
sau ai pîrîului Cernu . Aici au fost identificate soiuri aluvionare în di
ferite stadii de humifcare, precum şi soiuri aluvionale cernoziomice. În
general soiurile din probabila zonă agricolă a aşezării precucuteniene
sint caracteristice dealurilor subcarpatice şi zonei de munte şi sînt mai
puţin favorabile culturilor de grîu "2.
Aşa cum am arătat, comunitatea precuteniană de la Poduri putea
folosi terenuri cu o suprafaţă de aproximativ 7 800 ha. O bună parte
dintre acestea erau, fără îndoială, împădurite. Terenurile aflate mai la
îndemînă şi care erau probabil cultivate sînt cele de pe terasa de luncă
a Tazlăului Sărat 53, unde acum se obţin cele mai bune recolte de ce
reale ca !;ii pe terasa înaltă de 27- 32 m. Sectorul din apropierea ultimei
ter'ase, cu o lungime de peste 3 km şi o lărgime de peste 4 km,. aro
soiuri profunde cu conţinut bogat î n humus, fiind potrivită pentru eul49 C. Brlndu�. Subcarpaţii Tazlăului, Bucureşti, 1971, p. 72 �i urm ; M. Câr
ciumaru, F. Monah, op. cit., in MemAntiq., IX-XI (1977-1979), 1985, p. 709.
50 Pentru amplasarea staţiunii vezi D. Monah et al., Raport preliminar asupra
cercetărilor arheologic e din comuna Poduri, jud. Bacău, în Materiale, XIV, 1980,
p. 86.
51 Calculul teritoriului de exploatare al unei aşeză'l'i cu economie agrară la
M. Chisholm, Rural Settlement and Land Use, Londra, 1968, p. 45 şi urm., apud
Al. Bolomey, Noi moduri de abordare a cercetării preistori.ei, în SCIV. 24, 1 973,
4, p. 624.
52 Datele asupra solurilor au fost obţinute de la DRIFOT-Bacău.
53 Pedologul Gh. Lupaşcu, care a efectuat analizele pedologice de la Poduri
- Dealul Ghindaru, este de părere că în vremea comunităţii p'!'ecucutenicne te
rasa de luncă a Tazlăului Sărat nu putea fi cultivată. Noi credem, dar va tJ·phui
să demonstrăm acest lucru, că unele porţiuni din terasa de luncă erau culti vate
in mileniile IV-III î.e.n.
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tura ccrealelor sr.. Ambele microzone din apropierea aşezării favorizează
băltiri temporare care dăunează culturilor. Oricum condiţiile pedocli
matice ale microzonelor discqţjite nu explică şi nu j ustifică diversitatea
speciilor de grîu descoperite aici.
*

Din punct de vedere agrobiologic semănarea mai multor specu m
amestec nu este justificată. Una dintre specii, de obicei cea dominantă,
prezintă în mod categoric avantaje sesizate de agricultor. In plus, ce
ri nţele ecologice ale diverselor specii fiind destul de diferite este nor
mal ca, în timp, să ducă la eliminarea unora dintre ele sub acţiunea se
lecţiei artificiale inconştiente şi a selecţiei naturale.
Revenind la tabelul nr. 1 cu frecvenţa speciilor Triticum şi Hordeum
vom observa cîteva depozite (EG, 8, 10 din L:11) care conţin cantităţi destul
de importante de orz. Reflectă oare aceste depozite compoziţia cîmpurilor
cultlivate ? Credem că nu, deoarece în alte cazuri (Er,, 9 ; S1, t, ) orzu�
are procentaje atît de ridicate încît poate fi, chiar după criteriile actuale,
considerat pur. De fapt însămînţarea unui amestec de grîu şi orz nu este
de loc recomandată. Orzul are o perioadă de vegetaţie cu 2-3 să,ptă
mini mai scurtă decît grîul. I n cazul semănării lor împreună niciuna
dintre cele două cereale nu poate fi recoltată în condiţii optime. Ames
tecarea celor două cereale se datorează probabil depozitării, pentru con
sum acest lucru nu avea importanţă. Cît despre depozitele cu procente
scăzute de grîu în orz se poate presupune că orzul a fost însămînţat
după grîu sau invers. Bineînţeles nu pot fi excluse, nici în aceste cazuri,
amestecurile datorate depozitării. Supoziţiile noastre sînt susţinute de
existenţa celor două depozite de grîu şi orz cu puritate 1 00% (E3 şi E9).
In cazul însămînţărilor în amestec intenţionat existenţa acestor depo
zite nu ar putea fi explicată. Avem astfel dovada că agricultorii precu
cutenieni de la Poduri ştiau să recunoască unele specii de grîu şi de orz.
In sfîrşit va trebui să găsim explicaţia, de loc uşoară, a prezenţei
m ai multor specii şi subspecii de grîu. Am menţionat că unele specii
de grîu au bobul îmbrăcat în timp ce altele au bobul golaş, ele nefiind,
în general, asociate în depozite. Un alt fapt ce trebuie remarcat, dintre
cele trei specii de grîu Triticum aestivum, T. dicoccum şi T. monococcum,
pentru ultimele două se susţine cultivarea lor în amestec. T. dicoccum,
care are frecvenţă mai mare în depozitele de la Poduri şi procentaje m ai
ridicate, este o specie care preferă clima caldă, săracă î n precipitaţii,
în timp ce T. monococcum se comportă bine la secetă, are o rezistenţă
remarcabilă la temperaturi scăzute şi se adaptează uşor solurilor sărace
de munte. Ultima specie pare să fie mai potrivită pentru zona aflată
la sud-vest de Dealul Ghindaru, spre regiunea muntoasă a Berzun
ţilor. Nu ştim dacă cantitatea relativ importantă de T. monococcum
(63,S0/0) din S3 provine dintr-o zonă de munte. Schimbul sare-cereale
n u poate fi exclus şi a m ai fost presupus pentru staţiunea de la Poduri YI.
54 Cf. D. Monab et al., op. cit., p, gg,
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Fig. 1. Compoziţia depozitelor de cereale carbonizate de la Poduri - Dealul Ghindaru
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Obţinerea unei părţi din cerealele pentru consumul comunităţii precucu
tcniene de la Poduri prin schimb cu sarea pare destul de plauzibilă.
Poate exagerăm încercînd să găsim explicaţii pentru toate speciile
!7i combinaţiile de specii de grîu descoperite la Poduri, dar dorinţa
noa�tră a fost să analizăm cît mai multe dintre ipotezele posibi le, ur
mînd ca validarea lor să fie făcută de cercetările şi descoperirile viitoare.
Procentajele scăzute de Triticum compactum, T. spelta şi T. cf. durum
pot avea o explicaţie mai complicată. Este acceptată teza că civilizaţia
Precucutcni este rezultatul unui proces de sinteză, principalele ei com
ponente fiind comunităţile Boian-Giuleşti - cu punct de plecare în Cîm
pia Munteniei şi comunităţile liniar-ceramice de origine central-euro
peană. Este posibil ca fiecare d intre comunităţile citate să fi cultivat anu
mite specii de grîu, iar faza Precucuteni III ar putea reprezenta încă un
moment de căutare a speciei celei mai pOtrivite. Sperăm că i poteza va fi
wrificată prin ·determinarea speciilor de grîu utilizate de comunităţile
Boian ş i cele liniar-ceramice.
În incheiere ţinem să subliniem concluzia Ia care am ajuns în urma
anali zei compoziţiei depozitelor de cereale precucuteniene de la Poduri.
După părerea noastră cerealele din depozite sînt rezultatul recoltării mai
multor ogoare, unele cereale provenind şi din alte aşezări. Cerealele, î n
special cele d i n L31 şi L" ,., erau probabil destinate consumului şi n u consti
tuiau rezerv e pentru însămînţat. Oricum, va trebui să a!71:eptăm noi
descoperiri în locuinţele obişnuite al� aşezării pentru verificarea ipote
zelor formulate.
Cercetările arheobotanice, de la noi, sînt încă la început, astfel în
cît nu sîntem îngrijoraţi de faptul că nu am ajuns la concluzii mai clare.
SpPrăm că cercetările viitoare vor duce la o mai bună cunoaştere a plan
tl'lor cultivate în neo-eneolitic şi a nivelului de dezvoltare agrotehnic.
OBSERVATIONS SUR LA COMPOSITION DES DJ!:POTS DE CJ!:RJ!:ALES DE
L'f:T!fABLISSEMENT PRECUCUTENI III DE PODURI - DEALUL GKI.N.DARU ,
DJ!:P. DE BACAU

Resume

Pendant les fouilles du tell eneolithique de Dealul Ghindaru on a decouvert
plm;ieurs depâts de cereales carbonisees. Les quantites les plus grandes ont ete
trouvees au n iveau Precucuteni III
clasique. Dans quatre habitations il y avait
16 depâts de cereales carbonisees . On a examine et determine plus de 17.000 se
mences ; les resultats sont publies ou en train d'etre publies.
A la suite de l'etude sur les cereales de l'etablissement Precucuteni III d e
Dealul Ghindaru, o n a etabli l a presence, parfois dans l e meme depât, d e trois
Pspercs (avec sous-especes et varietes) appartenant au g enre Triticum. On a deter
mine aussi la presence de deux especes de genre Hordeum et de quelques semences
de mauvaises herbes. Des le debut, il faut remarquer le g ran d nombre d'especes,
sous-especPs et varietcs de ble et orge (voir le tabl eau no. 1) trouvces dans les
deptJts d e c creales de Poduri.
Les aute urs discutcnt la com'position de certains dcpâts de cereales dates au
neo-eneolithique de !'Europe, mais aussi des epoques plus recentes. On constate,
pL�rfois, des mixtures des especes de ble et d'orge, mais aussi des echantillons purs.
Pui�. on prcsente la situation pedoclimatique de la zone agricole de l'ctablissement
-
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de Dealul Ghindaru. A la suite d'une analyse complexe, les auteurs tirent la con
clusion que, de point de vue agrobiologique, l'ensemencement de plusieurs especes
en melange n'est pas justifie. Compte tenu du fait que les exigences ecologiques
de divers especes sont assez differentes, il est tout a fait natu.rel qu�. dans le
temps, certaines d'entre elles soient eliminees par l'action de la selection naturcllc
et artificielle.
Quant aux depâts qui contiennent des mixtures de bie et d'orge, les aUtPurs
considerent que ceux-ci ne n•fletent pas la composition des champs cultives. L 'ar
gument principal c'est les periodes de vegetation differentes de deux cereales. Dans
le cas de leur ensemencement simultane, aucune de deux especes n e pouvait pas
etre recoltee dans des conditions optimes. Le melange du bie avec l'orge est d u .
probablement, au depât. Quant aux pourcentages faibles de bie en orge (ou d"orgP
en bie), on peut supposer que l'orge a ete ensemence apres le bie. Nos suppositions
sont soutenues par l'existence de deux depâts de bie et d'orge avec une purete de
100%. Dans le cas des ensemencements de type melange intentionnel, l'existence
de ces depots ne pouvait pas etre expliquee.
On peut accepter la culture en melange des especes Triticum dicoccum et
T. mo1Wcoccum, toutes les deux etant des especes au grain vetu. Des ensemencements
de ce type se pratiquaient aussi dans le XX-eme s. en Roumanie et dans d'autre-;
pays (France, URSS).
La presence d'un grand nombre d'especes, sous-especes et varietes de bie dans
l'etablissement de Poduri peut etre ex.pliquee aussi par le troque du se! pour
cereales. Tous les depots de cereales decouve"rts dans l'etablissement Precucuteni
III de Poduri semblent etre destines pour Ia consommation et ils ne constituaient
pas des reserves poUT l'ensemencement.
(traduit par Marius ALEXI :\ :'iU)
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STUDIUL MATERIALULUI FAUNISTIC PROVENIT DIN AŞEZAREA
DE LA IZVOARE - PIATRA NEAMŢ, ZONA B, APARŢINlND
SEC. 11-111 E.N.
de SERGIU HAIMOVICI
1

Studii cu privire la paleofauna provenită din aşezări ale dacilor liberi,
de pe teritoriul Moldovei sînt deocamdată puţine, cunoscîndu-se o lucrare
privitoare la materialul osteologie de la Drăgeşti (jud. Vaslui) 1 cît şi date,
deocamdată inedite, cu privire la fauna descoperită în urma săpăturilor
executate de Gh. Bichir în aşezările (Varn iţa şi Silişte) de la Poiana Dul
ceşti ::!.
Staţiunea de la Izvoare este binecun oscută arheologilir elat fiind f&p
tul că aici a fost pus în evidenţă un bogat material precucutenian. Ea se
află situată la circa 7-8 km spre est de Piatra Neamţ pe o terasă de con 
fluenţă a Bistriţei cu 2fluentul său Cracăul, din punct de vedere gco
mctrfologi c făcînd parte din Subcarpaţii Moldovei, depresiunea Cracă\t
Bistriţa, . altitudinea absolută în jurul ei fiind de aproximativ 350 m :J. În
apropiere nu există actualmente masive forestiere.
Săpăturile în aşezarea dacilor liberi de la Izvoare au fost executatP
de arheologii V. Spinei şi M. A-lexianu care au avut amabilitatea de a-mi
oferi pentru studiu materialul osteologie descoperit în anul � 984.
II

Resturile faunistice studiate nu sînt deloc abundente ; ele fiind în can
titate: de abia 327 fragmente osoase. Pentru un număr de 278 s-a putut
stabili'_ o diagnoză- specifică, constatîndu-se totodată că to<!te aparţi n ma
mifer�lor. Tot aceluiaşi grup îi 2.parţi n însă şi cele 49 resturi care, f i i n d
foarte fragmentare şi nesemnificative morfologic, n u s-au pretat pen�ru
a fi atribuite unei specii sau alteia şi le-am considerat ca ,.necletcrmi na
bile". Avînd în vedere întregul material osteologie trebuie să rem2rcăm
că, în totalitatea sa, el apare· relativ puternic fragmentat, neexistind
1 S. Haimovici, Acta Moldaviae lHeridionalis, 3�4, 1981-82, p. 57-65 .
.G h. Bichir a predat materialul faunistic lui S. Haimovici care 1-a prelu� rat,
oferjpd,_u-i un studiu .preliminar din care Gh. B i c h i r a . extras ·unele date pe c a i·c lc-3
publicat în lucrarea sa Cultura carpică, Bucureşti, 1973, la p. 47.
3 l . Bojoi, I. !chim,· Judeţul Neamţ, Bucureşti, 1974.
. 2
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aproape nici o piesă mai completă sau întreagă, excepţie făcînd doar unele
astragale, calcanee şi falange, care, dată fiind caracteristica lor masivă, se
păstrează mai bine şi totodată asupra lor, întrucît nu sînt acoperite de
muşchi, nu s-au executat operaţiuni de tranşare care le-ar fi putut sfă
rîma ; de asemenea materialul este reprezentat, mai ales la speciile ce
prezintă mai multe resturi, prin toate porţiunile scheletului. Toate aces
tea arată clar că sîntem în faţa unor deşeuri menajere, asupra cărora nu
s-a făcut de către om, in mod deliberat, vreo selecţiune probabilă, carac
teristicile acestor resturi de bucătărie ale locuitorilor aşezării putînd astfel
serYi �ntru stabilirea unor particularităţi ale vieţii materiale ale da
cilor liberi.
Materialul osos determinat aparţine la ci nci specii de mamiferc do
meqice : taurinele (Bos taurus}, pordnele (Sus scrofa clomesticus), avi
nelC' (Ovis aries), calul (Equus caballus), cîinele (Canis familiar(<;), la
care . s e mai adaugă şi alte patru de mamifere sălbatice : cerbul (Cervus
elaphus), căpriorul (Capreolus capreolus), mistreţul (Sus scrofa ferus) şi
u r�ul (Ursus arctos), acestea însă cu resturi foarte puţine.
a) Mamiferele domestice

Taurinele reprezintă specia cea mai abundent reprezentată, ei reve
n indu-i jumătate din intregul material determinat. Datorită acestui fapt
au fost găsite resturi de la toate părţile scheletului, dar din păcate nici
un rest mai semnificativ de craniu şi nici oase lungi intregi. Totuşi pre
lucrarea somatoscopică şi biometrică ne evidenţiază unele caracteristici
carP merită a fi menţionate.
Tabelul nr. 1

MASURATORI EXECUTATE PE RESTURI D E BOS TAURUS
Osul

Corn
Maxilar

inferior

Humerus
Rad i us
Tibia

Cal c <.neu
Astra gal

Metacarp
MC't:ttars

Dimensiuni

Circonf. la bază
Diam, mare al ba zei
Diam. mic al bazei
Lung. molari
Lung. M3
f4rg. epif. in fer.
Lărg. trocleii infer.
Lărg. epif. super.
�ărg. supr. artic. super.
Lărg. epif. in fer.
Lărg. epif . in fer .
Lărg. supr. artic. in fer.
Lung. maximă
Lung. .maximă
Lărg. trocle i i in fer.
Lă'rg, epif. super.
Lărg. epif. supeL
Lărg . epif. in fer.

Nr.

3

:J
3

1
3

:�

4
5
6
1

2
2

:J

7

Î
1

:�

4
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(in mmt

Variab .

162-200
54-70
42-56
84
32-36
74-90
65-81
67-77
63-80
69
57· ; 63
52 ; 57
1 1 7-140
55-70
34--H
(63)
48-52
4 1 -()3

Med ia

1 7"9,00
61,00
48,00
33,33
80,33
71,25
73,20
70,50

1 26,:J:l
60,85
37,28
51,0.0

56,50
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Din cele patru procese cornuale existente, toate aparţinînd cu cea
mai mare probabilitate unor femeie, trei au putut şi măsurate. Ele se
'incc.. d rează, ca medic, în dimensiunile aşa-zisului tip brachyceros, dar
um; � dintre ele ajunge peste limita inferioară de variaţie a tipului pri
migt>n i us, încît nu putem considera că coarnele vitelor de Ia Izvoare erau
cu tnul graci le (mai ales dacă avem în vedere că ele provin de la femeie).
Din parcurgerea măsurătorilor executate pe oasele extremităţilor, cît şi
din t Yaluarea somatoscopică a fragmentelor putem spune că, în general ,
taur�:1elc erau de talie mică, ce l mult mijlocie, aşa cum am considerat ş i
peJ� i ;u aşezarea de l a Drăgeşti " · Totuşi un humerus, c u lărgimea epifi
.zei i nferioare de 90 mm şi chiar un radius, cu lărgimea suprafeţei articu
lare <-uperioare de 80 mm, nu mai pot aparţine unor indivizi de talie
m i 6l si fac notă oarecum discordantă cu restul materialului. Ar reprezenta
.ac{!C lf' fragmente resturile unor vite pe care le-am considera oarecum ca
al oge:w, acli61 aduse de peste m unţi, din provincia Dacia. unde Roma
i n t:- : ,d usese taurine de talie mai mare " (vite de un tip ameliorat), aşa
-ctl!T: a făcut peste tot unde şi-a întins stăpînirea ? Supoziţia trebuie ve
r i f i c;, � ă pe materialul osteologie provenit din alte aşezări carpice subcar
pai i ce , iar dacă ea s-ar adeveri, ar arăta clar influenţa multiplă a i mperiu
lui a�upra dacilor de dincolo de graniţa provinciei.
Pe resturile de maxilare cu dinţi se poate evidenţia vîrsta de sacri
ficarc a taurinelor. Astfel, d i n 1 4 i ndivi zi la care ea a putut fi destul
ele L !w precizată se poate constata că doar doi sînt tineri, avînd în jur
de u n an, trei ar fi adulţi, fiind sacrificaţi cam la doi ani, iar ceilalţi ar
întrece această vîrstă mergînd pînă la 7-8-9 ani, negăsindu-se i ndivi z i
-cu d�:-ntiţia foarte puternic erodată ; deci sacrificarea cornutelor mari se
făn-•;; cu precădere după atingerea maturităţii in plin optim de exploatare
ccon o mică.
Porcinele au resturi mult mai puţine decît cornutele mari şi, luînd în
.comideraţie şi talia lor, este evident c ă ele se situează mult înapoia tau
rinel or. Materialul osteologie provenit de Ia porc apare foarte fragmentar
încît s-au putut executa puţine măsurători.
MASURATORI EXECUTA'J1E PE RESTURI DE
(in mm)
Categoria de oase
Maxilar inferior
Humerus
Radius
Coxal
Tibia

Tabelul

nr.

