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DEPUNERILE 'NEO-ENEOLITICE DE LA
l.VNCA ŞI OGLI NZI, JUDEŢUL NEAMŢ
de Gheorghe Dumitroaia

A

nscrisc în categoria celor mai valoroase descoperiri care au avut loc în judeţul
1
Neamţ în ultimele decenii • ca u nnarc a i ntensificării perieghczelor şi cer
cetărilor sistematice. staţiunile arheologice de. la Lunea - Poiana Sia/inei
(com. Vânători-Ncamţ) şi Oglinzi - punctele Cetâtuia şi Bâi (com. Răuccşti)
prezintă' o importantă aparte pcntm studierea epoci i străvec�i a spaţiului est carpatic. Săpăturile arheologice întreprinse pc teritoriul acestor localităţi . începând
2
cu anul 1983, asupra cărora ne-am referit în mai multe ocazii , au dus la descoperirea
unor depuneri consistente datorate comunităţilor din acest areal. care au folosit intens ·
izvoarele de apă sărată de pc versantul estic al Culmii Plcşului.
Aceasta este o ramificaţie a Carpaţilor Orientali, cu o poziţie piezişă faţă de munţi,
scăzând trc�tat !n în�lţimc sp�c T�. � cam � . După cu!ll arăta �eografu � Y!ctor Tufc�cu,
.
.
.
unul dm cei mai bum cunoscaton ai zonei. Cul mea PleşuJm· rcprezmta un antichnal
al formaţiilor miocenc, ce cuprind conglomcratc burdigalicne cu elemente verzi care
sunt vizibile în special dinspre Dcprcsiunca Neamţ . Anticlinalul, care este dcvcrsat
spre N-E, acoperă sub el o parte din orizontul lagunar al mioccnului. pus în evidenţă
de izvoarele sărate. ;.ccstca.sc situează pc zona de aflorimcnt a sării acvitanicnc, Ia
conlactul dintre mioccnul unităţii pericarpaticc şi depozitcle sam1aţiene ale platfor
mei moldoveneşti . La adâncime nu prea mare se află a lamă subţire de sare. de max.
4
130 m, ce se dezvoltă pe 4 km lungimc , de la Băile Oglinzi şi până la izvoarele
pârâu\ui Culcşa, care este pusă în evidenţă de izvoarele sărate Corugea, Băile
,Og/in;:i, Slătior, Poiana Sia/inei, Sărături şi Poiana (fig. 1 /nr. 1- VI).
Privită de la distanţă, Culmea Plcşului
arc aspect montan; în plus, pc .lângă faptul
.

.

( 1 ) Pei.tm cunoaşterea principalelor rezultate ale cercetărilor şi a bibliografiei privind
aceste descoperiri cf. Şt. Cucoş, Contribuţii la repertoriul a rheologic al ju deţului
Neamt, în MemAntiq, X VIII , p.5-6 1 ; Gh. Dumitroaia, Materiale şi cercetări
arhtologice din no rd-estul judeţului Neamţ, in MemAntiq, X VIII, p. 63-1 4 3.
(2) În special la sesiunile naţionale de rapoarte arheologice din anii 1 985- 1 993.
(3) V. Tufcscu, Subcarpaţii, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1 966, p. 83-84.
(4) C. Stoica, I . Gherasic, Sarea şi sărurile de potasiu şi m agneziu din Romănia , Ed.
Tehni�ă. Bucureşti, 1 981, p. 50.
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Fig. 1 Localităţile Lunea, Oglinzi, Târgu-Neamţ şi zona înconjurăteare.

A- izvoare de apă sărată: 1. Lunea - Poiana S/atinei; II. Oglinzi - S/ătior;
·
III. Oglinzi Sărături; IV. Oglinzi - Băi; V. Oglinzi - Fântâna corugea;

VI. Poiana- Fântâna de Slatină. 8- Principalele staţiuni şi puncte arheologice
-

preistorice: 1. Luqca - Poiana Slatinei (Stareevo-Criş, c. ceramicii liniare ,
Precucuteni, Cucuteni, aspect cultural Lunea, Costişa, Noua şi Corlăteni); 2.
Cetă(uia (SI.alt'evo-Criş, c. ceramicii liniare?, Cucuteni, epoca bronzului); 3.Lăzăreni
(neolitic?, �neolitic, Cucuteni); 4.Băi I (Precucuteni); 5.Băi II (Star�evo-Criş);
6.Faţa Slatinei I (Cucuteni); 7. Fata Slatinei II (Noua, pe teritoriul satului
Oglinzi); 8. Târgu Neamţ- Pometea (Cucuteni); 9. Vânători- Izvoare (Cucuteni,
Noua); 10. Vânători -Dealul Olarului (Cucuteni); 11. Lunea - La Biserică (Noua);
12. Oglinzi - Rădea (ep.bronzului); 1 3 . Răuceşti -Bâtca Cioroi (Cucuteni);
14. Răuceşti- Cioroi (Costişa, Noua); 15. Răuceşti- Munteni (Cucuteni, Noua);
16.Timişeşti- Bâtca (Noua); 17. Ungheni - Arămascu (Noua); 1 8. Ungheni
Saivane (Noua); 19.Răuceşti- Iaz (Noua); 20. Săveşti- Izvoare (Noua);
21. Brusturi- Damian (Cucuteni); 22. Râşca �teritoriul satului (Cucuteni);
23. Drăgăneşti.!... teritoriul ;a/ului (Noua); Târzia- Lutărie (Cucuteni)

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

Fig. 2 Lu n ea - Po ian a SI a tme•. •
P1 an de situaţie
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Depunerile neo-eneolitice de la Lunea şi Oglinzi

că este împădurită cu.răşino.ase, fag şi stejar, este şi greu accesibilă.De la Tg. Neamţ
până la Nemţişor nu poate fi traversată, practic, decât pe lângă Cetatea Neamt (unde
se găseşte un drum amenajat din evul mediu), pe valea pârâului Sasca (cea mai
accesibilă) şi, prin dreptul satului Lunea. Acestea au reprezentat, de fapt, culoare de
trecere între Depresiunea Neamţ, de la sud, şi Valea Moldovei, de la nord, pe
suprafaţa cărora s-a dezvoltat un însemnat număr de aşezări preistorice-' (fig. Il ne.
1 -23).
După cum s-a arătat, inclusiv de către unii arheologi care s-au ocupat cu studiul ·
resturilor materiale din preajma izvoarelor sărate6, clorura de sodiu a constituit
întotdeauna un produs mineral foarte căutat, indispensabil vieţii oamenilor şi anima
lelor, de existenţa sa fiind legată însă i stabilitatea celei mai strălucite culturi
�
1
eneolitice (Cucuteni) din estul României .
Pornind de la aceste considerente, am procedat şi noi la studierea realitAţilor
arheologice de lângă izvoarele de slatină de pe versantul estic al Culmii Pleşului,
care au constituit un veritabil pol de atracţie. pentru comunităţile preistorice şi
protoistorice din preajmă. În demersul nostru am put�t verifica temeinicia obser
vaţiilor mai vechi în legătură cu exploatarea altos; slatine de către comunităţile
preindustriale8, iar pe baza observaţiilor etnoarheologice9 ne-am putut exp(iea, cel
puţin parţial, modul de obţinere a sării cristalizate din slatină, ca şi provenienţa
depunerilor din staţiunile cercetate sistematic.
·

1. LUNCA- POIANA SLATINEI

Situată în centrul unui adevărat amfiteatru natural, staţiunea de lângă cel mai
abundent izvor de slatină de . pe Culmea Pleşului constituie unul din cele mai
10
semnificative exemple în acest domeniu. Semnalată în anul 1980 , aceasta a fost
cercetată pe parcursul a şapte campanii de săpături arheologice, rezultatele obţinute
fiind publicate în mică partell.
·

(5) Gh. Dumitroaia, op. cit.
(6) D. Monah, L'exploitation du sel dans Les Carpathes Orientales et ses raports
avec la cu !ture de Cucuteni-Tripolye, în Le Paleolithlque et le neollthique de la
Romanie en conteite europeen, BAI, I V (ed. V: Chirica
şi D. Monah), Iaşi, 1990,
'
p. 387-400
(7) Linda Ellis, The Cucuteni-Tripoliye Culture. A Study in Tehnology and the
Origines of Complex Society, BAR, series 2 1 7, Oxford, 1 984, p.205; J. Nandriş,

Romani an etnoarhe �logy and thc emergence and development of Cucuteni in the
european context, în La civilisati on de Cucuteni en contexte europeen, BAI, I (ed.

M. Petrescu- Dâmboviţa şi colab.), Iaşi, 1 987, p. 209.
Ursulescu, Exploatarea sării din saramură în neoliticul timpuriu în lumina
descoperirilor de la Solca (jud. Suceava), în SCIVA, 28, 1 977, 3, p. 307-317.
(9) M. Alexianu, Gh. Dumitroaia, D. Monah, Exploatarea surselor de apă sărată din
Mold _ova: o abordare etnoarheologică, în TD, XIII, 1 -2, p. 1 59- 1 67.
( 1 0) De către profesorul !. Untaru, fost director al MITN.
( 1 1 ) Gh. Dumitroaia, La station arheologique de Lunea - Poiana Slatinii, in La
(8)

N.
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Fig. 3 Poiana S/atinei

-

vedere generală

(4); zona A (2.).
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Depunerile neo-eneolitice de la Lunea şi Oglinzi
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Aflată la o altitudine de aproximativ 550 m faţă de nivelul mării şi cu o suprafaţă

de max 2 ha, staţiunea de la Lunea prezintă trei zone distincte (fig. 2), cu parţicula

rităţi ce ţin de apartenenţa culturală, succesiunea, starea de conservare şi dispunerea

în plan a depunerilor. Deşi teren).ll este destul de accidentat şi divers ca aspect,

datorită fenomenelor naturale (alunecări, eroziuni, depuneri de aluviuni)·şi inter

venţiei omului (drumuri, tranşee din timpul celui de-al I I-lea război mondial,

impăduriri), au putut fi stabilite relativ uşor zonele care au fost cele mai locuite în
preistorie.

ZONA A, care constituie partea cea mai importantă a staţiunii (fig. 3/2), se găseşte

în apropie�a imediată a fântânii de slatină. De forma unei movile alungite, cu
dimensiunile de aproximativ 60 m lungime, 25 m lăţime şi 3 m înălţime, această zonă

este despărţită de pădurea din partea nordică de un teren mlăŞtinos, în care s-au
12
adunat aluviunile aduse de un torent 1 pârâiaş care constituie, practic, obârşia p.

Sasca, afluent de stânga al p. Nemţişor. De fântâna de slatină, care se găseşte la sud,

este despărţită de un şanţ natural destul de adânc, pe fundul căruia se scurge apa

sărată rezultată din izvorul de slatină, care deversează în Sasca.

Având suprafaţa neregulată, zona A a făcut până în prezent obiectul a cinci

campanii de săpături sistematice. Prin SI (1983), SII (1984), SIV (1986), SVII

( 1988), SVIII ( 1989) s-au pus în evidenţă adevărate depozite de materiale arheologice
care aparţin culturilor Starc'evo-Criş, Precucutenj, epocii bronzului şi epocii fierului,

alături de care s-au descoperit resturi sporadice aparţinând culturii Cucuteni., culturii

carpice (sec. II-III d.H.), culturii Sântana de Mureş (sec. IV d.H.), sec. V-VII, x�xn,
13
XVI-XVII şi chiar secolului al XIX-Iea . Dintre toate acestea, se remarcă în mod
deosebit vestigiile neolitice timpu'rii.
Depunerea Star�evo-Criş din zona A constituie după părerea noastră cea mai

interesantă descoperire, prin-specificul său .fiind 'unică, cel puţin în România. Am-

- plasarea acestui sit într-un cadru natural puţin prielnic, modul de formare a
depozitului arheologic, stratigrnfia conţinutul dcpuncrii şi starea de conservare a

:

cerami�ii, conferă staţiunii de la Lunea un caracter particular, care după opinia
noastră nu mai poate fi întâlnit decât, doar, în preajma altor izvoare de apă slirată
14
care au fost folosite în timpulneoliticului .

civilisation de Cucuteni. .., p. 2 53-258; M. Alexianu, Gh. Dwnitroaia, Decouvertes
getes recentes concemant l'aspect culturel Canlia dans le dep. de Neamţ, in TD,

XI, 1 990, p. 1 25- 1 33.
(12) Când nu este secetă, izvoarele acestuia pot fi folosite ca surse de apă potabil!i;
'
izvorul principal, deosebit de abundent, se aflii la mijlocul distanţei dintre Poiana
S/atinei şi Cetăfuia, la cea. 500 rn depArtare.
( 1 3) Asupra principaleklr rezultate obţinute a se consulta şi cronicile subsemnatului
(Săpături şi cercetări arheologice în judetul Neamţ), in Mem Antiq vol. XII-XIV,
XV-XVII şi XVIII.
( 14) Nu este exclus ca situaţii asemlinlitoare sli existe şi lângli slatinele de la Solca şi
Caci.ca (cf. N. Ursulescu, op. cit; M Andronic, Cacica - un nou punct neolitic de
exploata re a sării, în SCIVA, 40, 1 989, 2, p.l7 1 - 1 77); deşi există dovezi materiale
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Fig. 4 Zot;ta A; aspecte din timpul săpăturilor.
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Î n căutarea sării de care aveau nevoie, o parte din comunităţile Starcevo-Criş din
zonă au ajuns, într-un anumit moment din �xistenţa lor - probabil pe la începutul
fazei a III-a de dezvoltare a acestei culturi -:şi în Poiana S/ctinei, unde s-au aşezat,
în principal, pe o ridicătură de teren (movilă), din apropierea i zvorului de slatină.
Săpăturile sistematice din acest loc au pus în evidenţă o consistentă depunere
arheologică (fig. 4-8), rezultată din preocupările acestor comunităţi în domeniul
obţinerii sării din apa izvorului sărat.
În special în SI, SII şi SIV, amplasate în zona centrală a depunerii Starcevo-Criş,
ne-am întâlnit cu o situaţie arheologică inedită. Astfel, deasupra pământului galben
al movilei naturale, asemănător terenului din zona înconjurătoare, au fost identificate
straturi succesive de arsură, cenuşă, cărbuni şi fragmente ceramice, reprezentând
rămăşiţele unor pseudo vetre deschise, fără structură şi a unor recipiente care au fost
folosite, se pare, pentru reducerea slatinei din izvorul apropiat. Prin cele trei secţiuni
săpate (fig. 7) s-a observat că movila naturală a suferit, la venirea comunităţilor în
cauză, unele modificări, în sensul că au fost practicate unele amenajări sau nivelări,
pentru facerea şi întreţinerea focului.
Aşa zisele vetre au fost rcmarcate pe baza resturilor răinase în urma arderilor, a
materialelor de altă natură existente în preajma lor, .cât şi după aspect. Cu suprafeţe
neregulate şi rareori depăşind l mp acestea sunt greu de urmărit în săpătură, atât
datorită desimii şi structurii, cât şi răvăşirii lor, ele reprezentând, în mod categoric,
urmele focurilor cu ajutorul cărora se reducea slatina până la starea de huscă 15.
Părerile unor cercetători, sugerate cu ocazia comunicărilor asupra săpălurilor de la
Lunea, potrivit cărora aici ar exista urme de vetre/cuptoare de ars ceramică sau
rămăşiţe ale unor ruguri făcute din trunchiuri de copaci, peste care se arunca slatina
din izvorul sărat, pentru a se obţine sarea cristalizată, ni se par total neplauzibile.
· Specificul cadrului natural, care nu putea să reţină atenţia comunităţilor de
agricultori din zonă decât prin prisma existenţei sursei de sare, structura depunerilor,
lipsa unor elemente concrete care să poată susţine prezenţa pe acest loc a 'unor
vetre/cuptoare, suprafaţa foarte mică de teren care a fost folosită, marea cantitate de
ceramică fragmentară ş.a., sunt doar câteva din argumentele care pledează împotriva
sustinerii unor astfel de ipoteze.
·

Prin observaţiile făcute până în prezent, putem afirma cu certitudine că în zona A
concludente şi în preajma altor izvoare de apă sărată
'
·

op. cit.).

(M.

Alexianu, Gh. Dumitroaia,

( 1 5) Observaţiile etnografice efectuate în împrejurimi, mai cu seamă în satul Oglinzi,
permit reliefarea unor analogii asupra acestei modalităţi de obţinere a sării
cristalizate. Experienţele pe care le-am făcut personal în Poiana Slatin.ei, unde am
procedat la fierberea slatinei atât în oale emailate cât şi în recipiente de 'lut
contemporane, au relevat simplitatea metodei străvechi de.obţinere a NaCl din apa
izvoarelor sărate. Experimentul aplicat de noi într-unul din sezoanele secetoase din
anii trecuţi, când concentraţia apei sărate era mai mare-ca qeobicei, a dus la obţinerea
a

345

g de sare dintr-un litru de slatină.
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a Poienii Slatinei depunerea Star�evo-Criş s-a format prin suprapunerea resturilor
rezultate din sute de astfel de vetre de foc deschise şi a altor ,materiale, îndeosebi
ceramică neîntregibilă. Folosite, probabil, numai atunci când anotimpurile şi con
diţiile meteo permiteau, pe aceste vetre erau aşezate vase în care se fierbea saramura

până la starea de terci sau de sare solidă, care odată obţinută putea fi transmisă
comunităţilor'anate la distanţă 16.

Din punct de vedere stratigrafic, deosebit de semnificativă ni s-a părut situaţia din

centrul depunerî.i Star�evo-Criş, pe care 'am putut-o reţine prin atenta supraveghere
a săpătunlor din extremitatea estică a secţiunilor 1, II şi IV. Deasupra pământului
galben, steril din punct de vedere arheologic, situat la o adâncime maxirpă de 2,80

- m îaţă de nivelul actual de călcare, în sectorul cu depunerile cele mai consistente, se

află un depozit Startevo-Ciiş constituit din straturi succesive de resturi de vetre
(remarcate, cum spuneam, prin marea cantitate de arsură, cenuşă şi cărbuni) şi

ceramică fragmentară; aspectul acestuia nemodificându-se până la aproximativ 0,35

m adâncime. Între 0,35 - O, 1 5 m a fost identificat un strat de pământ brun-cenuşiu,
care conţinea numai fragmente ceramice Sta�evo-Criş. Solul actual, negru-cenuşiu,
de cea.

0,10 m, conţinea fragmente cerarnice neo-eneolitice şi din

alte epoci.

Ocupând, iniţial, suprafaţa întregii movile naturale, depunerea Starcevo-Criş s-a

restrâns ca întindere odată cu înălţarea sa , ca urmare a depozitării succesive a
resturilor susmenţionate.
·

De remarcat că în întreaga depunere neolitică timpurie nu s-au recoltat alte obiecte

(unelte, plastică, pietre, resturi propriu�zise de construcţii etc.), excepţie făcând doar
două linguri de os găsite chiar deasupra pământului galben. Cele câteva bucăţi de lut

ars, fără degresant, care păstrează urmele unor crengi, pot proveni, mai degrabă, de

la lutul galben folosit pentru un�le nivelări sau construirea unor vetre, amprentele

fiind datorate lemnelor pregătite pentru foc. Nu este exclusă eventualitatea prove

nienţei acestor bucăţi de lut ars de pe unele adăposturi temporare făcute pentru
protecţia indivizilor sau a focurilor care trebuiau întreţinute.
Îri cantitate foarte mare şi într-o stare 'de conservare bună, ceramica Starcevo·-Criş

reprezintă unicul, dar în acelaşi timp şi cel mai concludent material arheologic care

poate ajuta la incadrarea cronologică a staţiimii. În general, materialul găsit are
caracteristici comune cu alte descoperiri din Moldo.va şi S-E Transilvaniei, cu care
7
poate fi comparat 1 . Deşi grosimea maximă a depunerii neolitice timpurii din zona

( 1 6) Imediat după al doilea război 'mondial, cănd sarea de ocnă se găsea mai puţin în

comerţ, husca rezultată prin fierberea sai-amurii era pusă la uscat în bucăţi de pânză.
"Căpătânile" astfel obţinute erau transferate pe valea Siretului sau în zona
Tg.Fru1nos, fiind schimbate pe cereale (Informaţie V.Obreja, din satul Oglinzi). Este
foarte probabil ca un "comerţ" asomănător să fi existat şi în epoca străveche.
(17) Cea mai apropiată aşezare Startevo-Criş se află pe teritoriul satu1ui Gruni.ăzeşti, Ia
cea. 1 5·km distanţă; aceasta este datată însă mai târziu decât descoperirile de la
Lunea cf. Silvia Marinescu-Bâlcu, Asupra unor probleme ale culturii Criş, în

SCIVA, 26, 1 975, 4, p. 487-506.
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A este foarte mare (2,65 m) in raport cu stratigrafia altor obiective contemporane,
analiza materialului ceramic nu ne relevă diferenţe tehnologice şi tipologice deosebit
de vizibile între primele şi ultimele depuneri, întregul depozit arheologic fiind
format, se pare într-un interval relativ scurt de timp.
Din punct de vedere al calităţii pastei din C!lre a fost lucrată, ceramica de la Lunea
1
poate fi grupată în trei categorii, care sunt inegale sub raport cantitativ 8 .

Ceramica foarte fină, realizată din lut bino..a les în care au fost introduşi degrc
sanţi "extrafini", este arsă la cenuşiu-gălbui, maroniu-cenuşiu şi lustmită, o parte din
ea având un slip roşietic. Reprezentând forme tronconice sau cu tendinţe de bitron
conism, mai ales cupe care au fundul inelar, pereţii subţiri, margi nile drepte sau puţin
îngroşate spre exterior, r�cipientele din această categorie sunt fie incizate foarte fin,
cu liniUn reţea, in zig-zag sau în diagonală (fig. 23/1, 6; 26/4, 5; 27/7, 8; 29/2, 3, 7;
37/5), fie pictate. Din rândul acestora din urmă fac parte fragmentele de cupe
tronconice sau cu tendinţe de bitronconism, cu pereţii drepţi sau mai puţin drepţi,
având motive pictate cu alb, negru sau alb şi negru pc fond roşu mai ales, repre
zentând spirale "culcate", în negativ sau pozitiv (fig. 12/1; 14/3; 17/5; 21/2, 3),
triunghiuri in reţea şi linii verticale dispuse pe marginea exterioară sau p� corpul
vasului (fig. 14/1; 18/1; 21/6; 2212), linii albe in reţea (fig. 10/6, 12/3; 16/3) sau chiar
ghirlande (fig. 16/4 ); cupele bitronconice au marginile uşor profilate şi sunt pictate
cu alb sau negru pe fond roşu sau bej, motivele mai des întâlnite fiind triunghiurile
haşurate in reţea (10/1; 12/5; 16/6; 20/6; 21/1, 4) care au fost aplicate pe exteriorul
buzei. Câteva fragmente care provin �ntr-un vas bitronconic cu fo"ndul de culoare
ciocolatie, au ca pictură linii albe paralele sau în zig-zag (fig. 20/2, 4), model care
mai apare şi pe un alt fragment de cupă (fig. 20/6).

Analo9ii pentru forme ca şi pentru pictură, pot fi regăsite mai ales în desco�ririle
de la Leţ 9 (fazele I şi Il) dar şi în unele piese de la Glăvăneştii Vechi , care
corespund din punct de vedere cronologic fazei a I II-a de dezvoltare a c�Iturii
Starcevo-Criş. Toate aceste fragmente evidenţiază un număr foarte redus de recipien
te care aparţin ,categoriei foarte fine.
Ceramica fină, mai numeroasă decât precedenta, reprezintă fragmente de străchi
ni, cupe tronconice sau fructiere lucrate din pastă de calitate inferioară primei
categorii, acoperite cu angobă gălbuie, roşie sau ciocolatie; din punct de veder� al

( 1 8) În general, ceramica Starcevo-Criş este clasificată în categoriile fină şi grosieră, aşa
după cum şi există în realitate; cea de-a treia categorie - foarte fină, mai puţin
numeroasă, este remarcată indeosebi în aşezările în care au existat condiţii mai bWle
de conservare. Descoperirile de la Lunea se înscriu în categoriile stabilite de Gh.
Lazarovici (Neoliticul Banatului, Cluj-Napoca, 1 979, p. 35-56) şi N. Ursulescu
(Evoluţia culturii Starcevo-Criş pe teritoriul Moldovei, Suceava, 1984, passim.
( 1 9) Eugenia Zaharia, Consideraţii despre cultuni �rtiş pe baza sondajelor de Ia Leţ, în
SClV, 15, 1 964, 1 , fig. 4-5, 1 0-13.
(20) E. CqiQŞ!I, ��ntribution a l'etude de la culture Criş en Moldavie (le sit de
Glăvăneştii Vechi), în Dacia, NS, XXII, 1978, fig. 1 0/1 - 1 9. '-
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10 Poiana S/atinei - Ceramică pictată Star�evo-Criş.
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Ceramică pictată Stan�'evo-Criş.
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Fig.

12 Poiana S/atinei-

Ceramică pictată Startevo-Criş.
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Fig. 13 Poiana S/atinei- Ceramică pictată Star�evo-Criş.
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Ceramică pictată Star�cvo-Criş.
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Fig.

15 Poiana Slatinei- Ceramică pictată Start;evo-Criş.
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16 Poiana Slatinei- Ceramică pictată Starecvo-Criş.

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

Depunerile neo-eneolitice de la lunea şi Oslinzi

5

6

Fig. 17 Poiana S/atinei
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Ceramică pictată Startevo-Criş.
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dccorului doar o parte din acestea sunt pictate cu alb sau negru, de obicei la exterior,

dar şi în interior (fig. 10/6; 1112, 3: 13/2; 14/5: 15/5: 16/5), mot ivele mai des folosite

constând în linii late în retea sau u ngh iularc.

Pc u nele picioare tronconicc sau cYadrilobate ce aparţin acestei catego ri i, există

pictură cu alb sau negru (fig. 10/5: 14/4: 1511, 6; .17/6; 18/5: 20/3). cel mai f recve nt

linii Yerticalc sau triunghiuri. Ca număr, picio are le tip "mosor" sau lobaie nu sunt

numeroase în raport cu totalul fragmentelor de vase recoltate şi faţă de situaţii l e
întâlnite în alte aşezări ale acestei culturi.

Din categoria fină fac parte şi unele străchini semisfcricc (fig. 33/1), cu fund

inelar. f ără pi ct ură. ca şi o scrie de oale cu decor realizat pri n apăsări sali inci zi i

.

2
Analogii pentru această categoric ce ra mică întâlnim atât la Leţ şi G l ăv ănc şti 1 •
2
'
cât şi în primele ctilpc de lo c uirc de la Succ ava2 .
.