SUS SCROFA DOMESTICUS

Di mensiuni
Lung. simfizei
Lung. MJ.
Lărg. epif. infer.
Lărg. trocleii infer.
Lărg. epif. super.
Diam. acetabulaT
Lărg . epif. infer.

Vp.loarea

64 ; 70

31

36
28 ; 28
31
31 ; 3 1
26
:J5 ;

4 S. Haimovici, op. cit., p. 60.
5 M. Şt. Udrescu, Rev. MuzMon 9-10, 1979, p. 104-108 ; idem 8, 1985, p .
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Pe baza datelor biometrice cit şi din punct de vedere somatoscopic
se poate constata existenţa unui porc de talie mică, cu caractere primitive,
avînd botul alungit, iar dimorfismul sexual nu prea puternic pronunţat.
Î n ceea ce pri veşte vîrsta de sacrificare, se poate constata că, din
8 indivizi pentru care aceasta a putut fi stabilită, abia doi au aproape un
an, patru se apropie de doi ani, deci de maturitate, iar alţi doi prezintă
l\13 uşor erodat, ajungînd astfel să aibă în jur de trei ani ; din cei patru
indivizi maturi, după canini, se constată că trei sînt de sex femel, iar
unul este mascul. Este interesant că la această sp2cie, crescută exclusiv
ca furnizoare de carne şi grăsime, sacrificarea se făcea cu precădere abia
la maturitate sau chiar mai tîrziu ; faptul arată încă odată primitivitatea
tipului crescut de locuitorii aşezării, tip caracterizat printr-o creştere lentă,
încît talia optimă pentru sacrificare se atingea la o vîrstă relativ înaintată
şi nu la cîteva luni sau un an, ca la rasele actuale ameliorate.
Ovinele sînt în număr mai mic decît porcinele, arătînd rolul scăzut
jucat de cornutele mici în economia locuitorilor de la Izvoare. Deşi nu
am evidenţiat resturi aparţinînd caprinelor, este posibil ca şi acestea să
fi fost crescute în aşezarea carpică, dar în raport de ovine numărul l o r
este cu totul infim.
S-au executat următoarele măsurători (în mm) pe oa�e fragmentare
de Ovis : un omoplat cu lungimea capului articular de 33 ; un humerus cu
lărgimea epifizei inferioare de 33 ; un coxal cu diametru! acetabular ele
27, şi un metacarp cu lărgimea epifizei superioare de 26 ; trei fragmente
de tibie cu lărgimea epifizei inferioare de 27, 28 şi 32 au diagnoza gene
rică neprecizată. Este greu astfel, atît somatoscopic cît şi biometric', să
dăm o caracterizare a cornutelor mici, din cauza penuriei datelor.
I n ceea ce priveşte vîrsta de sacrificare, fragmentele de maxilare cu
dinţi (după care se ştie că nu se poate preciza diagnoza gmerică) apar
m ai bine reprezentate încît, avînd în vedere aceste resturi osoase, putem
răspunde satisfăcător la întrebare. Există un exemplar de peste şase
luni, alţi doi indivizi cam de doi ani şi încă trei cu o vîrstă de 3-4 ani ;
aşadar sacrificarea ovicaprinelor se executa cu precădere după ajunge
rea la maturitate, în plin optim de exploatare economică.
Calul prezintă resturi relativ puţine, dar trebuie menţionat că ele
sînt tot atît de fragmentare ca ale celorlalte specii enumerate pînă acum,
încît .este aproape sigur că era folosit şi în alimentaţie şi dat fiind talia sa
specifică mare, rolul său ca furnizor de carne nu era deloc neglijabil. S-au
executat unele măsurători care, alături de caractere somatoscopice, dau
unele precizări cu privire la calul populaţiei carpice de la Izvoare.
Tabelul nr. 3
(în rom)

MASURATORI EXECUTATE PE RESTURI DE EQUUS CABALLUS
Categoria de oase
Omoplat
Humerus
Radius

Dimensiuni
Lung. supr. artic.
Lărg. epif. infer.
Lărg. trocleii infer.
Lărg. epif. super.
Lărg. supr. arti c . super.
Lung. (inălţ.) max.
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Valoarea
53
(77)

72

73

68

53 •

57
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Valoarea

Dimensiuni

Aslragal

Lă·rg. maximă
Lărg. faţetei artic. dist.

55
49

Lung, maximă
Lărg. epif. super.
Lărg. min . diaf.

83

Falanga I

31

58
50
91
59
36

Apare aproape cert faptul că existau cai de talie m ai mare. în număr
relativ mic, cît şi mai mărunţi, mai abundenţi însă . Este deocamdată greu
d e precizat dacă sîntem în faţa a două tipuri de cai, c ei de eli tă �i ce>i
ob-işnuiţi, de duzină, aşa cum am găsit la daco-geţii din pe rio a da La 1�e;lo ' ·
P reciză m că la Drăgeşti e x istau cai a căror talie-: depăşea 1 .4 0 m dar
pentru a fi siguri că pe actualul teritoriu al Moldovei car pi i <.:U m o -s l e n i t
tipurile de cai cunoscute pe acele mele&guri în L a Tene, mai trebuie în
treprinse cercetări şi asupra faunei altor aşezări carpice din sec. II-III c . n .
C u privire la vîrsta de sacrifice1re, putem spune că pe n t ru patru i n 
divizi, după dentiţia jugală, am găsit un exemplar de circa doi ani şi alţi
trei cu dinţii defini tivi avînd diferite grade de eroziune, mergînd probabil
de la 5 - 6 la v r eo 15 ani deci majoritatea erau sacrificaţi, abia în pe
rioada de optimum de exploatare economică.
Cîinele, specie fără vreo importanţă economică directă, este repre
zentat în materialul nostru printr-un fragment de cubitus aparţi n î n d
unui individ matur ; el pare a fi de talie relativ mică .
· .

,

b) Mamiferele sălbatice

�Cerbul este specia de mamifere sălbatice cea mai frecventă, eL apar
ţinîndu-i patru resturi : un fragment mic de corn, un rest de radius cu
e pifiza inferioară deteriorată, avînd lărgimea de 65 mm, o falangă I cu
l ung. max. 59 m m şi lărg. epif. super. 22 m m şi o falangă I I cu lung.
max. de 43 mm şi lărg. epif. super. de 21 mm. Prezenţa, pe lîngă aşchia
de corn, a unor oase ale membrelor (mai cu seamă fragmentul de radius)
arată cu precizie că unul sau chiar ·ambii indivizi ai acestei specii au fost
doborîţi, adică vînaţi.
Căpriorul are un singur rest, un fragment de coxal, arătînd astfel
că individul a fost precis doborît.
Mistreţul este reprezentat printr-un fragment de humerus cu lăr
gimea epifizei inferioare de 58 mm şi cea a trocleii respective de 44 mm.
Ursul are un rest de cubitus, care provine de la un individ de talie
foarte mare, probabil un mascul.
Menţionăm că printre resturile de taurine s-a găsit şi o fala ngă II,
deteriorată, care are o lungim e de aprox i mativ 56 mm (alte măsurători
6 S. Haimovici,
7 S. Haimovici,

Symposia thracologica, 4, 1986, p.
op. cit., p. 62.

75.
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nu s-au putut executa) ; mărimea şi masivitatea ei ridică problema dacă
nu cumva aceasta provine de la un Bas primigenius (bourul), ridi�:înd
numărul speciilor sălbatice determinate la cinci.
III
Considerînd frecvenţa speciilor de mamifere descoperite în aşewrea:
cmpică de la Izvoare (vezi tabelul nr. 4), particularităţile lor somato:o;copice
şi biometrice, vîrsta de sacrificare, putem deduce care erau ocupaţii le lo
cuitorilor d i n aşezare cît şi alte caracteristic i ale vieţii materiale ale ::J :::e s
tora. Speciile sălbatice pot aduce, prin cunoaşterea ecologici lor, date
asupra mediului ambiant.
Se poate constata că o ocupaţie principală era reprezentată de creş
terea animalelor.
Dintre acestea primul loc este ocupat de taurine ce erau folosite mai
î ntîi în scopuri utilitare (probabil că, predominînd femelele, mai cu seamă:
ca producătoare de lapte) şi abia în · al doilea rînd ca furnizoare de c:1rne.
..

Tabelul

nr.

4

FREcVENŢA SPECULOR (lN FRAGMENTE ŞI INDIVIZI PRE.ZUMAŢI)
REZULTATA IN URMA STUDIULUI MATERIALULUI OSOS PROVENIT
DIN AŞEZAREA DE LA IZVOARE
Fragmente
nr. abs. 1
%

Specia
Bos taurus
Sus scrofa domesticus
Ovis aries et Capra hircus
Equus caball us
Canis familiaris
Cervus elaphus
Capreolus copreolus
SULs scrofa ferus

Ursus arctos
Total

179
44
28
19
1
4
1
1
1
278

64,38
15,83
10,08
6,84
0,36
1,43
0,36
0,36
0,36

Indivizi prezumaţi
nr. abs. 1
%
19
8
6
4
1
2

1
1
L
43

44,18
18,60
13,95
9,3 0
2,3J
4,65
2,3:J
2,33

2,3:J

Se remarcă faptul că necesităţile de proteine animale erau satisfăcl.lte
î n. cea mai mare parte prin sacrificarea taurinelor, adăugîndu-se totodată
şi laptele de vacă cît şi derivatele acestuia furnizate tot de către aceeaşi
specie.
Porcinele au o frecvenţă mult mai joasă concomitent cu o talie spe
cifică mai mică decit aceea a taurinelor. Ponderea lor în acoperirea ne
cesităţilor de hrană animală pentru populaţia umană din aşezare era ast
fel cu mult mai mică decît aceea a cornutelor mari.
Cornutele mici folosite în scopuri utilitare (probabil pînă şi laptele)
deveneau în mod secundar după sacrificare şi furnizoare de carne, dar
rolul lor în această privinţă era cu totul secundar, dată fiind frecvenţa
lor joasă şi talia specifică mică.
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Calul, animal de talie mare, servea cu precădere pentru scopuri utili

tart', · dar nu trebuie neglijat nici aportul său în acoperirea unei părţi a

proteinelor animale necesare populaţiei umane, parte care pare să fi fost

mai m are decît aceea adusă de către ovicaprine.

Remarcăm că taurinele, porcinele, probabil şi ovinele erau reprezen
tatP prin tipuri cu caracter prim itiv, de talie, în general, joasă, cu eficienţă
economică scăzută.
Vînătoarea, deşi putem spune că era o ocupaţie oarecum conturată,
juca un rol cu totul infim în acoperirea necesităţilor de hrană animală a
populaţiei umane, ea fiind, avind î n vedere speciile sălbatice găsite, o
vînătoare de tip alimentar.
Trebuie arătat că concluziile referitoare la ocupaţiile locuitorilor d i n
.aşezarea carpică d e la Izvoare cit şi la ponderea diverselor specii domestice
în economia lor se conjugă aproape perfect cu cele găsite de noi în urma
studiului paleofaunei atît din staţiunea de la Drăgeşti s cît şi în cele două
aşezări de la Poiana Dulceşti 9.
Speciile de mamifere sălbatice evidenţiate, cu precădere ursul, dar şi
cerbul şi mistreţul, fac parte din gruparea ecologică a animalelor de pă
d u re, încît este bine să amintim şi faptul că în jurul aşezării carpice d e la
Izv oare se găseau în sec. II-III e.n., întinse masive forestiere.

L'ETUDE DU MATERLEL FAUNIQUE PROVENU DE L'ETABLISSEM.ENT
DE IZVOARE (PMTRA NEAMŢ) DATE PEN DA N T LES 11-III
SIECLES d, n . e.
Resume
On etudie les restes paleofauniques appartenant a une station des daces libres.
On a determine 278 restes osseux provenant de 9 especes de mammiferes. On
fait une etude somatoscopique et biometrique (voir les tableaux 1-3) et on etablit
la frequence de chaque espece (tableau 4).
L'elevage etait une occupation principale, ayant premierement des buts uti
litaires et secondairement Ies animaux domestiques etaient employes comme source
de viallde. Au point de vue de la frequence, la premiere place est occupee par les
taurins, suivis par ·les porcins, les ovins et le cheval. La chasse avait une im'por
tance economique insignifiante et un but alimentaire.

B S. Haimovici, op.
9 Vezi nota 2.

cit.
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Fig. 1 . Bos taurus - co-rn ;
- fragment de humerus, la stînga individ de taLe
mică, la dreapta individ de talie mare.
Fig. 1. Bos taurus
corne.
Fig. 2. Bos taurus - humerus fragmentaires, a gauche individu de
petite taille, a droite individu de grande taille.
Fig. 2.

Bos taurus

-
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Fig. 3 . Sus scrofa

humerusuri fragmentare, la stîn&:a de mistreţ, la
dreapta de porc.
Fig. 4. Cervus elaphus
radius fragmentar.
Fig. 5. Ursus arctos
cubitus fragmentar.
Sus scrofa
humerus, ă gauche de sanglier, a droite de porc.
radius fragmentaire.
Fig. 4. Cervus elaphus
Fi g. 5. Ursus arctos
cubitus fragmentaire.
-

-

Fig. 3.

-

-

-

-
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STUDIUL MATERIALULUI PALEOFAUNISTIC DESCOPERIT lN
AŞEZARILE DE LA MALEŞTI ŞI VARARIE (SAT BORNIŞ, COMUNA
DRAGOMIREŞTI, JUD. NEAMŢ) DIN SEC. VI-IX E,N,
de SERGIU HAIMOVICI

I
În ceea ce priveşte populaţia românească străveche, ce a locuit în
zona precarpaitcă a Moldovei în a doua jumătate a mileniului I e.n., avem
deocamdată destul de putine
date, izvoarele scrise, in această privinţă.
'
fiind extrem de deficitare. Săpăturile arheologice au inceput să pună în
evidentă
· caracteristicile social economice ale acesteia, trăsături care pot
fi mai bine conturate şi de studiile paleofaunistice. Iată de ce ne-am con
centrat şi noi atenţia în prelucrarea materialului osteologie rezultat din
săpături, care sperăm, va furniza şi el unele date importante în această
privinţă.
Cele două aşezări menţionate sint situate, una lîngă alta, in zona pre
carpatică a judeţului Neamţ, in bazinul rîului Valea Mare, afluent al
Moldovei ; în jur există dealuri de peste 300 m, în parte acoperite şi as
tăzi de păduri de foioase.
Materialul osteologie provine din locuinţe (bordeie) deci din complexe
închise şi într-o foarte mică măsură direct din şanţuri 1• Fragmentarea
sa arată clar că el reprezintă resturile menajere ale populaţiei respective.
I ntrucit am avut la dispoziţie complexe închise am făcut dcterminărilP
şi am stabilit cantitatea de resturi şi numărul de indivizi prezumaţi pen
tru fiecare specie, mai intii pentru fiecare locuinţă in parte, sumîndu-le
abia apoi pe aşezări. Nu credem că există particularităţi demne de
luat în seamă pentru unul sau altul din complexele închise, ca şi, în mare,
nlci deosebiri esenţiale de la o aşezare la alta, aşa cum va apare dealtfel
şi in tabelele de frecvenţă. De aceea noi vom considera materialul în to
talitatea sa şi acolo unde va fi cazul vom face unele referiri mai deta
liate, care eventual vor putea fi semnificative pentru arheologi. Datele re
zultate din studiul . de faţă, le vom compara cu acelea pe care le avem
la dispoziţie din lucrări anterioare, referitoare la fauna din aşezarea de la

1 Săpăturile de la Măleşti au fost executate de către Rodica Popo\·ici, iar cele
de la Vărărie de către Silvia Teodor, D. Teodor şi Rodica PopoYici. Datarea mate
rialului a fost făcută de către arheologii ce au executat săpăturile. Mulţumim cole
gilor citaţi pentru faptul că ne-au încredinţat pentru studiu restu rile faunistice.
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Izvoare-Bahna tot din sec. VI-IX, situată lîngă rîul Siret, la jumătatea
distanţei dintre oraşele Roman şi Bacău 2, cea de la Udeşti-Suceava din
sec. VII e.n., 3 cea din sec. VII-VIII de la Lozna-Străteni, din NV ju
deţului Botoşani 4 şi studiul de sinteză privind fauna din aşezări din sec.
VIII-XII din sud-estul României 5.
II
Materialul osos avut la dispoziţie din cele două aşezări nu este deloc
abundent, dar credem că totuşi destul, pentru ca rezultatele reieşite din
studiul său să nu apară aleatorii.
Astfel la Măleşti au fost determinate 1 66 fragmente, care ar apar
ţine la 36 indivizi. După cum apare în tabelul I au fost evidenţiate şase
specii de animale domestice : găina domestică, taurinele, porcinele, ovi
caprinele (oaia şi capra) şi calul cît şi, cu un mare grad de probabilitate,
o specie sălbatică şi anume ursul.
Tabelul nr. 1

FRECVENŢA PE SPECII (IN FRAGMENTE ŞI INDIVIZI PREZUMAŢI)
A RESTURILOR GASITE lN AŞEZAREA DE LA MALEŞTI
1

1

SPecia
Gallus domesticus
Bos taurus
Sus scrofa domest .
Ovicaprinae (Ovis et Capra)
Equus caballus
Ursus arctos
Total

Fragmente
nr. abs. \
% ·
1
82
59
18
5
1

o

1

[

0,60
49,40
35,54
10,84
3,02
0,60

166

Indivizi prezumaţi
nr. abs. 1 ---- o ·.; · -1
12
13
7
2

2,i7
33,34
36,12
19,45
5,55

1

2,77

36

La Vărărie, numărul de resturi este mai mic de doar 86 fragmente,
ce ar aparţine la 32 indivizi prezumaţi, spedile sînt însă mai nume
roase şi anume opt domestice, adică două specii de păsări - găina şi
gisca domestică - şi cele şase specii obişnuite de mamifere : taurinele,
porcinele, ovicaprinele (oaia şi capra), calul, cîinele, cît şi două sălbatice :
cerbul şi căpriorul. (vezi tabelul II).
S. Haimovici,

Stuălul materialului faunistic din aşezările de la Cirligi
(secolele II-V e.n.) şi Izvoare-Bahna (secolele VI-IX e.n.), Carpica,
xvr� 1984, P. 95-99.
3 Idem, Studiul paleofaunei din aşezarea prefeudală de la Udeşti (judeţul
Suceava), Suceava, Anuarul muzeului judeţean, IX, 1982., p. 497-504.
4 Idem, Studiul resturilor paleofaunistice din aşezarea de la Lozna-Străteni,
datînd din sec. VII-VIII e.n., Hierasus (sub tipar).
5 fdem, Studiul resturilor mamiferelor domestice, descoperite în aşezările din
secolele VIII-XII, situate în sud-estul României, SCIVA, t. 35, 4, 1984, p. 311 -319.
2

F'ilipeşti
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Tabelul nr. 2

FRECVENŢA PE SPECII (FRAGMENTE ŞI INDIVIZI PREZUMAŢI)
A RESTURILOR GASITE lN AŞEZAREA DE LA V ARARIE

1

Specia
Gallus domesticus
Anser domesticus
Bos taurus
Sus scrofa domest.
Ovicaprinae (Ovis et Capra)
Equus caballus
Canis familiaris
Cervus elaphus
Capreolus capreolus
Total

e
ag
---� ���.!_
nr. abs. \
%

__

_

l

�ivizl_prezumaţi_
nr. abs. /
%

3
2
32
35
8
1
1

3,48
2,33
37,20
40,70
9,30
1,17
1,17

1
2
9
11
5
1
1

3
1

M8
1,17

1
1

86

'

3,13
6,24
28,12
34,37
15,62
3,13
3,13
3,13
3,13

32

Mamiferele sălbatice

Cervus elaphus. Cerbul reprezintă cervideul cel mai frecvent e l fiind
reprezentat prin trei resturi : un fragment din epifiza superioară a unui
metacarp, un astragal (lungimea maximă = 54 mm, lărgimea troe:lcii
inferioare = 34 mm) şi un rest cu epifiza inferioară a metatarsului
(lărgimea maximă = 44 mm) toate aparţinînd probabi l aceluiaş individ,
cel puţin adult, poate femel, provenind din locuinţa 6 din aşezarea de
la Vărărie.
Capre:Jlus capreolus, celălalt cervideu găsit de asemenea în locuinţa
6 din aşezarea de la Vărărie are doar un singur rest, un corn aproape
întreg, cu perlajul puternic, arătînd astfel că provine de la un mascul
matur, în plină vigoare. Piesa reprezintă însă un corn lepădat, adunat
deci de către locuitorii staţiunii, indicînd doar că în jurul acesteia s e
găseau căpriori.
Ursus arctos. Specia pare a fi reprezentată printr-un rest din trEci
mea inferioară a unei diafize de humerus ; diagnoza rămîne însă cu
totul imprecisă, dar dacă ea este exactă, fragmentarea atît de înaintată
a resturilor acestei specii de carnivore nu trebuie să surprindă, întrucît
se �tie că ursul era folosit în alimentaţie.
Animale domestice
Păsările.
Păsările sînt reprezentate prin puţine resturi provenind de la găina
'?i gisca domcstică.
Gallus domesticus are în total puţine piese, trei găsite în aşcz:m:'a
de la Vărărie (toate descoperite în locuinţa 5) şi una provenind de la
:\Tăleşti, din locuinţa 8, fiind reprezentată printr-un humerus întreg. Pu
ţ i nele măsurători mai semnificative (coracoid - lungimea maximă
==
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54 mm şi hum erus - - lungimea maximă
65 mm), arată o găină gra
cilă. de talie mică, asemenea cu aceea găsită de noi la Udeşti şi Lozna
� i care t'ste de ast'menea caracteristică în aşezările feudale timpurii din
Europa centrală.
Anser domesticus. Gisca are două resturi, ambele găsite în locuinţe
din aşezarea de la Vărărie ; un fragment de tarsometatars are lărgimea
epi fizei i nfe ri oa ră de 22 mm . Specia este menţionată acum , pentru pri
ma oară. în staţiuni din a d o ua jumătate a mil. I e . n . el e pe teritoriul
ţării noastre.
i\J amiferde domestice
Materialul osteologie cel mai abundent aparţine acestei grupări, ară
tînd de la început rolul preponderent jucat de ea în economia locui
torilor celor două aşezări.
Bas taurus . Tauri nele prezintă resturi în cantitate mare şi cu toate
C'ă sint întrecute de porcine, ca număr de indivizi şi chiar prin frag
mentele osoase, ocupă, dat fiind talia lor specifică, primul loc, în am
bele aşezări. Materialu l foarte fragmentar, lipsa resturilor de coarne,
ne face să nu putem da aproape nici o caracteristică m orfologică a aces
tei specii ; un mic fragment de craniu, păstrînd zona frontoparietală,
găsit în locuinţa 1 6 din aşezarea de la Măleşti, ne evidenţiază o linie
intercornuală convexă, caracter atribuit tipului brachyceros, care de alt
fel a fost găsit şi în celelalte staţiuni a căror ·faună a fost studiată de
noi şi care este caracteristic, în general, epoci i feudalismului timpuri u
d i n Europa centrală şi r·stică ti. Puţ in ele măsurători ce s-au putut exe
cuta pe oasele membrelor pun în evidenţă un material relativ hetero
gen în ceea ce priveşte dimensiunile (astfel lărgimea opifizei inferioare
la t ibie este la trei exemplare de 55, 58 şi 64 mm) fenomen de altfel
caracteristic raselor primitive neameliorate dar, în mare, putem spune,
că cornutele mari din asezările studiate erau relativ mărunte. Acest
lucru apare evident dacă �onsiderăm înălţimea la greabăn calculată după
un metatars întreg (lungimea 2 1 2 mm, lărgimea epifizei superioare 45
mm, lărgimea epifizei inferioare 52 mm, lărgimea minimă a diafizei 24
mm ) . atribuie unei femeie, înălţimea care este de 1 13,5 cm. O asemenea
talie este aproape egală cu media găsită Ia noi în celelalte staţiuni din
care am studiat paleofauna şi în general cu situaţia evidenţiată la acea
epocă in toată Europa. 1.
Considerînd mai ales apariţia diverşilor dinţi jugali definitivi gradul
lor de eroziune, dur si momentul închiderii discului de crestere la mt>�
tafizele oaselor lungi s2 poate preciza vîrsta sacrificării exe� plarelor de
Bos taurus. Astfel din lD exemplare pentru care s-a putut face acest
lucru, 1 2 (63''Jfo) sînt adulte şi m ature adică peste 2 ani, dar dintre ele
doar unul singur apare relativ bătrîn (c am 8-10 an i ), cinci (26°/0) abia
devin adulte - adică au în jur ele 2 ani - �i doar două. ( 1 0 , 50/0) sînt
ti nere, dar nu sub un an. Este clar deci că taurincle erau ţ i n u te mai cu,
=

G Vezi l ucr ări le de la notele 1-5 şi S. Bokonyi, History of domestic mam mals
in Central and Eastern Europe, Budapesta, 1 9 74 , p. 134-137.

7 A

se considera lucrările de la nota 6.
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seamă pentru scopuri utilitare (se pare că predominau femelele în ca
drul cirezilor, deci mai degrabă p e n t ru lapte decît pentru muncă), sa
crificarea executîndu-se totuşi în plin optim de exploatare economi61 ,
neaşteptîndu-sc îmbătrînirea pentru a s e folosi carnea lor.
Sus acrofa domesticus. Porcinele se plasează pe locul al doilea avînd
în vedere faptul că un taurin este, în medie, de trei sau p a tru ori mai
voluminos decît un porc. Materialul atribuit speciei apare foarte fra g
mentar, dar se poate constata că por cin el e erau reprezentate pri ntr-un

tip cu caracteristic i primitive, cu botul prelung (simfiza mandibulei
este la un exemplar mascul de 73 m m ş i ] a unul femel de 69 mm) cu
dimorfismul sexua l relativ şters, dar totuşi de talie oarecum m asivă,
asemănător astfel cu porcii din celelalte s ta ţ i u n i a căror faună a fost
:-:tudiată de noi �. a rătînd deci că şi în jurul aşezărilor de la l\făl e ş t i � i
Vă ră r i e existau atunci condiţi i mediale foarte propice pentru creşh•rea
porcinelor.
Considerînd, dup[l cr i teriil e arătate mai sus la taurine, mon1l'ntul
sacrificării indi vizilor, se poate constata că din 20 e xem pl are abia patru
(20'0fo ) a u dentiţia jugală defini tivă com plet ă , deci trec de doi a n i (dar
nici unul nu depăşeşte 3 ani) şi 1 6 (80'%) nu au atins încă acea stă vîrstă ;
dintre aceşti a 1 6, consideraţi ca nematuri, doar cinci au sub un a n (doi·
dintre ei fiind purcei de lapte, sub 2-3 luni), ceilalţi 1 1 avînd de acum
virsta cînd se pot deja reproduce, fiind astfel adulţi. Am arătat de mai

multe ori motivaţia pentru care majoritatea porcilor sacrificaţi aveau în
aceea epocă vîrsta peste unul sau chiar doi ani 9, fenomen care acum
pare cu totul ieşit din comun.
Ovicaprinae (Ovis şi Capra). Cornutele mici au resturi mult mai
puţine decît taurinele şi porcinele şi luînd în consideraţie totodată talia:
lor, este clar că aveau o importanţă economică mult mai mică decît
celelalte două speci i. Se ştie că este greu, mai ales pe resturi osoa,sf)
fragmentare, de a stabili o diagnoză diferenţială între genurile Ovis şî
Capra. Se constată însă că în ambele aşezări erau crescute atît ovinc
cît şi caprine, fără a putea răspunde (dat fiind cantitatea mică de ma
terial osos pentru care s-a stabilit diagnoză diferenţială) care dintre ele
erau m ai frecvente. ln ceea ce priveşte Ovis, nu putem da nici o cara< ·
teristică morfologică şi dimensională a ei, singurul rest care a putut fi
m ăsurat este reprezentat prin epifiza superioară a unui metacarp, cu
lărgimea de 27 m m , care, fiind, masiv, aparţine cu probabilitate> unui
mascul (berbec). Capra are o si tuaţie mai fericită : s-a găsit un corn
fragmentar de mascul (diametru! mare al bazei
48 m m , d iam et ru l m i c
29 mm, circumferinţa
1 20 mm) care arată prezenţa tipului prisca,
cît şi un metatars (lungimea
1 25 mm, lărgimea epifizei inferioare
24 m m şi lărgimea minimă a diafizei
1 4 mm), probabil al unei fvmele,..
după care s-a putut calcula o înălţime la greabăn de 66,7 cm , deci o
talie aproape înaltă.
=

=

=

=

=

=

8

Vezi lucrările de la notele 1-5.
se considera mai ales lucrarea de la nota

9 A

5,

p.

314.
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Considerînd criteriile după care se stabileşte vîrsta de sacrificare
putut constata pe nouă exemplare că doar două (22,22°/0) erau sub
doi ani, deci nemature, celelalte şapte avînd dentiţia jugală definitivă
cu diverse grade de erodare (chiar pînă la vîrsta de 7 ani). Este astfel
evident că cornutele mici erau ţinute, mai mult încă decît taurinele,
mai întîi pentru scopuri utilitare (probabil lapte, lînă) şi abia apoi de
veneau furnizoare de carne, fiind sacrificate, cel puţin în parte, abia spre
bătrîneţe.
Equus caballus. Calul are în totalitate doar şase resturi, cinci frag
men te de oase lungi din aşezarea de la Măleşti (printre care un metacarp
întreg, găsit însă în şanţuri) şi nnul singur, un molar superior de lapte,
la care s-a păstrat doar tăblia de uzură, arătînd că era pe cale de a
cădea, sau deja era căzut, fiind împins d e dintele definitiv, provenit de
la Vărărie ; dintele de lapte arc protoconul foarte scurt iar smalţul nu
este aproape deloc plisat. Metacarpul are lungimea maximă de 226 mm,
lungimea laterală (K) de 219 mm, lărgimea minimă a diafizei 32 mm,
prezentînd un indice de gracilitate de 1 4 , 1 6, care arată că extremităţile
erau relativ subţiri. Pe baza acestui os se stabileşte o înălţime la greabăn
de 140,4 cm, o tali e de acest ordin, peste 1 ,40 m, fiind pentru acea epocă
socotită ca destul de înaltă. Calul r.:::s pectiv era folosit evident la călărie,
poate şi pentru lupte, dar credem că şi la cărat poveri sau tracţiune.
·
Resturile calului aparţin la circa trei indivizi. Dintre aceştia două
exemplare au o vîrstă de cel mult 4 ani (la al treilea nu se poate stabili
vîrsta, dar probabil că el era deja matur), deci perioada c:ind se atinge
maturitatea, dentiţia jugală definitivă fiind completă. Considerăm astfel
că cel puţin aceşti doi ind ivizi, dat fiind faptul că au · fost sacrificaţi în
plin optim de exploatare economică, au fost folosiţi pentru scopuri ali
mentare (dealtfel fragmentarea resturilor osooase ale calului _apare tot
a�a ele i.rtaintată ca la celelalte specii de mamifere amintite mai sus).
.
Canis familiaris. Cîinele, specie fără importanţă economică directă,
urc doar u n singur rest, un fr�gment de mandibulă, găsit în locuinţa 4
de la Vărărie. S-a putut măsura lungimea dinţilor ju;gali care este de
aproximativ 68 mm ; înmulţind această cifră cu coeficientul lui Dahr
se ajunge la o lungime bazală a craniului calculată de 1 53 mm, arătînd
că fragmentul osos provenea de la un exemplar de mărime mtca spre
mijlocie. Probabil că era un cîine de ţinut în casă, nefolosit ca animal
de pază sau tovarăş de vînătoare.
am

III
· Considerînd speciile determinate, frecvenţa lor, caracteristicile ex
primate somatoscopic şi biometric, talia calculată şi tipul raseologic, vîrsta
de sacrificare etc., putem evidenţia o serie de caractere socioeconomice
ale populaţiei din cele două aşezări.
Apare evident faptul că creşterea animalelor reprezenta o ocupaţie
de prim ordin pentru locuitorii din staţiunile de la Măleşti şi Vărărie.
Primul loc este deţinut de către taurine, dat fiind atît frecvenţa lor
înaltă dar şi talia mare a acestei specii. Cornutele mari erau folosite cu
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precădere pentru scopuri utilitare, dar prin sacrificare ele aveau pon
derea cea mai înaltă în asigurarea cărnii necesare populaţiei (de fapt
trebuie luată în socoteală şi contribuţia adusă de laptele de vacă şi a
derivatelor ocestuia în acoperirea necesităţilor de proteine animale).
Porcinele - crescute doar cu scopul de a fi furnizoare de carne şi
grăsime - se situează evident pe locul secund (chiar dacă la Vărărie,
ca şi la Udeşti şi Lozna întrec taurinele), căci a�a cum am arătat-o de
multe ori, trebuie considerată şi talia specifică. Preponderenta cornu
telor mari în toate aşezările din a doua jumătate a mîl. 1 a căror faună
a fost studiată de noi, are şi o altă semnificaţie, una de natură etnolo
gică, arătînd prezenţa în aceste staţiuni a unei populaţii autohtonE". Se
ştie c ă slavii erau un "popor crescător de porci", fapt evidenţiat bine de
către cei ce au studiat paleofauna din aşezării� slave vechi 10. Dar frec
venţa relativ înaltă a porcinelor are o altă semnificaţie : alături de pre
zenţa păsărilor domestice ele vin să contureze caracterul stabil al popu
laţiei dintr-o aşezare sau alta.
Ovicaprinele sînt în cantitate mu:lt mai mică deC'ît taurinelc. ele
fiind ţinute evident pentru scopuri utilitare şi doar apoi pentru a fur
n iza carnea, care dat fiind talia lor, avea o pondere foarte mică in acc
perirea necesităţilor de proteine animale (ca dealtfel şi laptele dat de
ele). Cornutele mici, printr-o componentă a lor, ovinele (de obicei cele
mai frecvente) se pretează pentru a fi crescute de populaţii mobile, sau
care cel puţin pendulează în zone diferite, după anotimp ; frecvenţa
lor joasă, aduce încă un argument pentru caracterul stabil al locui
torilor din uşezările de la Măleşti şi Vărărie.
Calul apare ca un element cu un caracter evident utilitar, dar putea
fi folosit şi în ulimentaţie, noi aducînd argumente ce ar confirma această
ipoteză ; dacă este aşa, înseamnă că ponderea sa în furnizarea unei anu
mite cote de carne pentru locuitorii aşezărilor era chiar mai mare decît
aceea cu care contribuiau ovicaprinele (să nu uităm că un cal face cam
cît 9-10 oi).
Păsările domestice aveau o importanţă economică cu totul minoră,
dată fiind şi frecvenţa lor destul de joasă ; să nu uităm că pe lîngă carne
ele furnizau şi ouă.
Vînătoarea se executa probabil cu totul sporadic considerînd can
titatea infimă de fragmente osoase provenind de la mamiferele sălbatice,
încît rolul ei . economic apare aproape nul. Resturile ursului la Mălesti
(în măsura în care diagnoza este justă) nu trebuie să surprindă pent �u
staţiuni din zonă precarpatică, căci probabil în acea perioadă el se mai
găsea în regiuni de mai joasă altitudine. Se pare că cerbul era îr:: ă
atunci mo.i frecvent decît căpriorul, actualmente cel mai răspîndit cer
vi dc:l .

Cu toată diversitatea de specii puse în evidenţă , toate animalele do
mestice sînt reprezentate prin tipuri primitive, în general, de talie mică
(în raport cu rasele actuale) neexistînd, poate cu excepţia calu�u: . o
10 Vezi lucrarea noastră
acelui articol.
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preocupare pentru creşterea dirijată şi ameliorarea raselor. De aceea
�i productivitatea lor era foarte scăzută şi datorită acestui fapt econo
mia locuitorilor din cele dou{l aşezări nu poate fi deloc înfloritoare, ci
probabil destul de sărăcăcioasă.
L'ETUDE DU MATERIEL PALEOFAUNIQUE Df:COUVERT DANS LES
STATIONS DE MALEŞTI ET VARARIE (VILLAGE DE BORNIŞ, COMMU?\'E DE
DRAGOMIREŞTI, DEP. DE NEAMŢ) DE Vre-rxe SIECLES N.E.
Resume

On a etudie les restes fauniques prevenus de deux statiens situces dans b
zone precarpatique de la Moldavie, dans le departement de Neamţ .
On a determine des especes appartenant a deux groupes des animaux : It"
oiseaux_ et les mammiferes. Leur frequence se trouve dans le tableau I pour 1"
station de Măle�ti et dans le tableau II pour celle de Vărărie, L'etude somatoscr>
pique et biometrique met on evidence les caracteristiques des e�eces ; on eYalu".
aussi l'âge de sacrification des individu::.. On peut cons#ater que l'elevage eta!:
une occupation de premier ordre de la population des deux stations, les taurins e:
les porcins ayant la pluş haute frequence. La chasse s'executait probablement
-.;;eulement sporadiquement.