Cu ex cepţia câtorYa cazuri. când apare pc ccramica grosicră cu angobă roşie (fig.
11/1: 22/3) sau gălbuie (fi g . 19/6: 22/1), ornamentul pictat este prezent numai pe
eera mica foarte fină şi fină. Ca procentaj, f ra gme ntele pictate constituie sub 0.015%
din totalul ccramicii din zona A. această si tuaţie fiind un argument în sprijinul
sublinicrii specificului staţiunii de la Lunea: într-un punct de cxploa tarc a sării, unde
,·asclc mai des folosite erau cele grosicre, rcc ipi cntel e "de lux" nu puteau să ajungă
decât in niăsură mult mai mică .
Din punct de Ycderc al ponderii culorilor folosite, pictura albă repre zin tă 43,4%,
cea neagră 38,2%, iar pic tura realizată cu alb şi negru 18.4%. Această proporţie este
aproximativ aceeaşi de la primele până la u l t i mc1 e dcpuncii
Ceramica grosieră sau de uz comun, care constituie majoritatea materialului
Starcevo-Criş desco peri t în zona A a Poienii Slatinei, s-a păstrat într-o sta re de
coJ.lSCT\'are bună, la fel ca şi cea· pi cta tă , gra ţie stfcllurilor succesive de cenuşă şi
arsură. F rag mente le culese pun în eYidcnţfL rc cipic ntc lucrate din pastă c"e conţine
pleavă de cerea l e , nisip şi uneori cioburi pisate , netezite la exterior şi arse in nuanţe
de bej-maroniu sau brun-cenuşiu; cea mai mare parte a ace stei ca tego rii are o duritate
mare, fiind bine arsă, deşi miezul este mai inchis la culoare decât sup rafeţe le.
M arc a majo rita te a vaselor din categoria grosieră se încadrează in gmpa oalelor
23
globulare , mai mult sau mai puţin inalte, cu fundurile plate, având grosimea intre
1 şi 5 cm şi diametru) de până la 25 cm, cu gâtui cilindric, buza dreaptă şi fără decor
(fig. 25/1-8; 27/9; 33/7, 8; 38/5), celelalte făcând parte din grupa castroanelor sau
fructicrelor.
Spre deosebire de vasele lipsite de ornament, care sunt mult mai masive, vasele
cu decor sunt lucrate din pastă ceva mai bine aleasă, reprezentând recipiente de
mărimi medii. Specificul lor constă în:
• apăsări, ciupituri şi alveble, care au fost făcute într-o anumită ordine cu capătul
beţişorului, trestiei. osului sau scoicii, cu degetul sau unghia, în foarte multe variante;
·

•.

(21) Vezi notele 1 9 şi 20.
(22) N.Ursulcscu, Evolutia cu l turii Starce\·o-Criş pc teritoriul Moldo\·ci, passi m.
(23) Variantele CI-C5, după Gh. Lazarovici (op.cit., p. 36).
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dintre acestea am "'ţinut apăsările sau ciupiturile în "spic de grâu" (fig. 26/6; 32/6;
33/3; 35/4, 7) şi "fagure" (fig. 28/4; 32/4), brâul orizontal cu alveole (fig. 35/6),
pliseurile \•erticale sau oblice realizate cu unghia sau beţişorul, prin împingerea
lutului moale din părţi opuse (fig. 23/3) etc.;
• inciziile, cu variantele: în reţea (fig. 26/4, 5 ; 28/3; 32/ 1 ); în zig-zag (fig. 30/3;
3 1 /6; 35/5); în neorânduială (fig. 3 5/2; 36/4); unghiulare (fig. 28/ 1 ; 3217) sau sub
forma acelor de brad (fig. 32/8) etc., efectuate, probabil cu silexul;
• ornamentele în relief, puţine în raport cu cantitatea fragmentelor ceramicc,
reprezintă proeminente conicc (fig. 23/2, 3; 35/3) şi plate (fig. 27/1; 3 1/ 1 ; 35/1; 36/ l ,
2), singulare sau î n şir de la 2 la 5 , dispuse mai ales pe ceramica ornamentată prin
apăsări şi ciupituri; rozete alveolate (fig. 38/1, 4); spirale sau vârci (fig. 3 1 /4; 33/6)
şi brâie (fig. 24/2 ; 3 1/3);
• barbotina este rar întâlnită la Lunea; cele câteva zeci de fragmente, găsite între
-1 ,40 - 0,35 m adâncime, provin de la vase de mărimi medii (fig. 27/ 1 ) cu barbotina
"organizată", sau de la vase mai mari cu barbqtină stropită (fig. 25/1, 8; 38/5);
• perforaţii/e se întâlnesc pc marginile unor fructiere (fi� . 30/5; 33/2).
Analogii apropiate se găsesc mai ales la Glăvăneştii Vechi 4, Suceava2 5 şi Bălănea
6
2
sa , fără a mai aminti alte descoperiri din arealul culturii Startevo-Criş, îndeosebi
din Transilvania.
Ca forme deosebite am remarcat o serie de oale semisferice cu 4 sau 3 picionişe2 7,
a căror secţiune este rotundă, ovală sau triunghiulară (fig. 28/5); 34/2-6, 9-10, 15-17),
întâlnite de la -2, 15 m la -0,75 m adâncime, precum şi oale globulare cu buza
"dantelată" (fig.26/ 1 ).
Torţile, pe lângă utilitatea practică au şi un rol decorativ; de obicei sunt tubulare,
simple (fig. 30/2) sau duble (fig. 30/4 ), ultimele fiind deseori "înşeuate".
in ansamblul său, ceramica neolitică timpurie de la Lunea corespunde variantei
nordice a culturii Stare"evo-Criş de pe teritoriul Moldovei, asupra căreia s-a pronunţat
cu un deceniu în urmă N. Ursulescu2 8 , cu toate d iferenţele datorate specificului local
şi modului deosebit de păstrare a materialului arheologic din zona A.
Mai clare sunt deosebirile faţă de ceramica variantei sudice (Trestiana29, Balş30
sau Valea Lupului31 ), care după părerea noastlă sunt fireşti, atât prin prisma in(24) E. Comşa, Contribution ... , fig. 1 1 -25.
(25) N. Ursulescu, Evoluţia culturii Startevo-Criş pe teritoriul Moldovei, 1 984, passim.
(26) Săpături inedite Şt. Cucoş.
(27) Varianta C7, după Gh. Lazarovici.
(28) N. Ursulescu, Evoluţia culturii Starcevo-Criş. pe teritoriul Moldovei, p. 31 şi urm.
(29) Eugenia Popuşoi, Câteva date privind săpăturile arheologice din aşezarea

neolitică de tip Criş de la Stroe-Beloescu - Birlad, in Sesiunea de comunicări
ştiinţifice a muzeelor de istorie, I, Buc., 1 964, p. 30-4 1 , idem, in CI, XI, 1 980,

p. 1 05- 1 34.
(30) Idem, Sondajul arheologic de la Balş (jud. Iaşi), in.ArhMold, IX, 1 980, p. 7-1 7.
(3 1 ) E. Comşa, Aşezarea de tip Criş de la Valea Lupului, in ArhMold, XIV, p. 1 3 şi
urm .
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Ceramică Starc'e\"o-Criş.
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Ceramică Star�evo-Criş.
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Fig. 26

Poiana S/atinei

-

Ceramică Start'evo-Criş.

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

Depunerile neo-eneolitice de la Lunea şi Oglinzi

Fig. 27

Poiana Slatinei
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Ceramică Startevo-Criş.
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Ceramică St�evo-Criş.
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Cerami �ă Start'evo-Criş.
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Ceramică Star�vo-Criş.
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Fig. 31

Poiana S/atinei - Ceramică S�ev"o-Criş.
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Fig.

·
32 Poiana Slatinei

-

Ceramică Star�evo-Criş.
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Fig. 33

Poiana S/atinei ..:. Ceramică Starcevo -Cnş .
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Fig. 34

Poiana S/atinei

-

Ceramică Starcevo -Criş.
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Poiana S/atinei

-

Ceramică Starc1�vo -Criş.
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Poiana S/atinei

- Ceramică Starcevo -Criş
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Fig.

38 Poiana S/atinei

-

Ceramică Starcevo -Criş .
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fluenţelor pe care le-au cunoscut comunităţi le, atât din sud cât şi din vest, precum şi
a condiţiilor proprii de dezvoltare.
Fără îndoială, ceramica Starcevo-Criş din zona A a Poienii S/atinei poate fi
raportată şi la alte descoperiri din arealul acestei culturi, dar deocamdată socotim că
acest demers nu este necesar, cu atât mai mult cu cât ne propunem să revenim asupra
tipologiei sale.
Pe baza comparării cu alte materiale din Moldova şi Transilvania, apreciem că din
punct de vedere cronologic depunerea din zona A corespunde fazelor de dezvoltare
III A - III B ale culturii Starcevo-Criş, după periodizarea lui Gh. Lazarovici32 .
Materialul osteologie în general, cât mai ales obiectele de os cu o anumită
funcţionalitate descoperite în zona A sunt extrem de rare. Oasele de animale aparţin
unor specii cu talia mare şi reprezintă doar câteva resturi de femur şi metatarsiene de
la un bovideu şi un fragment de corn de cerb.
Singurele piese prelucrate din os sunt cele două linguri de la fig. 39/4, 5, găsite
pe fundul SVII, care fac parte din categoria lingurilo f3 3 cu baza în formă de V,
specifice neoliticului timpuriu, asupra căreia s-a ocupat J. Nandriş34 . Ambele piese
de la Lunea au cozile întregi, rotunjite şi uşor subţiate spre bază. Găvanele, lucrate
cu îngrijire, sunt adâncite şi au aceeaşi formă de V. Deşi patina vremii şi-a pus
amprenta pe aceste piese, pot fi observate, pe anumite părţi, urmele (zgârieturi)
datorate obiectelor de piatră cu care au fost şlefuite.
J. Nandriş consideră că lingurile de acest tip au fost făcute din metatars de Bos
primigenius, specie care se pare că a avut importanţă deosebită pentru comunităţile
Starcevo-Criş. De altfel, acelaşi cercetător afirma în 1972 că peste 75% din lingurile
de acest fel cunoscute provin din bazinul Ungariei şi Banatul sârbesc35 . În zona
apropiată nouă exemplare asemănătoare au fost găsite la GlăvăneştirVechi36 , Valea
3
Lupului37, Leţ 8 şi Trestiana39 .
Depunerea precucuteniană a fost remarcată încă din timpul perieghezei din
primăvara anului 1 983, când au fost culese fragmente de vase pe capătul nord-estic
al zonei A; ulterior au fost găsite alte piese ceramice la fel de fragmentate, în ultimele
depuneri de pe suprafaţa SI, SII şi SIV. Aşa după cum reiese şi din schiţa stratigrafică
a secţiunii VII (fig. 8), depunerea precucuteniană, deosebit de consistentă, s-a găsit
în capătul depozitului arheologic Starcevo-Criş. Ţinând cont de poziţia fragmentelor
(32) Gh. Lazarovici, Neoliticul Banatului, p. 47-50.
(33) Aceste piese sunt considerate de către unii cercetători ca fiind spatule folosite la
prelucrarea ceramicii sau la curăţarea făinii de pe râşniţe.
(34) J. Nandriş, Bos primigenius and the Bone Spoon, in Bulletin of the Institute of
Arcbeology, Londra, 1 97 1 , p. 63 şi urm.
(35) Ibidem.
(36) E. Comşa, Contribution, p. 1 5 , fig. 7.
(37) ldem, Aşezarea de tip Criş de la Valea Lupului, p. 27, fig. 1 7/1 .
(38) Eugenia Zaharia, op. cit., p. 24, fig. 4/20; idem, in Dacia, NS, 1 962, fig. 20.
(39) Informaţii Eugenia Popuşoi; majoritatea pieselor sunt inedite.
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ceramice şi in general a stratigrafiei, suntem incredintati că resturile de vase şi cenuşă

rezultată din arderea lemnelor folosite la reducerea slatinei erau înlăturate (aruncate)

intenţionat spre capătul movilei . Probabil că operaţiunea s-a petrecut fie in timpul

locuirii Poienii S/atinei de către comunităţile Precucuteni, fie la un interval scurt de

timp de la părăsirea zonei A de către purtătorii acestei culturi. Nu putem şti,

deocamdată, din ce motiv au fost "măturate" aceste resturi; poate pentru crearea unui

�

spaţiu necesar practicii străvechi de reduc re a slatinei. Oricum, aceste resturi nu
puteau fi adose din altă parte.

Din analiza materialuJui, s-a ajuns la concluzia că peste 2/3 din numărul fragmen

telor ceramice fac parte din categoria ceramicii fine, lucrată din pastă de bună calitate,

arsă în nuante de cenuşiu-brun sau cenuşiu-negru la exterior şi în nuanţe mai închise

în interior.Unele fragmente păstrează urme de ardere sepundară.

Bine lustruită, pe ambele părţi, această categorie ceramică este decorată cu
caneluri , incizii, proemineţe şi impresiuni.

Canelurile sunt, de regulă, orizontale (fig.41/5; 44/3), cele oblice, de pc pântecele

vaselor (fig. 42/3), sau circulare, din jurul proeminenţelor (fig. 4211-2, 4-6), fiind
mai puţine.

Inciziile sunt dispuse orizontal - câte două- pe gâtui vaselor (fig. 41/1,3), circular

sau unghiular în jurul proeminenţelor (fig. 42/1-2, 58); deseori alcătuiesc benzi
simple, duble sau triple, care pot fi umplute cu liniuţe, în genul scăriţei de papagal
40
(fig. 42/3) din faza Precucuteni 1 .
De obicei, dispunerea în alternanţă a benzilor de două linii şi a canelurilor este
proprie paharelor bitronconice, cu fundul puţin albiat, analoage cu descoperirile fazei
Precucuteni II. Vasele cu gâtui scurt sau mai puţin scurt, cu buza uşor evazată, au
câte patru proeminente neperforate în zona diametrului maxim; deseori acestea sunt

ornamentale cu caneluri orizontale pe gât, oblice pc umăr sau circulare în jurul
proeminenţelor, fiind combinate cu câte două linii incj zate sau imprimate.

Fragmentele de la Lunea, relativ numeroase, au analogii în unele descoperiri de
42
41
43
la Ghigoieşti , Traian-Dealul Viei şi Târpeşti .

Din categoria ceramicii fine mai face parte un grup de fragmente provenite de la
vase scunde, cu pereţii puţin mai groşi ca la descoperirile precedente, decorate cu

benzi liniare destul de adânci şi larg incizate, de două sau mai ales trei linii dispuse

orizontal pe gât sau pe piciorul de formă cilindrică..La vârful unor unghiuri, capătul
unor spirale sau linii se găsesc aşa zisele "apexuri" (fig.4114, 6) cunoscute ca apanaj
'
al fazei Precucuteni 144. Dintre forme recunoaştem vasul b orcan sau piriform.

A doua categorie ceramică întâlnită în depunerea precucuteniană din zona A este

(40) Silvia Marinescu-B�lcu, Cultura Precucuteni p e teritoriul
1974, p. 57 şi unn.
(4 1 ) Ibidem, fig. 40n; 50/ 1 1 .

României, Bucureşti,

(42) Ibidem, fig. 35/1 1 .

(43) Ibidem, fig. 72112.
(44) Ibidem, p . 56-57.
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41 Poiana S/atinei - zona A,

ceramică Precucuteni II.
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fonnată din fragmente provenite de la unele vase în a căror pastă s-au înglobat
pietricele, cioburi pisate şi pleavă. Arsă în nuanţe apropiate de ceramica fină, această
categ01je este alcătuită, practic, din recipiente de uz comun, care au în exteriorul
buzei, sub o porţiune lustruită, brâie, barbotină sau ciupituri de tradiţie Starcevo-Criş.
Aceleiaşi categorii ceramice îi aparţin şi câteva fragmente de vase fructieră, cilindri
ce, cu baza puţin evazată, decorate cu incizii largi şi puncte (fig. 43/6) sau incizii
apropiate, dispuse în registre (fig. 43/3 ), precum şi resturile unor capace decorate în
tehnica exciziei (fig. 44/2).
Cu diametru! de cea. 2 1 cm, vasul suport (fig. 40) a fost lucrat din pastă cu cioburi
pisate şi nisip cu bobul mare în compoziţie, arsă la brun-cenuşiu la exterior şi negru
la interior. Pe marginea exterioară au fost excizaţi "dinţii de lup", cu vârful spre bază
sau partea superioară. Intre acest şir şi un altul asemănător, se află un registru
decorativ obţinut din trei sau patru linii excizate, la capătul cărora se află apexuri.
Probabil că pe restul suportului, în afară de decorul menţionat se aflau şi pătrăţele
excizate dispuse în fonnă de tablă de sah, aşa cum se găsesc pe fragmentul ceramic
ce provine de la altă piesă (fig. 43/4).
Resturile de capace sunt lucrate în aceeaşi manieră şi reprezintă piese de formă
tronconică cu butoni. Această modalitate de execuţie a decorului este întâlnită
îndeosebi la descoperirile ce aparţin fazei Precucuteni 1 de la Traian-Dealul Viei4s
şi fazei Precucuteni II de la Poduri46 .
Din analiza materialului precucutenian.găsit în SVII, rezultă o serie de caracteri
stici tipologice care pennit o încadrare cronologică cât mai apropiată de realitate.
Astfel, deşi unele elemente decorative (tabla de şah, dinţii de lup, apexurile) şi
tehnologice permit datarea unor vase în prima fază a culturii Precucuteni, luate în
ansamblu, majoritatea vestigiilor acestei culturi din zona A aparţin fazei Precucuteni.
II.
Pentru aceasta pledează şi statueta fragmentaTă de la fig. 44/5, găsită printre
resturile ceramice. Lucrată dintr-o pastă grosieră, cenuşiu-maronie, având ca degre
sanţi nisip cu bobul mare şi pleavă de cereale, această piesă provine dintr-un suport
tip "horă". Apartenenţa la un astfel de vas este relevată de dimensiunile sale, mult
mai mari decât ale unei statuete obişnuite, cât şi de urmele de "sudură'� cu figurinele
alăturate, tip "cariatide". Fragmente de statuete de acest fel au mai fost descoperite
în cultura Precucuteni, inclusiv în faza a II-a de dezvoltare a acestei civilizaţii47.
După cum s-a subliniat de către Silvia Marinescu-Bâlcu, inclusiv în monografia
Târpeşti, reprezentările de acest gen redau practici magico-religioase executate cu
prilejul depunerii ofrandelor sau a păstrătorilor acestor ofrande.
În iona A nu se poate vorbi, deci, decât de o depunere Precucuteni II, din faza

(45) Ibidem, fig. 36/7,8; 37/12-1 4 .
(46) Materiale inedite, MPN; săpături D . Monah ş i colaboratori.
(47) Silvia Marinescu-Bâlcu, "Dansul ritual" in reprezentările plastice neo-eneolitice
din Moldova, în SCIVA, 25, 1 974, 2, p. 1 67-1 79; idem, Cultura Precucuteni
..,
.
p. 94, fig. 86/3.
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Poiana S/atinei - zona A, ceramică Precucuteni II.
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următoare fiind descoperite doar câteva fragmente ceramice izolate.
Materialele cucutcnicnc din zona A, sunt sporadice, aici nefiind vorba de un
nivel arheologic propriu-zis care să aparţină culturii Cucutcni. Aproape in totalitate,
fragmentele ceramice culese sunt corod�te.
·

Zona B a staţi unii din Poiana S/atinei, in prezent parţial impădurită, a fost sondată
prin două secţiuni (Sili şi SV). Deosebit de concludentă a fost săpătura efectuată in
prima dintre acestea, care ne-a oferit următoarea situaţie stratigrafică, pc care o
prezentăm in ordinea excavării depunerilor.
Sub solul vegetal actual, de aproximativ O, 15 m grosime, a fost pus in evidenţă
un nivel arheologic ce conţinea un număr apreciabil de fragmnente ccramicc
apaf1inând aspectului cultural Canlia (sec. V-III i.�.) 48 • in amestec cu fragmente de
vase de Ia inceputul epocii fierului (Cultura Corlăteni)49 şi din epoca bronzului 50 În
capătul sudic al Sili a fost observată o groapă, ce conţinea material hallstattian şi
care a fost săpată până la pământul galben. De la adâncimea de -0, 3 5 - 0,40 m îşi
face simţită prezenţa ccramica Cucuteni C, care formează un strat deosebit de
compact. Foarte numeroasă in raport cu suprafaţa cercetată şi numărul total al
fragmentelor ceramice cucuteniene, specia "C" reprezintă aproximativ 33% din
ccramica �neolitică din Sili . Considerată ca un clement cultural de origine stcpică 5 1
ceramica Cucuteni C este mai numeroasă in special in faza B a culturii cu ceramică
pictată, când cunoaşte unele modificări in privinţa calităţii pastei. tipologiei şi
ornamentării 52 . Acest lucru pare a fi subliniat şi de descoperirile din Poiana S/atinei,
unde specia ceramică "C" se _găseşte doar in partea superioară a dcpunerii cucutcnie
ne ( -0, 3 5 - 0,65m), la adâncimea la care au fost prezente fragmente eera mice din faza
Cucutcni B .
Deşi este foarte fragmentată, î n cadrul cerarriicii Cucuteni C d i n zona B a staţiunii
de la Lunea pot fi deosebite câteva forme, predominante fiind vasele mari cu pereţii
groşi şi profilul in formă de S şi castroanele. La prima categoric se constată foarte
adesea umeri proeminenţi, decoraţi cu şnurul, la fel ca şi marginea exterioară a
buzelor (fig.5 1 ), impresiunile fiind dispuse paralel. Gâturile fostelor vase sunt decorate
cu striuri verticale sau oblice realizate cu pieptenele, ca decor secundar existând
proeminente (fig.5 1 /5) sau bucranii (fig. 50/7), ultimele imprumutate din motivistica
cucuteniană.

• .

( 48) M. Alexianu, Gh. Dumitroaia, op.cit.
(49) Ibidem, p. 1 32, fig. 211 ,2 .
(50) Gh. Dumitroaia, Săpături şi cercetări arheologice de s up rafaţă în j udeţul Neamt
(1 987-1991), în MemAntiq, XVIII, 1 992, p. 292.
.
(5 1 ) Ann Dodal-Opriţescu, Consideraţii asupra ceramicii Cucuteni C, în SCIV A, 3 1 ,
1 980, 4 , p . 547-557; Şt. Cucoş, Ceramica d e tip "C 1' din aria culturii Cucuteni, în
MemAntiq, I X-XI , 1 985, p. 63-92.
(52) Ann Dodal-Opriţescu, Ceramica o rnamentată cu şnurul din aria culturilor
C ucuteni şi Cernavodă 1, în SCIVA, 32, 1 98 1 , 4 , p. 5 1 5 şi urm.
'
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Fig. 47 Poiana S/atinei - zona B, ceramică Cucuteni A.
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in ceea ce priveşte pasta, aceasta este, în general, grosieră, conţinând cochilii
pisate mărunt şi nisip, culoarea gri-brună fiind dată de arderea neoxidantă.
Luată în ansar:nblul ei, specia ceramică "C" de la Lunea face parte din categoria
ceramicii şriurate specifică ultimelor etape de dezvoltare a culturii Cucuteni, marea
sa cantitate în această statiune fiind explicată de interesul deosebit pe care puteau
să-I manifeste purt�torii săi, consideraţi a fi fost în primul rând crescători. de
an.imale 53 .
·-1 .
Depunerea cucuteruană "clasică", deosebit de consistentă, conţinea un număr
foarte mare de resturi de vase, care reprezintă aproape 50% din totalul fragmentelor
ceramice eneolitice.
Fazei Cucuteni B îi 3}1arţin fragmentele de arnfore bitronconice pictate cu negru
pe fond gălbui sau roşu (fig. 4811-2), ca şi unele fragmente de castroane (fig. 48/3,
·

6).

Cele câteva fragmente Cucuteni A-B (fig. 48/4), asemănătoare prin decor cu
descoperirile de la Traian5 4 şi Ghelăieşti 55 , nu ne permit să vorbim de existenţa unei
depuneri consisteente care să dateze din faza de mijloc a acestei culturi, cu atăt mai
mult cu cât datorită fragmentării materialului, piesele în cauză nu ajută la reconsti
tuirea unor forme tipice A-B-ului.
De la -0,70 m, ceramica " C" începe să drspară, această situatie fiind explicabilă,
deoarece de la această adâncime încep să fie prezente fragmentele Cucuteni A.
in depunerea din prima fază a culturii Cucuteni, remarcată până în jurul adâncimii
de 1,15 m, s-au găsit fragmente ceramice cu pictură tricromă, reprezentând cupe
pictate în benzi înguste, roşii şi albe, delimitate de culoarea neagră. (fig. 47).Alături
de cupe au fost remarcate fragmente de reci �iente cu corpul globular şi gâtui drept,
suporturi pictate tricrom şi câteva străchini 5 .
Un aspect deosebit pentru depunerea cucuteniană îl constituie prezenţa briqueta
jelor5 7, care s-au găsit î ntre 0,35-1,40 m adâncime. Cele peste 420 de fragmente, care
pro�in de la astfel de piese, reprezentând cea. 16% din totalul resturilor ceramice
cucuteniene (inclusiv specia "C"), nu fac decât să întărească părerile exprimate cu
privire la exploatarea sării în eneolitic, dar şi opinia arheologilor care au avut rezerve
vizavi de atribuirea acestor piese neoliticului timpuriu. Reprezentând funduri cu baza
Iătită a unor recipiente tronconice sau conice lucrate din pastă grosieră, arse în grad
diferit, briquetajele descoperite în Poiana Slatinei (fig. 49, 50) sunt identice cu cele
(53) V.N. Danilenko, Eneolit Ucraina, Kiev, 1 974, p. 33-34.
(54) V.I. Dumitrescu, La station prebistorique de Traian, în Dacia, IX-X, 1 94 5 ,
p l l 1 40
(55) Săpături Şt. Cucoş; materiale inedite, MIPN.
(56) Silvia Marinescu-Bâlcu, Târpeşti, fig. 1 80-1 82.
(57) Asupra bibliografiei referitoare la acest tip de piese, a se vedea N. Ursulescu,
Exploatarea , şi M . Andronic, op.cit. O parte din lucrările citate de cei doi autori
se regăseşte în biblioteca MNBS, care de(ine un fond documentar deosebit de
valoros, provenit din Polonia.
.
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Fig. 50 Poiana Slatinei - zona B . Fragmente de briquetage.
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58
60
de 1 a So1ca , Cactca , podun- , R�auceştl-61 , Negnteştl-62 ş_1. Og1 1nz1-63 .
Opinia noastră, formată pe baza unei analize de lungă durată, inclusiv în unele
dintre staţiunile susamintite şi asupra materialelor existente Ia muzeul din Suceava,
este aceea că se impune reconsiderarea încadrării cronologice a briquetajelor de Ia
Solca, cu atât mai mult cu cât observaţiile arheologice din această staţiune nu au fost
cupri nzătoare. Fără a dori să polemizăm cu distinsul cercetător care s-a ocupat de
analiza descoperirilor din Slatina Mare, care în afară de datarea briquetajelor a
exprimat consideraţii deosebit de pertinente privind exploatarea sării în preistorie,
suntem încredinţaţi că toate piesele de acest tip descoperite până în prezent în
Moldova nu sunt mai vechi decât cultura Cucuteni. Aceasta nu înseamnă că exploa
tarea sării nu a avut loc şi în timpul culturilor anterioare, aşa după cum sperăm să
reiasă din acest articol.
Înte - 1 ,45 - 1 ,75 m adâncime s-au găsit atât fragmente ceramice cucuteniene arse
oxidant, în prezent corodate, cât şi resturi de vase Precucuteni III.
Vestigiile Precucuteni III provin de la recipiente lucrate din pastă fină, relativ
omogenă, arsă la cenuşiu-negru•în interior şi cărămiziu-cenuşiu la exterior. Ca forme
am remarcat vasele bitronconice cu proeminente tip "disc" înconjurate de caneluri şi
impresiuni (fig. 4515) , precum şi vase decorate în maniera clasică a fazei finale a
6
culturii Precucuteni , cu incizii largi, combinate uneori cu puncte adâncite (fig. 45/2,

3, 6).