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

1. Bas taurus, metatars de femelă ; 2. Equus caballus, metacarp ; :J. Caprr:r.
hircus, corn de mascul de tip prisca ; 4. Capra hircus, metatars ; 5. Sus sera fa
clamesticus, humerusuri fragmentare stinga de tînăr, dreapta dP matur :
G. Caprealus caprealus, corn lepădat ; 7. Carvus elaphus, metatars, epi f z;·,
i n ferioară ; 8. Canis familiaris, mandibulă fragmentară ; 9 . Păsări domestic
sti ng a Anser damesticus, tarsometatars fragmentar, d z·eapta Ga l/us cio m p , 
ticus, humerus.
Fig. 1. 1. Bas taurus, metatarse d'une femelle ; 2. Equus caballus, metacarpP :
3. Capra hircus, carne d'un mâle de type prisca ; 4. Capra lzircus. met;1tarse ; 5. Sus serata domesticus, des humerus fragmentairc<; : a g a u c hP dP
jeune, a droite de mature ; 6. Caprealus caprealus, bois de chute ; 7 . Cervus
elaphus, metatarse, epiphyse inferieure ; 8. Canis familiaris, m a n d i b u l e
fragmenta.ire ; 9. Vollaile, a gauche Anser domesticus, tarsomt;ta tarse frag
/ http://cimec.ro/
mentaire, a d roi thttp://www.muzeu-neamt.ro
e Gallus damesticus, humerus.

Fing.

1.

•..

l\J L7EOGRAriE

RESTAURAREA UNEI STATUETE DE BRONZ
d e MIRCEA R.\ Z VA '> ·

C : \\ .'. :> ! ·

�1uzeul ele istoric elin Piatra Neamţ îşi îmbogăţeşte a n u a l patri m , . :· : _: :
c u obie c t e provenite d i n cerce t ă r i sistematice, dar � i d i n d e s c o per i r i : :-_ 
tî mplătoan•. Din ultima c at eg o r i c se d e ta� ea ză, pr i n v a loare a rt i '> t : că .
s: a tu e tă el i n b ro nz găsită î n 1 979 in satul T i r pe ş t i , j u deţul Keam:_
o
P i e�a de la Tî r peş t i este antică, statuete asemănătoare n efiind cunc.s- ;,; tt_>

în Român i a

i r.

�,a l a de

ş i pentru acest motiv, după o c u r ă ţa r c s u m u r�i , a fos t c x p u , ă.
te za u r a m u zeulu i , s t î rn i nd in teresul speci a l i ş t i l o r , dar � i ;_;, ;

v i zi 1.<ttori lor.

Î naltă de

24 cm ,

s t atueta

n' prczint[t un bărbat stînd pc ge nu nc h i u l

drept, cu b raţel e întinse înainte, cu o haină scurtă strînsă pc corp �i
avîr:.d pe ca p o căciuliţă. Cerînd părerea arheologilor Dan Monah ş i

Virgi l Mihăilesc u-Bîrliba, aceştia au opinat pentru datarea e i în epoca
Hallstattului tîrziu aproximativ sec. VI-IV î . e . n. Personajul reprezentat
poartă un costum de arcaş scit căci unele detalii ale imbrăcăm inţi i .
t[1 i ehlra b ă rbi i ş i căciu l i ţ a a u analogii î n reprezentările d e a rtă scitică
d esco peri te î n sudul U.R.S.S. 1 .

Ne-au interesat datarea şi, eventual, atelierele d e confecţio nar e i n
dorinţa d e a ( unoaşte aliajul şi teh nol ogi a d e fabricaţie pen tru 'a stabi l i
un :flux optim de resta ura re şi conservare.
Neprezentind o pati nă nobilă, am pro pus Comisiei de restaurare W1
tratament de curăţare chimică combinată cu una mecanică, consolidare
!:'i peliculizare, ţinînd seama şi de tehnica . , cire pe rd ue " în care a fost
con;·ecţionat obiectul, e l i m i n î n d proced e u l electrochimic pe care il soco
tim brut a l pentru piese cu zone fragilizate (gamba stingă, braţul drept).
Ana:J i za chimică a stratului de coro ziu n e a relevat prezenţa c arb o nat u l u i
de cupru ce a produs plăgi pe suprafaţa statuetei, a unor zone de oxid
cupros roşu sub formă de puncte şi a clorurii cuprice instabilă. La micro
scop am o b s e rva t infiltraţii dC' oxid roşu de cupru pe ste care s-au depus
('arbonaţi bazici de cupru şi a unor concentraţii de clorură de cupru ca re
i�i c o nt i n u ă acţiunea corozivă cînd î ntîl neşte condiţ i i favorabile :!_
.•
1 L. S, Klocko, Ve1·hnij pleciovij odiag skifiv, in Arheologija, 1984, p. 4 1 .
f i g . 1 ; 4.
2 H. I . Plenderleith, T he Conservation of Anttquities anei of A rt, London,
Oxfc.-rd Press, 1957 (1962), capitolul XI.
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Radiografia ne-a prezentat porţiunile critice de degradare (zona pu
biană era complet mineralizată), unele orificii obturate şi cîteva fisuri.
Aceste observaţii au dus la concluzia că obiectul a fost confecţionat prin
metoda "a cire perdue". 3 4 5
Procedeul de turnare î n ceară pierdută presupune confecţionarea
modelului din lut peste care se toarnă un strat de ceară, pe care �i2
finisează la rece toate detaliile piesei. Totul se acoperă apoi cu un strat
de lut refractar, iar ansamblul este străbătut de tije subţiri de lemn
care fixează nucleul şi învelişul exterior. Se practică orificii de scur
gere a cerii, iar bronzul, pe măsură ce este turnat, ia locul cerii care se
topeşte. Orificiile lăsate de tijele de fixare se astupă manual, apoi se
îndepărtează bavurile, se racordează membrele şi capul (dacă erau tur
nate separat), iar întregul se finisează prin polisare.
Operaţiile de restaurare au început prin curăţarea mecanică sub
lupă a impurităţilor şi a focarelor de oxizi activi - prăfoşi - pînă s-a
ajuns la metalul curat. Acest procedeu a durat mult timp, încît pentrq
uşurarea operaţiilor am tratat, local, punctele de oxid de cupru cu o
soluţie de acid sulfuric în concentraţie de 1 5'0fo, iar noroiul format 1-am
îndepărtat cu tampoane mici de vată.
După aceste intervenţii au apărut perforaţii în diferite zone ale sta
tuetei (pe creştetul capului, pe pulpe, în genunchiul drept şi în regiu
nea pubiană) şi o crăpătură mare întinsă pe lungimea pulpei piciorului
drept ce reprezintă un viciu de turnare.
Din interiorui obiectului am colectat un praf format din nisjp fin.
9i argilă provenite de la operaţia de turnare. Pe urmă, pentru degresare
şi îndepărtarea compuşilor chimiei instabili, am spălat piesa în băi de
apă deionizată, fierbinţi şi reci, timp de cîteva ore. Uscarea am efec
tuat-o cu alcool etilic şi prin tamponare cu pînză de finet.
A dt>ua categorie mare de lucrări a constat în tratarea statuete i în
băi chimice de Complexon III, cu pH-ul bazic pentru aliaje de cupru,
şi soluţie tampon.
În prima etapă am folosit soluţia la temperatura de 50-60° C,
intr�un vas aşezat pe vibratorul magnetic, pentru activarea efectului so
luţiei asupra depunerilor corozive, iar la fiecare oră obiectul era periat
sub jet de apă cu o perie din fibră de sticlă. Această operaţie a durat
de două ori cîte opt ore, temperatura scăzînd treptat, pînă la circa20c C.
A doua etapă - cu soluţie proaspătă - a durat mai multe zile, timp
în care temperatura era menţinută la 30° C, iar pericrile se su : cedau
din două în două ore, folosindu-se perii fine de bronz.
3 I . Vercoutier, Metalurgie (Egypte), în Dictionnaire archeologique des techni
ques, voi. II, Editions d'Accueil, Paris, 1964, p. 664.
4 M� Gramatopol, Dacia Antiqua, Ed i tura Albatros, Bucure�ti, 1982, p. 177179.

5 Sara Champioh, Dictionary of Terrris and Techniques in Archaeology. New
York, Everest House, 1 982, P. 26-27.
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Pentru curăţarea interiorului am folosît perii rotunde, minus.c-..ile.
cu braţe mobile fixate pe un ax, iar acest ansamblu era ma.,e-.rat la turaţii variate - de M.T.S.
După consumarea acestor proceduri, statueta a fost ime:-sat.ă in
alcool etil ic şi uscată fa o sursă �e radiaţii infraroşii. Co�sultare3 noii
radiografii - pentru interior - şi la stereomicroscop - pentru exterior
- a s t ab i l i t că fluxul tehnologic folosit pentru îndepărtarea focarelor ş:
a pr o d uş i lor de coroziune a fost bine ales şi practicat.
Am ob tu rat orificiile (lăsînd liber unul singur) cu dopmi d i :-� c :: •..: 
ciuc şi a m turnat î n interiorul obiectului o s o luţi e de b en z otriczd : :1
conccnt:-:cţie de 1 0/0 pentru 24 de ore (pentru stabilizare). iar d u ;:){: ·_; ;; 
care am re pe ta t procesul Înf ă o dată, pentru as igurare a unui · strc:.t �:- � 
tector suficient de gros. Acest tratament separat al i n teri c ru ! ui ....: :-. .:: :
obie c t e cu goluri a fo s t experimentat î n l ab or a torul nostru pe p:e.:>·.:- :-:-:. " :
mici dînd rczultat2 notabile. A poi - destupînd orificiile - 2 !'!1 ,c :.: ::: -..:
s tat uc ta într-o incidă umedă î n care se afla o soluţie de clorură · d -�
natriu timp ele 48 de ore după care, la o cercetare ate n tă , z: m cc:' o: � _. L :; t
că piesa n u prezinta activări ale procesului de coroziune.
Pe::tru aplicarea peliculei finale de protecţie am folosit e!-:: :-: : � 2
vid în care se afla un vas conţinînd lac incolor S ilva :rom , pentru :--: c 
tale, în conc2ntraţie d e 250/0• Odată încheiat procesul de cons c r\' Zl re> 5 i..: �
ami ntit, a m trecut la consolidarea fisuri lor şi plomharea crificiilor (i:- .:: " 
tetice) rE!rm:.se elin t i m pul turnării obioctului. Pentru ac2st proces a :-:-_
folosit o răşină epoxidică de tip UHU-plus armată cu fî ş i i din pî n z ă de
s tic l ă , în care am intr od us, pentru colorare, praf fin de bronz. Surplusul
rezultat din plombări l-am îndepărtat prin procedee mecanice obţinînd,
totodată, şi retuşurile necesare conferirii aspectului armonios al s ta
tuetei.
Menţionăm faptul că acest obiect unic în ţara noastră, a merita t
e f o r t u r i le depuse pentru restaurarea lu i atît pentru îmbogăţirea patri
moniului cultural naţional, cît şi pentru aspectul artistic de o armonie
deosebită. Pentru evi tarea manevrării excesive a statuetei am confectio
'.
nat cof.)ii ştiinţifice care pot fi utilizate şi în d ive rse expoziţii p e t e m e
istorice d e p opu lari zare a preocupărilor locuitorilor din toate timpu ri le
::� acestor meleaguri.
•

LA RESTAURATION D'UNE STATUETTE

E.t'l'

BRONZE

Resume
Parmi les objets entres le dernier temps dans le patrimoine du Musee d'his
toire de Piatra Neamt, il y a une statuette en bronze decoverte par hasard sur le
territoire du village de Tirpeşti, dep. de Neamţ.
Representant probablement un archer, cette piece a des analogies dans les
statuettes scythiques decouvertes dans le sud de l'URSS et est datee aproximati
vement dans les VI-IV s. av. n. e.
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Compte tenu de l'(·tat de conservation de la statuette, l'auteur de cet article ·
a procede a sa restauration. Apres l'analyse chimique des corrosions et la radio
graphie qui a mis en evidence Ies portiOQS deteriores, on a passe a Ia nett-)yage
mecanique dC's i mruretes et des sources d'oxydes actifs, en utilisant aussi une
source d'acide sulfurique (solution 15%). Apres ces interventions qui ont mi; en
cvidence quelqucs perforations dans des diverses zones de la statuette, on a !ave
la piece dans des bains d'eau deionisee. Le sechage a ete fait dans !'alcool ethylique.
Puis on a traite la piece dans des bains de Complexon I I I avec le pH basique et
�olution-tampon. On a immerse la piece en alcool Pthylique qui a cte sechee a une
sourcP de radiations i nfrarouges .
.!\pres la deuxieme radiographie, on a obture les orifices aVE'C des bouchons
<·n caoutchouc ct on a traite l'interieur de la piece. Puis on a applique une pelli
culc de protection avec Silvacrom pour metaux, dans une concentration de 2r:fl/o.
Apres l'achevement du processus de conservation, on a consolide Ies fi:>surcs
Pt on a plombe les orifices inesthetiques dues ă Ia fante de I'objet avec une resi n e
epoxydique dans laquelle o n a introduit, pour coloration, d e la poudre fine de
bronze.
LPs retouclics finales ont donne un aspect agreable ă la piece qui a ete inclue
dans l'exposition permanente du musee.
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Fig . 1 . Statueta înainte de restaurare.
Fig. 1. La statuette avant la restauration.
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Fig. 2.
Fig. 2.

Statueta după băile chimice de curăţare : 1. vedere frontală ; 2. vederei
laterală.
La statuette apres les bains chimiques de nettoyage : 1 . vue frontale ; 2. vu�
laterale.
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Fig. 3. Detalii ale statuetei după băile chimice : 1. vedere laterală a capului p'e
care se observă un orificiu provocat de agenţii de coroziune ; 2. vedere de
sus a capului pe care se observă un orificiu neobturat rămas de la turnare ;
3. orificiu obturat după turnare.
Fig. J. DCiails de la statuette apres les bains chimiques : 1. vue laterale de la tete
avec un orifice . provoqe par les agents de corrosion ; 2. vue d'en baut de la
�te avec un orifice nonobture provenant de la fonte ; 3. orifice obture apres
la fonte.
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Deta li i ale sbtuetei după băile chimice : 1 . orificiu ale !)oldului sting obturat
după t urnnrP ; 2. orificiu neobturat deformat de agenţi corozivi si f i sură ca!'e
ind ică un viciu de turnare ; 3. ved ere din spate a fis uri i care indică un viu u
de turnarP.
Fig. 4. Details de la statuette apres les bains chi miques ; 1. orifice de la hanche
gauche, ubture apres la fonte ; 2. o ri f i ce nonobture deforme par les agents
de corrosion et fissure qui "Î.ndique un vi ce de fonte ; 3. vue de la fissure
qui indique un vice de fonte.
Fig.

4.
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Fig.

Fig. 5. Statueta după restaurare.
5. La statuette apres la restauration.
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SAPATUKILE ARHEOLOGICE DIN JUDEŢUL NEAMŢ (1986)
de GHEORGHE DUM1TROATA
ln baza planului unitar de cercetare arheologică �i a urgenţelor
Impuse de obiectivele de investiţii in curs de realizare, in anul 1986 s-a
desfăşurat o activitate de investigare arheologică amplă, obţinîndu-se
noi date privitoare la trecutul acestor ţinuturi, cît şi valoroase materiale
arheologice ce vor completa t>xpoziţiile permanente al e instituţiilor mu
zeale de profil.
Staţiunile cercetate în această campanie, prezentate mai jos în or
(line alfabetică, se încadrează din punct de vedere cronologic într-un
interval foarte larg, cuprins intre neoliticul timpuriu şi secolul al
XVIII-lea al erei noastre.
1 . Borniş, corn. Dragomireşti. Cercetările arhelogice din 1 986, desfăşu
rate in continuare, au avut loc în punctul Mîleşti, situat la circa 1 ,5 km
nord-est de sat. Cu acest prilej au fost decopertate în întregime dou;\
locuinţe şi un cuptor în aer liber aparţinînd a�ezării din secolele VI- Vlll
e.n. şi o locuinţtl datînd din secolul al XVII-lea. Pe. lîngă complexele
investigate, au mai fost depistate şi alte urme de locuire corespunză
toare celor două niveluri arheologice menţionate, · care urmează a fi
cercetate in campaniile viitoare.
Săpături c!=lnduse dt> Radica Popovici (Institutul de istorie şi arheo
logie "A D. X enopol" Iaşi).
2. Corni, corn. I3odeşti . în punctul Strîmhi situat în partea de sud. a
localităţii, a fost efectuat un sondaj arheologic ce a pus în lumină ur
mele unor construcţii care, potrivit autorilor săpăturii , aparţin unei
curţi feudale din secolele XVI-XVIII.
Primul edificiu , pus în evidenţă de o fundaţie d e piatră, avea planul
dreptunghi ular, cu patru încăperi dispuse de o parte şi alta a unui cu
loar, şi se datează în secolele XVII-XVIII. In partea sud-estică a aces
tuia a ieşit la iveală o altă temelie de piatră, cercetată parţial şi datată
in secolele XVI-XVII.
De pe suprafaţa ambelor construcţii s-au recoltat unelte de fier,
obiecte de ceramică şi sticlă ş.a.
Sondajul arheologic a fost condus de Ioan Vatamanu (Muzeul d P
istorie Piatra Neamţ).
3. Davideni, corn. Ţibucani . În compania acestui an au fost reluate �ă-

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

GHEORGHE DUMITROAIA

di n punctul La Izvoare-Spieşti, în scopul obţineri i unor noi
cu privire la depunerile arheologice corespunzăto are setole
lor VI-V I I e.n.
Au fost trasate trei secţiuni şi o casetă, cu care ocazie au fost sur
prinse sporadice materiale datate la sfîrşitul epocii bronzului - cultura
Noua, Ha ll s tat t-ul tîrziu şi epoca g eto - dacică (sec. III-II î.e.n.).
De i mport an ţă aparte sînt descoperi rile ce aparţin aşezării datate
în epoca de fo rm are a poporului român. Au fost d ezvcl ite trei locuinţe
parţial adîncite în pămînt, cu urme ale parilor de susţine re recoltindu-se
o
m a re cantitate de material ceramic reprezentînd vase şi fragmente'
ccra m ice de t ip borcan lucrate la roată din pastă de bună calitate şi
ornamentate cu motive incizatP şi vălurite. Potrivit conducătorilor şan
tierului, tipurilC' de vase lucrate l a roată au analogii in teritoriul extra
�i intracarpatic. Deşi au fost descoperite şi elemente ceramice de factură
str�iină, apartenenţa staţiunii d e la Davideni la fondul cultural autohton
este îns[t o dată subliniată, aşezarea de la I zvoare Spi e ş ti impunindu-se
ca un punct dP referinţă pentru cunoaşterea realităţilor etnoculturale de
b Pst de Carpaţi din sec. V-VII e.n.
Responsabili de şantier Ioan Mitrea (Liceu l George Bacovia" Bacău)
şi Marius Alexianu (Mu zeu l de istorie Piatra Neamţ).
4. Ghelăieşti, corn. Birgăoani. l n campania anului 1 986 s-a prelungit
secţiunea mediană (S I) în partea de sus a dealului Nedeia in vederea
delimitării locuirii eneolitice. fără a se ajunge in zona presupusului
şanţ dP apă rare . Prin săparea acestei secţiuni s-au degajat integral res
turile locui n ţei 3 1 / 1 983, surprinzîndu-se încă două locuinţe, L10 şi L.t o
care fac parte din nivelul Cucuteni B1 •
Săpăturile întreprinse au dus la recoltarea unui insemnat şi bine
conservat material ceramic pictat, precum şi la descoperirea unor unelte
de• p iatră os şi lut ars. S-au făcut observaţii asupra sistemului de c on
strucţie a locui nţelo r şi vetrelor, cit şi a dispunerii lor în planul gene
ral al aşezării.
Locuinţele cercetate în această campanie fac parte din al doilea
grup de construcţii de pe dealul Nedeia şi se aflaU; in jurul locuinţei
sanctuar în care s-au găsit două complexe de cuJ.t cu statuete antropo
morfe (L::�:1).
Cercetări efectuate de Ştefan Cuc oş (Muzeul de istorie Bacău).
5. Homiceni, corn. Birgăoani. Sondajul arheologic efectuat in p unct u l
Ben cleasca, impus de găsirea întîmplătoare în urmă cu cîţiva ani a 38 de
denari i mpe ri ali romani, a dat la iveală urmele unei aşezări din secolele
II-III e.n. specifică dacilor liberi, cît şi un nivel datat in sec. VI-VIII
păturile

i n formaţii

,

,

-

"

,

e.n.