Între - 1 ,80 şi 1 ,90 m adâncime, intr-o depunere de aceeaşi factură cu cea precu
cuteniană, alături de primele resturi Starcevo-Criş care au fost investigate s-au găsit
şi câteva fragmente aparţinând culturii ceramicei liniare. Acestea reprezintă cate
goria foarte fină, formată din vase cenuşii cu pereţii subţiri. Singţtrul fragment tipic
(fig. 44/3) provine dintr-un bol semisferic, decorat cu incizii orizontale pe care se
găsesc "note muzicale" de formă ovală65 . Evident, cea mai apropiată analogie o are
66
cu ceramica similară de Ia Târpeşti , atribuită de Silvia Marinescu-Bâlcu fazei târzii
67
a culturii ceramicii Jiniare de pe teritoriul României . Dată fiind situaţia din Sili,
nu excludem prezenţa unor resturi din categoria grosieră a acestei culturi. Rămâne
de văzut, în cazul în care vor fi posibile şi alte săpături, dacă vor fi aduse clarificări
în sensul acesta.
(58)
(59)
(60)
(6 1 )
(62)

..

N. Ursulescu, Exploatarea . , p. 3 1 2-3 1 5; fig. 6- 1 1 .
M. Andronic, op.cit. , p. 1 72- 1 75; fig. 2,3,4/ 1 .
Inedite.
Materiale la MIPN; săpături Gh. Dumitroaia ( 1 986).
Săpături inedite Gh. Dumitroaia, 1 992. Pentru principalele rezultate cf. MemAntiq,
prezentul volum.
(63) Este vorba de pnnctul Cetăţuia; vezi paginile următoare.
(64) Silvia Marinescu-Bâlcu, C ultura Precucuteni . . . , fig. 55-68.
(65) N. Ursulescu, Contribuţii privind evoluţia culturii ceramice liniare pe teritoriul
Moldovei, în ArbMold, XIII, 1 990, p. 18 şi urm; fig. 2 , 8, 9 s.a.
(66) Silvia Marinescu-Bâlcu, Târpeşti, fig. 1 8/3; 29/1 , 2 , 5, 12 ş.a.
(67) Ibidem, p. 1 7 .
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Fig. 52 Po iana Slatinci - unelte de piatră şi silex descoperite în zona B .
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Fig. 53 Oglinzi - Cetăţuia: a. vedere genearală;
b . imagine din marginea sqntului de apărare.
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Între - 1 ,90 2, 70 m se găseşte un strat consistent Starccvo-Criş, format din
aglomerări de fragmente ceramice, arsură, pigmenţi de cărbune şi resturi de vetre, cu
aspect diferit decât depunerea neolitică timpurie din zona A.
Ceramica descoperită în cei aproximativ 0,80 m grosime ai depozitului în cauză,
reprezintă - funduri masive, plate, provenite de la vase globulare, picioare tronconice
şi pereţi de cupe sau fructiere, ultimele având marginile alveolate. Toată ceramica
Starcevo-Criş din zona B are un grad accentuat de corodare care nu peimite recu�
noaşterea unor elemente decorative şi chiar a unor forme.
Uneltele de piatră sau silex descoperite în zona B aparţin aproape în exclusivitate
depunerii cucuteniene. Este vorba de patru topoare fragmentare de diatomit,. două
pcrcutoare, două lame şi două gratoare de silex, ilustrate selectiv la fig. 5 2/2-4.
Raportate la suprafaţa cercetată şi grosimea depunerilor, acestea reprezintă, de_şigur,
foarte puţin, faptul în cauză constituind o altă caracteristică a staţiunilor din preajma
izvoarelor sărate. Neoliticului timpuriu îi aparţine doar fragmentul de topor-calapod
de la fig. 52/1, care poate să dateze din vremea uneia dintre cele două culturi
documentate68.
În depunerea neo-eneolitică din zona B, care este jiferită ca aspect de cea din zona
A, mai menţionăm doar resturile a câtorva vetre de foc, cu structură.
-

Zona C a staţiunii din Poiana S/atinei se găseşte la sud-est de izvorul sărat (fig.2).
Aici a fost pusă în evidenţă o depunere arheologică de aproximativ 0,65 m grosime,
care aparţine fazei 1 a La Tcne-ului geto-dacic, respectiv aspectului cultural Canlia69 .
În zona C nu au fost remarcate până la ora actuală resturi materiale care să aparţină
neo-eneoliticului.

II. OGLINZI CETĂŢUIA
În acest punct, remarcat încă din secolul trecut de către învăţătorul satului70, se
află o statiune arheologică fortificată, cu materiale ce datează din neo-eneolitic şi
epoca bronzului.
Situată la o distanţă de cea. 1 km depărtare de Poiana S/atinei, în zona împădurită
a Culmii Pleşului (fig. 53), Cetăţuia îşi justifică pe deplin denumirea. Înălţime
dominantă, apărată pe două laturi de pante naturale abrupte şi pe o parte de un şanţ
de apărare, de pe aceasta sunt vizibile microdepresiunea Oglinzi, un segment din
culoarul Moldovei, iar din apropiere chiar depresiunea Neamţ. Tipică staţiunilor
-

(68) N. Ursulescu, Contributii la cunoaşterea tipologiei şi evolutiei pieselor de piatră
şlefuită cu tăiş din cultura Starcevo-Criş pe teritoriul Moldovei, în BS, Suceava,
1 983, p. 23; E. Comşa, Uneltele de piatră şlefuită din arealul culturii cu ceramică
liniară de pe teritoriul României, în MemAntiq, prezentul volum.
(69) M. Alexianu, Gh. Dumitroaia, op. cit.
(70) Gh. Dumitroaia, Săpături şi cercetări arheologice de suprafaţă în j udetul Neam(,
în Mem Antiq, XVIII, p. 294.
·
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Fig. 54 Cetăţuia - plan de situaţie.
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eneolitice, în mod sigur că Cetăţuia a fost preferată pentru poziţia sa naturală
deosebită, care pe lângă faptul că a oferit un loc ideal de supraveghere a mult
căutatelor izvoare de apă sărată Poiana Slatinei, S/ătior şi Sărăţuri, putea constitui
1
şi loc de refugiu în caz de pericol, pentru comun,ităţilc care controlau aceste slatine7 .
Situată în apropierea obârşiilor pârâului Sarata şi având la baza sa un abundent
izvor de apă potabilă (cea. 400 m depărtare), folosit în mod sigur şi de comunităţile
care ne-au lăsat depunerile arheologice din Poiana S/atinei, Cetăţuia are suprafaţa
aproximativ triunghiulară (fig. 54), înclinată spre sud-vest. Datorită numeroşilor
arbori (stejari, carpeni, brazi), dintre care mulţi sunt seculari, cât şi din cauza
tranşeelor, bordeielor şi locaşurilor de tragete săpate aici în anul 1 944, staţiunea nu
se pretează unei cercetări arheologice obişnuite.
Cu toate acestea, pentru a afla unele detalii în legătură cu nivelurile identificate
în timpul perieghezei din 1 989, în anul următor am procedat la trasarea şi săparea a
patru secţiuni in diferite puncte ale înălţimii. Deşi cercetarea a fost ingreunată, s-au
găsi't câteva porţiuni de teren nederanjate, unde au ieşit la iveală urmele unei locuiri
cucuteniene datând din faza A, precum· şi resturi sporadice aparţinând probabil
culturii Starcevo-Criş, culturii ceramicii liniare şi epocii bronzului.
.
Prin secţiunile I şi II au fost identificate resturi ale unor locuinţe de suprafaţă (Lt
şi Lz), construite din pari şi nuiele pc care s-a aplicat lut amestecat cu resturi vcgctale,
pietricelc şi chiar cioburi pisate, aşa după cum dovedesc bucăţile de chirpic găsite.
Sărăcăcioase, fără platformă şi cu suprafeţe destul de rcstrânsc (terenul nu le-a oferit
loc de extindere), locuinţele au mai păstrat, in ciuda răvăşirilor ulterioare, resturi
ccramicc (intre care s-au remarcat şi. câteva briquctaj c), bucăţi din structura unor
vetre, unelte de piatră (fig. 56/5-6; 57/3-9) şi silex.
Resturile LJ, întâlnită pe suprafaţa Sili, au fost scoase la lumină parţial, această
secţiune nefiind săpată integral.
Din punct de vedere stratigrafic, situaţia este aproximativ asemănătoare in primele
trei secţiuni: între O - 0 , 1 5 m se află solul actual, de culoare brună, rezultat îndeosebi
din resturi vegctale (frunze, crengi); între -0, 1 5 - 0,25 m se găseşte stratul arheologic
ce datează din prcistoric, conţinând resturile cvocate mai sus; în SI, sub locuinţă, la
-0,35 m a fost înregistrat un alt nivel, care este, probabil, tot cncolitic.
Deoarece in anul 1 990 secţiunea IV a fost doar trasată, în anul următor s-a
procedat la săparea sa. Aşa după cum rezultă şi din profilul prezentat la fig. 55,
fortificaţia · datează dintr-o perioadă ulterioară locuirii eneolitice. Folosindu-se de
configuraţia terenului, comunităţile care au efectuat acest sistem defensiv pe latura
de sud a Cetăţuii, probabi l în epoca bronzului72, nu au făcut decât să sape şanţul
(71 ) Ca şi in cazul Poienii Slatinei, atracţia faţă de acest loc a fost generată de resursele de
apli. sărată. Purtătorii culturilor neo-eneolitice, recunoscuti prin ocupaţiile lor în
domeniul agricol, nu puteau fi mulţumiţi de calitatea slabă a solurilor din jurul
Cetăţuii.

(72) După cum par a demonstra toporul naviform şi fragmentele ceramice existente la
MIPN.
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sol vegetal, galben-cafeniu
pământ roşcat-gălbui, cu fragmente cermnice
Cucuteni A , rezultat din săparea tranşeului
pământ verLUi, cu fragmente de şisturi verzi, rezultat
din săparea şanţului de apărare
pământ gălbui, cu rare fragmente ceramice cucuteniene şi chirpici
depunere cucuteniană fonnată din frag1i1ente ceramice, pietre şi
râşniţe, chirpici, oase, cenuşă şi cărbuni
tranşeu din al doilea război mondial, umplut cu resturi vegetale
pământ galben-verzui, steril d.p.d.v. arheologic
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Fig. 56

Materiale arheologice descoperite la Cetătuia.
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Fig. 57 Cetătuia-

Idol "en violon"-?( 1 ), corn de cerb (2) şi urt:Jte de piatră.
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actual, exact în porţiunea de teren unde se făcea trecerea de la terenul aproximativ
plan la promontoriul natural.
Prin cercetarea întreprinsă în SIV, s-a documentat că, sub stratul de pământ
galben-verzui rezultat din şanţul de apărare, se găseşte un nivel eneolitic. Conţinând
fragmente ceramice, pietre de râu şi râşniţe, bucăţi de chirpic, cenuşă şi cărbuni,
depunerea cucuteniană era destul de consistentă.
După cum se constată şi din profilul stratigrafic alăturat, chiar în marginea aşezării
se găsesc urmele unui tranşeu, actualmente plin cu resturi vegetale, prin săparea
căruia a rezultat un strat de pământ care constituie, la ora actuală, ultimul nivel
arheologic.
Reprezentând materialul preponderent, ceramica. descoperită în secţiunile 1-III,
deşi este foarte corodată, pune în evidenţă cupe de mici dimensiuni, vase tronconice
de mărimi medii, amfore, capace, picioare de mese altar ş.a. datate în faza Cucuteni
A. Din secţiunea IV au fost recoltate un vas intreg cu pereţii etajaţi (fig. 56/1),
fragmente ceramice tricrome, o statuetă antropomorfă fragmentară (fig. 56/2) ş• una
zoomorfă (fig. 56/3 ). Nu este exclus cş piesa de piatră de la fig. 57/1 să reprezinte
un idol "en violon" 13.
Din succinta prezentare a situaţiei de pe Cetăţuie, rezultă că această statiune a fost
locuită destul de intens de către comunităţile cucuteniene, probabil aceleaşi care s-au
îndeletnicit cu exploatarea slatinei din fântâna cu debitul cel mai abundent din zonă.
Fiind foarte corodate, unele materiale ceramice nu pot fi atribuite în mod cert
culturilor Starcevo-Criş şi culturii ceramicii liniare, deşi prin culoare şi felul în care
au fost arse fragmentele găsite sunt apropiate de descoperirile aparţinând acestor
culturi.
III. OGLINZI - BĂI
Intrată de câţiva ani în atenţia noastră zona înconjurătoare Băilor Oglinzi a făcut
7
75
obiectul mai multor periegheze, săpături 4 şi observaţii etnoarheologice , i nteresul
faţă de aşezările străvechi din preaj mă fiind motivat de faptul că şi aici ar putea fi
găsite situaţii identice cu cele din Poiana S/atinei.
Situat pe aceeaşi linie de afloriment a depozitului de sare acvitaniană, izvorul de
slatină de la Băile Oglinzi a atras comunităţile preistorice din zonă din cele mai vechi
timpuri, cu atât mai mult cu cât sursele de NaCl erau mai apropiate de aşezările
agricultorilor şi păstorilor.
Din punct de 'vedere natural, Băile se găsesc în partea sudică a microdepresiunii
Oglinzi, la limita dintre pădurea actuală de pe versantul estic al Culmii P1eşului şi
terenurile arabile sau păşunile din sud-est, la circa 3 km distanţă de Poiana S/atinei.
Izvorul de apă sărată, captat încă din secolul trecut pentru staţiunea clirnaterică, care
(73)

(74)
(75)

Majoritatea pieselor de acest fel, asupra cărora s-a ocupat D. Monah (Idoli "en
violon" din cultura Cucuteni, în CI IX - X, 1 978-1 979), sunt lucrate din lut ars;
alături de acestea se găsesc şi exemplare tlcute din piatră.
Gh. Dumitroaia, Materiale şi cercetări , p. 85-88.
M Alexianu, Gh. Dumitroaia, D. Monah, op.cit
...
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Fig.

58 Oglinzi Băi: a. depunerea Precucuteni II; b. depunerea Starcevo Criş;
c. aşezarea Cucuteni B; d. aşezarea Noua.
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a funcţionat până in anul l 944, nu mai este folosit in prezent in alimentaţia oamenilor
şi animalelor.
La aproximativ 30 m sud de izvorul sărat se află depunerea cea mai consistentă a
acestui obiectiv arheologic notat de noi cu Băi 1 (fig. 58/l a). Din păcate, la fel ca şi
in situaţia celorlalte slatine, terenul a suferit influenţa unor factori naturali şi antro
pici, in aşa fel încât la ora actuală puţine porţiuni mai pot fi cercetate sislematic.
În depunerea de la Oglinzi-Băi 1, datată in faza Precucuteni II, investigarea
arheologică este ingreunată de prezenţa arborilor (brazi, fagi, şi alte specii) şi a
aluviunilor aduse de torenţi din partea înaltă a versantului estic al culmii Pleşului,
care au fo�at un strat de pământ apreciabil, steril din punct de vedere arheologic.
Pentru verificarea depunerilor preistorice, remarcate pe cale perieghetică in mar
ginea terasei, au fost trasate şi excavate 4 secţiuni, de diferite dimensiuni, care ne-au
prilej uit înregistrarea unei stratigrafii interesante, remarcabilă fiind indeosebi situaţia
din SI. Astfel, deasupra pământului galben ce conţine concreţiuni calcaroase, situat
la adâncimea de - 1 , 10 m faţă de nivelul actual de călcare, a fost săpat un strat
brun-cenuşiu ce conţinea pigmenţi de cărbune şi fragmente foarte mici de ceramică
arsă la roşu, pe care nu am putut-o data. Acest niveJ,-impreună cu cel Precucuteni II
care îl suprapune, alcătuieşte o depunere arheologică cu grosimea de 0,50 m.
Conţinând numeroase fragmente ceramice de dimensiuni reduse, asociate cu cenuşă
şi resturi de cărbuni, acest strat este identic ca aspect cu cel descoperit în zona B a
Poienii S/atinei. Peste depunerea precucuteniană se află un strat de cea. 0,25 m
grosime, reprezentând pământ galben rezultat din aluviuni, suprapus la rândul său de
solul vegetal actual de culoare maronie-cenuşie, mult mai subţire şi neuniform.
Aproximativ aceeaşi situaţie s-a întâlnit şi in secţiunile II şi III, unde stratul de
cultură maroniu-negru, cu resturi ceramice, arsură şi cărbune, era dispus intre -0,45
- 0,90 m a�ncime.
Deşi nu a oferit material valoros din punct de vedere muzeistic, cercetarea, chiar
parţială, a acestui punct ne-a confirmat unele concluzii şi observaţii mai vechi cu
privire la modul de exploatare a izvoarelor sărate.
Ceramica descoperită in SI este foarte fărâmiţată şi corodată. Această stare se
datorează calităţii pastei in primul rând, dar şi faptului că a fost arsă incomplet. La
ex1erior este de culoare maronie-roşcată:.cenuşie, iar in interior cenuşie-neagră.
Decorul şi formele SJ.mt tipice fazei Precucuteni II: linii incizate (câte două sau
trei) paralel, în linie dreaptă sau în spirală, apexuri, brâie continui sau alveolate,
funduri albiate, vase tronconice ş.a. Sunt prezente proeminenţele, toftiţele abia
schiţate, apucătorilor "cioc de pasăre". Analogiile cele mai apropiate ale ceramicii
precucuteniene descoperită în acest strat se �ăsesc in materialele din zona A a Poienii
6
SlatineP şi staţiunea de la Rîpa Lui Bodai 1.
Dintre unelte se remarcă o s ingu ră piesă de piatră, reprezentând o daltă fragmen·

(76) Vezi fig. 4 1 -44.
(77) Silvia Marinescu-Bâlcu, Târpeşti, fig. 80-85 , 9 1 , ş.a.
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tară cu tăişul bine ascutit.
În campania 1 992, când a fost efectuat sondajul de informare din această statiune,
s-a mai trasat o secţiune de control (SV) la circa 1 00 m depărtare de depunerea
precucuteniană, în marginea stângă a drumului Tg. Neamt - Băile Oglinzi, într-un
punct pe care noi l-am numit Băi II (fig. 58/b).
Sub stratul de argilă rezultat din aluviuni, alunecări de teren şi din pământul
excavat din şanţul de pe marginea şoselei, se află, la aprox. 1 ,35 m adâncime, un
nivel brun-cenuşiu, de cea. 0,50 m grosime, în care se găsesc foarte multe fragmente
ceramice corodate, cenuşă şi cărbune. ·Tipologia ceramicii este identică cu cea a
resturilor de vase din zona B a Poienii S/atinei, recoltate în nivelul corespunzător
culturii Starcevo-Criş. În mulţimea fragmentelor culese, arse la roşu, roşu-cenuşiu
sau cenuşiu, au fost remarcate funduri plate deosebit de groase, torti "tubulare",
proeminente, cioburi cu decor alveolat, ciupit şi tip "fagure", provenite îndeosebi de
la oale globulare şi fructiere.
Ţinând cont de aceste descoperiri, suntem convi!lŞi că putem sustine că şi la Băile
Oglinzi a existat un punct de exploatare a slatinei 78.
.
m

_

În concluzie, putem afirma că cercetările efectuate în staţiunile sus amintite au o
importanţă aparte la cunoaşterea, în general, a epocii neolitice din ţara noastră şi , în
special, a ariei nord-estice de răspândire a culturii Starcevo-Criş. Materialele culese
şi informaţiile înregistrate permit reliefarea unuia din factorii care au contribuit la
înflorirea şi stabilitatea culturilor epocii pietrei şlefuite din. mileniile V-III î.H.,
respectiv existenţa surselor de apă sărată, cât şi a unora din procedeele de obţinere a
sării cristalizate.
În pofida faptului că resturile ceramice, care alcătuiesc marea majoritate a mate
rialului arheologic recoltat, nu se dovedesc deosebit de valoroase din punct de vedere
patrimonial, pe baza lor sunt documentate_ toate culturile neo-cneolitice din zonă, fapt
care evidenţiază interesul tuturor comunităţilor preistorice faţă de produsul cel mai
necesar în alimentaţie.
Nivelurile Starcevo-Criş, îndeosebi din Poiana Slatinei, dar şi cele de la Băile
Oglinzi şi, probabil Cetăţuia, prin spectaculozitatea depunerilor şi starea de conser
vare a materialului arheologic , nu fac decât să ofere o nouă bază de discuţie asupra
evoluţiei neolilicului timpuriu din această parte a ţării noastre, în funcţie de care se
vor confirma sau infirina unele ipoteze şi observaţii mai vechi privind evoluţia
culturii Starcevo-Criş în Moldova. Sperăm ca, prin o analiză tipologică-statistică
viitoare, să reliefăm legăturile staţiunilor de pe Culmea Pleşului cu descoperirile
contemporane din zonele limitrofe, inclusiv unele căi de pătrundere a comunităţilor
neolitice timpurii in zona subcarpatică a Moldovei.
În acest fel ar fi atinse, în mod parţial evident, unele din problemele care ar trebui
(78) AlAturi de cultura Starcevo-Criş şi Precucuteni, aici sunt documentate şi aşezări
Cucuteni şi Noua, Cf. Gh. Dumihuaia, Materiale şi cercetări , p. 85-87.
...
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clarificate în legătură cu neolilicul timpuriu din regiunea ca wato-dunăreană, aşa după
cum considera, relativ recent, unul din cercetătorii epocii 7 .
Constituind staţiuni cu caracter special, generate de prezenţa izvoarelor de slatină,
obiectivele de la Lunea şi Oglinzi au o deosebită importanţă ştiinţifică şi din punct
de vedere al nivelurilor arheologice ulterioare80 .
·

LES DEPâTS NEO-ENEOLITH IQVES DE LVNCA
ET DE O(jLI NZI, DEP. D E N EAMŢ
Resume
Parmi les decouvertes les plus interessantes des demieres decennies du dep. de
Neamţ, les stations de Lunea et de Oglinzi presentent une importance scientifique
remarcable, contribuant ă une meilleure connaissance de la prehistoire de l 'Est de la
Roumanie.
Situes dans la zone salifere de la Moldavie sous-carpatique (sur la ligne du
gissement de sel de Oglinzi), dans une microregion d'aspect montagneux qui ne
dispose pas ă proximite des terrains favorables ă la pratique de l 'agriculture), les
objectifs archeologiques investigues se sont constitues a la suite de l 'exploitation des
sources salees par les communautes pre et protohistoriques."
Les recherches effectuees par l'auteur durant une decennie, corroborees avec
certaines observations ethnoarcheologiques, prouvent que 1 'eau salee provenant des
sources situees sur le versant Est du Culmea Pleşului (Sommet du Pleşului) a ete
intensement utilisee par les communautes de toutes les epoques, aussi bien sous
forme liquide que sous forme recristallisee. Obtenu par evaporation, le sel recristal
lise etait envoye probablement, vers les communautes plus eloignees, etant troque.
Parmi les objectifs investigues, le plus spectaculaire est celui de Poiana S/atinei,
ou on a identifie, jusqu' â present des dep6ts archeologiques appartenant aux cultures
neo-eneolithiques de Starcevo-Criş, Precucuteni et Cucuteni, ă l'âge du bronze
(cultures de Costişa et de Noua), au Hallstatt ancien (le groupe de Corlăteni) et a
l'aspect culturel Canlia (V-III s av.J.-C.) ansi que des vestiges sporadiques appartenant
â la civilisation des Daces libres (IIe -Ilie s. apres J.-C.) et ă la culture de Săntana de
Mureş (lye s. apres J.- C.) ou dates aux ve-VIIes, aux Xe-XI1es. et aux XVIe-XV1Ies.
Representant la decouverte la plus precieuse, le depot Starcevo-Criş de la zone A
a 2,65 m d'epaisseur maximum. La maniere de constitution, le ccintenu et l 'aspect de
celui-ci n'a pasjusqu'a present du correspondant dans l 'aire occupee par les porteurs
de la premiere culture neolithique de la Roumanie. Par les sections investiguees au
centre de la zone A, ont ete mises en evidence des couches successives de terre brulee,
·

(79) 1. Paul, Unele probleme ale neoliticului timpuriu din zona carpato-dunărcană,
SCIVA, 40, 1 989, 1 , p. 3-27.
(80) Mulţumim colegilor M. Ciacâru şi 1. Nitu pentru efortul depus in ilustrarea
materialelor şi săpături lor de la Lunea şi Oglinzi.

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

în

80

{jheorehe Dumitroaia
1

de cendre, de charbons et de fragments ccramiques, representant les vestiges d'âtres
ouverts, manquant d 'un structure precise, et de quelques vases utilises pour l 'ebulli
tion de l 'eau salee. Les observations enregistrees durant les fouilles nous pemettent
d'affirmer avec certitude que le dep()t Starcevo-Criş de cet secteur s'est forme par la
superposition des centaines de tels âtres, durant quelques generations, cet mode
d'exploitation de sel etant utilise surtout aux saisons favorables.
En constituant, presqu 'un exclusivite, le seul materiei archeologique (car dans les
sections investiguees on n'a pas decouvert des outils, de la plastique, des restes d'os
et des vestiges de constructions), la ceramique de Lunea, decrite et illustree d'une
maniere selective dans cet article, presente des caracteristiques similaires avec
quelques decouvertes de Moldavie et de Transylvanie datees â la phase III A - III B
de la eulture de Starcevo-Criş. Aussi bien la ceramique tres fine et fine , partiellement
peinte, que surtout celle domestique sont proches typologiquement de la ceramique
des stations considerees comme appartenant â l'aspect Nord de la culture de Starce
vo-Criş de la Moldavie.
Dans la zone A de la station de Poiana S/atinei, on a depiste aussi bien un
consistent dep()t Precucuteni Il, un peu different comme aspect par rapport â celui
Starcevo-Criş,que des materiels sporadiques appartenant â la culture de Cucuteni.

Nous referant seulement aux decouvertes neo-eneolithiques de la zone B, il faut
remarquer quee dans ce secteur on a investigue un niveau Starcevo-Criş ayant 0,80
m d 'epaisseur, different comme aspect de celui de la zone A, mais avec une ceramique
identique typologiquement. Toujours ici on a depiste aussi bien de ceramique rubanee
que d'autres niveaux appartenant â la culture Precucuteni et â la culture de Cucuteni
(Phases A, A-B, B et espece ceramique "C").