S-au trasat o se cţ i une şi o casetă cu care prilej s-au descoperit res
unui cuptor de piatră, urmele un E' i vetre, d ouă grop i de prov i z i i
s i o g roapă rituală. Cu ac e as tă ocazie a fost î n regi s tra t un bo gat inven
tar arheologic constituit din ceramică autohtonă şi de import unelte,
obiecte de uz casnic şi un important tezaur de monede i m pe ria le ro
m a ne format din 6 6 1 de den a ri. Aflaţi într-un vas de lut lu c rat l a roată
den ar i i pă stre a ză în ce a ma i mare parte efi g i i l e împăraţilor Vespasian
Traian şi Hadrian.
turile

,

,

.
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Cercetare condusă de Elena Petrişor (Muzeul de istorie Piatra _:.;·..,."....,... a
6. Lunea, corn. Vînători-Neamţ. I n campania 1986 au fost continua
cetările 'din zona A a aşezării d i n Poiana Slatinii, fiind trasată
secţiune (S IV) paralelă cu S I şi S II. S-au obţinut cu acest prile ·
clarificătl în ceea ce priveşte originea şi succesiunea depunerilor
cipale datate în neoliticul timpuriu.
Prin epuizarea secţiunii I V şi a unei casete adiacente s-a
profilul transversal al zonei A , care este formată apro,ape în într ::
din vestigii ale culturii Starcevo-Criş.
Alături de resturile de vetre, cenuşă, cărbune şi marea cantita _
ceramică. ce datează din tim pul acestei culturi, au fost surprinse ..
teriah� care aparţin eneoliticului, civilizaţiei carpice şi feudal is � �
timpuriu, ultimele depuneri din acest punct datînd din secolul tr
Pe baza săpăturilor efectuate pînă î n prezent î n staţiunea arheolo. i
de la Lunea, putem arăta că izvor.ul de apă sărată din Poiana Sia
a fost . folosit începînd cu prima cultură neolitică de la răsărit de Car
paţi şi , pînă î n epoca modernă, materialele arheologice descoperite pi ;
acum aparţinînd culturilor Starcevo-Criş, cer am icii lin i are, Precucu:e
cu.cuteni; perioadei de tranziţie la epoca bronzului , epoc i i bronzului, p -
ine i vîrste a fierului (sec. V-IV î.e.n.), civilizaţiei dacilor liberi (.
II-III e.n.), feudalismului timpuriu (sec. X-X III), · feudalismului "' z
voltat şi secolului al X IX-lea.
Cercetări arheologice efectuate de Gheorghe Dumitroaia (Muzeul d
işţode P.i1;1tra Neamţ).
.
.
7.. . Riiti,ce$ti, com . Răuceşti. a) Punctul Munteni, !n scopul obţinerii a no:
dat� privitoare la staţiunea cucuteniană de la sud de sat, �u fost con i
nuate săpăturile i niţiate în 1 978 î n perimetrul depunerii pnincip(;l}e. I n
urma . 1;rasării
.unor sectiuni
si .C C\Sete s-au scos la lumtnil t,trmele unor
'
'
'
com piexe de locuire, vetre Şi g ropi , rccoltîndu-se o m are ccwtitaJe de
ceramică, unelte de piatră, silex şi os, plastică antropomorfă şi zoomorfă
ş.a. Datate cu precădere în fazele A şi B ale culturii Cucuteni , materia
lele arheologice sînt asemănătoare descoperirilor din campaniile 1 9781 979, prin varietatea şi ineditul l or aducînd noi contribuţii la cw1oaş
terea celei m ai de seamă culturi preistorice cu ceramică pidată de la
noi din ţară.
Demn de remarcat este descoperirea în acest an al unui nivel de
locuire corespunzător culturii Noua.
Săpăturile arheologice au fost efectuate de Gheorghe Dumitroaia
(Muzeul de istorie Piatra Neamţ).
b). Punctul Trofineşti. Săpăturile arheologice efectuate în staţiunea
situată în sud-estul satului au avut caracter de salvare. Au fost traate
mai multe secţiuni şi casete de diferite dimensiuni surprinzîndu-se ma
teriale arheologice care aparţin civili zaţiei dacilor liberi, carpi (sec. IT
I I I e.n.). Din cele două locuinţe, din spaţiul aflat între acestea şi din
cîteva gropi s-a · recoltat un bogat şi variat material arheologic cuprin
zînd ceramică autohtonă (lucrată cu mîna şi la roată), ceramică de im
port (amfore romane fragm entare), unelte de piatră, os şi fier. In cadrul
secţiunii I s-a surprins şi un n ivel de l ocui re ce aparţine culturii Noua.
_

·•
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Cercetări

Neamţ).

efectuate de

H . Săveşti, com. Răuce!?ti.
nord -vestică a satului, în

Marius Alexianu

(M uzeul

de

istorie P i atra

Staţiunea i nvestigată se s i tuează î n partea
Ln izvoare, �i se î nscrie în categor i a

punctul

a�Pză r i lor de t i p sălaş, specifice cultur i i Noua. Resturile m ateriak d i n
această perioadă s î n t rC:ispî nd i te p c o suprafaţă d e • circa 2 ha, fi ind deo
sebi t de dense mai ales în ci nci punctP d(• forma unor movilp d e 30-40
m d i a metru, m u l t aplatizate.
Avînd în componenţă ră m ă ş i ţ e ale amenajărilor ppntru locuit, res
turi d(• vetre. c[u·bun i , c cramică, u nelte d e piatră, om oplaţi crestaţi,
fo1:1rte ' m u l te p i etre ş i oase, aceste depuneri a u fu rniza t i nteresante date
cu pri v i re la purtăto r i i culturi i Noua ce a u locui t valea Moldovei la
sfîrşitul epocii bronzulu i şi încPputul epocii fierului

Săpături d e salvare cfPctuatP d e Gheorghe' D u m i troaia (Muzeul de
istorie Pi atra Neamţ).
9. Vlii.cliceni, com . Bîrgăoa n i . Ob i C'ctivui pri nci pal al campaniei 1 H8 6 a
fost extinderl'a perimetrului cercetat elin a�Pzan·a dacilor l iberi (sec. II
III e . n . ) � i investigarea zonPi i n care au fost descoperite î n anul pre
ceden t m ateriale arheologice din sec. V-IV î . e . n.
Secţiunea trasată î n punctul Hitcn, paral eli'1 cu cea d i n H l85, nu a
o fe r i t decit puţine fragm ente ceram ice preistorice .
l n punctul

La cînech iste s-au trasat trei

sectiuni si cîteva casete

care au dus Ia descoperire � unei gropi !?i a unui bo at i n � entar ceramic,
pal Nfaunistic ş i a multor obiecte ele fiPr. Materialul ceramic cuprinde•
atit speciile autohtonC'-lucrate cu m i na �i la roată, cît şi i m porturi, re
m a rcindu-se n u m ă ru l m are de fragmen t(• de am fore romane. Intre aces
tea un loc aparte il ocupă fragmentele cu ştampile (englift:>, în 1·elief şi

cu

g

titt1li picti).

Cercetări arheologice conduse de Marius Alcxianu

Pi atra Neamţ).
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) AUREL

BUZILA

( 1 924-1986)

-------

O boală nccrutătoare
1-a
ra.r-: � dintre n o i , pr�a devreme,
pe : u noscutul muzeograf-res

ta·c ·rator Aurel Buzilă. Îl ştiam
preocupat de noi proiecte, as
pir2 la realizarea u nor lucrări
ele i.:�vergură şi surprinzător,
la "' c1prilie, la început de pri
mă"..- <;ră, Aurel Buzilă n e părăseş:e definitiv.
Era de loc din Şarul Dornei, fiind născut, la 6 martie 1 92-l, i ntr-o
familie de gospodari bucovineni. Studiile şi le-a început i n satul natal.
urrr.]nd, apoi, cursurile gimnaziului din Vatra Dornei. Ş i-a continuat
pregătirea în şcolile normale de la Bistriţa-Năsăud, Piatra Neamţ şi Cer
nău�i. obţinînd diploma de învăţător în 1 943. In anul următor 1 9 4-l era
C'lev la Şcoala de ofiţeri de rezervă - infanterie de la Ineu, pe care a
absolvit-o cu gradul de sublocotenent. În fierbinţile zile ale anului 1 9-l-l
elevul şi apoi tînărul sublocotenent a luptat împotriva trupelor h itleriste
şi borthyste din Ardealul de nord. Bărbăţia cu care a luptat a fost re
cur;nscută, fiindu-i acordat statutul de veteran de război şi fiind decorat.
î n 1 g ,5 4 , cu Medalia .,Eliberarea de sub jugul fascist".
După război şi-a început cariera didactică, funcţionînd ca învăţător în
Şanll Dornei şi apoi transferîndu-se în j udeţul Neamţ. Aici a fost un
ti rr. _;:; directorul Şcolii primare din Bodeştii de Jos, sat in care se află
celebra staţiune cucuteniană Frumuşica. Încă de aici s-a aprins scînteia
pasicm i i pentru antichităţi. Prin i ntermediul lui G. T. Kirileanu, în casa
căr·; ; ia a locu it mai mult timp, Aurel Buzilă 1-a cunoscut pe Constantin
Mătasă. Arheologul pietrean descoperă în tînărul învăţător un talen tat
desenator şi u n pasionat restaurator. Astfel începe colaborarea lor care va
dura aproape două decenii. Din 1 9-1:8, timp de peste trei decenii, Aurel
Buziiă. va fi legat de Muzeul de . istorie din Piatra Neamţ. Îl va însoţi pe
Coc; � J anti n Matasă in cunoscutele lui cercetări perieghetice, va participd.
la siipăturile de la Podei '---- Tg. Ocna, Lutărie - Piatra Neamţ şi Bitca
Doamnei. Aurel Buzilă, căruia Constantin Matasă ii acorda deplina sa
încredere, se va speciil liza ca muzeograf.:·restaurator. De la Constantin

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

298

Matasă se va "contamina" pasionindu-se pentru inegalabila ceram1ca cu
cuteniană, manifestînd un constant interes pentru antichităţile dacc
getice.
Hotărît să se dedice arheologiei Aurel Buzilă se înscrie la Facultatea
ele istorie-filozofie a Universităţii ,.Al. I . Cuza" din Iaşi, în specialita': �a
istorie veche şi arheologie, pe care o absolvă în 1 970, lucrarea sa ele l i 
cenţă privind ceramica daco-getică de la Bîtca Doamnei fiind apreciată c u
nota maximă.
A publicat lucrări despre ceramica dacu-getică de la Bîtca Doam nei,
clar pasiunea lui pentru restaurare a învins, determi nîndu-l să se nn
sacre acestui domeniu. Un domeniu nou considerat cenuşăreasa \'ieţii
muzeale, pe care Aurel Buzilă l-a rid i cat prin strădanie şi talent. At::c
didact în această meserie, Aurel Buzilă a practicat-o cu talent şi m u !�ă
dăruire. Apreciat din ce în ce mai mult, considerat. pe drept cuvînt. �·.:1
adevărat artist în restaurarea ceramicii cucuteniene, Aurel Buzilă a in
trodus noi metode de restaurare, bine fundamentate ştiinţific şi a condus
decenii întregi laboratm;ul de restaurare-conservare al muzeului din P ia
tra Neamţ.
Ca o recunoaştere a inaltului său profesionalism a fost numit lPc�or
al Centrului de perfecţionare a cadrelor de pe lîngă Consiliul Culturii şi
Educaţiei Socialiste, funcţie pe care a onorat-o formind mai multe gene
raţii de restauratori. Atent, meticulos, politicos şi grijuliu a reuşit .-; ă
aprindă scinteia pasiunii în zeci de inimi tinere. A format un colectiv
de excelenţi restauratori la muzeul din Piatra Neamţ şi avea obiceiul să
nu-şi piardă din ochi discipolii.
Aurel Buzilă era o adevărată istorie vie a muzeului din Piatra Neamţ,
ataşamentul său pentru instituţia în care lucra fiind total. Prin dispariţia
lui Aurel Buzilă muzeul din Piatra Neamţ, muzeografia românească,
pierde un om minunat şi un specialist de neegalat. Nu ne rămîne, însă,
decit să regretăm dispariţia sa prematură şi să-i spunem tradiţionaL•! :
SIT TIBI TERRA LEVIS !
Dan MONAH

L ISTA

SELEX:TIVA DE LUCRARI

1 Despre ceramica daco-getică
A ntiq, Il, 1970, p. 237-250.
2 Expoziţia "Noi descoperiri
1 971, p . 561-570 (in colaborare).

lucrată ru mîna de la Bîtca Doamnei, în Mem

arheologice în judeţul Neamţ,

în MemAntiq, 1 : 1 ,

3 Două morminte din secolul al IV-lea e.n. de la Doina-Girot', judeţul Ner.unţ,
in Carpica, 1972, p. 99_:_1 03 (in colaborare).
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4 Despre ceramica daco-getică lucrată cu roata de la Bitca D oa m n e i Piatra
NrrJ in ţ, i n MemAntiq, IV-V, 1972-197:!, p. 93-1 1 :l.
5 Restaurarea .�i conservarea unui vas neolitic Cucuteni A - B, in 111em A nti'l,
IV-V, 1 972-1973, p . 295-299.
ti Petroclava 2000. Tradiţie .� i continuitate, Piatra NPamţ, Hl80, 1 4:l p. (in eu
,

L!!); ware).
7 Hestau rarea .� i conservarea unui pistol cu cre mene din colecţia Muzeului
jud('!ean dl' istorie Piatra Neamţ, in MemAntiq, V I-VIII (1974-1976), 1 98 1 , p .

:n �-:J3:J.
8 Cum a fost 1·estaurată şi conservată .,Flora de la Frumu.�ica",
V ! -Vl l l (1 974-1976), 1 981, p. 335-339.

in Me m An t iq,

!!' Metode de conservare şi restaurare in laboratorul Muzeului judeţean de
i�l urie din Piatra Neamţ, in MemAntiq, IX-XI (1977-1979), Hl8 1 , p . 7 19-7:19.
10 Din activitatea cultural-educativă a lui Constantin Matasă, in llfemAntiq,
X : l -X I V (1!180--1982), 1986, p. 283-- 2 88.
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SIL1/IA MAHINESCU-BîLCU, Tir peşti. From Prehistory to Histo ry in
Eastern Romania, B.A.R. - International Series, 107, Oxford, 1 9 8 1 ,
1 87 p. ş i 2 4 5 + X V fig.