Pas loin de Poiana Slatinei, â Oglinzi, au lieu-dit Cetăţuia, on a investigue par
un sondage une autre station neo-eneolitique, defendue de deux cotes par des pentes
abruptes et d'un cote par un fosse artificiel. Bien que la recherche arheologique soit
ete empechee par 1 'existance des quelques arbres seculaires et par les tranchees
militaires de la Seconde Guerre, les quatre sections investiguees dans divers points
de l'auteur ont mene â la decouverte des trois habitations de surface, ă structure en
bois, el des fragments ceramique, des outils en pierre et en silex, de la plastique etc.,
datees ă la phase A de la culture de Cucuteni (probbablement Starcevo-Criş et la
culture de la ceramique rubanee) et â l'âge du Bronze (quand on a fouille, prob
ablement, le fosse de defance). Ayant une hauteur relativement prononcee, Cetăţuia
a offert les conditions auussi bien d'un point de surveillance des sources d 'eau . salee
de Poiana Slatinei, que d'un Iieu1 de refuge en cas de perils.
La troisieme source d'eau salee, autour de Iaquelle on a depiste des dep()ts
heo-eneolitiques, se trouve ă Băile Oglinzi. Dans cet endroit, on a mis en evidance
un niveau d'environ 0,50 m d'epaisseur, apppartenant a la culture Precucuteni II et
un depot aussi consistent Starcevo-Criş, a caracteristiques identiques aux decouver
tes de la zone B de Poiana Slatinei, et, ă proximite, les restes d'un etablissement
Cucuteni B .
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A partir des materiels archeologiques, des recherches en surface et des observa
tions faites dans ces trois stations on considere que la zone salifere de I'Est de la
Roumanie, au Nord de la viile de Târgu Neamţ, a ete intensement exploitee durant
le neo-eneolitique, le sel obtenu etant troque pour de divers autres produits des
communautes plus cloignees.
Explication des figures
Fig. 1 . Loealites de Ltmea, Oglinzi, Târgu-Neamţ ct zone envirormante. A - sourees d'eau
salee: I - Lun ea - Poiana Slatinei; II - Oglinzi - Slătior", III - Oglinzi - Sărături; I V
- Oglinzi - Băi; V - Oglinzi - Fântâna Corugea; VI - Po"iana - Fântâna de Slatină. B
- Prineipales stations et points areheologiques oit on a decouvert des matcriels prehistoriques: 1 Lunea - Poiana Slatinei (Stareevo-Criş, ecramique rubanee, Preeueuteni,
Cueuteni, aspect eulturel Lunea, Costişa, Noua et Corlăteni); 2 - Cetăţuia (Starcevo-Criş,
eeramique rubanee, Cueuteni, âge du Bronze); 3 - Lăzăreni (Cueuteni); 4 - Băi I
(Preeueuteni): 5 - Băi II (Stareevo-Criş); 6 - Faţa Slatinei I (Cueuteni); 7 - Faţa
Slatinei II (Noua), sur le territoire du village de Oglinzi; Târgu Neamţ - Pometea
(Cueuteni); 9 - Vânători - Izvoare (Cueuteni, Noua); 1 0 - Vânători - Dealul Olarului
(Cueuteni); I l - Lunea - La Biserică (Noua); 1 2 - Oglinzi - Rădea (âge du Bronze);
1 3 - Răueeşti - Bâtca Cioroi (Cueuteni); 14 - Răueeşti - Cioroi (Costişa, Noua); 1 5 Răueeşti - Munteni (Cueuteni, Noua); 16 - Timişeşti - Bâtca (Noua); 17 - Ungheni A rămăscu (Noua); 1 8 Ungheni - Saivane (Noua); 19 - Răueeşti - Iaz (Noua); 20 Săveşti - Izvoare (Noua); 2 1 - Brusturi - Damian (Cueuteni); 22 - iâşea - territoire
du village (Cueuteni); 23 - Drăgăneşti - territoire du village (Noua); Târzia - Lutărie
(Cueuteni).
Fig; 2. Lunea - Poiana Slatinei; plan de situation.
Fig. 3. Poiana Slatinei - vue generale (a); _zone A(b).
Fig. 4. Zone A; aspect des fouilles.
Fig. 5. Zone A; dep<)ts Stareevo-Criş (S IV et S VII).
Fig. 6. Poiana S/atinei - profil stratigraphique S I Nord.
Fig. 7. Poiana S/atinei; seetion transversale, zone A .
Fig. 8. Poiana S/atinei - csquisse stratig nifique S VII Nord.
Fig. 9. Poiana S/atinei - profil stratigrafique S III Ouest.
Fig. 10. Poiana S/atinei - eeramique peinte Stareevo-Criş.
Fig. 1 1 . Idem. Poiana S/atinei - eeramique peinte Stareevo-Criş.
Fig. 1 2 . Idem. Poiana S/atinei - eeramique peinte Stareevo-Criş.
Fig. 1 3 . Idem. Poiana S/atinei - ceramique peinte Starcevo-Criş.

Fig. 1 5 . Idem. Poiana Slatinei - ceram�que peinte Starcevo-Criş.

Fig. 1 4 . hlem. Poiana S/atinei - ceramique peinte Starcevo-Criş.

,fig.

Fig. 16. ldem. Poiana S/atinei - ceramique peinte Stareevo-Criş.

17. ldem. Poiana S/atinei - ceramique peinte Starcevo-Criş.

Fig. 1 9 . Idem. Poiana S/atinei - ceramique peinte Starcevo-Criş.

Fig. 1 8. Idem. Poiana S/atinei - ceramique peinte Starcevo-Criş.
Fig. 20. Idem. Poiana S/atinei - ceramique peinte Starcevo-Criş.
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Fig. 2 1 . Idem. Po(ana Slatinei - ceramique peinte Starcevo-Criş.
Fig. 22. Idem. Poiana Slatinei - ceramique peinte Starcevo-Criş.
Fig. 23. Poiana Slatinei - ceramique Starcevo-Criş.
Fig. 24 . Idem. Poiana Slatinei - ceramique Starcevo-Criş.
Fig. 25. Idem. Poiana Slatinei - ceramique Starcevo-Criş.
Fig . 26. ldem. Poiana Slatinei - ceramique Starcevo-Criş.
Fig. 27. Idem. Poiana Slatinei - ceramique Starcevo-Criş.
Fig. 28. Idem. Poiana Slatinei - ceramique Starcevo-Criş.
Fig. 29. I dem. Poiana Slatinei - ceramiquc Starcevo-Criş.
Fig. 30. ldem. Poiana Sia/inei - ceramique Starcevo-Criş.
Fig. 3 1 . Idem. Poiana Slatinei - ceramique Starcevo-Criş.
Fig. 32. Idem. Poiana Slatinei - ceramique Starcevo-Criş.
Fig. 33. Idem. Poiana Slatinei - ceramique Starcevo-Criş.
Fig . 34 . ldem. Poiana Slatinei - ceramique Starcevo-Criş.
Fig. 35. Idem. Poiana Slatinei - ceramique 9tarcevo-Criş.
Fig. 36. ldem. Poiana Slatinei - ceramique Starcevo-Criş.
Fig. 37. Idem. Poiana Slatinei - ceramique Starcevo-Criş.
Fig. 38. ldem. Poiana Slatinei - ceramique Starcevo-Criş.
Fig. 39. Poiana Slatinei: silex( l ,2), fragments appartenant ă la culture de la ceramique
rubanee(3) et cuilh!res en os Starcevo-Criş.
Fig . 40. Poiana Slatinei - fragment ceramique Precucuteni Il.
Fig. 4 1 . Poiana Slatinei - Zone A - ceramique Precucuteni II.
Fig. 42. Poiana Slatinei - Zone A - ceramique Precucuteni II.
Fig. 43. Poiana Slatinei - Zone A - ceramique Precucuteni II.
Fig. 44. Poiana Slatinei - Ceramique et statuette de type "ronde" Precucuteni II.
Fig. 45. Poiana Slatinei - Ceramique Precucuteni III. ·

Fig . 46. P_oiana Slatinei - Ceramique Precucuteni III.
Fig . 47. Zone B - ceramique Cucuteni A
Fig. 48. Zone B - ceramique Cucuteni A-B et B.
Fig. 49. Zone B - fragments de briquetages.
Fig. 50. Zone B - fragments de briquetages.
Fig. 5 1 . Ceramique C ucuteni C .
Fig. 5 2 . Outils en pierre et en silex decouverts dans la zone B .
Fig. 53. Oglinzi - Cetăluia; a - vu e generale; b - image de l a marge du fosse d e defense.
Fig. 54. Cetăluia - plan de situation.
Fig. 55. Profil Nord du fosse de defense. Cetă/Uia.
Fig. 56. Materiels archeologiques decouverts ă Cetăluia.
Fig. 57. Cetă/uia - ido le "en violon" - ? ( 1 ), come de cerf(2) et outils en pierre.
Fig. 58. Oglinzi Băi: dept)t Precucuteni II; b - depot Starcevo-Criş; c - etablissement Cucuteni
B; d - etablissement Noua.
·

-
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UNELTELE DE PIATRĂ SLEFVITĂ DIN
AREALVL CVLTURII CU C ERAMICA
LIN IARĂ DE PE TERITORIUL ROMÂNIEI
'

...

d e Eug·en Comşa
tudierea multilaterală a vieţii oamenilor din epoca ncolitică de pc teritoriul
ţării noastre presupune, în primul rând, cunoaşterea amănunţită a tuturor
elementelor specifice fiecărei culturi în parte şi apoi interpretarea lor istorică
în cadrul contextului respectiv.
Î n acest sens problemele referitoare la unele de piatră şlefuită au fost destul de
puţin analizate, considerându-se, probabil, că ne oferă mai puţine observaţii şi,
desigur, concluzii.
Teoretic, s-ar părea firesc, ca date fiind mediul natural asemănător şi ocupaţiile
' la care erau folosite, ca tipurile uneltelor realizate din piatră şlefuită, din cursul epocii
neolitice, să aibă o evoluţie relativ restrânsă . şi, din punct de vedere tipologie,
similară, în directă legătură mai ales cu �uncţipnalitatea lor.
După părerea noastră, realitatea istorică este alta, ceea ce vom încerca să de
monstrăm în cele ce urmează, pJin studierea seriei uneltelor de piatră şlefuită scoase
la iveală cu prilejul săpături lor arheologice din mai multe aşezări aparţinând purtăto
rilor culturii cu ceramică liniară din ţinuturile din estul ţării noastre.
După cum se ştie, comunităţile culturii cu ceramică liniară sunt originare din
ţinuturile Europei Centrale şi treptat ele au "roit", în diferite direcţii, spre vest, nord,.
sud şi spre est, până in răsăritul României. Ele au pătruns, rnai întâi, în nordul
Moldovei, de-a lungul Carpaţior, dinspre vestul Ucrainei.
Pe teritoriul nostru şi în ţinuturile vecine spre est, acele comunităţi au avut o
evoluţie îndelungată 1 . în cursul unei prime faze ele au vieţuit înjumătate{l de nord a
Moldovei, apoi, treptat, s-au extins spre miază-zi ajungând, într-o fază ulterioară,
( 1 ) E. Comşa, Quelques nouvelles donn�s sur la culturc a ceramique rubanec en
terrltolrc roumain, în Alba Regia, 1 2 , 1 972, p. 1 73 - 1 78; Silvia Marinescu-Bâlcu,
Aspects tardlfs de la civilisation a ceramlque rubanee et sa contrlbutlon a la
gcnese de la clvlllsation Precucutenl 1, în PZ, 46, 1 971 , 1 , p. 4-36 .
•
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Fig. 1 Localităţile unde s-au descoperit u nelte de piatră şlefuită
în cadrul arealului culturii cu ceramică liniară din estul României
( 1 . Glăvăneştii Vechi: 2. Târpeşti: 3. Traian; 4. Valea Lupului;
5. Dăneşti: 6. Sudiţi).
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2
până în nord-estul Munteniei (la Sudiţi ). Un alt grup de comunităţi, din faza de
sfârşit a culturii, a pătruns în sud-estul Transilvaniei şi s-a răspândit până în centrul
provinciei (la Cipău\
Cu toate că purtătorii culturii au utilizat în toate aşezările (la noi se cunosc câteva
4
zeci) lor, unelte de piatră şlefuită, până în prezent, din literatura de specialitate am
strâns relativ puţine date despre astfel de instrumente. Situaţia relatată se datoreşte,
desigur, faptului că majoritatea staţiunilor culturii s-au găsit prin cercetări arheolo
gice de suprafaţă, fără a fi studiate prin săpături sistematice. Ne referim la piesele
(cu atribuire certă) scoase la iveală cu prilejul săpăturilor din şase aşezări, cele mai
multe aflate în Moldova şi numai una din Muntenia. Este vorba despre descoperirile
făcute în staţiunile aparţinând culturii cu ceramică liniară de la: Glăvăneştii Vechi,
Târpeşti, Traian, Valea Lupului, Dăneşti şi Sudiţi. Se cuvine să subliniem că în
privinţa unora din aceste obiective informaţiile sunt foarte sumare şi nu au fost
completate cu publicarea pieselor. Fără îndoială, astfel de instrumente s-au găsit şi
în alte aşezări, dar informaţiile despre ele încă nu au fost publicate.
in legătură cu obiectivele amintite, datele principale, inclusiv cele de ordin
cronologic, referitoare la uneltele de piatră şlefuită, sunt cele care se referă la piesele
din aşezările de la: Glăvăneştii Vechi şi de la Traian, datând dintr-o fază mai veche,
ca şi cele de la Târpeşti de la sfârşitul evoluţiei culturii studiate. În celelalte complexe
s-au găsit piese mai puţine.
Din cuprinsul aşezării de la Glăvăneştii Vechi (jud. laşi) a fost cercetată o
suprafaţă apreciabilă, ceea ce a dus la descoperirea unui număr destul de mare de
s
unelte de piatră specifice culturii . Faptul este important, deoarece permite definirea
tipurilor caracteristice fazei şi eiementele lor definitorii.
Remarcăm că din cele 24 piese găsite la Glăvăneştii Vec;.hi, . numai patru sunt
întregi, restul sunt fragmentare, din care cauză, am fost nevoit - în funcţie de
caracteristicile lor - să le întregesc grafic, desigur, cu o oarecare aproximaţie (în ceea
ce priveşte lungimea lor).
În cadrul aşezării amintite au fost descoperite trei categorii de unelte de piatră
şlefuită:
• Predomină tes/ele, cu o formă tipică, prelungă. Ele au, de obicei, cele două laturi
lungi paralele. Dimensiunile lor au o variabilitate redusă (lungirne intre 1 O şi 1 3 cm,
iar lăţimea de la 2,5 la 3,5 cm). Tăişul este totdeauna arcuit accentuat, iar muchia o
au dreaptă sau arcuită puţin. Secţiunea lor longitudinală este asimetrică. Subliniem

V. Teodorescu, Date p reliminare privind cultura cu ceramică liniară din
terito riul de la sud de Carpaţi al României, în SCIV, 1 7, 1 966, 2, p. 223-233.
(3) N. Vlassa, Cultura ccramicii liniare în Transilvania, în SCIV, X, 1 959, 2, p .
(2)

239-245 .
(4) E. Comşa, op. cit. , harta.
(5) I. Nestor şi colab., Activitatea ş antieru lui de săpături a rheologice
Iaşi-Botoşani-Dorohoi, in SCIV, 1, 1 950, 1 , p. 29; Ion Nestor şi co1ab., Săpăturile
de pe Şantieru1 Valea Jijiei (laşi-Botoşani-Dorohoi), in SCIV, Il, 1 95 1 , 1 , p. 54.
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Fig. 2 Tcsle din aşezarea culturii cu ceramică liniară de la Glăvăneştii Vechi
(descoperite de colectivul condus de prof. Ion Ncstor).
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că la toate piesele secţiunea transversală este plan-convexă. Se pot deosebi două
variante: o parte din piese au înălţimea secţiunii mai mare decât lăţimea la bază,
celelalte, mai puţine, au lăţimea la bază egală sau chiar dublă faţă de înălţime. Nu
excludem posibilitatea ca faptul să se datoreze unor deosebiri funcţionale.
Una din piese, după ce a fost spartă, a fost netezită cu grijă la extremităţi şi
refolosită în alte scopuri.
• O a doua categorie de unelte este reprezentată printr-un număr redus de dăltiţe.
Ele au lungimea de 8-9 cm şi lăţimea între 1 , 5 şi 2 cm. Tăişul şi muchia lor sunt
arcuite. Secţiunea longitudinală este asimetrică, iar cea transversală plan-convexă.
La piesele mai înguste, acestea aveau înălţimea mai mare decât lăţimea la bază. La
celelalte înălţimea secţiunii era egală sau aproape egală cu lăţimea la bază.
• Ultima categorie corespunde topoare/ar. Ele sunt plate. Trei piese, au forma
trapezoidală cu tăişul şi muchia arcui te. Porţiunea dinspre tăiş are secţiunea în V, iar
secţiunea transversală este plan-convexă, cu precizarea că înălţimea secţiunii este de
două-trei ori mai mică decât lăţimea bazei. S-ar putea spune că prin formă ele fac
trecerea de la tesle la topoare. Ultima piesă este dreptunghiulară cu laturile scurte
(corespunzătoare tăişului şi muchiei) arcuite simetric. În schimb, secţiunea transver
sală este plan-convexă.
Majoritatea uneltelor de piatră şlefuită descoperite în aşezarea de la Glăvăneştii
Vechi, au fost lucrate din tuf vulcanic, de culoare gălbuie, o singură piesă este din
rocă vulcanică dură.
Cel de-al doilea obiectiv important prin numărul şi varietatea uneltelor descope
rite prjn săpături este aşezarea de pe "Dealul Fântânilor" de la Traian (jud. Neamţ) .
Îri raportul publicat în 1 952. se menţionează că s-au găsit "câteva dăltiţe lungi,
6
dintre care una este de tipul clasic al topoarelor calapod bandceramice" . Este
reprodusă şi piesa pe care o putem atribui funcţional unei tesle, cu formă regulată,
prelungă, cu tăişul arcuit accentuat şi cu muchia dreaptă. În secţiune longitudinală
este asimetrică, iar cea transversală este plan-convexă. Cu un an mai târziu este
amintit, fără alte amănunte, faptul că în partea de nord a complexului nr. 2, pe lângă
ceramică s-au găsit şi: "câteva toporaşe de piatră de tipul calapod"7 . Prin săpăturile
de la Traian, din campaniile următoare, s-au mai găsit şi alte unelte de·piatră similare.
Subliniem că în raportul publicat în 1 957, se duc informaţii utile8 . Sunt reproduse
două unelte: o teslă obişnuită şi o dăltiţă lungă şi îngustă, cu tăişul şi muchia arcui te.
Secţiunea transversală este plan-convexă. Tot atunci este descrisă o piesă deosebită
ca tip, anume "un fragment de toporaş plat cu călcâiu1 rotunjit şi străpuns printr-o
mică gaură rotundă"9 . Este prima menţiune a unei unelte de piatră şlefuită şi perforată
din aria culturii studiate, din Moldova.
Merită o atenţie deosebită datele publicate in 1 962 despre uneltele purtătorilor
{6)
(7)
(8)
(9)

H. Dumitrescu şi colab., Şantierul Traian, în SCIV, III, 1 952, p. 1 34 şi fig. 3/3
' .
H. Dumitrescu şi co1ab., Şantierul Traian, în SCIV, IV, 1 953, 1 , p. 50.
H. Dumitrescu, Şantieru1 arheologic Traian, în Materiale, III, 1 957, p. 1 22 şi 1 2 3 .
Ibidem, p . 1 2 3 .
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3 Tesle din aşezarea culturii cu ceramică liniară de la Glăvăneştii Vechi

(descoperite de colectivul condus de prof. Ion Nestor).
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culturii cu ceramică liniară de la Traian. Se poate spune că este o scurtă sinteză despre
ele. Se arată că forma principală este cea de "calapod" (deci predomină teslele) cu
10
"forma înaltă, cu tăişul curbat şi ascutit" . Un fapt important de retinut este că
"alături de acestea există numeroase exemplare de topoare de tipul plat. Se poate
distinge o formă prelungă, care tinde spre cea triunghiulară, ca şi una cvasidreptun
ghiulară şi foarte plată, uneori de dimensiuni mari, t;u lăţimea în regiunea tăişului de
11
1 2 cm" • Î n acelaşi raport este semnalată descoperirea a două piese: "o unealtă de
12
formă rotundă, perforată la mij loc, având suprafata superioară uşor bombată" . Tot
atunci s-a mai· găsit un exemplar similar, fragmentar, cu perforarea neterminată.
13
Aceste piese sunt considerate că au servit drept măciuci .
Cu prilejul săpăturilor de la Valea Lupului (jud. Iaşi) pe terenul ocupat de o
aşezare de tip Criş, s-au adunat o serie de fragmente ceramice cu decor liniar şi un
14
fragment dintr-un topor calapod , deci o teslă specifică pentru cultura studiată.
Informatia despre o altă piesă găsită la Dăneşti (jud. Vaslui) este scurtă şi clară "în
15
această depunere s-a mai găsit un topor calapod de mici dimensiuni" . Î n continuare
este reprodusă şi unealta. Prin caracteristicile sale se dovedeşte a fi o tcslă obişnuită,
cu secţiunea transversală plan-convexă. Piesa este prelungă, cu tăişul arcuit accen
tuat. Muchia este şi ea arcuită puţin. Din punct de vedere cronologic datează tot
dintr-o fază evaluată a culturii, ca şi cele de la Glăvăneştii Vechi şi Trăian.
Î n acest context amintim că nu este exclus ca unele din uneltele de piatră şlefuită
16
descoperite în aşezarea de la Perieni (jud. Vaslui) atribuite purtătorilor culturii Criş
s ă aparţină, de fapt, tot culturii ceramicii .l iniare.
�tudierea materialelor din cuprinsul locuinţei "complexul l " din aşezarea purtăto

rilor culturii, de la Suditi (jud. Buzău), a dus la descoperirea, pe lângă diferitele
17
categorii de ceramică şi a unui "toporaş în formă de calapod (piesă absolut tipică)" .
Unealta nu este reprodusă, dar termenul prin care este definită dovedeşte că este
vorba de o teslă. Aceasta datează tot dintr-o fază mijlocie a culturii.
Din perioada de sfârşit a culturii ceramicii liniare (corespunzătoare în timp
aproximativ cu prima etapă a fazei Giuleşti a culturii Boian din Muntenia) datează
aşezarea de la Târpeşti (jud. Neamt). Din cuprinsul ei a fost strâns un număr redus
de unelte de piatră şlefuită. Ele au fost publicate în monografia referitoare la întreg
( 1 0) H. Dumitrescu şi VI. Dumitrescu, Activitatea Şantierului arheologic Traian, în
Materiale, VIII, 1 962, p. 254.
( I l ) Ibidem, p. 254. '
( 12) Ibidem.
( 1 3 ) Ibidem .·
(14) 1. Nestor şi colab., op. cit., în SCIV, Il, 1 95 1 , 1, p. 57.
( 1 5) M. Petrescu"Dâmboviţa şi Ern. Zaharia, Sondajul arheologic de la Dăneşti, în
Materiale, VIII, 1 962, p. 50.
( 1 6) M. Petrescu-Dârnboviţa şi Ern. Zaharia, Sondajul stratigrafic de la Perieni, în
, Materiale, VIII, 1 957, p. 74, fig. 7/4, 1 3, 1 4 .
( 1 7) V. Teodorescu, op. cit., î n SCIV, 1 7, 1 966, 2, p. 226.
·
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1
complexul arheologic de la Târpeşti 8 . Toate piesele găsite au fost reproduse în
19
fotografie şi o mare parte din ele în desen. Î n lucrarea noastră folosim numai piesele
20
redate în desen . Se remarcă faptul că, în general, uneltele respective sunt de
dimensiuni relativ reduse: între 5 şi 9 cm lungime şi între 1 ,7 şi 5,5 cm lăţime. Din
cercetarea lor reiese că în aşezarea amintită sunt documentate trei categorii de unelte:
• Testele au, de obicei, lungimea de aproximativ trei ori mai mare decât lăţimea.
Menţionăm că laturile lungi sunt arcuite puţin. Tăişul lor este uneori arcuit puţin şi
oblic, iar muchia aproape dreaptă. Î n secţiune longitudinală sunt asimetrice, iar
secţiunea transversală este plan-convexă.
• Î n cadrul lotului studiat majoritatea pieselor sunt dăltite. Ele sunt prelungi, cu
lungimea de circa 6 ori mai mare decât lăţimea maximă. Laturile lor lungi sunt
paralele sau arcuite puţin. Tăişul lor este îngust şi arcuit puţin, iar muchia arcuită şi
ea. Secţiunea longitudinală o au asimetrică, iar cea transversală este ovală (cu partea
de jos, pe o porţiune mică, dreaptă) sau aproape pătrată, cu laturile arcuite puţin.
• Categoria topoare/or este reprezentată printr-o singură piesă. Este un toporaş
plat, de formă aproape dreptunghiulară, cu laturile lungi paralele, iar tăişut · şi muchia
sunt arcuite puţtn. Secţiunea longitudinală este simetrică cu porţiunea tăişului în
formă de. V.
·

Pe temeiul datelor prezentate am ajuns la unde concluzii istorice.
Comunităţile culturii studiate au pătruns pe teritoriul ţării noastre folosind acelaşi
tip de unelte ca şi în regiunile de origine (Europa Centrală), deosebite de cele utilizate
de comunităţ i le neolitice, mai vechi, de la noi.
După cum am arătat comunităţile anali7.ate aici au folosit mai cu seamă testele.
Forma specifică a lor, din perioada timpurie (de la noi) era prelungă cu lungimea de
circa 4 ori mai mare decât lăţimea, cu laturile lungi, de regulă, paralele. Tăişul era
arcuit accentuat şi muchia dreaptă. Secţiunea longitudinalţ asimetrică, iar cea tran
sversală plan-convexă cu înălţimea mai mare decât lăţimea la bază. Subliniem că în
perioada de la afârşitul evoluţiei culturii în aşezarea de la Târpeşti testele, deşi au,
în mare, aceleaşi caracteristici, se deosebesc prin laturile lungi, care nu mai sunt
paralele, ci arcuite puţin. Faptul poate constitui pentru cercetători un indiciu crono
logic.
Astfel de tesle, până la răpândirea acelor comunităţi în estul ţării noastre nu au
fost utilizate de populaţia locală mai veche. Comunităţile culturii Criş, din fazele
timpurii, au întrebuinţat şi ele tesle, dar în formă de vălătuc, cu tăişul arcuit şi muchia
aproape ascuţită. Secţiunea lor longitudinală este asimetrică, având ambele feţe
21
bombate şi secţiunea transversală de formă ovală . Cu unele din cele aparţinând
( 1 8) S. Marinescu-Bâ1cu, Tirpeşti. From Prehlstory to History in
BAR, International Series, 1 07, 1 9 8 1 , p. 8 şi figurile 1 6 şi 17.
( 1 9) Ibidem , fig. 1 6 .
(20) Ibidem, fig . 1 7.