lmportan ţa publicării monografiilor asupra s taţiunilor arheologice nu
credem că mai trebuie subliniată. Doar cu ajutorul lor se poate îmbogăţi
vohJmul de i nformaţii, ele constituind baza viitoarelor sinteze bine fun
damentate ştiinţific. Fără îndoială nu orice săpătură poate fi tratată mo
nografie ; doar săpăturile mari, eventual exhaustive, trebuie publicate
monografie. Din păcate literatura arheologică românească dispune încă
dP puţine monografii de acest gen. Iată unul dintre motivele pentru care
salutăm cu toată căldura, este drept şi cu oarecare i ntirziere, apariţia în
tr-o limbă de largă circulaţie internaţională a monografiei Tîrp eşti în
cun oscuta editură britanică B.A.R.
C�rcetătoarea S. Marinescu-Bîlcu publică rezultatele investigaţiilor
sale eşalonate pe mai mulţi ani asupra staţiunii in care au fost descoperite
urme de locuire din nu mai puţin nouă perioade istorice. Trebuie să men 
ţionăm de la început că toate materialele arheologice sînt tratate cu
aceeaşi atenţie fără n ici o discriminare. Descoperirile bastarne sîn t ana
lizat(' de către Mircea Babeş, cunoscut specialist al problemei, care sem
·n ea2ă u nul dintre capitolele cărţii.
Structura lucrării este nesofisticată, dar credem că reţeta lucrărilor
cu adevărat utile şi clare constă tocmai în simplitate. După o scurtă intro
d ucere este descrisă aşezarea şi săpăturile, apoi in fiecare capitol sînt
prezentate, în ordine stratigrafică şi cronologică, descoperirile din n ive
lurile : lfniar ceramic, Precucuteni, Cucuteni A, sporadicele resturi din
fazele A-B şi B ale culturii Cucuteni , cele din perioada de tranziţie de
la eneolitic la epoca bronzului, epoca bronzului şi prima epocă a fieru
l u i , amin titf'le materiale bastarne, daco-carpice şi în sfîrşit cele din seco
lele VI-VII e.n. Fiecare capitol cuprinde pe lîngă descrierea materialelor
şi încadrarea lor culturală şi cronologică, discuţii mai mult sau mai
puţin ample, precum şi unele concluzii. Lucrarea se încheie, aşa cum era
�i f iresc, cu un capitol d e concluzii asupra descoperirilor neo-eneolit icc.
In încheierea cărţi i este publicată o anexă privind paleofauna Precucu
ten i-Cucuteni A semnată de O. Necrasov şi M. Ştirbu. Ilustraţia b ogată
şi d e bun ă calitate este deosebit de ut i l ă cercetătorilor interesaţi ele sta
ţiunea de la Tîrpeşti.
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Nu ne vom opri, m recenzia noastră, decît asupra celor mai Impor
tante descoperiri, dar nu înainte de a menţiona faptul că la Tîrpeştî a
fost săpată o suprafaţă de 3 200 m2, porţiunea cercetată fiind de , pestP
1 O 000 m2 (p. 5). Astfel staţiunea de la Ripa lui Bodai se înscrie între s ta
ţiunile preistorice cercetate pe scară largă, iar cu oarecare bunăvoinţă
poate fi considerată chiar integral cercetată, alăturîndu-se, astfel, 5ta
ţ iunilor ele la Hăbăşeşti şi Truşeşti.
Aşezarea liniar ceramică de la Tîrpeşti este foarte mică , in suprafaţa
ct·rcetată fiind descoperit doar un bordei, nouă gropi şi cîteva mici com
plexe in situ. mărturii ale unor modeste colibe. Materialul arheologic n•
coltat este, bineînţeles, puţin dar a fost studiat, de autoare, cu to ată
atpnţia, astfel complexul liniar ceramic de la Tîrpeşti constituie, in mo
mPntul de faţă, un punct de referinţă pentru studif'rea acestei culturi in
Homânia.
Menţionăm şi faptul că ,autoarea remarcă, pe baza ceramicii de la
Tirpeşti, un contact între purtătorii ceramicii liniare .,cu o cultură carL'
�1tilizează desenul în şah" {p. 1 1 ), observaţie cu implicaţii in legătură cu
originea culturii Precucuteni . Deosebit de importante ni se par cele d o u ă
d ate C1", singurele din cîte ştim pentru ceramica liniară din România.
Esk drept că am fi dorit mai multe amănunte asupra eşantioanelor ana
lizate, precum şi datele B.P. indicate de laborator. Cît despre observaţElt:•
şi ipotC'zele formulate de autoare în legătură cu periodizarea internă a c e 
r2 m icii l i n i arc• din Homânia, precum şi la un probabil contact c u triburi lv
Starcevo-Criş, ni se par judicioase şi plauzibile. Colega d in Bucur�şti i ' 
cadrează ceramica liniară d E' l a TîrpE'şti într-o fază t îrz i e ( a III -a) a eY o
luţic>i acestei culturi pe teritoriul ţării noastre.
Tn nivelul Precucuteni au fost descoperite zece locui nţe, un mic sat
ctf'oarecp presupunem că au existat şi aşezări mai mari, dar, fără îndoială,
datorită publicării lui cel mai important din aria românească a precuc.l
t cnianulu i . I)eusebit de interesantă ni se pare descoperirea micului şar ţ
împrl'jmuitor, pc care-I considerăm, ca ş i autoarea, ritual. Cît despre'
rapida lui dezafectare se vede că aşezarea era în plină evoluţie, mai t i r 
ziu săpindu-se un adevărat şanţ de apărare.
Mărturisim, însă, că nu am înţeles la ce se referă autoarea atunci cî1:d
\'orbeşte de "revitalizări etnice din afară" (p. 24). Mai ciudat ni se pare
faptul că S. Marinescu-Bîlcu încă mai crede> in arderea intenţionată a
platformelor, dar observaţii concludente de la Malnaş şi Poduri contraz i c
total această ipoteză. Trebuie însă s ă spunem c ă fraza este dubitativă : ,.În
cazul arderii intenţionate a podinei ..." (p. 26).
Interesantă este descoperirea unei statuete inglobată in chirpicul unui
cuptor. Cu . toate că este un caz unic va trebui să urmărim cu atenţie dacă
nu este vorba de o practică rituală mai larg răspîndită. Importantă este
şi descoperirea aşa numitului "depozit de statuete" şi sîntem de acord că
aceasta "stă sigur în legătură cu un loc de cult" (p. 27). Pe baza desco
peririlor de la Sabatinovka II şi Poduri am îndrăzni chiar să afirmăm că
ne aflăm în faţa rămăşiţelor unui sanctuar precucutenian .
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Atent sînt examinate şi statuetele precucuteniene, prilej pentru S. Ma
rinPscu-Bîlcu de a reitera ipoteza sa in legătură cu existenţa a două
personaje "matroana" şi "tînăra fată" (p. 40-4 1), ipoteză susţinută şi de
n oi observaţi i şi interpretări.
Din punct de vedere cronologic autoarea precizează că ,.locuirea pre
cucuteniană de la Tîrpeşti a inceput la sfîrşitul fazei Precucuteni Il,
dăinuind de-a-lungul intregii faze Precucuteni III" (p. 43). Şi pen tru acest
n i Yel există o dată radiocarbon - 3560±90 b.c.
Publicarea amănunţită a descoperirilor din satul precucutenian de la
Tirpeşti constituie, fără tăgadă, o valoroasă contribuţie la cunoaşterea cul
t urii Precucuteni. Avem, în sfîrşi t, o primă aşezare precucuteniană săpată
şi publicată integral.
Aşezarea Cucuteni A de la Tirpeşti, săpată aproape în intregimE', estf'
de dimensiuni modeste, dar, după părerea noastră, ne oferă imaginea
fidelă a unui mic sat cucutenian. Remarcăm, in mod deosebit sugestivele
reconstituiri ale aşezărilor Precucuteni şi Cucuteni A care completează în
mod fericit informaţiile oferite de text. Interesant ni se pare şi faptul că
micul sat cucutenian de la Ripa lui Bodai a fost fortificat. Sistemul de
apărare al aşezării era, aşa cum presupune autoarea, circular, porţiunilE'
cu o bună apărare naturală fiind întărite, probabil, doar cu o palisadă sau
un gard de lemn. De fapt şi locuinţele dispuse in cerc, avind in mijloc o
piaţ� în care se afla o construcţie izolată, puteau avea un oarecare rol
i n sistemul de apărare. Reţinem faptul, mai puţin obişnuit, că una din
trl' locuinţe (nr. 1 2), de dimensiuni mari (120 m2), era compartimentată.
Aşa cum era firesc ceramica este amplu prezentată, pe baza ei aşe
:t.area fiind datată in etapa Cucuteni A1 2• Dintre descoperirile ceramice
n e-a atras atenţia un capac decorat cu un început de tricromie şi un
.,import" sudic. Nu lipsită de interes este menţionarea unor fragmente de
statuete modelate din chirpic. Acestea ar putea fi puse in legătură cu
1mele construcţii de cult din chirpic de la Truşeşti şi Mărgineni.
In legătură cu durata aşezării Cucuteni A de la Tirpeşti S. Marinescu
Bilcu formulează ipoteza, avansată cu prudenţă, că aceasta şi-ar avea in
ceputurile in etapa Cucuteni A1 (bazindu-se pe absenţa ceramicii tricromP
d i n unele locuinţe) şi ar fi sfîrşit "spre finele etapei A2, dacă nu chiar la
in ceputul etapei A3". Ipoteza va trebui să fie verificată prin comparaţie
r·u alte aşezări care vor fi publicate, deoarece durata artibuită micii aşP
zări de la Tîrpeşti ni se pare cam mare, probabil peste 200 de ani.
Î n staţiunea ele la Tîrpeşti au fost descoperite şi sporadice resturi din
fazele Cucuteni A-B şi B, precum şi cîteva morminte post-cucutenienf'.
h ' signifiante in aparenţă, ele sint studi?te cu toată atenţia ele colega el i n
n�1cureşti ş i î i dau prilej ul d e a analiza critic o serie d e ipoteze mai Vf'ch i .
Î n sfîrşit, în capitolul "Concluzii" autoarea revine doar asupra d rscu
peririlor din nivelurile neo-eneolitice, analizind amplu implicaţiile lnr
c.:.c,upra problemati cii acestei perioade. Locuirea liniar ceramică este datată .
;: f;-a cum am mai spus, în ultima fază (a III-a) a acestei culturi, fiind co n 
s i derată ,.veriga de legătură care lipsea pînă l a săpăturile d e la Tirpcs t i .
d i ntr2 cultura ceramicii liniare şi prima fază a culturii Precucuteni .. (p.
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1 28)'. A uto area precizează locul acestei faze î n periodiz a rea: cultud i eera
micii liniare precum şi contribuţia ei la . formarea culturii Precucutt>rii .
S. M.arinescu- B îlcu reiterează tezele sale mai vechi priVind originea C'Ltl
turii. Prccucutcni ca o s i n teză a liniar ceramicului şi a cul t urii Boian . fna
Giuleşti.

O analiză completă este făcută asupra problemei etapei Cucuten i A 1 , ·
autoarea considerînd , pe bună dreptate, că doar cercetările viitoare vor
p u tea elucida această chestiune. Totuşi, autoarea datează, ce-i dn·pt cu ·
r ezerve, aşezarea de la Î'irpeşti în primele două etape Cucuteni A 1 � · Î n
această privinţă S. Marinescu-Bîlcu este d e părere şi noi sîntem de acoFd
că : "e total greşit să ciTscutăm problemele unei culturi numai pe baza
eeramicii, ignorind toate celelalte manifestări materiale şi spirituale" (p�

1 47)

Î n ceea ce priveşte sincronismele analizate de autoare preferăm s ă :1lt
le discutăm deoarece materiale din noile săpături de la Poduri şi lzYuar('�
încă inedite, vor permite o mai bună cunoaştere a racordărilor cronologice.
De fap t monografia TîqJeşti prin noile date pe care le pune in circulaţie
\·a relans;cJ_ discuţiile asupra multor aspecte elin neo-cneoliticul din Mo l- .
dova şi chiar din intreaga ţară .
Trebuie să menţionăm, ca un fapt pozitiv, că odată cu publicarea mo
nografiei S. Marinescu-Bilcu nu a considerat încheiată cercetarE'a asupra
staţiunii de la Tirpeşti. I n colaborare cu M. Cârciumaru şi A. Muraru
S. Marinescu-Bilcu a publicat un amplu şi util studiu interdisciplin"'r
asupra locurilor pre- şi protoistorice de la Tirpeşti (v. Dacia. NS, XXV,
1 9 8 1 , p . 7-33 ; MemAntiq., IX-XI, 1 985, p. 643-684).
I ntocmită cu deosebită rigurozitate ştiinţifică, dovadă a unui î n alt
p rofPs io n alism, monografi a Tîrpeşti se înscrie printre lucrările de refp-.
rinţă pentru cunoaşterea neo-eneoliticului din Moldova, constituind o rPa
lizare . de prestigiu pentru �coala arheologi că românească. Nu putem dec
cît să o felicităm
pe colega S. Marinescu-Bîlcu pentru această carte can'
"1 fost distins ă şi cu premiul "Vasile Pârvan", recunoaştere a calităţilor c> i .
Dan MONAH

r'\ RCHAF:OLOGICAL HESEAHCH IN SLOVAKIA, xw International
Congress of Prehistoric and Protohistoric Sciences, Mexico, 1 9-24
October, Hll:l l , Nitra 1 9 8 1 , 203 p.
,

Lucrările celui de-al X-lea Congres i nternaţional de ştiinţe preistorice
desfăşurate în capitala Mexicului în toamna anului 1 9 8 1
au prilejuit specialiştilor d e la Institutul d e Arheologie al Academiei Slo
vace de Ştiinţe publicarea unui volum în care sînt sintetizate rezultatele
cercetărilor arheologice din Slovacia, îndeosebi a celor efectuate în ulti
mii ani . Nu este pentru prima oară cînd arheologii din Cehoslovacia în�i p r o to i st orice

•
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tîmpină manifestări �tiinţi fice de anvergură c on ti n e n t a l ă S c t ll m o n d i a l e\
publicaţii ce fa c bilanţu l realizărilor din dorneni ul l o r de• act i \· i tah·.
găsind prin aceasta u n rrilej cî t se poate d e• udccv<tt ca n'spect i H· k r . el
l i zări să fie larg popularizate în rîndul s p l• ci al i <;; t i l o r el i n n u m e rochl' \ �-: r i
ale lumii. Î n trepri nderile ele acest gen trebuie reţin u tc drept poz i t ive.
c h i ar dacă în cazu1 avut de noi în vedere cond i ţ i i le grafice a!L• l ucrării
s î n t destul de modeste.
Prezentul vol u m , editat în limba engleză sub coordonarea pro f. f3o�
huslav Chropovsky, avînd redacţia principală asigurată de d r. Eva Kol
nikova, este deschis de un artic ol, ce rezum;t în mod cohdensat principalele
rezultate şi perspectivel e cercetărilor arheologice din teritoriu l slovac,
datorat lui B. Chropovsky (p. 5-9). Autorul apreciază că investigaţiile
arheologice nu beneficiază de tradiţii îndelungate în Slovacia, primul
institut arheologic fiind întemeiat aici în anul HJ39, pentru ca, de-abia
prin afilierea sa la Academia Slovacă de Ştiinţe, creată în 1 953, activitatea
p e tărîmul arheologiei să primească un puternic impuls. Nu num ai bo-.
găţia ca atare a materialului descoperit prin săpături reprezint[l un punct
de interes, ci �i faptul că, datorită poziţiei sale în centrul Europei, ter i 
toriul în discuţie a devenit o zonă de interferenţă a civilizaţiilor de obîrşie
d iversă. ! n continuare, sînt enumerate sintetic principalele rezultate ale-.
cercetărilor întreprinse, începînd cu acelea din obiective paleolitice �i .
pînă la cele medievale, reliefîndu-se totodată caracterul lor interdiscipli
nar, conferit de utilizarea constantă a datelor numismaticii, paleobota
n icii, paleoantropologiei, paleozoologiei şi geofizicii.
I n ceea ce priveşte epoca fierului, notăm aprecierea că impozantele
fortificaţii hallstattiene din Slovacia, în afara influenţei oraşelor antice•
etrusce şi illire, poartă pecetea contactulu i cu lumea scitică şi, îndeosebi,
cu cea tracică (p. 7). Totodată, se relevă următoarele : "Dovezile asupra '
prezenţei dacilor în Slovacia reprezintă indubitabil o contribuţie semni
ficativă în sfera problemelor istorice mai largi ale perioadei La Tene. Cer- .
cetările din Slovacia permit o viziune mai profundă asupra conţinutului
culturii materiale, a mijloacelor de producţie, al teritoriului de răspîndire
şi al semnificaţiei istorice a dacilor" (p. 7).
După acest prim articol urmează în ordine cronologică nouă studii,
datorate unor reputaţi cercetători, referitoare la stadiul cercetărilor pen-·
tru diferite epoci istorice. Textele sînt însoţite de hărţi amănunţite a
descoperirilor mai importante, de bibliografia selectivă a principalelor
lucrări asupra perioadei investigate şi de un material ilustrativ conţinînd
planuri de aşezări şi monumente, precum şi desene după cîteva piese ar
heologice semnificative. Cele mai multe contribuţii beneficiază <;;i de tabele
cronologice.
Seria studiilor este deschisă de cel dedicat paleoliticului �i mezol iti
cului datorat lui Juraj Barta şi Ladislav Banesz (p. 1 1-29). Relieful, în
mare parte muntos, existenţa unor izvoare minerale şi termale, co. şi a
altor fenomene geologice şi geomorfologicc, şi-au pus amprenta asupra
amplasării locuinţelor omului paleolitic, a densităţii şi duratei lor ele
utilizare. Datele referitoare la paleoliticul i nferior sînt pînă în prezent
prin
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<!estul de sărace, devenind ceva mai consistente pentru paleoliticul mij

lociu şi îndeosebi pentru acela superior. Din această ultimă perioadă se
remarcă concentrarea de aşezări szeletiene din vestul Slovaciei, nelipsind
însă nici dovezile de locui rP aurignaciană. gravettiană şi magdaleniană.
Dintre a�czările gravettienc, cea mai intens cercetată este cea d e la
Moravany nad Va hom de unde provine o remarcabilă statuetă sculptată
din colţ de mamut reprezentînd o femei e - "Venus de la Moravany" care se inserează în a�a-numitul tip Kostenki (p. 23). Cercetările din ul
timii ani au furnizat date i mpo rtante privind paleoliticul tîrziu şi mezo
liticul. Pentru paleoliticul tîrziu de un deosebit interes sînt descopel"irilc�
foarte recente de tip swiderian de la Vel'ky Slavkov din munţii Tatra.
Asupra stadiului cPrcetărilor referitoare la neolitic şi eneolitic s-au
oprit Juraj Pavuk şi Stanislav Siska (p. 3 1 -59). Intrucit există deosebiri
�ulturale evidente intre vestul şi estul Slovaciei , prezentarea culturilor
din perioada in discuţie s-a făcut pe criteriul acestor diferenţieri terito
riale. In timp ce vestul Slovaciei făcea parte din sfera culturală a Dunării
Mijlocii, partea sa de est aparţinea sferei culturale din regiunea Tisei. In
Slovacia Apuseană au evoluat cultura ceramici i liniare, grupul Zeliezovcc,
culturile Lengyel, Baden şi cea a paharelor in formă de clopot (grupPlP
Bosaca, Kosihy-Caka şi Kostolac) (p. 3 1-46). In aceeaşi perioadă, in Slo
vacia Răsăriteană a fost identificat aspectul estic al culturii ceramicii
liniare, succedat de culturile Bukk, Tisa, Polgar (grupele Cicarovce, CsO
szhalom-Oborin, Tiszapolgar şi Bodrogkeresztur) şi Baden şi de grupul
Nyirseg-Zatin, grupul tumular est-slovac şi de elemente ale culturii ce
ramicii şnurate (p. 4 6-56).
Epoca bronzului a constituit obiectul interesului lui V aclav Furma
nek (p. 6 1 -83). Cronologia relativă a descoperirilor slovace din epoca
bronzului preia in linii generale periodizarea ,.clasică" stabilită de Rei
necke, completată u lterior de V. M iloj c i c, A. Tocik. H. Mi.iller-Karpe şi
alţi specialişti. Ca şi pentru perioada anterioară, se remarcă deosebirile
insemnate între aspectde culturale din vestul Slovaciei şi acelea din est.
Jn această din urmă zonă sint răspîndite, intre altele, culturile Otomani.
Suciu de Sus şi Gava, documentate şi în anumite ţinuturi ale Transilvaniei.
' Urmează prezentarea descoperirilor din perioada hallstrattiană da
torată lui Peter Rom s auer (p. 85-96). Stadiul cunoştinţelo i· in acest do
men i u est(' mult mai evoluat faţă de cel consemnat de J. E i sner in anul
1 933, cind a publicat o l ucrare de sinteză ce privea şi perioada în discuţie.
Acestei epoci ii sînt corespunzătoare schimbări structurale de ordin cul
tural, economic şi social. ln sudul Slovaciei evoluează în prima epocă a
fierului grupul Vekerzug cu analogi i in es tul şi sud-estul Europei. Cer
cetările mai vechi puneau obiectele pro venind din aceste zone ale conti
nentului in legătură cu expansiunea sciţilor. l n schimb, potrivit unor
opini i exprimate mai recent, asemenea piese s-ar datora tracilor, grupul
Vekerzug - de altfel ca şi Kustanovice din vestul Slovaciei - fiind atri 
buit tracilor sau culturii nord-tracice (p. 92). Pătrunderea spre nord-ves t
a purtătorilor grupului Vekerzug ar fi avut loc spre mijlocul secolului al
\'1-lea i.e.n.
,

.
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De cea de-a doua epocă a fierului se ocupă Karol Pieta (p. m-1 1 2).
care consideră că aspectul geografic şi etnic al Slovaciei impune examina
rea a două sfere de probleme importante : cercetarea aşezărilor celtice d i n
Cîmpia Dunării ş i d i n bazinul superior al Tisei şi urmărirea evoluţiei ult(•
rioare a aşezărilor autohtone ce supravieţuiesc în zona muntoasă din nor
dul si
. centrul Slovaci ei. ConvietuirPa intre elementele' mai vechi de t ra
diţie hallstattiană şi < ele mai noi de factură La Tene timpuriu au fost sur
prinse în cadrul necropolei birituale de la Bucany. ln perioada La Tenl'
tîrzie se întîlnesc mai multe aşezări cu materiale mixte celto-dacice, eera
mica La Tene produsă cu roata coexistind cu ceramica dacică lucrată ati t
la roată cit şi cu mina, cu analogii apropiate în Pannonia, dar mai ales
în România (p. 102 şi 1 04). Perioada de maximă expansiune a dacilor spr('
nord-vest corespunde cu domnia regelui Burebista, care, potrivit izvoa
relor - l iterare, ar fi invins triburile celtice ale boilor şi tauriscilor. In
afară de aşezări şi necropole, de pe teritoriul Slovaciei provin mai m ulte
tezaure monetare celtice şi dacice, acestea din urmă intilnindu-se îndeosebi
in estul Slovaciei, in aceleaşi zone unde au fost semnalate şi aşezările
celto-dacice (p. 108).
În continuare, Titus Kolnik consacră un studiu perioadei romane ş i
marilor migraţi i (p. 1 13- 1 3 1) . Inceputul perioadei romane în Slovacia
corespund e cu expansiunea imperiului spre Europa Centrală, cu destră
marea structurilor economico-sociale ale -celţilor şi penetraţia altor gru
puri etnice, îndeosebi ale triburilor germanice ale quazilor, evenimente C('
au avut loc aproximativ la limita di ntre cele două ere. Sfîrşitul ei estl·
m arcat de căderea limesului roman de la Dunărea Mijlocie şi avansarea
altor triburi, în special a goţilor, hunilor şi "probabil a slavilor" în bazi
nul dunărean la sfîrşitul secolului al IV-lea (p. 1 1 3). Odată cu derularee�
etcestor evenimente se face trecerea spre epoca marilor migraţii, marcată,
în tre altele, de deplasările ultimilor grup'Jri germşnice, mai ales a longo
barzilor, urmate de pătrunderea avarilor în Panohia in a doua jumătatl'
a secolului al VI-lea.
In perioadele menţionate aspectul
etnica-cultural al teritoriului
slovac nu a fost unitar : cu excepţia unei fîşii de-a lungul Dunării, ocupatii
dC' romani, cîmpia fertilă şi văile din sud-vestul Slovaciei au intrat în po
SC'sia quazilor ; în regiunile deluroase din Slovacia Centrală şi Septentrio
nal{\ a supravieţuit cultura Puchov cu componentă predominant celtică ;
în estul Slovaciei, în special în partea sa de sud, cea mai roditoare de
altfel, şi-a continuat evoluţia cultura dacică Lipiţa, succedată de cultura
Przeworsk. ,
Dintre descoperirile de epocă romană, un interes particular prezintă
acelea făcute in aşezarea din secolele I-V de la Bratislava-Rusovce, co
respunzind cu oraşul antic Gerulata, ce aparţinea provinciei Pannonia. î n
cuprinsul centrului urban a u fost dezvelite i mportante construcţii arhitec
turale cu caracter civil şi de cult : forum-ul, templul lui Jupiter etc .. la
care se adaugă cîteva necropole de înhumaţie şi incineraţie, basorelieL:r:
în piatră, i nscripţii etc. (p. 1 1 7). Urme ale activităţii constructive rom a:-, e
în domeniul strategic au mai fost depistate la Bratislava, Devin şi alte
localităţi . Săpăturile recente au furnizat elemente deosebit de i nteresante

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

NOTE BIBLIOGR.-\FICE;

priYi nd coabit<:: r<'a romano-germanică în sudul Slovaciei, perturbatii de
im-azia hunilor �i de alte mi�cări de populaţii. Odată cu marile migraţii,
aspectul etnic cunoaşte schimbări însemnate. Edificatoare în acest sens
sînt, între• altelE', obiectivele ce se pot pune pe seama călăreţilor nomazi
ş i componentele mongoloide sesizate prin analiza materialului antropologie
des coperit cu ocazia cercet[lrii unor necropole (p. 1 27).
Perioada anterioară statului Moraviei Mari face obiectul exegezei în
treprinse de Zlata Cilinska (p. 1 33-1 49). l n această epocă istorică a avut
loc stabilirea primelor triburi slave pe teritoriul slovac. eveniment c�
marchează de fapt începutul istoriei naţionale a slovacilor. Ca şi în alte
zone, expansiunea slavilor în Slovacia s-a produs în mai multe etape şi
din direcţii diferite. Unul din grupurile slave ajunse în Slovacia era ori
ginar, potrivit opiniei autoarei , din interfluviul format de Oder şi Vistula,
din aria de răspîndire a culturii Prezeworsk, iar un altul se consideră că
s-a format în bazinul Nistrului, unde anterior evoluase cultura Cerniahov.
Analogiile între ceramica grosolană modelată cu mîna descoperită în estul
Slovaciei şi aceea din regiunea Jitomir din Ucraina, precum şi din Româ
nia, ar pleda pentru acest punct de vedere. Pătrrmderea slavilor din zona
Nistrului spre vest ar fi avut loc pe valea Tisei spre sfîrşitul secolului al
V-lea şi în secolul al VI-lea (p. 1 34).
! n secolul al VI-lea ajung în bazinul mijlociu al Dunării triburile
avare, care antrenaseră în migratia lor spre vest şi grupuri slave d e anţi.
O parte a Slovaciei a fost încadrată politic în chaganatul avar, perioadă din
care datează mai multe cimitire avare şi avaro-slave, acestea din urmă
conţinînd atît morminte de inhumaţie, cit şi de incineraţie, care oferă o
dovadă a coexistenţei în aceleaşi zone a ambelor populaţii. Distrugerea
chaganatului sub loviturile francilor a dus la dispariţia avarilor din istoric
')i la asimilarea treptată a rămăşiţelor lor în masa slavă.
Epoca statului M01raviei Mari în lumina cercetărilor arheologice este
prezentată de Darina Bialekova (p. 1 5 1-167). S-a relevat că în special
u ltimul deceniu a fost deosebit de fructuos pentru cunoaşterea acestei pe
rioade, mai ales datorită săpăturilor de amploare efectuate la Nitra, Bra
tislava, Devin, Pobedim, Ducove şi Prasnik, importante centre politica
administrative, ecleziastice, meşteşugăreşti şi comerciale. Cercetările intre
prinse în necropole au surprins faptul că în această perioadă s-a făcut
trecerea de la ritul incinerării spre cel al înhumării, odată cu adoptarea
creştinismului. Totodată, dezvelirea unor construcţii de cult şi civile au
oferit indicaţii asupra apariţiei relaţiilor de tip feudal. l n legătură cu
sistemul de fortificaţie al centrelor politico-administrative, s�a ajuns la
concluzia că aceasta se caracterizează printr-o tendinţă de uniformizare.
Seria studiilor dedicate diferitelor perioade istorice ale trecutului
Slovaciei este încheiată de cel semnat de Alexander Ruttkay, care se ocupă
de epoca posterioară statutului l\!Ioraviei l\Tari şi de evul mediu (p. 1 691 90). Ignorată multă vreme în privinţa posibilităţilor de a furniza un ma
terial informativ substanţial, valenţel e arheologiei medievale au fost puse
î :1 \ aloare, ca �i în alte ţări, de-abia în ultimele decenii. Metodologia spe 
L i&J J. de investigare şi colaborare intcrdisciplinară conferă acestei ramuri
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-de altă parte, celor dornici să-şi completeze informaţiile in tr-un anumit
uomeniu le stau la d ispoziţie consistente i ndicaţii bibliografice. În an
samblu, se poate aprecia că volumul prezentat constituie o reuşită şi
utilă trecere în revistă a problemelor de fond ale arheologiei slovace î n 
cepînd c u paleoliticul şi termin înd c u evul mediu.

Victor SPINEI

N.

M.

VINOGRADOV A, Plemena Dnestrovsko-Prutskogo mezdureejia
period rascveta Tripol'skoj kul'tury, Chişinău, 1 983, 105 p

v

Natalia Vinogradova ne oferă o interesantă sinteză asupra aşezărilor
Tripolie B - Cucuteni A-B din teritoriul aflat î ntre Nistru şi Prut. P(•
baza unu i studiu amănunţit autoarea d iferenţiază trei aspecte regionah',
n umite de ea variante. Cercetătoarea leningrădeană arată o bună cunoaş
terf' a bibliografi ei româneşti consacrată fazei Cucuteni A--B, totuşi ,
pc alocuri, mai ales î n lista aşezărilor s e strecoară unele inexactităţi, iar
datele racliocarbon folosite de autoare nu sînt n ici complete şi n ici legatf'
de problema studiată. Acestea par a fi menţionate doar pentru a co nfer i
o ţinută modernă lucrării. De fapt studiile de referinţă ale prof. Vl. Du
m i t rescu asupra datelor C1 " d in România ca şi alte lucrări mai recen te
lipsesc din bibliografia cărţii.
Trecînd peste micile scăpări şi inexactităţi lucrarea semnată de N. M.
Vinogradova consti tuie o reallzare care suplineşte, parţial, absenţa u 1wi
s i n teze asupra fazei Tripolie B- Cucuteni A-B.

Dan MONAH
ISTVAN VORbS, Lion remains from the Late Neolithic and Copper Age
of the Carpathian Basin, Folia Archaeologica, XXXIV, 1 983, p. 53-4!1_
Arheozoologul I. Voros publică un i nteresant studiu asupra resturilor
os1 eologice, provenind de la macrofelide, descoperite in aşezările neoliticP
şi eneolitice din bazinul Carpaţilor. Subiectul poate părea exotic doar ce
lor t emă-tori Şi comozi care transpun tale-quale condiţiile mediului ambiant
<�ctual in neo-eneolitic.
Cu mulţi ani în urmă c!nd s-a sugerat că unele dintre animalele pic
tate pe ceramica Cucuteni-Tripolie ar putea reprezenta macrofelide, ipt • 
teza a fost considerată c a o extravaganţă. S e pare însă c ă s-a intrevă:;mt ,
rPalit ate iar studiul lui I. V. ar trebui să determine noi cercetări i - 1.\('('a�!ă direcţie. Prezenţa macrofelidelor, dispărute acum, in fauna nf't'
eJwolitică din sud-estul Europei ridică numeroase probleme legate ci .
dima, ca şi de mitologia perioadei amintite. Am semnalat articolul l e .
1 . V . c u dorinţa c a e i s ă n u fie ignorat aşa cum s-a intimplat c u stu d i i !
mai vechi ale lui Gordon Childe şi V. 1. B ibikova.

Dan MONAH
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a disciplinei arheologice un anumi t specific, reliefat şi de faptul că re
zultatele ei trebuie permanent puse de acord cu informaţiile i zvoarelor
scrise.
Cercetările d i n u ltimi i ani au dus la emcndarea teoriilor ce atribuiau
pătrunderii m aghiarilor un caracter mult mai distructiv decît l-a avut în
realitate. Ele au făcut dovada că populaţia slavă din Slovacia n-a fost
complet exterminată şi că revenit de-abia prin colonizările i n i ţiate de
statul arpadian în secolul al XIII-lea. Monumen tele culturii B ij elo Brclo
oferă elemente edifi catoare pentru problema coexistenţe i . d i n tre loca l n ici
'?i maghiari . Anumite obiecte găsite în necropole de ti p Dijelo Brdo con
servă tradiţiile giuvaergie i locale dunărene, î n timp ce altele a m i n tese
d i n punct de vedere tehnologic şi artistic de piesele de orig n e răsări
toană ; la acestea se adaugă şi obiectele ce poartă pecetea influenţei cul
turii Kăttlach din sudul Austriei şi nordul I ugos l av e i (p. 1 7 6). Cu toab\
pătrunderea triburilor magh iare, trad iţiile culturale ale statulu i :\Ioravi c i
Mari s-au menţinut mai multă v reme, facil itate şi de faptul că procesu l de
incorporare a Sl o va c ei la regatul arpadian s-a încheiat practic în a doua
jumătate a secolului al XI-lea, ia r a cxtremităţii d<:- nord-est a acestei
reg i un i tocmai în pri ma jumătate a secolului următor (p. 1 76).

i

i

i

In domeniul arheologiei medievale o at enţ ie particulară s-a acordat
cercetări i aşezărilor rurale, îmbinîndu-se i rwestigaţiile pe m icroregiuni.

cu acelea pe macroregiuni. Problema satelor dispărute a stat, de aseme
nea, în atenţia arheologilor slovaci. Pentru a doua jumătate a secolului
a l XIII-lea numărul aşezărilor cunoscute în Slovacia era de aproape
3000, iar pentru secolul al XV-lea aproximativ de 2800 (p. 1 80). In ceea
ce priveşte diferitele tipuri de locuinţe din sate, s-a încercat să se stab i 
lească în c e măsură p e baza lor s e poate face departajarea d e ordin etn ic
al celor care le-au folosit, în sensul de a diferenţia pe slav i i localnici de
unguri. Concom iten t cu cercetarea aşezărilor rurale au existat preocupări
in tens� .Pentru stuciiul �eşedi!lţelor feudale, a arhitecturii urbane laice şi
ecleziastice, a fortificâtiilor medievale etc.
Ii1 afară de studi le. en urrie ra tc volumul m ai
n i e
<1 rti col ctÎ
scurti,! consideraţii relativ . . la rezult<.�tek obţinute în donwniile aux i l ian'
arhqologiei, a tii în . sf<;ra .�tiinţelor natu r ii cît şi a celor tehnice, redacţat
de CyrU Ambros, Eva Hajnalova, J(ilius Jakob şi Jal) Ti rpak (p. Hl i -·
Hl8). : Cooperarea interdisciplinară a fost f a ci i t ată de reprezentarea î n
cadrul Institutului d e Arheologie a l Academ iei Slovace de ştii nţe a spe
cialiştilo r în domeniul antropologici, :wologiei, bo tan i c i i geo fizic i i şi fi
zicii nucleare.
·

t

c� ţ n tin

,

.

l

,

Volumul este încheiat de o listă a publicaţi ilor Institutului de A. rhco-"
log ie al Academi e i Slovace de Ştiinţe·, de la reorganizarc'a sa d i n anul HJ53
pînă astăzi (p. 1 99�203).

specialişti

Redactate de
de prestigiu, studi ile reu n ite î n volum oferă
un bilanţ sintetic al reali:.?flrilor mai importante ale arhcologilor din Slo�
v ada pentru diferite perioade istorice, Tabelele c:ronologice, ca şi adia-:
cente, facilitează î nţelegerea C'Voluţiei în t i m p şi spaţiu a d i feritelor as
pecte ; culturale manifestate pe teritoriul slovac de-a lungul timpului . Pe
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LINDA ELLIS, The Cucuteni-Tripolye Culture. A Study in Technology
and the Origins of Complex Society, B.A.R., International Series, 2 1 7 ,
Oxford, 1 984, 2 2 1 p . , 2 7 hărţi + 76 fig. in text.
Strălucitele civilizaţii neo-eneolitice de pe teritoriul României atrag
d i n ce in ce mai mult atenţia specialiştilor din străinătate. Acest fapt nu
poate decit să ne bucure deoarece este o confirmare a bunelor rezultate
obţinute de �coala arheologică românească.
L. Ellis, specialistă formată la prestigioasele universi tăţi americane
- UCLA şi Harvard -, şi-a ales ca obiect al investigaţiilor sale, in urmă
cu mulţi ani, pirotehnologia ceramici i cucuteniene. Beneficiind de repetate
�i uneori indelungi stagii de documentare in Român ia, autoarea a avut po
sibilitatea să cunoască cele mai noi dese o per iri , în acest domeniu, din
România. Ca dovadă a scriozităţii �i profesionalismului său menţionăm c;t
L. Ellis a învăţat limba română avînd, astfel, posibilitatea de> a citi în
original literatura de specialitate şi de a purta discuţii amănunţite cu
arhcologii români . Faptul nu este lipsit de semnificaţie deoarece foetrtc
rar specialiştii străini procedează astfel. Colega americană a avut posi 
bilitatea d e a cunoaşte direct realităţile arheologice din România, d e a
f'xamina materiale arheologice şi chiar de a participa la săpături . Efortu
r i le sale pentru o documentare cit mai completă în domeniu sint L'vidente
in cartea pe care o publică.
Trebuie să spunem de la început că L. E. are o pregătire specială in
ştiinţe aplicate în arheologie, efectuînd chiar ea o serie de analize, unele
deosebit de sofisticate. Specializarea sa explică atît tema tezei de doctorat
cît şi titlul cărţii pe care o recenzăm.
O surpriză plăcută şi chiar emoţionantă este faptul că cercetătoarea
americană şi-a dedicat lucrarea centenarului descoperirii aşezării de la
Cucuteni.
Lucrarea este precedată de trei note cuprinzînd, prima, mulţumirile
autoarei faţă de specialişt i i români şi americani care au sprijinit-o la rea
li zarea monografiei, a doua privind sursele i lustraţiei şi ultima, utilă pen
tru cititorul de limbă engleză, asupra transliterărilor folos i te.
Cartea Lindei Ellis este structurată în patru capitole : I . lntrod u ct>rP.
Tehnologie şi societate

; Il.

Originea şi dezvoltarea neoliticul rti t i rz i u -

cul turile calcolitice din nord-vestul Mării Negre ;

facturare ; IV.

III.

Procesul ele

nw n u 

Rolul te hnologiei î n evoluţia socio-eco nom ică .
plasată o bibliografie cuprinzind 1 48 de l uc ră r i .

Concluzii.

La sfîrşitul cărţii este
dintre care 66 titluri sînt semnate d e cercetători români . Aici sînt i ndicatl·
a tît lucrări strict arheologice cit şi cele din cadrul altor ştiinţe can' i - a u
permis autoarei să-şi alcătuiască lucrarea.
La o primă vedere, evident superficial;t , planul l ucrări i parl' " nu fi
unitar şi a nu fi în totală concordanţă cu titlul. Dar, exami nindu-1 cu
atenţie, fără prejudecată, şi plasîndu-m' pc poziţia cititorului de limbă
engleză, chiar specialist, căruia C"ivilizaţia Cucuteni-Tripolie nu-i t' ,;t('
foarte familiară, trebuie să recunoaştem că sumarul cărţii este judicios
a lcătuit , permiţînd autoarei să transmită celor interesaţi cunoştinţele nece-
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sare înţelegerii complexului proces socio-economic petrecut în cadrul a
ceea ce autoarea nume�te "Complex Society".
Pînă de puţină neme literatura arheologică de limbă e ngle ză nu dis
punea, cu excepţia unor largi sinteze în care-i erau rezervate sumare
subcapitole, de n i c i o lucrare consacrată culturii Cucuteni-Tripolie. Ince
putul a fost făcut cu excel e n ta monografie Tîrpeşti datorată cercetătoarei
S . Marinescu-Bi lcu (publicată în accea�i editură B.A.R. International Se
ries 1 07, Ox fo rd HJ 8 1 ) . u r ma tă <1poi de cartea Lindci Ellis.
Primul capitol al cărţi i precizează, din punct de vedere teoretic, modul
in care autoarea înţelege să interpreteze datele oferite de analiza tehnolo
giei. precum �i a ro lul u i acesteia în transformarea societăţilor arhaice.
Formată într-o facultate de antropologie şi influenţată de curentul
"Noii arheologi i", autoarea î�i bazează interpret[lrile pe lucrările teoretice
ale lui V. G. Ch i l d e, Leslie White �i C. Renfrew, abordînd problema teh
nolcgici din un gh i u r i m a i puţ in obişnuite pentru arheologu l român.
In capitolul următor L. E. prezintă originea �i e voluţ i a neoliticului
tîrziu şi a eneoliticului el i n nord-vestul Mării Negre. Un foarte succi nt
s ubca pi tol prezintă istoricul cercetărilor din România şi Ucraina. In con
tinuare autoarea prezintă cultura Precucuteni pe ca re o numeşte "perioada
Precucuteni " . Fără să spun ă în mod explicit, autoarea consideră că între
populaţia precucutenian[l ş i cea cucuteniană există o continuitate indis
cutabilă, fără s[l co n t es t e faptul că din punct de vedere arheologic este
vorba de două culturi diferite. Aceasta este şi opinia noastră pe care am
susţinut-o relativ recent (Revue Roumaine 9 1 984). Linda Ellis prezint[l
apoi Deriodi zarea şi cronologia relativă şi absolută a culturii Precucuteni
'Tripolie A, precum. şi datele necesare <�supra economiei, originii şi i nfluenţelor exercitate sau suferite de această cultură. Fără să intre prea mult în
detalii, autoarea oferă cititorului de limbă engleză o schiţă corectă şi utilă
a perioadei Precucuteni
A doua parte a capitolului este rezervată culturii Cucuten i (The Cucu
ten i sequence), termenul secvenţă nu este o invenţie a autoarei fiind pus
în circulaţie de mai mult timp de A. Niţu. Şi în această parte a capitolului
se păstrează aceeaşi schemă judicioasă de abordare a problematicii, fiind
•;rezentate periodizarea, tipologia ceramici i, datarea absolută, aşezările,
locuinţele, economia, contactele culturale şi schimbările tehnologice.
După părerea noastră subcapitolul asupra tipologie i ceramicii Cucu
tcni şi Tripolie ar fi trebuit să fie unificat, dar acest lucru nu poate fi
cerut Lind ei Ellis, rămînînd să fie făcut de specialişti aflaţi în contact
direct şi permanent cu materialele arheologice. In notele aferente capito
lului autoarea explică şi detaliază o se rie de termeni şi criteriile utilizate
d e autorii români �i sovietici pentru periodizarea culturii Cucuteni-Tri
:polie.
Cele două capitole introductive sînt urmate de capitolul (III) ,.Pro�
•cesul de manufacturare" care constituie nucleul lucrării şi care totodată
reprezintă partea de cercetare originală a autoarei. Nu este întîmplător
faptul că acest capitol însumează 90 de pagini (p. 80-1 70). Aici, L. E.
discută, datorită pregătirii sale interdisciplinare, cu competenţă geologia
materiilor prime folosite la m<�nufacturarea ceramicii. Accentul este pus
,