Eastem Rominia,
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culturii studiate se aseamănă numai teslele descoffrite la Perieni, într-un complex
arheologic în care sunt atestate ambele culturi , (Criş şi cu ceramică liniară).
Înclinăm să credem că, în realitate, piesele aparţin celei de-a doua culturi şi că au
fost amestecate în stratul mai vechi, prin ganguri de animale sau datorită activităţii
omeneşti.
O situaţie similară, în privinţa evoluţiei tipurilor de tesle, din aria culturii ceramice
liniare, se constată şi în ţinuturile vecine din Republica Moldova. Astfel, în aşezarea
de la Floreşti (în locuinţa nr. 1) s-a găsit o teslă tipică perioadei mai vechi, având
laturile lungi}'aralele23 . O altă piesă asemănătoare s-a găsit în aceeaşi aşezare, în
groapa nr. 4 2 . În schimb, în aşezarea de la Torskoe, în tran�eea nr. 3 şi in locuinţa
2
nr. 2 s-au descoperit tesle cu laturile lungi arcuite puţin . O piesă cu aceleaşi
caracteristici s-a aflat şi într-un mormânt de la Nezvisko. Mormântul cu bogatul său
inventar reprezintă un complex închis, bine datat prin vase omamentate cu motive
specifice fazei târzii a culturii ceramicii liniare ?6
În aceeaşi perioadă, în culturile locale, ca de exemplu, în aria de răspândire a
culturii Dudeşti, s-au folosit tot tesle, dar de un tip deosebit, de formă aproximativ
trapezoidală, cu tăişul arcuit puţin şi muchia arcuită accentuat. Secţiunea lor longi
tudinală este asimetrică, iar cea transversală este ovală27 .
Semnalăm că mai târziu, după răspândirea comunităţilor culturii ceramicii liniare
şi pătrunderea lor până în nord-estul Munteniei, în sudul acestei provincii, in
aşezările de tip Bolintineanu, de la începutul culturii Boian, sunt atestate tesle
asemănătoare ca formă celor din arealul culturii ceramicii liniare28 . Le considerăm
ca elemente transmise din arealul•aminitit, în perioada de formare a culturii Boian.
Subliniem că acele unelte au fost întrebuinţate în sudul Munteniei, în paralel cu cele
de formă trapezoidală29 (mai numeroase) specifice acelei regiuni.
.
De asemenea, mai târziu, în staţiunea de pe "Dealul Viei" de la Traian, aparţinând
culturii Precucuteni, faza Precucuteni 1 (formată din amestecul unor elemente târzii
ale culturii ceramicii liniare cu altele de origine sudică din etapa de· sfârşit a fazei
Giuleşti) sunt documentate unelte tesle cu forme specifice culturii ceramicii liniare3 0 .
(2 1 ) E. Comşa, Uneltele de piatră şlefuită din neoliticul timpu riu de pe teritoriul
României, în Muzeul Naţional, II, 1 975 , p. 209-2 1 3 .
(22) M . Petrescu-Dâmboviţa, op. cit., î n Materiale, III, 1 957, p . 74 de ex. fig. 7/4, 1 4 .
(23) T. S . Passek ş i E . K. Cemîş, Pamiatniki Kulturî lineino-lentocinoi keramiki n a
territorii SSSR, in colecţia Arheologhiia SSSR, fasc. 5, 1 - 1 1 , Moscova, 1 963,
�. IXB .
(24) Ibidem, pl. IX/1 .
(25) Ibidem, pl. IX/10, 1 1 .
(26) Ibidem, pl. VIII/19.
(27) E. Comşa, Donn�es sur la civilisatlon de Dudeşti, in PZ, 46, 1 97 1 , 2, p. 2 1 6-2 1 8 şi
fig. 9 şi 1 0.
(28) Idem, Istoria comunităţilor culturii Boian, 1 974, p. 82, fig. 22/3 .
(29) Ibidem, p. 82, fig. 22/ 1 , 2, 4, 5.
(30) S. Marinescu-Bâlcu, Cultura Precucuteni p e teritoriul României, 1 974, fig. 1 2/5 .
·

.
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O a doua categorie de unelte folosite de către purtătorii culturii ceramicii liniare
este aceea a dăltiţelor. Ele sunt aproape totdeuna lungi şi înguste, cu laturile lungi
paralele, cu tăişul şi muchia arcuite. Secţiunea lor transversală este tot plan-convexă.
Î n aşezările culturii studiate, proporţional, numărul dăltiţelor este destul de mare în
raport cu celelalte tipuri de unelte. Mai târziu, până către sfârşitul neoliticului
mijlociu, s-au realizat şi folosit, dar ele se deosebesc de cele descrise prin secţiunea
•
lor transversală, care este de formă pătrată.
Este de remarcat .faptul că în loturile prezentate aici numărul topoarelor este
diferit. Cercetările de la Glăvăneştii Vechi au du!i la descoperirea a patru piese, pe
când în legătură cu complexul de la Traian se menţionează că s-au găsit numeroase
31
topoare plate . Topoarele au adesea forma trapezoidală, cu tăişul şi muchia arcuite.
Secţiunea tăişului este în V şi secţiunea transversală plan-convexă. O altă categorie
de topoare este reprezentată prin cele de dimensiuni mari, de formă dreptunghiulară
(cu lăţimea proporţional mare în raport cu lungimea) foarte plate, atestate atât la
Glăvăneştii Vechi, cât şi la Traian.
Merită toată atenţia şi piesele descoperite la Traian. Sunt menţionate patru obiecte,
din care două au forma rotundă cu suprafaţa superioară bombată puţin. Trei din ele
sunt perforate şi una numai cu început de perforare. Î n funcţie de forma orificiului,
se poate spune că oamenii de atunci cunoşteau şi făceau perforare cilindrică. Piesele
respective sunt considerate măciuci. Despre una din piese se arată că era .un toporaş
cu muchia rotunjită şi străpunsă de o gaură mică rotundă. Subliniem că este vorba
de primele unelte de piatră şlefuită, perforate din aria culturii ceramicii liniare, din
ţinuturile noastre.
Mai sunt de discutat două probleme: prima, ce roci au fost utilizate pentru facerea
uneltelor de piatră şlefuită, analizate aici şi o a doua, tot atât de importantă, este aceea
a locului unde erau realizate ele.
Î nainte de a încerca să răspundem la prima problemă este necesar să subliniem că
majoritatea uneltelor la care ne-am referit au fost realizate dintr-o rocă fină, de

culoare gălbuie. Pentru a răspunde corect la problema ridicată ar fi nevoie de analiza
amănunţită a rocilor utilizate de purtătorii culturii. Astfel de analize încă nu s-au
făcut. Ţinând seama de faptul că roca întrebuinţată este similară în privinţa structurii
şi culorii cu a uneltelor analizate din alte culturi, se poate afirma că piesele studiate
s-au făcut, de regulă, dintr-un tuf vulcanic de culoare gălbuie. O'atare rocă se găseşte
în zonele din apropierea munţilor vulcanici aflaţi în estul Transilvan!ei. Câteva piese,
·
din lotul de la Glăvăneştii Vechi sunt făcute dintr-o rocă foarte dură de natură
vulcanică (din familia granitului). Desigur, materia provine tot din estul Transilvaniei
sau din vestul Moldovei. Constatarea că majoritatea uneltelor descrise au fost lucrate
din acelaşi fel de rocă (provenită desigur din locuri diferite), ne face să presupunem
că purtătorii culturii ceramicii liniare, curând după pătrunderea lor pe teritoriul
Moldovei au desfăşurat o activitate intensă în vederea cunoaşterii locurilor unde se
(3 1 ) H. Dumitrescu şi VI. Dumitrescu, op. cit., în Materiale, VIII, 1 962, p. 254.
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1

Fig. 5 Topoare din aşezarea
culturii cu ceramică liniară
de la Glă\'ăneştii Vechi
(descoperite de colectivul
condus de prof. Ion Nestor).
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află zăcăminte de roci utilizabile pentru realizarea u neltelor de care aveau nevoie.
Nu excludem nici posibilitatea ca în această privinţă să fi existat anumite comunităţi
sau "echipe" care cunoşteau caracteristicile rocilor. le căutau. şi le făceau cunoscute
celorlalte comunităţi înrudite şi apropiate din punct de vedere teritorial. Dimpotrivă,
dacă situaţia ar fi fost alta, ar fi normal ca acei oameni, în decursul unei anumite
perioade. să fi incercat şi folosit pentru relizarea uneltelor lor, diferite roci mai dure
sau mai slabe, inainte de a cunoaşte rocile cele mai potrivite.
3

Fig. 6 Unelte de
piatră şlefuită din
diferite aşezări ale
culturii cu ceramică
liniară: 1 . Dăneşti
(după M. Petrescu
Dâmboviţa şi Em.
Zaharia, op.cit. În
Materiale, VIII,
1 962; 2. Traian
(după H.Durnitrescu,
op.cit., în SCIV, Ill ,
1952); 3 , 5-6 (după
H. Durnitrescu şi
VI. Durnitrescu,
op.cit. În Materiale,
IX, 1970); 4-7 (după
H. Durnitrescu,
op.cit., în Materia
le, III, 1 957).
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Cea dc·-a doua problen;tă este şi ea deosebită de i nteresantă. Pornind de la
constatarea că pc un teritoriu vast au fost utilizate unelte de acelaşi tip, executate
parcă după anumite reguli (în privinţa formei, secţiunilor şi dimensiunilor) suntem
înclinaţi să admitem că o mare parte din acele unelte s-au realizat în anumite "centre".
aflate în apropierea zăcămintelor, cu astfel de rocă. de unde piesele gata făcute erau
transmise atât membrilor comunităţilor respective. cât şi altor colectivităţi din apropi
ere. pe calea schimburilor. Activitatea din acele "centre" era desfăşurată de persoane
"specializate".
La aceste consideraţii se cuvine să mai amintim şi descoperirea făcută în aşezarea
purtătorilor culturii ceramicii liniare de la Glăvăneştii Vechi . Cu prilejul săpăturilor
din sectorul Movila I I, după cum se arată în raportul publicat in 1 95 1 . într�una din
colibe s-au găsit resturile unui atelier mic. în care au fost lucrate astfel de unelte.
Printre dărâmături s-au aflat mai multe piese de dimensiuni mai mari. în diferite stadii
2
de prclucrare3 . Descoperirea constituie o dovadă că uneltele de piatră şlefuită erau
realizate şi în diferite staţiuni, aflate la distante de zeci de kilometri de locul
zăcămintelor. ceea ce înseamnă că în astfel �e cazuri. pe calca schimbului primiriv.
erau transmise. de la o comunitate la alta şi bolovani de roci. până ajungeau în
aşezările unde se prclucrau. Aici se mai pune şi problema dacă astfel de "ateliere"
existau în toate aşezărilc sau numai în unele "centre" de unde se aprovizionau cu
unelte gata făcute şi alte co munităţi. Înclinăm către a doua ,;ariantă.
. Numărul încă mic al descoperirilor şi al pieselor relativ puţine din loturile
principale nu permite să ne referim şi la alte probleme în legătură cu uneltele de piatră
şlefuită folosite de purtători i ceramicii liniare de pe teritoriul României.

Fig. 7 U nelte de

piatră şlefuită
desc'operite în
· aşezarea culturii
cu cerami-că
liniară de la
Târpeşti (după S.
Marinescu-Bâlcu,
op.cit., 1 98 1 , p.
1 7/ 1 5-2: ).
(32) I. Nestor şi co1ab.,

op.

cit. , în SCIV, II, 1 95 1 , 1 ,

p. 54.
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LES OVTILS EN PI ERRE POLlE DE LA CVLlURE A
CERAM IQVE RVBANNEE SUR LE TERRITOI RE
DE LA ROVMANIE
Resume
Les communautes de l 'aire de la ceramique rubanee sur le territoire de la Rourna
nie ont utilise plusieurs types d 'outils en pierre polie ..
La majorite des pieces sont des herminettes ă section plan-convexe. Pendant la
premiere phase de l ' evolution, les herminettes ont eu les cotes longs paralleles,
tandis-que vers la phase finale ils ont les deux cotes arques.
Un autre type des outils est represente par les ciseaux longues et ressen-es.

Il y a seulement un nombre reduit des hâches.

A Traian ont ete trouvee� quelques pieces perforees, considerees comme massues.
La majorite des outils ont ete confectionnees en tt.If volcapique d� couleur
jaunâtre. Les pieces confectionnees en roches volcaniques dures sont rares.

Explication des figures
Fig . 1 . Carte de la n!partition des outiles en pierre polie provenant de l'aire de Ia culture de
la ceramique rubanee de !'est de la Roumanie ( 1 . Glăvăneştii Vechi; 2. Târpeşti;
3. Traian; 4. Valea Lupului; 5. Dăneşti; 6. Sudiţi).
Fig. 2. Glăvăneştii Vechi. Herrninettes decouvertes dans I'agglomeration appartenant t\ Ia
culture de la ceramique rubanee (decouvertes par le collectif dirige par le prof. Ion
Nestor).

Fig. 3. Glăvăneştii Vechi. Herrninettes decouvertes dans I'agglomeration appartenant .ă la
culture de Ia cerarnique rubanee (decouvertes par le collectif dirige par le prof. Ion
Nestor).
Fig. 4 . Glăvăneştii Vechi. C iseaux decouvertes dans I'agglomeration appartenant ă la culture
de Ia ceramique rubanee (decouvertes par le collectif dirige par le prof. Ion Nestor).
Fig. 5. Glăvăneştii Vechi. Haches decouvertes dans 1 'agglomeration appartenant ă Ia culture
de la ceramique rubanee (decouvertes par le collectif dirige par le prof. Ion Nestor).

Fig. 6. Outils en pierre polie provenant des difTerents agglomerations appartenant ă Ia cu!ture
de la cerarnique rubanee: 1 . Dăneşti (d' apres M. Petrescu-Dârnboviţa et Em. Zaharia:
op. cit. dans: Materiale, VIII, 1 962, p. 50, fig. 3; 2. Traian (d'apres H. Dumitrescu:
o p. cit., dans: SCIV, III, 1 952, p. 1 34, fig. 3/3; 3, 5-6 d'apn!s H. Dumitrescu• et VI.
Dumitrescu: op. cit . , dans: Materiale, IX, 1 970, p. 44, fig. 411 -3; 4, 7· d'apn!s H.
Dumitrescu; op. tit . , dans Materiale, III, 1 957, p. 1 22 , fig. 4/10- 1 1 ).
Fig. 7. Târpeşti. Outils en pierre polie provenant de I'agglomeration appartenant ă la culture
de Ia ceramique rubanee (d'apres S. Marinescu-Bâlcu; op. cit. , 1 98 1 , p. 1 / 1 711 5-22 ).
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UN VAS CVLTIC CVCVTENIAN DE LA
IZVOARE - PIATRA-NEAMT
1

de Silvia Marinescu-Bâlcu
şi Mircea Ciacâru

1

Aspecte arheologice. Este îndeobşte cunoscut şi unanim apreciat spiritul creator
şi rafinamentul artistic al meşterilor cucutenieni, fiecare nouă descoperire
aducând nu numai un plus de informaţie, dar evidenţiind (dacă mai este nevoie)
şi geniul lor novator. Nu există staţiune cucuteniană situată fie la vest sau la est
de Prut în care să nu se fi descoperit una sau mai multe piese de excepţie, adeseori
adevărate capodopere sau unicate.
Printre acestea un loc important este deţinut şi de aşezarea pluristratificată de la
1
Izvoare - Piatra-Neamţ, de unde provin atât binecunoscutul vas cu picior înalt , cât
şi inegalabila piesă zoomorfă ce redă, cu remarcabil realism, un bursuc2 .
Reluarea cercetărilor în staţiunea sus menţionată a fost de natură să ofere noi
surprize. Ne vom limita aici la prezentarea unei relativ recente descoperiri, de o reală
importanţă pentru completarea inventarului pieselor "rituale", şi aşa deosebit de
bogate şi variate, ale purtătorilor culturii Cucuteni.
Astfel, în anul 1 987, în primul carou al SI, la 0,35 m adâncime (în ultimul nivel
al locuirii cucuteniene) a fost degajat un mic complex în cuprinsul căruia pe lângă o
râşniţă apreciabilă, diverse resturi osteologice şi pietre se aflau o serie de fragmente
ceramice provenind din pereţii şi picioarele unei piese de mari dimensiuni. Prima
i mpresie de pe teren (bazată pe exemplare cunoscute) a fost că ne aflăm în faţa unui
"altar" de o formă mai deosebită. Î n realitatea însă, era vorba de un vas a cărui
restaurare a necesitat un efort, o măiestrie artistică şi o i ngeniozitate remarcabile din
partea colegului Mircea Ciacâru (vezi pct. 2 - Restaurarea), efort încununat însă de
un dublu succes: unul de ordin ştiinţific, cel de al doilea de ordin patrimonial.
Piesa în discuţie, aşa cum menţionam mai sus s-a dovedit a fi un vas mare de
formă paralelipipedică cu patru. picioare elegante, pereţii uşor convecşi, buza scundă,
probabil uşor evazată (ruptă din păcate din vechime) şi având la bază o uşoară
şănţuire (un mic jgheab) pentru fixarea capacului care a putut fi simplu (calotă cu
( 1 ) R. Vulpe, Izvoare. Săpăturile din 1936-1948, Bucureşti, 1 957, pl. VII.
(2) VI. Dwnitrescu, Arta culturii Cucuteni, Bucureşti, 1 979, fig. 1 86.
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Fig. 1 Izvoare: 1 , la. Fragmente ceramice din vasul cultic; 2. Concreţiuni de
carbonat de calciu de pe fragmentele vasului; 3 . Reconstituirea parţi<ţlă.
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buton), modelat în formă de cap de animal (?) sau, poate, chiar uman (?). Picioarele
au muchii mediane ce se prelungesc şi pe cele patru colturi ale vasului, terminându-se
la baza gâtului prin câte un mic disc (pastilă) realizat prin apăsarea cu degetul
(nevând, însă nici o legătură cu orizontul tortilor pastilate). Î n interiorul Yasului a
fost, se pare modelat un recipient scund, drcular, cu o circumferinţă mai mica decât
fundul de fonnă rectangulară al vasului. Ornamentarea s-a făcut în cunoscuta manieră
ce caracterizează zona de centru-vest a Moldovei şi pe cea din sud-estul Transilva
niei. Din fondul roşu-cărămiziu s-au rezervat, cu ajutorul liniilor negre-ciocolatii,
cercuri concentrice încadrate de spirale şi sţ:mi-ove la partea superioară şi de croşete
şi mici cerculeţe spre bază; deasemenea au fost î mpodobite cu croşete şi picioarele,
în tftnp ce muchiile mediane erau subliniate tot de linii negre-ciocolatii. Spaţiul rămas
liber a fost acoperit cu culoare albă. Decorul se repeta pe toate cele patru laturi ale
recipientului (fig. 1 -3 ; 6-1 1). Datorită condiţiilor de zacere în pământ, culorile s-au
alterat şi degradat, adeseori lăsând impresia că şi interiorul benzilor fusese acoperit
cu alb, fie că spaţiile largi, rămase între benzi, au culoarea roşie-cărămizie a fondului
sau învelişului vasului.
Aşa cum am mai menţionat, ornamentul acesta "aerisit" este tipic aşezărilor de la
Ariuşd, Frum,uşica, Izvoare, Târpeşti, întâlnindu-se cu totul accidental la est de Siret.
Î ntrucât din .fundul vasului s-au păstrat numai bucăţi dinspre lateralele pereţilor,
mijlocul Iipsind, reconstituirea făcută de noi (respectiv recipientul circular din
interiorul vasului), deşi ipotetică, devine credibilă deoarece se bazează pe o altă
descoperire3 din aceeaşi aşezare. Este vorba de un vas similar, deasemenea paraleli
pipedic, lucrat dintr-o pastă grosieră, apropiată ca textură de aceea a chirpiciului, ars
la roşu-cărămiziu, modelat însă rudimentar, în concordanţă cu pasta folosită. Cele
patru picioare au baza arcuită, iar în interior pe fundul vasului s-a modelat un
recipient (?) scund, circular, atât buza cât şi acest din unnă recipient interior au fost
netezite. Pe unul din pereţi se mai păstrează o proeminenţă organică. Nedecorată (fig.
1 2 ; 1 3 ), această piesă este apropiată ca dimensiuni de exemplarul descoperit în 1 987 .
m

Nefiind prea numeroase, vasele de fonnă paralelipipedică sau prismatică au fost
luate în considerare de către specialişti cu precădere la stabilirea anumitor relaţii de
cronologie relativă sau de înrudire; ori a unor sincronisme culturale.
Cu ani în unnă, pornind de la o descoperire făcută tot în staţiunea de la Izvoare,
St. Cucoş le-a dedicat un studiu în care a trecut în revistă o serie de "vase prismatice"
(cum le defineşte autorul) din mediul diverselor culturi neo-eneolitice, cu accent
4
special asupra acelora apartinând culturii Cucuteni .
(3) Mulţumim colegilor noştri Dan Monah şi Gheorghe Dumitroaia pentru pennisiunea
de a publica acest vas descoperit de dânşii la Izvoare, in campania anului 1 984.
Potrivit infonnatiilor furnizate, vasul a fost găsit intr-o 1ocuintă din nive1u1·cucuteni
A2 .
(4) Şt. Cucoş, Vase prismatice neo-eneolitice, în MemAntiq, IV-V, 1 972- 1 973 ( 1 976),
1
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vasul cultic descoperit î n 1 987, văzut din trei poziţii.
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După cum se ştie însă, genul acesta de vase sunt prezente în mai toate culturile
neo-eneolitice, fie că este vorba de neoliticul din Cipft!, Grecia, fie de culturile
Vinca-Turdaş, Tiszapolgâr, Bodrog-Keresztur sau Cucuteni etc. Nu lipsesc în această
vreme nici vasele de diverse forme (globulare, cu -sau fără gât, bitronconice, triun
ghiulare etc.) având trei sau patru picioare mai mult sau mai puţin înalte - a se vedea,
spre exemplu, culturile Vinca, Larissa, Maritza etc. Dar şi unele şi altele, ca dealtfel
şi marile altăraşe cu sau fără protome, ies din cadrul articolului de faţă, între ele şi
cele două exemplare paralelipipedice cu picioare descoperite la Izvoare neputându-se
stabili (după părerea noastră) nici un fel de legătură sau de filiaţie şi destul de
probabil nici de funcţionalitate. Subliniem, odată în plus, atât marile dimensiuni ca
şi recipientul circular modelat în interiorul vaselor cucuteniene.
Nu ar fi lipsit de interes un studiu care să sintetizeze şi ordoneze în egală măsură
tipurile categoriilor respective (de-a lungul întregului neo.-eneolitic), separându-le de
altăraşele simple sau r.:u protome care, la rândul lor, sunt extrem de variate (mai ales
în culturile sudice) şi cu largi implicaţii în practicile magico religioase ale comu
nităţilor umane5 .
Pentru cele două exemplare de la Izvoare, cele mai apropiate analogii sunt de aflat
tot în mediul culturii Cucuteni. Astfel, de la Ariuşd provine un fragment de vas
paralelipipedic cu picioare, lucrat din pastă bună, pictat su S-uri şi scurte linii oblice
având (ca şi unul din exemplarele de la Izvoare) pe latura păstrată o protuberanţă
6
perforată . Înălţimea piesei, potrivit scării indicate de autor, pare a se apropia de 14
cm.
Alte două exemplare, dar aproape miniaturale au fost descoperite la Frumuşica;
unul de numai 6 cm înălţime şi 14 cn1 lărgime fusese pictat tricrom, cel de al doilea
7
larg de 15 cm nefiind ·pictat .
p. 67-72, fig. 1 -5. Autorul înglobează în aceeaşi categorie atât vasele prismatice cât şi
pe acelea paralelipipedice cu fundul plat sau cu picioruşe. Din acest grupaj , D.
Monah, (Vase-coşuleţ cucuteniene, în Carpica, X, 1 978, p. 45-49), desprinde
exemplarul de la Podei - Tg. Ocna, loc. cit., fig. 3/ 1 , atribuindu-1 categoriei
"coşuleţelor". În acelaşi timp încadrează în această categorie şi un văscior miniatura!
de la Drăguşeni (loc. cit., fig. 3/2), piesă care însă poate fi alăturată mai degrabă
formelor paralelipipedice cu pereţii uşor convecşi (cf. A Crâşmaru, Drăguşeni.
Contribuţie la o monografie arheologică, Bacău, 1 977, fig. 3611 ). Devine clară
necesitatea aprofundării studierii acestor categorii de vase, precum şi aceea a
stabilirii unor criterii mai articulate în funcţie de principalele lor caracteristici.
(5) Încercarea de a atribui altăraşelor funcţia de "lămpi" (v. G. 1 . Georgiev,
Kulturgruppen der Jungstein - und dcr Kupfcrzcit in der Ebcnc von Thrazien,

în L' Europe a la fin de l'âge de la pierre, Praga, 1 97 1 , p. 77 şi urm) este contrazisă
atât de contextul descoperirilor, cât şi de forma multora dintre ele - zoomorfe, sau cu
protome zoo - sau antropomorfe.
(6) F. Lăszl6, Les Types de vases peints d' Ariuşd, în Dacia, I , 1 924, p. l 8, pl. IX/5.
Exemplarul IX/3, deşi de formă paralelipipedică cu gât şi jgheab, nu poate fi luat în
considerare, el neavând picioare.
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La Bilcze Zlote este menţionată o piesă, de data aceasta cu pereţii convecşi şi
8
nervuri la cele patru colţuri (ca şi exemplarul pictat de la Izvoare) . Pictura, executată
cu alb şi brun, s-a şters în cea mai mare parte.
Am mai putea menţiona, tot din mediul culturii Cucutcni, un frumos vas parale
9
lipipedic cu patru picioare, care redau labele unui patruped . Recipientul este scund
(tinzând mai mult spre altăraş) şi în plus are cele patru colţuri îngroşate, încercându
se în acest mod sugerarea unor protome (?). În acest caz ar putea fi mai degrabă vorba
de o piesă zoomorfă, nefiind exclusă nici existenţa unui capac în formă de cap de
animal. V. Marchevici a încercat, în cazul vasului în discuţie o reconstituire de genul
tronului de la Lipcani 1 0, dar nouă nu ni se pare verosimilă, fie şi numai din pricina
poziţiei nefireşti a picioarelor în raport cu cele două eventuale statuete antropomorfe.
Iar dacă modelatorul a redat într-adevăr picioarele unui patruped, ar fi pentru prima
dată în cuprinsul culturii Cucuteni când o "pereche divină" (sau precursoarele
Demetrei şi Corei) este asociată cu re�rezentări zOOf!lOrfe, fie ele şi prescurtate (adică
reduse strict la figurarea picioarelor) 1 .
Extinzându-se în afara ariei culturii Cucuteni, am menţiona prezenţa vaselor
par�lelipipedice sau prismatice cu picioruşe din mediul culturii Maritza (unde însă
recipientul scund le apropie mai degrabă de altăraşe) şi al culturilor Tisz!lpolgâr şi
Bodrogkeresztur. Niciunul dintre exemplarele cunoscute nu au însă modelat în
12.
interior un alt recipient

În ceea ce priveşte utilizarea celor două vase de la Izvoare, suntem înclinaţi să le
atribuim un rol cultic, recipientul rotund (şi scund) modelat în interiorul lor putând
3
servi la arderea diverselor răşini sau plante în timpul ceremoniilor religioase 1 .
Reamintim pe această linie şi imensa cantitate a seminţelor de Lithospermum offlci
nale (dintre care multe perforate) descoperite tot la Izvoare, precum şi calităţile
benefice ale acestei plante în tratarea bronşitelor (poate şi a altor maladii), cât şi
4
folosirea lor în scopuri magice 1 .
·

�

(7) C. Matasă, Frumuşica. Village prehlstorlque a ceramique pcinte dans la
Moldavie du nord, Roumanie, Bucureşti, 1 946, p. 1 38, pl. VII/34 b exemplarul
pictat; p. 1 39, pl. VIII/35,. exemplarul nepictat. Pl. VIII/36 - tot im frag. de vas cu
patru picioare masive (p. 1 39), după cum rezultă însă din reproducerea foto ar putea
proveni de la un vas zoomorf (?).
{8) Ch. Hadaczek, La colonie industrielle de Koszylowce (arondiz. de Zaleszezyki) de
l'epoque eneolothique. Album des fouilles, Uopol, 1 928 (?), p. I l , pl. XI/89.
(9) V. I. Markevici, Pozdnetripolskie plemenesevernoi Moldayii, Chişinău, 1 98 1 , fig.
78/6 - vasul provine din aşezarea de tip Cucuteni B de la Costeşti IX.
( 1 0) lbiderrt.
( I l ) Nu discutăm aici asocierea divinitate - animal bine cunoscută în lumea orientală şi nu
numai, problema ieşind din cadrul studiului de faţă.
( 12) în diverse compiexe rituale s-au descoperit vase puse unul în altul dar nu şi modelaje
similar•e celor douli. vase de la Izvoare.
( 1 3) Vasele cu picioare permiteau chiar aprinderea sub ele a focului sau aşezarea
cărbuni lor incandescenţi.
·
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Ştefan Cucoş a căutat originea vaselor paralelipipedice sau prismatice cu sau fără
picioare în altăraşele starceviene, noi însă înclinăm să ne îndoim de o astfel de
ascendenţă, cu atât mai mult cu cât pe tot pan;ursul existenţei lor cucutenienii au
continuat să modeleze "altare" de diverse forme şi dimensiuni. Este suficient să le
amintim pe acelea de la Truşeşti, Traian (fig. 14/2), Ghelăieşti etc., alătu� de care se
găsesc tot felul de alte piese "cultice" (printre care şi vasele care ne-au reţinut
atenţia). În plus, chiar la Izvoare, în cuprinsul unei locuinţe s-a descoperit un "altăraş"
cu patru picioare masive (fig. 14/1 ) Avem deci în aceeaşi aşezare: vas paralelipipedic
Iară picioare, vase paralelipipedice cu picioare, precum şi altăraşe (sau mese-altar),
ca să ne limităm strict la aceste categorii de piese. Ele dovedesc cu claritate atât
măiestria meşterilor olari, cât mai ales modelarea produselor ceramice în funcţie de
necesităţile de ordin ritual. Astfel de recipiente au putut fi create chiar (folosind un
termen modem) la "comandă".
.

Aşa cum am precizat, vasul paralelipipedic pictat a fost descoperit în ultimul nivel
al îndelungatei locuiri cucuteniene de la Izvoare, nivel din care, spre surpri nderea
noastră, a fost recuperat şi un fragment de picior de fructicră al cărui decor policrom
prezintă o combinaţie de benzi late albe în alternanţă cu altele egale de culoare
roşie-vişinie mărginite de l inii negre-ciocolatţi la interior şi un interesant decor în
zig-zag (dispus orizontal) în aceeaşi alternanţă de benzi albe-roşii vişinii separate tot
prin linii negre-ciocolatii, la exterior (fig. 14/3). Acestea din urmă sunt motivele din
15
care (după părerea noastră), pe baza unei evoluţii liniare , va deriva decorul în x al
fazei următoare - A-B - a culturii Cucuteni. Putern·astfel considera că locuirea de la
Izvoare a dăinuit cel puţin până la sfârşitul etapei Cucuteni AJ, numai astfel putându
se explica o serie de elemente de tehnică şi decor întâlnite în aşezarea de la Dumeşti.
Ipoteza noastră se sprijină şi pc o scrie de alte descoperiri de la Izvoare (printre
ele şi un fragment ceramic de tip Cucuteni C asupra cărora nu vom stărui acum,
precum şi pe prezenţa în aşezări Cucuteni A4 (Dumeşti, Drăguşeni etc.) a unei serii
de materiale de certă tradiţie Cucuteni A 3 (sau chiar A 2 întârziat). Această problemă
.
rămâne însă să fie discutată mai pe larg şi mai articulat argumentată cu alt prilej .
2. Restaurarea. Aflat în atenţia noastră încă din anul 1987, dar intrat î n lucru abia
anul trecut, vasul de cult de la Izvoare a fost confecţionat dintr-o argilă fină de calitate
superioară, arsă intr-un cuptor cu reverberaţie, până la temperatura dţ: cea. 900°C.
Pictura în alb şi negru-brun s-a executat cu vopsele minerale.
Din cauza compoziţiei solului în care au stat, unele vase cucuteniene sunt corodate
( 1 4) S. Marinescu-Bâ1cu, M. Cârciumaru, Coliere de Lithospermum
purpureo-coeruleum şi "perle" de cerb în neoliticul din România în contextul
centrului şi sud-estului Europei, în SCIVA, 43, 1 992, 4, p. 355-370.

( 1 5) Pentru o astfel de evoluţie vezi şi etapa reflectată în decorul în zig-zag de la
Drăguşeni (S. Marinescu-Bâlcu, Elemente târzii în ceramica Cucuteni A de la
Drăguşeni şi relaţiile cu Traian - Dealul Fântînilor, în MemAntiq, XIX.
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- având suprafaţa exfoliată - altele îşi păstrează pictura aproape intactă, în timp ce
altele sunt acoperite la suprafaţă cu o crustă de concrcţiuni compusă din carbonat de
calciu, sulfat de calciu etc. Din vasul de cult despre care este votba, în laborator au
intrat 1 5 fragmente (fig. 111) reprezentând părţi din pereţii laterali şi trei picioare
(aproximativ 25-30% din întreg), fapt care a, pus dificile probleme privind atât
restaurarea lui, cât mai ales, reconstituirea decorului.
În figura 1/3 este prez.entată reconstrucţia peretelui nr. 1 care conţine: două
picioare şi aproximariv 60% din suprafaţa peretelui, incluzând şi decorul respectiv.
Restul fragmentelor descoperite se compun în 1 0- 1 5% din alţi doi pereţi şi un picior
răzleţ căruia a trebuit să-i găsim Jocul real în ansamblul piesei.
Etapele de lucru au fost cele clasice, fiecare prezentând dificultăţi şi presupunând
intervenţii inedite.
Spălarea, în apă distilată ( 40°C), am efectuat-o cu atenţie sporită pentru a nu afecta
decorul posibil (în această etapă de lucru decorul se întrezărea printre concreţiuni).
O uscare lentă la temperatura mediului ambiant ( 1 8-20°C) şi etalarea pentru reintre
gire au format �tapete ulterioare de lucru. După uscare s-a constatat pe suprafaţa
fragmentelor şi pe spărturi (canturi) concreţiuni de alb-murdar (fig. 1 12) provenite
din acţiunea apelor de infiltraţie din sol. Din analiza concreţiunilor a rezultat catbonat
de calciu (CaCOJ), motiv pentru care am introdus fragmentele in baie de complexon,
câte 30 minute timp de două zile (în acest interval CaC03 s-a dizolvat, depunându-se
pe fundul băii). A urmat o nouă uscare lentă în urma căreia am observat câteva zone
albicioase rămase pe suprafaţa fragmentelor ceramice. Analiza chimică a determinat
existenţa sulfatului de calciu (CaS04), îndepărtat la rândul lui prin introducerea
fragmentelor în etuvă la temperatura de 1 80°C (sulfatul se transformă in praf alb uşor
de curăţat prin periere uscată). S-a continuat prin neutralizarea fragmentelor sub jet
de apă distilată şi uscarea lor lentă pe o sită din material plastic, timp de şase zile la
temperatura laboratorului ( 1 S-20°C). Completarea uscării s-a făcut intr-o etuvă la
temperatura de 1 1 0°C.
Fragmentele ceramice uscate şi curăţate de orice depunere calcaroasă au fost
impregnate cu nailon solubil (5%) prin introducerea în vid timp de 20 minute.
Această operaţie a avut rolul de a stabiliza decorul şi de a întări cerarnica fără a-i
schimba culoarea, constituind şi prima etapă de conservare care permite manipularea
fragmentelor în timpul etapelor următoare de lucru.
Cele 1 5 fragmente, din corpul altarului, şi cele trei picioare (fig. 1/la) au fost
etalate pe mase de lucru pentru a încerca asamblarea lor în vederea reconstituirii
piesei.

Din cinci fragmente şi două picioare am reconstituit o parte din peretele nr. 1 şi
peretele nr. 2; din două fragmente am reconstituit o parte din peretele nr. 1 şi peretele
nr. 4; din şapte fragmente şi un picior am obţinut o parte din peretele nr. 3 şi nr. 4
Cea mai mare suprafaţă reconstituită a fost cea a peretelui nr. 1 (fig. 1/3), atenţia
noastră concenfrându-se pe întregirea lui prin plombare. Deoarece ansamblul rezultat
prin lipirea fragmentelor era de mari dimensiuni şi prezenta o curbă accentuată a
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Fig. 4 Cadrul d� lemn pe carţ

s-a montat vasul.

-

Fig. 5 Sccţ iu�1c tra: •' ,· · � · �;: . !• ( l) -;i longitudinală (2) prin plombă.
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�retelui am construit un cadru din lemn (fig. 4) necesar suspendării fragmentelor
ceramice până în poziţia ideală de lipire (suspendarea făcând-o cu fir de nailon). După
polimerizarea adezivului (poliacetat de vinil DC- 1 8), ansamblul obţinut a fost fi�at
în cadrul descris mai sus prin plăcute de lemn bătute în jurul celor două picioare,
peretele vertical rămânând suspendat în firele de nailon. În cantnrile rămase libere
după lipirea "fragmentelor ceramice (vezi fig. 1 /3) am practicat orificii de 2 mm în
diametru cu o freză cu cap de diamant, în care am introdus armătura plombelor de
completare . (fig. 5).
Armătura am confecţionat-o dintr-o sită de material plastic (tip filtru) cu ochiuri
2
de 1 mm , tăiată în fâşii de 5 cm lăţime şi lungimi variabile (fig. 5/2), în care am
practicat orificii cu diametru! de 5 mm necesare penetrării mai bune a materialului
de plombat (pe bază de argilă galbenă filtrată, ciment dentar şi nisip fin). Sita a fost
uşor pliată (din cm în cm) ca o armonică, dând astfel o mai mare rezistenţă armăturii
(fig. 5/1 ), iar prin ochiuri am trecut fire de 1 , 5 mm (fir tip cord impregnat cu răşină
epoxidică) care se fix�ază în orificiile din canturile fragmentelor (fig. 5/1 -2). Pentru
fixarea firului tip cord în orificiile din canturi am introdus cu seringa �şină epoxidică
tip Bison. Armătura astfel fixată a fost lăsată 1 2 ore pentru polimerizarea răşinii.
Î ntre timp am asamblat prin lipire fragmentele ceramice rămase, obţinând încă
două subansamble (fig. 2/ 1 -2). Pentru găsirea locului lor în întregul ce urma recon
stituit am copiat pe calc (cu mare fidelitate) desenul decorului. Am desenat apoi patru
imagini-cu conturul altarului (dat de fig. 2/1) peste care am suprapus desenul de pe
calc. Au urmat mai multe astfel de operaţii până am reuşit întregirea decorului ca în
figurile 6, 7, 8, 9. Prin reconstituirea decorului s-a reuşit aflarea locurilor fireşti ale
celor trei subansamble.
Subansarnblul nr. 2 a fost suspendat ·în cadru de lemn până la găsirea locului
normal de asamblare, dat şi de măsurătorile efectuate pe înăiţime, între buton şi
extremitatea piciorului, şi intre extremităţile picfoarelor din subansamblu nr. 1
(dimensiunile originale ale vasului). După stabilirea subansainblului nr. 2 am fixat
armătura şi astfel s-a obţinut poziţionarea corectă a ceea ce va forma un perete
complet al altarului. Pentru turnarea plombei trebuia construit cofrajul interior şi cel
exterior al peretelui altarului. Având aproape jumătate din peretele nr. 1 (partea
dreaptă) am copiat cu Caloplast (ceară dură de stomatologie care devine plastică la
36-40°C) această suprafaţă (interior şi exterior), obţinând cei doi pereţi ai cofrajului
necesari turnării plombei. Cu ajutorul unor clame din oţel s-a fixat cofrajul între
subansamble, poziţionând la mijloc armătura. Turnarea plombei a completat operaţia
de întregire . a peretelui nr. 1, iar înlăturarea cofrajului ne-a dezvăluit o suprafaţă
identică cu originalul, nefiind necesară o operaţie de finisan:. ·

După întărirea plombei şi având la îndemână un perete complet al vasului, a urmat
operaţia de poziţionare a subansamblului nr. 3 şi a piciorului nr. 3 ajutată de noi
măsutători ale înălţimii peretelni, distanţei între picioarele D 1 şi AI cât şi a diagona
lelor calculate între butoni şi între picioare. S-au montat armăturile după metoda
menţionată mai sus. Peretele întreg. ne arată faptul că altarul avea fund (fig. 10), iar
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Fig.

6 Peretele 1

Fig. 7 Peretele 2

Fig.

8 Peretele 3

Fig.

9 Peretele
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Fig. 10 Secţiune prin vas

Fig. 1 1 Reconstituirea ideală a vasului şi a picturii
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Al doilea vas coltic (descoperit in 1 984) de la Izvoare.
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Fig. 13

Al doilea vas de cult descoperit în 1984.
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Fig. 14 1 . Izvoare, altar; 2. Traian - Dealul Fântânilor, altar cu cinci picioare;
3. Izvoare, picioarele unei fructiere. Scări diferite.

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

Vn vas cultic cucuh�nian de la Izvoare - Piatra-Neamt

113

operaţia unnătoare a fost turnarea fundului prin acelaşi procedeu ca Ia turnarea
plombei. S-a obţinut astfel legătura între cele trei picioare originale şi al patrulea
confecţionat de noi, dând prin aceasta din acel moment stabilitate întregii lucrări . A
urmat copierea în Caloplast a întregului perete nr. 1 (interior şi exterior), obţinându
se cofrajcle pentru turnarea plombelor la ceilalţi trei pereţi. Măsurătorile, calculele,
poziţionarea subansamblelor nr. 2 şi nr. 3, a piciorului nr. 3, cât şi montarea cofrajului
au indicat că toate opetaţiile efectuate până în acel moment fuseseră corecte. După
completa întregire a piesei (fig. 2/6) am tăiat legăturile din fir nail01i dintre ea şi
cadrul de susţinere lăsând-o la uscare şi .întărire.
Având desenele decorului am trecut la întregirea lui şi pe plombe, folosind un
pigment de tempera cu o valoare mai mică decât a originalului. Pc unul dintre pereţi
am imaginat şi alt motiv decorativ (fig. 2/c).
Decorul reconstituit dă un aspect plăcut şi real vasului, dovedind că întreaga
noastră muncă de restaurare a fost bine concepută. Pentru conservarea întregii piese
am peliculizat plombele cu nailon solubil obţinând o armonie a întregului apropiată
de imaginea iniţială dată de olar (fig. 3/1 -4).
Menţionăm că atât tehnologiile de confecţionare a annăturii, cât şi ale materialului
de plombare aparţin laboratorului Muzeului de Istorie Piatra�Neamţ, ele fiind obţinu
te prin experimentări succesive şi având compatibilitate cu normele de restaurare în
vigoare.
Vasul de cult, restaurat şi conservat, se află expus în expoziţia de bază a muzeului
din Piatra-Neamţ, constituind una dintre cele mai remarcabile şi admirate piese
cucutenicne descbperite în ultimii ani pe teritoriul judeţului Neamţ.
Dimensiunile vasului de cu/J restaurat.
1 . Înălţimea maximă pe altar (DD 1) - 46 cm.
2. Înălţimea între buton şi extremitatea piciorului: AA1 - 44,5
cm ;
,
BB 1 - 44,5 cm; CC1 - 44,5 cm.
3 . Distanţa între butoni : DA - 3 1 ,4 cm; AB - 3 1 cm; BC - 3 1 ,4 cm;
CD - 3 1 ,5 cm.
4. Distanţa între picioare: D1A1 - 3 1 cm; A 1 B 1 - 33,4 cm; B 1 C1 - 30 cm;
c,D, - 33 cm.
5. Diagonalcle între butoni : AC - 43,6 cm; BD - 45,4 cm.
6. Diagonalele între picioare: D 1 C 1 - 43,6 cm; B 1D1 - 45,4 cm.
7. Înălţimea medie a fundului - I l cm.

LE VASE DE CULTE CVCVTENIEN
D E IZVOARE - PIATRA-NEAMT
1

Resume
On discute une interessante decouverte de la fameuse station cucutenienne de
Izvoare. Il s'agit d'un vase ă forme parallelepipedique (dont la rcconstitution a mis
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ă lourde epreuve l'ingeniosite et le talent du restaurateur), ă quatre pieds, ayant
modele ă l'interieur un recipient bas de forme circulaire. Le vase a ete peint
polychromiquement d 'une maniere typique pour les etablissements de la Moldavie
de centre-ouest et de la Transylvanie de sud-est. On passe en revue les decouvertes
similaires, en insistant sur un recipient mis aujour dans la riteme station, mais modele
d'une pâte grossiere, proche, quant ă la texture, ă celle de la terre glaise. On attribue
un role culturel ă ces vases et on considere qu'ils ont pu servir ă la combustion
des
.
resines ou de certaines plantes ă l'occasion de divers rituels.

EXplication des figures
Fig. 1 . Izvoare. 1 , fragments ceramiques du vase de culte; 2, concretions de CaC03 sur les
fragments du vase; 3, reconstitution partielle.
Fig. 2. i zvoare. Le vase de culte mis au jow- en 1 987.
Fig. 3. Reconstitution du decor.
Fig. 4. Le cadre en bois sw- lequel on a monte le vase.
Fig. 5. Section dans les plombes.
Fig. 6. La parois 1 .
Fig. 7 . La parois 2.
Fig. 8. La parois 3.
Fig. 9. La parois 4 .
Fig. 10. Section du vase.
Fig. 1 1 . Reconstitution ideale du vase el de la peinture.
Fig. 12. Le deuxieme vase du culte de Izvoare mis au jour en 1 984.
Fig. 1 3 . Le deuxieme vase de culte de Izvoare mis au jour en 1 984.
Fig. 14. 1 , Izvoare, autel; 2, Traian - Dealul Fântânilor, autel ă cinq pieds; 3, Izvoare, pieds
d'un vase â fruits. Echelles differentes.
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ELEMENTE TÂRZI I Î N CERAMICA
CVCVTENI A DE LA DRĂ{jVŞENI ŞI
RELATIILE ACESTORA CU DESCOPERIRILE
DE LA TRAIAN - DEALUL FANTANILOR
1

-

-

de Silvia Marinescu-Bâlcu
toate că evoluţia culturii Cucuteni - şi deci şi a ceramicii pictate care o
aracterizcază în primul rând - este astăzi bine cunoscută chiar în unele
etalii, studierea trecerii ceramicii pictate de la faza Cucuteni A la faza A-B
nu a fost făcută încă în aşa fel încât problema respectivă să fie bine lămurită
şi să nu mai lase nici o îndoială in privinţa felului cum s-a petrecut această trecere
de la ultima etapă a fazei A (4) la prima etapă a fazei A-B ( 1 ). Din păcate însă,
aşezările cucuteniene cercetate metodic şi care să aparţină exclusiv etapei A-B I sunt
încă foarte puţine, iar pe de altă parte ceramica· pictată a staţiunii considerată a
aparţine exclusiv acestei etape (CQrlăteni) a rămas în cea mai mare parte inedită.
Numai publicarea exhaustivă a tuturor acestor materiale va putea aduce lumină în
diversele aspecte ce până acum apar încă nu tocmai clare la prima vedere. Ce-i drept,
în ultima vreme, atât la est, cât şi la vest de Prut s-au mai descoperit aşezări aparţinând
e�pei cucuteni A-B I (ex. Scutari, lablona etc.).
Analiza variatelor şi numeroaselor stiluri ale ceramicii pictate a fazei A-B se
bazează şi acum pe minuţioasa studiere şi clasificare făcută acum aproape 60 de ani
de Hubert Schmidt cu prilejul publicării monografiei sale asupra săpăturilor de la
Cucuteni 1, cu completări le şi retuşările făcute de VI. Dumitrescu acum peste 45 de
ani, când a publicat rezultatele primelor săpături din aşezarea de la Traian - Dealul
Fântânilo? . Dar faptul că în aşezarea de la Cucuteni nu s-au găsit resturi aparţinând
ultimei etape a fazei A, precizată de VI. Dumitrescu iniţial pe baza materialelor de
la Fedeleşeni şi conturată recent mult mai bine prin ceramica de la Drăguşeni
Botoşani, făcea ca problema celui mai timpuriu sau celor mai timpurii stiluri ale fazei
A-B să fie într-o oarecare măsură controversată. Aşa de pildă, VI. Durnitrescu a

®

( 1 ) H. Schrnidt, Cucuteni. In dcr oberen Moldau, Rumanien, Berlin-Leipztg, 1 932.
(2) VI. Dumitrescu, La station prehistorique de Traian, în Dacia, IX-X, 1 94 1 - 1 944,
p . 1 1- 1 14.
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socotit în 1 945 că, între cele mai târzii apariţii ale fazei A cunoscute până atunci, şi
materialele ce definesc grupele stilistice ale fazei A-B, există o legătură cel puţin tot
atât de clarJ ca şi aceea cu grupele stilistice "(l., aşa încât autorul era atunci de părere
că trecerea de la faza A la faza A-B s-a făcut (sau s-a putut face) şi prin grupele
3
stilistice y, nu numai prin grupele stilistice a .
Săpăturile de la Corlăteni, din nordul judeţului Botoşani, au dat însă la iveală o
ceramică pictată aparţinând exclusiv grupelor stilistice a şi p ale fazei A-B, şi deci
păreau să excludă posibilitatea ca şi ceramica grupelor y să se situeze chiar la
începutul fazei A-B, şi de aceea s-a socotit că, în timp ce aşezarea de la Corlăteni
(unde nu există şi ceramică y) trebuie datată în prima etapă A-B, aceea de la Traian
- Dealul Fântânilor ar trebui datată exclusiv în etapa A-B2. Ba chiar, la un moment
dat, pe baza câtorva vase şi fragmente oeramice descoperite într-un sondaj de mici
proporţii în aşezarea cucuteniană de la Huşi4, s-a emis părerea că aceasta din urmă
ar fi mai veche decât aşezarea de la Traian - Dealul Fântânilo r, care ar urma să fie
plasată într-o etapă A-B3 5 .
VI. Dumitrescu a arătat la timpul potrivit că această încercare nu poate fi accep
tată, deoarece la Traiani\Dealul Fântânilor se află multă ceramică de stil a, care
oricum este cel puţin tot atât de veche ca aceea de stil y, aşa încât - chiar dacă această
aşezare a dăinuit mai mult decât aceea de la Corlăteni, acoperind şi întreaga etapă
A-B2, începuturile ei trebuie situate în eatpa A-B 1 6 . De altfel, faptul însuşi că toate
aşa-zisele "vase de fundaţie" descoperite în gropi aflate sub podina locuinţelor de la
Traian - Dealul Fântânilor sunt pictate în stil a dovedeşte că începutul acestei aşezări
nu poate fi mult posterior acelei de la Corlăteni.
Acelaşi autor arată că pentru dăinuirea mai îndelungată a aşezării de la Traian Dealul Fântânilor, ca şi pentru existenţa ei de-a lungul celor două etape de dezvoltare
ale fazei Cucuteni J\-B pledează şi cele două şanţuri de apărare. precum şi faptul că
·
·
primul a fost intenţionat astupat spre a da posibilitatea întinderii aşezării, cel de al
7
doilea aflându-se la o distanţă destul de mare de primul .
Descoperirile făcute la Drăguşeni-Botoşani şi recuperate de Aristotel Crâşmaru,
(3) Ibidem.
(4) A. Laszlo, Cercetări arheologice in aşezarea Cucutimi A-8 de la Huşi, în
ArhMold, IV, 1 966, p.7-20.
(5) 1. Nestor, Eugenia Zaharia, Sur la periode de tranzition du neolithique a l'ige du
bronze dans l'aire de civilizations de Cucuteni et de Gumelniţa, în Dacia, N. S.,
XII, 1 968, p. 21 �i nota 8.
(6) VI. Dumitrescu, I n legătură cu periodizarea fazei Cucuteni A-8, in SCIV, 2-3,
)972 , 3, p. 44 1 -448. Deşi unele staţiuni (Scutari, Corlăteni etc.) par a fi mai timpurii
decât aceea de la Traian - Dealul Fântânilor, prezenţa -grupelor stilistice în decorul
ceramicii acestei ultime aşezări, 1-a determinat pe Vl. Dumitrescu să atribuie
începuturile locuirii de la Traian primei etape a fazei Cucuteni A-B. Este aproape
sigură că şi în cuprinsul acestor faze se vor putea defini o serie de aspecte regionale
care vor duce la o mai articulară înţelegere a naşterii şi evoluţiei ei interne.
(7) Ibidem.
·
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cât şi acelea făcute în cursul celor câtorva campanii de săpături sistematice în aceeaşi
aşezare, au adus, îptre altele, o serie de elemente care permit urmărirea felului cum
s-a făcut trecerea de la unele dintre telmicilc şi motivele decorative ale ultimei etape
a fazei A, la unele dintre acelea ale fazei A-B . Si cu toate că VI. Dumitrcscu s-a referit
în treacăt la această problemă, o reluare a ci mai detaliată ni s-a părut indicată,
printr-o comparare între unele din materialele ccramicc de la Drăguşeni-Botoşani şi
altele de la Traian - Dealul Fântânilor.