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

NOT'E BIBLIOG!r::\:FICE
pe problema oxizilor de fier, carbonatului de calciuimagnesium s i p._· ;,., xi
zii de mangan folosiţi l a prepararea culorilor u t i l iz a te la pi c t area et·rd
m i c i i cucuteniene. Prezentînd zăcăm intelc din care p ut eau fi prCJcur<.�k
m2tcriile prime pentru v opsel e , L. E. semnalează o problemă deose:): t de
i m portantă : circulaţia m ateriilor prime în î n t reaga arie Cucutcni-T r t f)<)l i e .
Co1portarea pigmenţilor m i n eral i şi a sării ar put e a ex p l i c a rem a rca b i l a
u n i t ate culturală d i n spa ţi u l amintit. Problema merită să fil' apro f u ndc.tă
�i p:1să în lcgătură cu ipoteza prof . Vl. Dumitrescu priv i n d ex i s t e n :a. in
cul:'.1ra CucutC'n i-Tripolie, a unor olari i t i n era ţi (Arta culturii Cucuteni,
B u ( u r eş ti , H l7fl, p. 14).
Obse rv aţ i i deosebit de:• i n te res a n te sînt form ulate î n secţi u1wa B '�
ca;:-it olului ce se referă la procesul de fabricare a ceramicii. InterpreL-trik
au�narei s î n t su s ţ i n ute de numeroase buletine de analize petrograficP fă
cute. d e L. E., pc n u meroase eşantioane pr o v en i n d din staţiunile Poduri.
Vii, !�· n i , Tg. Bereşti, Ghelăieşti şi Tg. Ocna-Podei.
În ceea ce p ri ve:-;; tc m odelarea vaselor cucutenif'nc · L. E. demonstrează
că n mare parte d i n t re ele au fost alcătuite pr i n suprapunerea u nor colă
rei de lut. Indepen de n t ele cercetările şi concluziile autoarei aceast[t m L'
todă a fost intuită �i uti l i zată de a rt iza nul Pavel Gegi:i la m od ela r ea unor
rc p ] i c i cucutcnienc de o fi d e li t ate remarcabilă.
C u m ulţi ani în urmă Şt. Cucoş i nte r p r eta se corect cîteva piese ce
ra:'- i ce, d escoperi te la Ghelăie�ti, ce documentau existenţa unor sisteme
rota.tive folosite la finisarea vaselor. Piesele şi i poteza au fost menţionate
î n t r - o com un icare susţinută. în 1 98 1 , împreună cu noi. In acela�i an,
ind<. pcndent de descoperirile de la Ghel ă ie şti , V. I . Markevici formulase
i poteza unor sitseme rotative pentru modelarea ce ram ic i i . Ad ucînd p ro be
i n d i recte, obţi n u te pe baza cxaminării secţiunilor p etrog r afi ce a unor
frc.gm ente ceramice d e la Podci - Tg. Ocna şi Ghelăieşti, L. E. s us ţi n e
exi �tcnţa mai sus menţi on atel or sisteme rotative, precursor! ai roţ i i ola
r ulu i . Amuzant este fa pt u l că metoda era folosită . de ma i mulţi ani de
arti z a n u l Pavel Gegi:i, lucru pe care n u l-am aflat decît î n 1 984. O ricum
deto �-o peri rea arc implicaţii deosebite nu numai î n ceea ce p riveşte teh
n o] cgia ceramicii. Unele aspecte ale acestei descoperiri sînt a bo rd a t e de
L. E. în ultimul capitol ·al l uc rări i , dar ne rezervăm d r ep tul , p entru altă
d<.. C. d e a le discuta şi noi.
Tehnica pictării ceramicii cucuteniene este <>xam inată de autoare cu
to;>tă atenţi a , ea a reuşit să a d u că , prin sofisticate a n ali ze (X - ray
fht :.1·escr?nce �i X - ray d iffraction), no i date î n acest domeniu.
O atenţie deosebită este acordată procesului de ardere a ceramicii şi
im]:iicit problemei cuptoarelor d e olărie. Reţinem observaţia as u p ra folo
sirii greşite, î n literatură, a termenului "cuptor cu reverberaţie'". Cu
toate eforturile autoarei care a strîns şi discutat p racti c toate datele ac
cesibile d esp re cuptoarele de ars oale din neo-eneoliticul românesc, pre
cum şi pe cele din aria Tripolie, încheierile sale nu pot fi cons ide rate de
finiti\·e, d a r din ele se desprind interesante direcţii de inwstigaţ ie. Ră
mîn(' c a arheologii care fac săpături î n aşezările Cucuteni-Tri JX>l a : <;
cor.-,pleteze, prin noi descoperiri , informaţiile î ncă lacunare a<.;upra c.: J
to v.rel o r de .ars ceramică.
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ln sfîrşit ultimul capitol cuprinde concluzi i le autoarei asupra rolului
t<'hnologi ei în evoluţia socio-economică. După o scurtă recapitulare u
d iscuţi i lor din capitolele precedente, L.E. abordează problema evoluţiei
socio-economice şi a paleodemografiei Cucuteni-Tripolil'. Datele incom
plete asupra numărului de aşezări şi i m plicit asupra densităţii populaţiei
Cucuteni-Tripolic, pe care le deţinea autoarea, nu împietează asupra
interpretărilor pc care le sugerează. Interesantă ni se pare relaţia trasută
între tehnologie şi dezvoltarea socio-economică. Autoarea fiind obligată
să se refere în special la p irotehnologie nu putea reda întreaga d i men
siune a acestui complex proces. Vor fi necesare noi stud i i amănun ţi.tl·
asupra uneltelor şi tehn icilor agrare care, sîntem siguri, vor sprij i n i 'i i
amplifica unele d i ntre i potezele autoarei.
Linda Elli s încearcă, pe baza lucrărilor lu i E. R. Servi ce şi C. Ren
frew, să interpreteze datele cunoscute, din păcate destul de puţine, pri
vind organizarea socială a triburilor Cucuteni-Tripolie. I n cea mai mare•
partp sîntem de acord cu ipotezele sugerate, cu prudenţă, de autoare.
Va trebui, însă, să avem răbdare să fie acumulate mai multe informaţii
mai ales în ceea ce priveşte problema "marilor aşezări", dar şi în alte
domenii. Asupra caracterului "pre-s tatal " sau "Proto-orăşenesc" al socie
tăţii şi rpspecti v al aşezărilor Cucuteni-Tripolie rămîne să n e pronunţăm
atunci cînd lucrurile vor f i mai clare. De fapt autoarea nu afirmă c�i
so:::i etatea cucuteniană ar fi atins stadiul de organizare pre-statal, ea
d iscută doar unele aspecte şi sugerează unele direcţii de cercetare.
Dt>oarece se pune şi problema unor aprecieri de valoare, fiind vorba
de prima carte scrisă de un cercetător din afara ariei Cucuteni-Tripolie,
ţinem să menţionăm următoarele : capitolul III constituie un studiu ori
ginal, bazat pc numeroase ş i temeinice analize care elucidează nume
roase aspecte ale tehnologiei ceramicii Precucuteni-Cucuteni, iar capito
l u l IV, într-o abordare istorico-antropologică, ridică probleme interesante
şi unl'ori sugerează d i recţi i noi de cercetare. Primele două capitole sint,
fără îndoială, necesare şi utile în econom i a cărţii. Nu trebuie uitat citi
torul căruia i se ad resează lucrarea.
Ca în orice carte sint, fără îndoială, unele im perfecţiuni, unele ne
împliniri, dar nu ne-am propus să le evidenţiem cu orice preţ deoarece
o astfel de metodă nu îşi are rostul. După părerea noastră L.E. realizează
o lucrarE> onestă, utilă în special cititorului de limbă engleză dar reu
�eşt e să aducă şi o contribuţie care nu poate fi neglijată în cercetarea
t:•hnologiei ceramici i . li adresăm colegei s incerele noastre felicitări pentru
reuşita sa şi îi urăm să-şi continuie cercetările asupra lumii cucuteniene.
Sperăm că aceast{l carte, cu realizările şi imperfecţiunile sale, să tre
z•·ască intC'resul cititorilor dt> limbă engleză pentru fascinanta civilizaţie
Cucuten i -Tr i poliC'.

Dan MONAH

BAfm ARA DEPPERT-LIPPITZ, Griechischer Goldschmuck, Verlag
Phi lipp von Zabern , Mainz am Rhein, 1 985, 322 p., 225 fig. în text şi
32 în afara tE-xtulu i .
AutoarC'a, cunoscută specialistă în arheologia clasică, realizează o
r·em arcabilă monografie asupra podoabelor dl' aur din lumea grecea<;că.
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BIBLICXITiAFICE

THE SLAVONIC AND EAST EUROPEAN REVIEW, vol. 62, 1 984, nr. 3·
(p. 3 2 1 -480) şi 4 (p . . 4 8 1 -640).

Potrivit unor norme încetăţenite de mai mulţi ani, revista editată
de Asociaţ i a de cercetări umaniste moderne a Şcolii de studii slavone şi

est-europene de pe lîngă Universitatea din Londra - este divizată în
următoarele s ecţi u n i : literatură, istorie, documente, recenzii, note bib
l i og rafice şi l ista publicaţiilor primite.
Din domen iul li teraturii semnalăm contribuţiile semnate de R. B.
Pynsent şi Andrew Barrat din nr. 3 , de Helene Goscilo-Kostin şi S te
wart Paton (p. -1 96- 5 1 0) din nr. 4 .
C om p a r t i m e n tul dedicat istoriei cuprinde cîteva studii prezentînd
intc'res pc'ntru istoria medievală, modernă şi contemporană românească
�i cea a ţăr i l or d i n jur. In rînduril e de mai jos vom face succinte r efe r i ri
asupra conţi nutului lor.
Cercetătorul John Lind de la Universitatea din Odense abordează
o tPmă de largă audienţă istoriografică : "Tratatele rusa-bizantine ş i
structura urba n ă timpurie din Rusia" (p. 3 62-370). Luî nd ca punct de
referinţă oraşul Pe re i aslav l din Rusia kieviană, menţionat î n tratatele
din secolul al X-lea transcrise în v ech iul letopiseţ r us es c , dar absr�nt
din izvoarele contemporane greceşti şi nordice, autorul explică s i tu aţia
prin posibilie interpolări ulterioare in textul original al tratatelor suspectate, de altfel, şi d e alţi specialişti - indemnind în final la c i r
cumspecţie în utilizarea lor drept surse de primă mînă.
In articolul intitulat "Pentru o înţelegere a ideilor politice d i n
Vremennik-ul l u i I v a n Timofeiev" (p. 3 7 1 -399) profesorul Daniel Row
land de la Universitatea din Kentucky descifrează într-un text episodic,
fragmentar, efortul lui Timofeiev de a surprinde cauzele şi sensui eve
nimentelor de la începutul s��olului al XVII-lea, dintr-o epocă
in care
.
Rusia era confruntată cu acute frămîntări interne.
Diyizat îi1 ceie două numere, care fac obiectui prezentării de faţă
studiul · semnat de Stevan K. Pavlowitch de la Universitatea d i n Sout
hampton - "Momcilo Nincic şi politica europeană a guvernului iugos lav
în exil, 1 94 1 - 1 94 3 '' (p. 400-428 şi 531-551) - încearcă o redimensionare
şi re'e'valuare a pol itici i externe iugoslave promovata de Nincic in ci.lii
tatea sa de ministru de externe. Autorul urmăreşte demersul demnitaru
lui i ugoslav în favoarea cooperării balcanice, bazate pe s ecu rita te co
l e.c ti Y ă precum Şi pe acţiuni COOrdonate În domeniul diplomatic, cultural.
econc\mic şi m i l ita r în perimetrul uniunii balcanice. Tehnocrat prin fe r- ·
maţic, N i n c i c avea i n tu i ţi a cursului istoriei, militînd pentru fo rnE! re a
ck pactc regionale>, i n tc>n ţi i C(' vor fi însă placate de evenimente.
l]n consistent studiu - , ,Genovezi , t ă t ar i şi român i la guri le Dunării
în secolul al XIV-lea" (p. 5 1 1 -530) - dedicat unor probleme c e :-:. - a u
bucurat de mul t interes, atît î n perioada i nterbeli că cit şi în cea pt!s t 
beliC� , îi datorăm lui Dennis Deletant, l ector de limbă şi literatură romJ.nă.
al Universităţii londoneze, care urmăreşte et apele de ascensiune ş : de
decădere a porturilor şi cetăţilor din zona gurilor Dunării d e la i n fii:;,
ţarpa : şi a test a re a documentară şi pînă la căderea lor în stăpînirea r. � o -
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m;mă . Dominate pe rînd de bizantini, genovezi , mongoli � i b u lg;.u·i , in
trate apoi în orbita politică a Moldovei �i Ţării Româm'�ti, C h i l i a , V i c i na ,
' Cetatea Albă şi Licostomo au deţinut un rol deosebit de• i m portant din
punct de vedere comercial şi militar, aflîndu-se în centrul in tereselor �i
disputelor puterilor din zonă şi din spaţiu l învecinat (Polo n i a , U ngaria).
De remarcat obiectivitatea autorului în analiza evenimentelor i s t o ricl',
ca -=i
consistcntele sale cunoştinţe bibliografice, care vădesc o aplecan•
atentă spre izvoarele medievale şi spre literatura de specialitatl' m a i
ve>che şi ma i recentă. După cum era şi firesc, contribuţi i l or ro m â n e ş ti ,
începînd cu cele purtînd semnătura lu i Gheorghe Brătianu şi terrni nîncl
cu acelea publicate de Octavian Iliescu şi Şerban Papacostea, li se re
zervă în cadrul aparatului critic un spa ţi u prioritar.
La rubrica d e documente sînt incluse lucrările "Lewis Namier şi
guvernul polonez în exil, 1 939--1 940" de J. Coutovidis (p. 421--428) şi
."Df'mersul britanic din 3 şi 4 decembrie 1912 : "H. A. Gwynne despre
Marea Britanie, Rusia şi primul război balcanic" de K. M. Wilson (p.
552-359).
Foarte bogată şi diversă este rubrica recenziilor ş i notelor biblio
grafice, care cuprinde prezentări d e lucrări din domeniul Jigvisticii, pP
d agogi ei, literaturii, istori ei , sociologiei etc. referitoare la Europa Răsă
ritc& nă şi de Sud-Est. Menţionăm, între altele, recenzia elogioasă a vo
lumului lui Dennis Deletant "Limba română colocvială", apărut în 1 983
în e d itura londoneză Routledge and Kegan Paul. Recenzentul -- Eric
Tappe -- observă judicioasa dozare a materialului ligvistic, reliefarea
grafică a dificultăţilor specifice vorbitorului de limbă engleză, precum
t;;i a utenti citatea limbii române folosite (p. 433). D. Deletant prezintă
la rindul său volumul "România între Est şi Vest : eseuri istorice in
memo ria lui Constantin C. Giurescu", apărut la New York in anul 1982
'(p. 4 75).
Cele două numere ale revistei se încheie cu o listă a publicaţiilor
primite la redacţie. Din cele peste o su tă de titlur i, unul singur provine
-din România şi acela este, semnificativ, " Re l aţiile anglo-române după
1821 ", editat în 1 983 ca supliment (IV) a l "A nuaru lui Institutului de
Istorie şi Arheologie "A. D. Xenopol" din Iaşi.
Anca COLIBABA şi Ştefan COLIBABA
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LISTA PRESCURTĂRILOR - ABREVIATIONS

}\ISC
Antiquites
Nationales
A p u l um
Arch. epigr. Mittl.
ArhMold

BPrRGK
HSNR
·C A
Carpiea
CI
Dariu
Diadora
Hit'rasus
JNG
M:1teriale
MemAntiq
MIA
NC
PACT

l"rocHI.\
SA
"SCIV(A)

"SCN
SCS-Iaşi
Thraco Dacica

- Anuarul Institutului de studii clasice, I-V, 1928-1948,
Cluj.
- Antiquites Nationales, Musee des A n t i q u i ti�s Na t i on a les.
Saint - Germain-en-Laye.
- Apulum, Acta Musei Apulensis, Alba Iul i a .
- Archaologische - epigraphische Mitteilungen.
- Arheologia Moldovei, Institutul de istor·ie � i a rht>ologit•
" A . D . Xenopol", Iaşi .
- BC'richt des Romisch-Ge!'manischen Komm i ssion, FJ·a nk
furt am Main.
- Bulc>tinul Societăţii numismatice române, Bucurc�ti .
- Cercetări arheologice, Muzeul de istorie, Bucureşti.
- Carpica. Muzeul judeţean de istorie !i i artă, Bacău.
- Cercetări istorice. Muzeul de istorie al Moldovei, la')i.
- Dacia. R.evue d'archeologie et d'histoire ancienne, Bucure�ti.
- Diadora. Zagreb.
- Hierasus. Muzeul judeţean Botoşani.
- Jahrbuch fUr Numismatik und Geldgeschichte, Munchen.
- Mater·iale ş i cercetări arheologice, Bucureşti.
- Memoria Antiquitatis. Acta Musci Petl"Odavensis, Piatra
Neamţ.
- Materi<'lY i issledovanija po a t·h Pol o g i i SSSR. Moscova
Leningrad.
- The Numismatic Chronicle, London.
- PACT. Journal of the European Study Gt·oup on Physical, Chem ical, Mathematical and B i ologica! TechniquPs
Applied to Archaeo l ogy, Stra sbo u r g .
- Proceed ings of the Royal Irish Aoadcmy, Dublin.
- Sovetskaja .-\rheolo.� ija, Moskova.
- Stud ii şi cercetări dC' istorie veche (şi a rhpoJogie), Bucureşti .
Studii
si cercetări de n u m ismatică, Bucur·pşti .
..
- Stu d i i şi cercetări ştiinţifice, Iaşi.
- Thraco D ac i c a . Institutul de traco log i c, Bucure� t i .
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