Se ştie că tehnica prelucrării lutului şi a modelării vaselor pictate a fost în linii
generale aceeaşi de-a lungul întregii evoluţii a culturii Cucuteni : pastă bine fră
mântată, conţinând numai nisip foarte fin şi rar alte impurităţi, cu excepţia ceramicii
pictate bicrom de stil vechi din etapele A 1 -A2, ca şi aceea a categoriei grosierc, de
uz comun. Ceramica pictată de la Drăguşeni şi cea de la Traian - Dealul Fântânilor
nu fac nici ele excepţie de la această regulă, aşa încât nu se poate vorbi de nici o
deosebire - din acest punct de vedere - între aceste două aşezări.
În schimb, domeniul formelor ceramice, alături de unele care atestă incontestabila
continuitate de la etapa Cucuteni A4 (Drăguşeni) la faza A-B 1-2 (Traian - Dealul
Fântânilor), se pot observa şi deosebiri, care se înscriu de altfel pe linia unei evoluţii
fireşti în cursul existenţei multiseculare al� unei anumite culturi.
.
U na dintre formele cele mai frecvente şi în orice caz cu totul tipice atât pentru
faza Cucuteni A cât şi pentru faza A-B este, fără îndoială, aşa numitul pahar (Becher),
despre care se poate spune că va căpăta un aspect . diferit - bitronconic - în ultima
fază (B) a acestei culturi. Este firesc deci ca această formă, într-o serie de variante,
să nu lipsească nici la Drăguşeni, nici la Traian - Dealul Fântânilor.
În etapele "clasice" ale fazei Cucuteni A, ca este reprezentată prin exemplare cu
corpul uşor bombat, având pe diametru maxim o mică proeminenţă-tortiţă totdeauna
perforată vertical, în timp ce gâtui cilindric - care nu se individualizează aproape de
loc - este scund şi destul de larg, aşa încât de multe ori aproape nici nu ar mai merita
.
acest nume.
La Drăguşeni8 (fig. 1/1) însă - pe lângă exemplare perfect similare celor de la
Cucuteni9 , se întâlnesc şi pahare cu gâtui lung şi bine i ndividualizat· faţă de restul

corpului (fig. 1/2-3, 5; 2/1 , 4-5), variantă cu totul abseiltă la Cucuteni şi în celelalte
10
aşezări din A3 . Dimpotrivă, la Traian-Dealul Fântânilor, aproape nu există exem
plare cu �âtul scurt, marea majoritate a paharelor de această formă având un gât destul
1
de lung . Este clar că, în timp ce paharele aproape globulare şi cu gât foarte puţin
·
individualizat, caracteristice pentru etapa "clasică" a fazei Cucuteni ; A (A3) şi
.

(8) S. Marinescu-Bâlcu, Ceramica cucuteniană de la Drăguşeni; trad�ţii, creaţii
proprii, aspecte regionele, in SCIVA, 40, 1 989, 3, fig. 2/3, 1 1 : 1 2.
(9) H. Schmidt, op. cit..
(10) S. Marinescu-Bâ1cu, op. cit., fig. 2/9, 10, 1 3; 3/7, I l , 1 4- 1 6.
( I l ) VL Dumitrescu, La station prehistorique... , loc. cit., fig. 1 9/Ja-d.
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Fig. 1 Drăguşeni, cer:amică.
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existente încă în mare număr şi în etapa finală, A4, devin o raritate în faza Cucuteni
A-B, iar, evoluţia începută la Drăguşeni în etapa A4 merge mai departe, fonnele de

pahare cu gâtui lung, bine desprins de restul corpului, devenind preponderente. Se

cuvine însă subliniat faptul că tortita-proemind.ţă de pe maximul diametru sau situată

la baza gâtului, se menţine întotdeauna chiar în cele mai evoluate variante ale acestei

fonne de la Traian - Dealul Fântânilor. În schimb, la Traian - Dealul Fântânilor
lipseşte varianta cu gât înalt cât corpul, sugrumat pe mijloc şi cu gura foarte largă,

care apare rar la Drăguşeni 1 2 . De altfel, o altă particularitate a acestei rare variante

o constituie faptul că, pe mij locul gâtului (de fapt la baza gâtului uşor evazat), se află
două tortiţe, perforate orizontal, deci cu totul deosebit de unica tortiţă proţminenţă

perforată vertical, specifică paharelor de acest tip. Trebuie menţionat şi că această

variantă nu se întâlneşte în etapa "clasică" a fazei A (=A3).

O altă fonnă ceramică frecvent întâlnită atât la Drăguşeni cât şi la Traian - Dealul

Fântânilor - şi care pare a lipsi din etapa Cucuteni A3 (căci lipseşte şi din tabela de

fonne A de Ia H. Schmidt şi nu s-a întâlnit nici la Hăbăşeşti, altă aşezare din etapa

A3)

-

este aceea reprezentată de exemplare de obicei mult mai mari decât paharele,

cu corpul relativ sferic şi cu gâtui scund larg deschis, având pe corp - în general la

baza gâtului - două mici tortiţe verticale. S-ar putea spune că această fonnă .de vas

q

derivă tot din "pahare", şi anume din varianta cu două tortiţe pe gât, întâlnită' du ă
cum am văzut la Drăguşeni, unul dintre exemplarele des'coperite în această aşezare 3

putând fi socotit ca reprezentând trecerea de la pahar la această nouă fonnă. Dar dacă

această fonnă lipse�te în aşezările din etapele anterioare ( 1 -2) ale fazei Cucuteni A,

ea este . frecventă şi în altă aşezare din etapa A3 - Fedeleşeni ş i . se continuă în prima
eta ă a fazei A-B (Corlăteni şi recent Scutari, tot în judeţul Botoşani) şi apoi şi în

p

aşezarea de la Traian - Dealul FâDtânilor, unde este reprezentată prin câteva variante
14
şi foarte multe exemplare .
Fără să se potă spune că de la ac.eastă fonnă s-a ajuns la aceea numită în general

orater, o anumită înrudire care a existat între vasele aparţinând acestor două forme.
Cert este insii că în etapa Cucuteni A3 craterele de acest. tip_ lipsesc. Nu este însă mai
puţin adevărat că între variantele de Ja·Drăguşeni 1 5 (fig. 3/3 -4) şi craterele tipice de

la Traian - Dealul Fântânilor16 este o descoperire destul de mare, care indică o
evoluţie ce se va putea unnări probabil mult mai bine atunci când materialele de la
Corlăteni vor fi publicate.

Oricum, exemplarele de la Drăguşeni au corpul aproape sferic şi areuit, un gât
individalizat uşor concav şi o buză răsfrântă pieziş în afară, deosebindu-se în toate
aceste detali i de craterele de la Traian - Dealul Fântânilor. Într-adevăr acestea din

(12) A. Crâşmaru, Drăguşeni. Construcţii la o monografie arheologică, Bacău, 1 977,
fig. 2 1 n; S. Marinescu-Bâlcu, op.cit., fig. 2/4 şi fig. 1 4/3 .
( 1 3) A. Crâşmaru, op.cit., fig. 2 1 n.
(14) VI. Dumitrescu, op. cit., fig. 1 9/6a-d.
( 1 5) S. Marinescu-Bâ1cu, op. cit., fig. 1 7/4; 1 8/2.
( 16) VI. Dumitrescu, op. cit., fig. 1 9/ IOa-c.
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Fig. 2 Drăguşeni, ceramică.
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urmă au un corp tronconic cu pereţii numai arareori arcuiţi, umărul arcuit de pc care
se ridică imediat buza piczişă, mai înaltă sau mai scundă, dar care nu are decât rareori
o înălţime mai mare de 3 �4 cm.
Atât variantele de la D răguşeni cât şi craterelc de la Traian - Dealul Fântânilor

au întotdeauna câte două tortiţe verticale. Dar în timp ce în prima aşezare ele sunt
aşc7..ate la limita dintre ceea ce poate fi numită buză şi gâtui cu profil concav, în a
doua aşezare ele sunt plasate pe umăr, sub linia de pornire a gâtului-buză, sau chiar
pe această linie.
Desigur, analiza formelor ceramice din cele două aşc:l.ări care formează obiectul

acestei cercetări, poate fi continuată pe mai multe pagini, dar scopul nostru nu este
acela de a epuiza acum acest subiect, ci de a scoate în evidenţă unele dintre elementele
care dovedesc pe de o parte, continuitatea dintre ceramica etapei Cucuteni A4 de la
Drăguşeni şi aceea a fazei C1,1cuteni A-B de la Traian - Dealul Fântânilor şi pe de
altă parte, de a indica unele dintre liniile pe care a mers evoluţia firească de la o fază
şi etapă la alta. De aceea - precizând, de pildă, că între capacele tip clopot de la
Drăguşeni şi acelea tip "coif suedez" de la Traian nu se poate stabili o filiaţie directă
- ultimele fiind o creaţie a fazei A-B care, cu unele modificări, se va transmite şi
fazei B, şi de asemenea arătând că, intre vasele piriforme cu gât înalt de la Drăguşeni
şi piriforme de la Traian deosebirile sunt destul de mari şi vor trebui căutate variante
intermediare în alte aşezări, ne vom mai opri aici asupra unei singure forme ceramice,
înainte de a trece la omameniarea ceramicii.
·

Ne referim la forma vaselor cu corpul sferoidal foarte uşor turtit la bază şi având
un gât relativ cilindric, înalt de numai 2-4 cm 1 7 (fig. 3/5). O variantă a ei are şi un
picior scund uşor tronconic 1 8 . Antecedentele acestei forme se întâlnesc în chip fi resc
1
în etapa anterioară, A3, deşi fără uşoara turtire a co�ului 9, varianta cu picior scund
avându-şi şi ea precursoarele în aceeaşi etapă A3 2 , chiar dacă la acestea din urmă
partea inferioară a corpului e ceva mai înaltă şi uşor tronconică. La Traian - Dealul
Fântânilor, deci în faza Cucuteni A-B, vasele cu corpul sferic turtit sunt foarte
numeroase, chiar dacă gâtui cilindric s-a lungit, iar între el şi umărul puternic bombat
se află o uşoară şănţuire, partea i nferioară fiind mai mult sau mai puţin tronconică2 1 .
Dar tocmai acea şănţuire de care am amintit constituie caracteristica fazei A-B , ea
lipsind absolut întotdeauna la vasele cu corpul sferic de acest tip din fa:l.a A, fapt care
(alături de alte elemente) l-a îndreptăţit pe VI. Dumitrescu să demonstreze că vasul
cu depozitul de obiecte de aramă din aşezarea de la Ariuşd - şi implicit depozitul
însuşi - trebuie datat în faza Cucuteni A-B, şi nu în faza A22 .
( 1 7) A. Crâşmaru, op. cit., fig. 25/6, 8; 26/1 ; S. Marinescu-Bâlcu, op. cit. , fig. 4/2 şi 1 6/6.
( 1 8) Idem, op. cit. , fig. 26/3, 5; S. Marinescu-Bâlcu, op. cit., fig. 4/3-4 .
( 1 9) VI. Dumitrescu şi colab. , Hăbăşcşti. Monografie arheologică, Bucureşti, 1 954, pl.
.
LXXI V/6a.
(20) H. Schmidt, op. cit, tabelul formelor, A/14.
(2 1 ) VI. Dumitrescu, La station prehistorique... , Joc. cit., fig. 1 9/4a-b.
(22) Idem, Le depot d'objets de parure de Hăbăşeşti et le p robleme des rapports
#�
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Fig. 3 Drăguşeni, ceramică.
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m
. Trecând acum la comparaţia dintre omamenJ.area ceramicii de la Drăguşeni şi a
aceleia de la Traian - Dea.lul Fântânilor, este firesc să nu ne preocupe aici ceramica
de tip "C", ci numai celelate categorii cearmice. După �um se ştie, de altfel,
omamentarea adânc incizată şi aceea cu caneluri, atât de frecventă la Drăguşeni şi
respectiv în alte aşezări ale fazei Cucuteni A, lipseşte cu desăvârşire în cursul fazei
A-B de pe teritoriul României, aşa încât ea nu poate fi luată aici în discuţie. Nu e
însă inutil să preci1..ăm că omamentarea bicromă combinată cu canelurile de la
Drăguşeni se regăseşte, de data aceasta fără caneluri; în aşezări din etapa A-B 1 , cum
este de pildă aşezarea indentificată la Scutari-Botoşani23 , unde combinarea culorilor
alb şi roşu şi desfăşurarea motivelor este identică şi, mai mult chiar, pe aceleaşi forme
de vase.

·

in ceea ce priveşte omamentarea pictată propriu-zisă; nu e de mirare că între
Drăguşenii fazei Cucuteni A4 şi Traian - Dealul Fântânilor din etapa Cucuteni A-B 1
şi mai ales A-B2 există în general mari deosebiri, explicabile tocmai prin neincetata
evoluţie a decorului, despre care am amintit. Faptul că la Traian - Dealul Fântânilor
se întâlnesc şi motive în benzi roşii, mărginite de dungi negre-ciocolatii, pe învelişul
fond alb (grupa stilistică ABa, precizată de VI. Dumitrescu), dovedeşte pe de o parte
că în această aşezare se află elemente ce trebuie situate chiar la începutul fazei A-B
(fapt despre care am vorbit mai sus), dar Şi o continuitate perfectă faţă de specificul
decorului fazei Cucuteni A, care este constituit din benzi tricrome, motivele (spira
lice) fiind aceleaşi.

După cum se ştie, unul dintre elementele specifice decorului grupei stilistice a2
a fazei A-B este ghirlanda-bandă de linii curbe albe pictate pe învelişul roşu, din care
in interiorul benzilor rămân tot linii curbe, în timp ce spaţiul înconjurător este
acoperit cu negru masiv. Dar această tehnică a nagrului aşternut masiv şi a ghirlan
delor albe pe roşu este cu totul străină fazei Cucuteni A3, cum se poate constata fără
nici o dificultate răsfoind planşele oricărei lucrări in care sunt reproduse materiale
cerarnice pictate din acestă fază. Este adevărat însă că sernicercurile cu arcul in jos
se întâlnesc frecvent in ceramica tricromă a etapelor A2-A4, dar acestea n-au nici o
legătură cu ghirlandele fazei A-B.
La Drăguşeni, însă, se întâlnesc, pe de o parte vase pictate cu ghirlande executate
într-o manieră care poate fi considerată precursoarea directă a stilului a2, şi, ceea ce
este şi mai concludent, dacă mai era nevoie, a fost descoperit cel puţin un fragment
cerarnic al unui vas-pahar mare, pictat chiar în stilul a2 al fazei A-B.
Pictura cu benzi albe pe învelişul roşu, mărginite de o linie groasă neagră şi având
în lungul benzilor albe câte o linie roşie este, după cum se ştie, caracteristica fazei
in Dacia, N.S., 1, 1 957, p. 86/87.

entre les tribus de la civllisation de Cucuteni et les tribus des stepps Pontiques,

(23) A. Crâşmaru, Noi descoperiri a rheologice pe valea Podrigei (jud. Botoşani), în
Hierasus, 1 980, fig. 3-6.
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Cucuteni A. Pe unele dintre vasele pictate în această manieră la Drăguşeni, se adaugă

însă anumite detalii care le apropie foarte mult de vasele de la Traian - Dealul

Fântânilor în stil a2 al fazei A-B. lată, de pildă, între altele, pahare tipice de la
Drăguşeni pe care, atât în lungul benzilor albe semicircu.l are pe gât sau corp, cât şi
în lungul benzilor orizontale saţJ piezişe de pe corp se află câte una sau două linii

roşii paralele (fig. J/1 , 6; 2/2), decorul apropiindu-se astfel ca aspect de ghirlanda cu

câte două sau mai multe linii roşii paralele din lungul benzilor albe ale stilului a2 de
la Traian - Dealul Fântânilor şi celelalte aşezări ale fazei A-B . Mai mult încă, atât

in interiorul semicercurilor lăsate din învelişul roşu înconj urător prin arcuirea ben
zilor, cât şi în spaţiile înconjurătoare dintre aceste benzi au fost rezervate "frunze"

caracteristice tot stilului a2, mărginite de câte o linie albă şi străbătute în· interior de

câte alte 2-3 asemenea linii albe, paralele; aceste realizări sunt cu totul străine
ceramicii pictate a etapelor Cucuteni A2-A3, fiind dimpotrivă specifice vaselor de la

Traian - Dealul Fântânilor, pictate în stilul a2 al fazei A-B . Dacă fondul-înveliş pe
•
care s-a pictat cu alb mărginit de negru nu ar fi roşu, ci negru, un asemenea vas nici

n-ar mai putea fi atribuit fazei A, ci ar trebui considerat ca datând din faza A-B, iar

pentru vasele de la Traian - Dealul Fântânilor caracteristice stilului a2 al acestei din
urmă faze, nu credem necesar să indicăm exemple anume, căci aproape toate, dacă
4
nu chiar toate, sunt decorate cu asemenea ghirlande şi cu astfel de frunze2 .
De la aceste semicercuri-ghirlande izolate pictate pe buza vaselor, s-a trecut însă

la Drăguşeni la ghirlande paralele continui, care se arcuiesc de mai multe ori în jurul

vasului, aşa cum se poate constata pe un alt pahar de aceeaşi formă (fig. l /4). Dacă
învelişul-fond al acestui vas n-ar fi roşu, ci negru , şi dacă în afară de aceste ghirlande
paralele, compuse din câte 2-3 albe paralele,, între care rămân liniile roşii din fond,

ar mai fi fost pictate şi unele "frunze", atunci s-ar fi putut spune că vasul nici nu mai

poate fi atribuit etapei A4, ci ar trebui considerat tipic pentru etapa A-B 1 .

fs

Aceeaşi succesiune de ghirlande paralele acoperă întregul corp (de sub ât şi până

Ia câţiva centrimetri din zona fundului) al unei arnfore de la Drăguşeni

; potrivit

descrierii descoperitorului, din învelişul alb au fost cruţate cu roşu, aşternut masiv,

ghirlande late, in lungul cărora au fost trasate linii paralele roşii, astfel încât ghirlan
dele compuse din linii albe şi roşii paralele alternează cu altele tot atât de late,
rezervate din învelişul alb. Cum însă atât la această arnforă cât şi la paharul descris

mai sus lipseşte negrul aşternut masiv, aparenţa lor la faza A4 este certă, importanţa

lor fiind însă mult mai mare: ele dovede$C fără posibilitatea de îndoială, pe de o parte,
perfecta continuitate dintre etapa A4, in care trebuie datată aşezarea de la Drăguşeni

şi cea mai veche grupă stilistică (a) a fazei A-B; pe de altă parte ele confirmă că
situarea aşezării de la Drăguşeni în etapa ultimă (4) a fazei Cucuteni A este cu totul

corectă, indiferent de faptul că unele caracteristici ale cerarnicii pictate din această
aşezare se datoresc nu numai (sau nu atât) poziţiei sale cronologice, ci şi faptului că

(24) VI. Duinitrescu, La station prehistorique , passim.
(25) A. Crâşmaru, Driguşeni. Contribuţii la monografie , fig. 30/6.
...

...
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ea aparţine, aşa cum s-a arătat26 , unui aspect regional din nord-estul Moldovei.
Înainte de a trece la alt motiv decorativ al ceramicii de la Drăguşeni, se cuvine să
ne mai referim şi la un fragment (inc!l lnedit) din această staţiune, pictat cu ghirlande
tipice pluriliniare şi cu frunze, aproape intru totul la fel cu decorul unuia dintre vasele
pictate în stilul a2 de la Traian - Dealul Fântânilor şi din celelalte aşezări ale fazei
A-B, cu singura deosebire că ghirlandele şi frunzele nu sunt înconjurate cu negru
aşternut masiv, ca la Traian.
Un alt motiv foarte caracteristic pentru unele dintre.formele ceramice ale aşezării
de la Traian-Dealul Fântânilor il constituie şirurile paralele de X-uri pictate cu negru
pe benzi din învelişul roşu şi separate prin benzi albe de aceeaşi lăţime. Acest motiv
este specific grupelor stilistice de la Traian27, dar lipseşte cu totul in aşezările fazei
Cucuteni A. Totuşi la Drăguşeni credem că-i putem găsi originea acestui motiv.
Într-adevăr, pe o serie de vase (in special dintre acelea cu corpul relativ sferic, dar
şi capace-clopot sau alte forme ceramice (fig. 117; 3 / 1 -2 , 5); pe învelişul alb au fost
pictate dungi albe roşii, peste care s-a tras apoi câte o linie neagră în zig-zag înalt,
al cărui aspect sugerează de la prima vedere o apropiere de şirurile de X-uri de la
Traian - Dealul Fântânilor; in locul unui singur zig-zag ar fi fost suficient să se
traseze două linii in zig-zag, intretăiate continuu şi în felul acesta ar rezulta şirurile
de X-uri. Noi credem că într-adevăr aşa s-au şi petrecut lucrurile şi, în orice caz, până
a.cum acest motiv în zig-zag desfăşurat orizontal este singurul precursor pe care il
putem găsi in faza Cucuteni A pentru şirurile de X-uri care in forma lor deplin
realizată, nu se întâlnesc nici inainte de faza A-B, nici după aceea.
Comparaţiile făcute în aceste pagini între ceramica pictată de la Drăguşeni şi aceea
de la Traian - Dealul Fântânilor sunt, după părerea noastră, suficient de concludente
pentru a întări concluziile schiţate şi in rândurile de mai sus şi formulate in linii
generale şi cu alte prilejuri. În primul rând este indiscutabil că in aşezarea de la
Drăguşeni-Botoşani - .care nu poate fi scoasă din cadrul fazei Cucutenî A şi nici
prelungită dincolo de etapa A4 - se află o serie de elemente, în ceramică pictată, care
prevestesc zorile unora dintre stilurile caracteristice fazei A-B . In cCle de mai sus
ne-am limitat comparaţiile .la aşezarea de la Traian - Dealul Fântânilor potrivit temei
propuse, dar o analiză mai completă, cuprinzând şi comparaţii intre ceramica aşezării
de la Drăguşeni şi aceea a aitor aşezări din etapa de inceput a fazei A-B, va scoate
în evidenţă cu siguranţă unele similitudini şi aproape identităţi între ceramica de la
Drăguşeni şi aceea a stilului din etapa A-B I, pe care ne-am mulţumit numai să le
amintim in treacăt mai sus. Toate acestea sprij ină in chip consistent şi deci con(26) VI. Dumitrescu, Einige Fragen zur Cucuten �-Kultur im Lichtc dcr Ausgrabungcn
bei Drăguşeni (NO der Moldau, Rumanien), ZA, Berlin, 1 973, 2, p. 1 77- 1 96;
idem, Unele probleme ridicate de aşezarea cucuteniană de la Drăguşeni (j ud.
Botoşani), în voi. Din trecutul judeţului Botoşani, 1 974, p. 33/47.
(27) VI. Dumitrescu, La station p rebistoriquc , loc; cit. passim.
...
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vingător situarea aşezării de la Drăguşeni într-o etapă finală - numită de VI. Dumitrescu
A4 a primei faze din evoluţia culturii Cucu�ni. �
Î n al doilea rând, analiza noastră dovede$Yt -: deci acest lucru ar putea părea
superflu pentru cine este mai familiarizat cu problemele şi materialele culturii
Cucuteni - continuitatea perfectă, de-a lungul evoluţiei acestei culturi, de la o etapă
la alta şi de ·la o fază la alta, pe parcursul a mai multe secole (cel puţin trei sferturi
de mileniu), în pofida unor păreri diferite emise mai de mult, care negau această
continuitate. Dar, cu toate că între primele şi ultimele manifestări ale acestei strălucite
culturi sunt deosebiri considerabile - care pot fi puse pe seama îndelungatei dăinuiri
a culturii respective - o cercetare atentă poate descifra şi urmări fără prea mare
greutate firul conducător care duce de la prima etapă a primei faze până la ultima
etapă a fazei de dezvoltare. Paginile de faţă scot în evidenţă, credem, unele dintre
elementele acestei continu.ităţi, deşi bineînţeles aceasta poate fi urmărită şi dovedită
şi p rin multe alte manifestari ale culturii Cucuteni.
·

-

ELEMENTS TARDI FS DANS LA CERAM IQVE
CVCVTENI A DE DRĂQVŞENI ET LEVRS
RELATIONS AVEC LES DECOVVERTES DE
TRAIAN - DEALUL FÂNTÂN ILOR .
Resumi
On rnet en discussion quelques formes cerarttiqlles et decors specifiques ă la phase
Cucuteni A-B, dont les origines sont ă chercher et ă trouver dans celles de I'etape
Cucuteni A4 de Drăguşeni. Il s'agit du soit-disant \)erre (Becher), des vases ă corps
spheroidal legerement aplati ă la base et auS$i d"une forme proche du soi-disant
cratere.
Quant ă 1 'omementation, on a insiste sur les guirlandes, les "feuilles'\ les rangees
paralh�les des zigzags etc., analysees ă partir de l'�tape Cucuteni A4 et jusqu'ă la
phase Cucuteni A-B.

Explicaticm des figures
Fig. 1 . Drăguşeni, ct':ramique.
Fig. 2. Drăguşeni, ceramique.
Fig. 3. Drăguşeni, ceramique.
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ASEZAREA CVLWRI I CVCVTENI
TRIPOLIE DE LA RĂDVLEN I I VECHI ( 1 1 ),
R. MOLDOVA
de V sevolod Marchevici

A

n anii 198 1 şi 1 982 au fost efectuate săpături în aşezarea culturii CucuteniTripolie de la Rădulenii Vechi (Il), raionul Floreşti 1 , cu care ocazie au fost
scoase Ia iveală materiale arheologice de mare importanţă ştiinţifică.
şezarea, cu o suprafaţă de circa 16 hectare, se găseşte la o distanţă de 2 km
sud-est de sat şi ocupă un bot de deal, cu panta lină spre sud, între .două pâraie. Cum
partea dinspre confluenţa· pâraielor a fost distrusă de o carieră de extragere a
calcarului (fig. 1 ), în peretele acesteia a fost constatată următoarea -stratigrafie:
cemoziom 30-45 cm, strat de tranziţie 25-28 cm, leoss 20-25 cm, iar mai jos un strat
de calcar de 1 5- 1 8 cm� in stratul de tranziţie zăceau resturile unei platforme ce se
întindeau pe o lungime de 20 m (fig. 2l
Resturile primei locuinţe cercetată au fost descoperite în marginea drumului săpat
pentru transpOrtarea pietrei extrase din carieră3 . Parţial, locuinţa a fost distrusă la
trasarea căii de acces, dar cu toate acestea resturile platformei se întindeau pe o
distanţă de 9 m. A fost săpată o suprafaţă de 70 mp, în care resturile complexului de
locuire ocupau 36 mp. După îndep!irtarea stratului de .cemoziom au apărut resturile
platformei, _sub înfăţişarea unyi strat de chirpic din lut cu pleavă ars la roşu-cărămiziu
.
(fig. 2). de la bun început s-a ajuns la concluzia că ·locuinţa er.ţ orientată pe direcţia
NE şi SV.
Stratul de chirpic era neted, dar crăpat în plăci de dimensiuni diferite. Lutul cu
amestec de pleavă a fost aplicat pe podul de bâme cu profil semicircu,Iar, aşezate
transversal pe pereţii longitudinali. Diametru) lemnului folosit, calculat după am
prentele lăsate, era în limitele de 1 5-35 cm. Spre deosebire dt: majoritatea altor
locuinţe cucuteniene studiate de autor, ale căror platforme de bâme erau acoperite
cu unul sau două straturi de lut cu pleavă şi un strat de lut compac;t cu amestec de
nisip şi cioburi pisate4 , lipitura de lut a platformei din acest ca� consta numai dintr-un
( 1 ) Aşezarea de la Rădulenii Vechi ne-a fost semnalată în anul 1 98 1 , de Leonid Aftenie.
(2) Resturile acestei platforme au fost studiate în anul 1 982.
(3) Locuinţă studiată în 1 98 1 .
·
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strat de lut cu pleavă,. ceea ce ne duce. la concluzia că locuinaţ era numai cu pod
obişnuit. Grosimea stratului de chirpic era în limitele a 6-10 cm.
Până a fi fost îndepărtat stratul de chirpic, s-a constatat că in partea de E-NE acesta
era bombat faţă de restul locuinţei, ceea ce ne-a dus la concluzia că pe podeală sunt
concentrate vase şi resturi de cuptor. Într-adevăr, în această zonă au fost găsite
resturile unui cuptor şi cincizeci şi şapte de vase din cele peste optzeci găsite în
locuinţă (fig. 2/3).
Pe podeala de pământ bătătorit a fost degajată mica p1atfonnă din lespezi mărunte
de calcar, groase de 2-3 cm, cu suprafaţa de 1 80 x ioo cm. Lespezile purtau unne de
foc (fig. 2/3).
Alături au fost degajate resturile unui cuptor boltit cu pereţii din lut cu pleavă,
construiţi în "bandă", asemenea vaselor cu feţuială din lut cu nisip, aplicată pe un
strat de cioburi. Feţuiala era crăpată în plăci mici de culoare galben-portocalie la
suprafaţă şi cafenie-neagră la bază. În plan, fonna cuptorului era pătrată, cu colţurile
rotunjite, iar suprafaţa era de 90 x 95 cm. Lăţimea benzilor pereţilor şi bolţii era de
10- 1 2 cm, iar grosimea de 3-4 cm. Banda de la baza cuptorului era lată de 1 2- 1 3 cm
şi avea grosimea de 4-5 cm. Având în vedere că era unifonn arsă de jos până sus,
mai puternic decât feţuiala, s-a ajuns la concluzia că bolta cuptorului a fost rnodelată,
uscată şi arsă în afara locuin ci, apoi instalată, după care s-a aşezat un strat de ciob uri
J
şi lutul cu amestec de nisip .
Alături de cuptor au fost găsite resturile unei construcţii prost păstrate, reprezen
tate prin cinci benzi din lut cu pleavă aşezate vertical, in semicerc (fig. 2/1 ), cu
lăţimea de 12-15 cm şi grosimea de 4-5 cm. Diametru) era de aproximativ 75 cm.
Presupunem că sunt resturile unei măsuţe cu bordură pentru râşniţă.
Podeala locuintei nu avea feţuială, fiind din sol bătătorit. În locuinţă au fost găsite
două lame şi un răzuitor de silex, două fragmente de statuete antropomorfe şi
numeroase vase de lut din pastă fină fără degresanţi, arse la roşu, în cuptor cu
reverberatie.
Majoritatea celor 8 1 de vase, aparţinând locuinţei, erau pictate cu negru, sau negru
cu roşu pc fondul portocaliu. E de remarcat că toate vasele se găseau "in situ", strivite.
Vom menţiona deasemeni că majoritatea vaselor cu gât tronconic erau acoperite cu
. capace, ce le dădeau o înfăţişare antropomorfă6, iar cerarnica grosolană lipsea din
locuinţă. La analiza fonnelor şi a ornamentului vom reveni după descrierea resturile
locuinţei 2 (fig. 3), cercetată în anul 1982.
Locuinţa nr. 2 a fost pusă în evide'ntă prin resturile unei platfonne de mari
dimensiuni, cu lungimea de 20 m şi lăţimea de aprOx!maHv 7 m .. .După axa longitu
dinală, locuinţa era orientată în direcţia NE-S V.' Resturile platfonnei erau acoperite
·

·

(4) V. Marchevici, Pozdnetripolschie plemena Severnoi Moldavii, 1 98 1 , p. 76-84 .
(5) Asemenea observaţii au fost făcute de autor la mttlte cuptoare în locuinţele aşezărilor
Brinzeni III, Brinzeni IV, Brinzeni VIII, Varvarenca VIII ş.a.
(6) V. Marchevici, Antropomortizm v hudojestvennoi cberamiche culturi
Cucuteni-Tripolie, în Pamiatnichi drevneisego iscusstva Moldavii, 1 989, fig. 2/6, 8.
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1

1 29

Planul aşezării Rădulenii Vechi Il.

d.e-un strat de pământ steril, de 40-60 cm. După îndepărtarea acestuia, platforma a
apărut ca un masi."· de chirpic brun-roşcat, constând dintr-un strat inferior de lut cu
pleavă, gros de 3 -6 cm, aplicat pe o substrucţic din lemn r9tund despicat longitudinal,
cu diametru) de 1 5-30 cm. Amprentele păstrate au permis să se constate că lemnul
despicat a fost aşezat în curmezişul locuinţei, capetele fiind sprijinite pc pereţii
longitudinali (fig. 3/1). Stratul de lut cu pleavă avea suprafaţa relativ netedă.
Pe platformă, în partea de NE a locuinţei, a fost construită; din lut cu puţin amestec
de pleavă, o mică măsuţă cu înfăţişarea de trunchi de piramidă. Netezită cu grijă,
măsuţa era pătrată în plan şi avea latura de 1 30 cm.
Pe mijlocul locuinţei a fost construită, din lut cu nisip şi pleavă, direct pe stratul
de chirpic, o laviţă cu grosimea de 14- 1 5 cm. Mărimea iniţială a fost de aproximativ
300 cm lungime şi 2 80 cm lăţime. Ulterior ea a fost mărită prin intermediul unei
borduri din lut cu nisip şi pleavă dispusă la o distanţă de 40-45 cm de laviţă. Spaţiul
liber ce s-a format a fost umplut parţial cu pământ şi apoi cu un strat de lut cu pleavă,
gros de 5-6 cm. Pâhă la urmă, platforma-laviţă a aJuns la dimensiunea de aproximativ
350 x ·270 cm. În centrul dreptunghiului format a fost modelată o vatră rotundă din
lespezi mici de calcar cu diametru) de circa 90 cm, cu spaţiul dintre pietre umplut cu
lut amestecat cu nisip şi pleavă. Vatra avea urme de foc. Construcţia descrisă poate
fi interpretată ca o laviţă pentru odihnă, pe care se afla vatra pentru încălzire.
După construirea măsuţei şi laviţei, pe stratul de chirpic a fost aşternut un strat de
lut compact cu amestec de nisip şi puţină pleavă, gros de 2-6 cm, căpătând prin ardere
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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1

culoarea roşie-cărămizie. Stratul acesta se desprindea în formă de lespezi. Peste

.stratul descris a fost aplicat încă un strat de lut de aceeaşi compoziţie şi consistent{,

ars la roşu-cărămiziu, cu grosimea de l ,6-2,5 cm. Acest strat s-a păstrat numai pc
alocuri.

Pe platforma de chirpic feţuită cu cele două straturi de lut compact, au fost găsite

22 de vase din pastă fină, pictate, trei râşniţc, două frecătoare, cinci unelte de silex
(fig. 4/6- l l ), trei pcrcutoarc, trei statuete antropomorfe fragmentare (fig. 4/1 3 - 1 5),

un fragment de văscior zoomorf.

După desfacerea platformei s-au găsit un cuptor cu groapă7 în faţă, nouăsprezece
vase din pastă fină cu pictură, cinci percutoare şi şase unelte de silex (fig. 4/ l -6),

ceea ce ne-a confirmat presupunerea că locuinţa cercetată era cu etaj, asemenea cu
construcţiile studiate de noi anterior. Podeaua parterului era din pământ bătătorit,
fără urme de fcţuire cu lut.

CuptoPJl s-a păstrat parţial dar îndeajuns pentru a determina că în plan se înscria

într-un pătrat cu laturile de circa 90 cm, cu colţurile rotunjite, cu pereţii şi bolta din
benzi de lut cu pleavă, cu lăţimea de 1 0- 1 2 cm şi grosimea de 3 -4 cm. Cuptorul era
modelat "in bandă" ca şi cuptorul din locuinţa 1 . Feţuiala sa era realizată din lut cu

nisip aplicat pc un strat de lespezi de calcar groase de 1 ,5-3 cm.

În fala cuptorului se găsea o groapă ovală în plan, cu dimensiunile de 1 60 x 2 10

cm şi adâncimea de 9 5 - 1 05 cm de la suprafaţa podelei locuinţei. Fundul gropi i era
rotunjit ca fundul unui cazan. În umplutura gropii se găseau bucăţi de chirpic cu
amprente de bâme, provenite de la podeala etajului, bucăţi de la prichiciul cuptorului,

�

un vas turtit din pastă fină cu pictură bicromă cenuşă cu amestec de cărbuni mărunţi.

Ceramica, după compoziţia lutului, se împarte în două categorii principale: a) din

lut curat fără urme de ingrediente; b) din lut cu amestec de scoici pisate. 99% din
vase aparţin · categoriei "a". Ceramica acestei categorii e modelată "în bandă", cu

angobă fină de nuanţă roşiatică, portocalie şi rar albicioasă. Suprafaţa a fost lustruită
după aplicarea angobei şi picturii. Vasele sunt pictate cu negru (propriu-zis maro
închis), adesea în combinaţie cu roşu şi rareori cu alb. Câteva vase şi capace sunt
8
pictate nu,mai cu roşu .

Formele caracteristice pentru ceramica categoriei "a" sunt: amfore bitronconice
cu muchia arcuită (fig. 5/1, 5); amfore antropomorfe cu etaj (fig. 5/3, 8); amfore
sfcroidalc cu gat scurt tronconic (fig. 5/4 ); vase globulare turti te cu gât tronconic
(fig. 5/2, 9); vase globulare cu "S" - profil (fig. 6/1 1 , 20); vase globulare cu gura

largă (fig. 7/4); văscioare ovoidale cu buza neevidenţiată (fig. 5/10); capace - coif
suedez (fig. 8/8)� capace-clopot (fig. 5/3, 6, 9; 8/5, 8); capace tronconice (fig. 7/5;

8/4); străchini-calotă (fig. 7/2, 9); străchini tronconice rotunjite spre fund (fig. 7/8;
8/9); castroane cu fundul rotunjit şi marginile răsfrânte lin în afară (fig. 7/1 , 6, 7; 8/2,

(7) Asemenea gropi în faţa cuptorului au fost găsite şi in alte locuinţe cucuteniene din
Moldova.
(8) Pe pl_anşele noastre cu ceramică, negrul e redat cu negru, liniile roşii cu linie
intrerupt!, spaţiile umplute cu roşu şi benzile late roşii cu puncte.
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Planul L2. I - vase; II - unelte silex; III

�

plastică;

IV-V - râşniţe şi frecătoare; VI - percutoare; VII - direcţia dis punerii bâmelor.
1 - planul ctajulni; 2 - planul parterului; 3 - secţiune prin L2 .
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6, 7); castroane sferoconice trunchiate (fig. 7/3); strachina-calotă pe suport tronconic
(fig. 8/3) ; cupe (fig. 6/6, 8, 10, 12, 1 3, 1 5- 1 9); pahare (fig. 611 -5, 7, 9, 1 1, 14);
vase-binoclu (fig, 7110); rumegător tronconic (fig. 8/IO) .
E de r.emarcat că o serie de vase cu corpul globular sau sferoidal şi gura joasă
tronconică au fost acoperite cu capace antropomorfe (fig. 5/6, 9), aşa după cum am
. reman;at intr-o publicaţie anterioară, toate vasele de acest fel lntrând în categoria
vaselor antropomorfe9 .
Ornamentul pe amfore şi vasele globulare constă din benzi spiralice simple (fig.
5/1 , 2, 5) sau înlănţuite (fi_g. 5/3, 5, 7, 8) 10 , din elemente spiralice tangente la un cerc
în centru, cu patru "petale" dispuse în cruce (fig. 5/9), bandă "dinţi de lup" la gură
(fig. 511 ), arcade (fig. 5/4-7; 711 0). Pe etajul amforelor antropomorfe apare chipul
stilizat al dragonului (fig. 5/3, 8). Adesea câmpurile libere sunt vopsite cu roşu (fig.
5/ 1 , 2, 6, 10), haşurate (fig. 5/3, 4, 8), s�u acoperite de o reţea de haşuri trasate în
cruce (fig. 5/4 ).
Ca principal element component al ornamentului e banda largă cu dotiă fâşii late
de culoare neagră pe margini, între el cu linii înguste paralele de culoare neagră sau
roşie (fig. 5/4, 5, 9; 6/8, 1 6). Banda ca atare e elementul de bază în ornamentul
·

Fig. 4

1 - 1 2 : unelte de
silex;
1 3 - 16: statuete
antropomorfe.
(9) V. Marchevici, op. cit., 1989, p. 26-36.
( 10) VI. Dumitrescu, A rta preistorică în România, 1 974, p. 1 14 .
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Fig. 5

Ceramică pictată.
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Fig. 6 Ceramică pictată.

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

1 36

Vsevolod Marchevici

Fig. 7

Ceramică pictată.
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11

Fig. 8 Ceramică ·pictată.
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castroanelor şi străchirjlor (fig. 7/1 , 3, 7, 10; 8/1-3, 6-7).

{flg. . 811), "trilobat-"--(fis.
6).

Strac}tinile şi castroanele de predilecţie sunt pictate înăuntru şi înafară cu un

ornament specifie- "bii�at"-

majoritatea din ele (fig. 7/1, 7, 9; 8/1,

7/8) sau "cv.adrilobat:. Ia.

Strachina cu picwr tronconic e acoperită înăuntru de un ornament cvadrilobat

(negru cu roşu), iar în afară de ovaluri alungite pe fondul natural de culoare neagră,

ce umple spaţiul liber dintre ele (fig. 8/3 ). Pe wtele străchini cu fâşii negre paralele

e rezervată o cruce, iar în spaţiile libere e rezervat câte un lob, P.revlzut pe suprafaţa

din afară cu câte un puncl negm (fig. 7/2).

Banda ornamentată pe unul din castronaşe e dispusă perpendicular faţă de banda

anterioară, făcând impresia unei morişti cu patru aripi (fig. 8/2), Jn timp ce pe alt

castronaş banda simplă formea.z! o variantA ,de morişc! cu trei brate (fig. 7/6).

Pe fondul unor vase sunt rezervate cu negru cimpuri libere cu capetele rotunjite,
dispuse pe diagonală, pe fondul cărora sunt trasate linii paralele aplicate cu roşu (fig.

6/6; 7/4).

Capacele tronconice cu torti gurguie şi partea de sus plat! sunt acoperite cu
ornament spiralat aplicat cu culoare roşie (fig. 7/5; 8/4).

Cupele sunt ornamentale cu ovaluri şi semiovaluri (fig. 6/8, 10, 1 2, 13, 15, 16,

18, 19); într-un caz e reprezentat elern�ntul cvadrilobat (fig. 6/17).

Paharele sunt ornamentale cu spiraie (fig. 6/1), festoane (fig. 6/2, 7) şi ovaluri
oblice rezervate din fondul portocaliu (fig. 6/14).
Binoclul are cupele omamentate cu două benzi ovale din făşii-pereche de culoare

neagrl. În afară este acoperit de festoane cu câmp liber monolobat format de benzi

din fâşii late negre pe margini şi i.înii subţiri aplicate cu roşu, iar unele spaţii libere
sunt haşurate cu negru (fig. 7/10).
·

afarţ netezit! neglijent. Diametru)

Ceiamica grosolană din lut cu impurităţi e reprezentată de un fragment de chiup
masiv cu buza neevidenţiată şi cu suprafaţa din
gurii .e apreciat la 30 cm (fig. 8/1).

·

Cerarnica lucrată din lut amestecat cu scoici pisate a fost gAsiti numai in locuinţa

2. Cer.unica acestei grupe e caracterizati prin o singuri fonnl. E vorba de cratere cu

gura largă, cu umeri largi 3!Cuiţi spre fur.dul plat, gâtui drept, slab aplecat in afaiă şi
cu buza aplatizată {fig. 9/2, 4).
·

Primul vas, cu diarnetrul gurii de 23 cm, cu pereţii groşi de 1 - 1 , 1 cm, cu gâtui

acoperit de striaţiurJ verticale, ca urmare a prelucririi suprafeţei cu pieptenele . Pe

buza plată se g�sc amprente de dinti de pieptene, iar umerii sunt omamentati cu
impunsături de pieptene (fig. 9, 2).

Al doilea vas, cu diametru) gurii de 42 cm, are grosimea pereţilor de 0,9-1 cm,
gâtui OIJI3lll�ntat cu striaţiuni verticale şi umerii ornamentaţi cu amprente de şnur
rlsucit în chip de festoane şi lir...i i drepte. Pe gât şi umăr are eAte o gaură, ca m!rturie
a reparaţiei (fig. 9/3). .

·

De la al treilea vas s-au păstrat mai multe fragmente cu grosimea de 1,2-1,4 crn.
Buza plată e ornamentată cu împunsături de pieptene, iar gâtui e acoperit de striaţiuni
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Fig. 9 Rădulenii Vechi (Il): ceramică Cucuteni C (2-4) şi fragment vas de provizii.

verticale realizate tot cu pieptenele. Umerii sunt omaţi cu împuns.ături şi sub buza
vasului se află un şir orizontal de buline rotunde, apărute ca urmare a împunsăturilor
, aplicate dinăuntrul vasului pe lutul moale. Pe interior împunsăturile au fost astupate
cu lut (fig. 9/4).
Obiectele de cult sunt puţine la număr. Acestei categorii îi atribuim un fragment
de mic văscior, oval în plan, la un capăt terminându-se cu un cap de bovideu. Nu
încape îndoială că văsciorul a fost.consacrat supremei zeităţi masculine - taurul solar.
Statuetele antropomorfe sunt cinci la număr, toate în !ftare fragmentară, lucrate
din lut curat, ars la roşu. Prima e lipsită de cap şi picioare, în zona umerilor fiind
străpunse două găuri. Partea de jos e ornamentată cu linii paralele incizate. Rombul
din josul pântecului s-a păstrat numai parţial in formă de ţriunghi isoscel, fiind
ornamentat cu scurte linii orizontale incizate (fig. 4/1 3).
A doua teracotă e lipsită de cap şi de partea inferioară. La extremitate are două
· găuri, iar ornamentul lipseşte (fig. 4114).
·

A treia statuetă e lipsită de cap şi picioare. Parteaa păstrată în formă "en violon",
este cu pântecele umflat, redârul înftţişarea unei femei gravide. Sânii sunt redaţi în
relief prin două pastile de lut. O linie incizată, pornită dintre sâni, formează pe piept
imaginea unui şarpe. Pe umeri• şi restul corpului, ornamentul în chip de incizii
paralele formează un câmp romboidal (fig. 4/15).
De la ultimele statuete şezânde s-au păstrat numai câte o jumătate, de la şold la
genunchi. Ambele sunt ornam�ntate cu linii paralele incizate. Unul din fragmente
aparţine unei statuete de dimensiuni respectabile (fig. 4116).
Fauna din aşezare este reprezentată prin câteva fragmente nedcterminabile.
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Flora se reduce la prezenţa grâului Trithicum dicocum şi Trilhicum spelta, deter
minat după pleava amestecată in lutul folosit la construcţia locuinţelor.
Căutarea de analogii pentru complexul R!dulenii Vechi (Il) întâmpină dificultăţi,
căci in publicaţiile cunoscute nu avem paralele. Până in prezent sunt cunoscute, intre
Prut şi Nistru, două aşezări cu trăsături comune, dar şi deosebiri cu complexul
Rădulenii Vechi (II). Este vorba de aşezările Iablona I 1 1 şi lablona XIII12 din raionul
Glodeni, la distanţă de 70-80 krn, spre apus de aşezarea descrisă de noi.
După cerarnica cu amestec de scoicli pisată, aşezarea Rădulenii Vechi pre�um şi
Iablona 1 şi XIII sunt sincrone cu orizontul II al aşezării Polivanov Iar pe Nistru13.
În acelaşi timp, E. Cernâş localizează aşezarea Iablona 1 in tripolianul mediu sub
numărul 6 în tabelul 914 arătând-o ca sincronă cu aşezările Huşi, Cucuteni-Cetăţuia,
Bodeşti, Frumuşica II, Traian-Dealul Fântânilor III.
În acelaşi timp, 1. Borziac apreciază lablona II ca aparţinând de sfârşitul etapei B
111 5, după periodizarea elaborată de Tatiana Passek1 6.
De asemenea, socotim de datoria noastră să atragem atenţia că un vas de la
Ghelăieşti publicat de VI. Dumitrescu17, după formă, sistemul de ornamentare şi
combinaţia culorilor îşi glseşte analogii in complexul cerarnic Rădulenii Vechi II,
fiind atribuit cucutenianului A-B. .
În sfârşit, pe baza discuţiei avute cu cercetătoarea ,Silvia Marinescu-Bâlcu18,
asupra materialelor aflate în depozitele Muzeului din Chişinău, am ajuns la concluzia
că aşezarea de la Rădulenii Vechi (Il) poate fi datată in perioada de ttanziţie de la
faza A-B la B a celei mai strălucite culturi eneolitice 4in Europa.
1

( 1 1 ) I. Borziac, Otcet ob issledovanll tripolscogo poselenla Iablona 1 v 1977 1 1978, g,
in arhiva lAC, 1 978.
(12) E. Iarovoi, Otcet o polev1h lssledovaniah eneolldceschi expediţii v 1977 g, in
arhiva lAC, 1 977.
( 1 3) T. Passek, 196 1 , Rannezemledelceschie (tripolschle) plemena Podnestrovia, Ris.
3 1 ; 1-5; 1 96 1 .
(14) E . Cernâş, Eneolit Pravoberejnol Ucraint 1 MoldavU, Tab. 9, p. 172-173 (în voi.
Eneollt na terrltorll SSSR, ! 982).
( 1 5) 1. Borziac, op. cit, p. 1 72.
(16) T. Passek, Periodlzaţia trlpolsc!Ph poselenU, MIA N, 10, 1 949.
(17) VI. Dumitrescu, op. dt, fig. 149.
( 1 8) Ţin si exprim pe aceastA cale mulţumiri doamnei Silvia Marinescu-Bâlcu pentru
amabilitatea de a participa la discuţia asupra incadrării cronologice a aşezlrii
Rădulenii Vechi (Il).
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L'UAB LISSEMENT DE TYPE CVCVTEN I - TRIPOLYE
DE RĂDVLENI I VECHI 11 (R. DE M OLDAVIE)
Res u me
On presente les resultats des fouilles archeologiques effectuees en 1 98 1 - 1 982 dans

1' etablissement date â la periode de transition de la phase A

civilisation dee Cucuteni-Tripolye.

-

B â la phase B 1 de la

On decrit les restes de deux habitations de surface construites en bois et en argile,

dont l 'une (no. l) .â un niveau et l 'autre (no. 2) â deux niveaux. L'habitation no. 1

avait â l 'interieur un four de potier â voiite, une petite table en argile et 81 vases,

A 1 'interieur de 1 'habitation no. 2, rnise en evidence par les restes d 'une plate-for
me â petites dimensions, on a trouve une table en argile, un banc rudimentaire, un

peints pour la plupart.

âtre et 22 vases peints, des outils en pierres et des pieces de plastique en argile. Sous

la plate-forme, on a trouve un four de potier, encore 19 vases peints et des outils en
·

pierre et en silex.

Apres la description de la ceramique, l'auteur etablit des relations entre les

decouvertes de Rădulenii Vechi II, les etablissements de Jablona 1 et XIII de la R.
de Moldavie et quelques decouvertes de l'est de la Roumanie.

·

Explication des figures

Fig. l . Plan de l'etablissement de Rădulenii Vechi II.

Fig. 2. Plan de l'habitation no. l . 1
anthropomorphes.

-

vases completes; II

-

outils en silex; III

-

statuettes

Fig. 3. Plan de l'habitation no. 2. 1 - vases; II - outils; III - plastique; IV-V - meules et
frottoirs; VI percuteurs; VII direction de la disposition des poutres; 1 - plan du
second niveau; 2 - plan du premier niveau; 3 - section de l'habitation no. 2 .
-

-

Fig. 4. 1 - 1 2 - outils en silex; 13-1 6 - statuettes anthropomorphes.
Fig. 5. Ceramique peinte.
Fig. 6. Ceramique peinte.
Fig. 7. Ceramique peinte.
Fig. 8. Ceramique peinte.

Fig. 9. Ceramique Cucuteni C (2-4) et fragment d'un vase a provisions ( 1 ).
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INTERACTIUNI HEST-VEST" REFLECTATE
ÎN CULTURILE ENEOLITICE SI ,
ALE EPOCI I BRONZULUI
DIN ZONA DE NORD-VEST
. A MĂRI I NEGRE
(SCHITĂ CVLWRAL-ISTORICĂ)
.
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de Igor Manzura şi ·Eugen Sava
·

ecunoaşterea specificului teritorihlui c31pato-nistrean ca zonă de contact
1
între diferite arii culturale , diametral opuse, trezeşte un interes distinct faţă

de problemele dezvoltării cultural-istorice din această zonă. Un asemenea

interes este stimulat de unele concluzii evidente, ori o asemenea situaţie
presupune şi prezenţa unor particularităţi specifice în procesele istorico-cullurale
care au avut loc aici. Dar cât sunt ele de specifice? Care sunt deosebirile dintre acest
teritoriu, relativ limitat, de_ altele asemănătoare lui? La drept vorbind, istoria cunoaşte

puţine exemple de sisteme culturale strict izolate care, !n decursul dezvoltării lor, nu
ar fi preluat unele inovaţii din exterior. Contacte şi interferente au existat intotdeauna
şi pretutindeni între diferite formaţiuni culturale, nemaivorţ!ind de legăturile struc
turale strânse în interiorul acestor formaţiuni. În anumite intervale de timp, aceste

legături atingeau un maxim dinamism, avînd o influenţă distrugătoare �au, din contra,
benefică asupra destirwlui unor culturi. Uneori, aproape toate impulsurile exterioare
se stingeau, in mod firesc din cauza tendintelor izo1 atoare a celor din unnă. când
reacţia uzurpatoare constituia garantul păstrării structurilor definitivate şi cimen!ate

treptat in propria sa carapace culturală. Şi dacă recunoaştem, că o ac;ernenea perindare
a perioadelor de izolare şi comunicare efectivă :ln majoritatea regiunilor europene
constituia o condiţie firească a procesului cultural-genetic, atunci specificul regiunii

c31pato-nistrene, unde elementele de conservatorism intern se reduceau la minimium,
va consta în pennanenta predispunere a grupurilor culturale de aici spre �interacţiune
( 1 ) V. A. Dergacev, Moldavla l sosednie tel'ritorii v epohu eneollta-bronz\
A vtoreferat dissertaţii na soiskanie uciQ9noi s_tepe_ni_d�k!orn işJorieţ_skihJl..
Leningrad, 1 989.
·
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activă în orice direcţie şi sub orice formă, cu medii culturale diferite - "regimul

dialogului cultural continuu"2.

Accesibilitatea permanentă a comwrităţilor carpato-nistrene, receptivitatea lor la

realizările diferitelor culturi, apărute în afara propriului areal, au influenţat la rândul

lor asupra dinarnismului general şi esenţial al ritmului de desf'
aşurare a proc�selor

regionale, care aveau în mare parte un caracter impulsiv. O altă particularitate a
spaţiului vizat se resimte în schimbarea bruscă a vectorului evoluţiei culturale, care

adesea devenea diametral opus. Totodată, e necesar de menţionat, că ultimele două

particularităţi - impulsivitatea şi multiplele direcţii de orientare - se constată nu
numai în schimbarea vădită a unei culturi de către alta, dar şi în cadrul unor sisteme

culturale aparte. Este deajuns să ne referim, de exemplu, la c;ultura Cucuteni-Tripolie,

urmărind, succesiv, ce reprei.enta ea la stadiul timpuriu de dezvoltare şi în ce s-a

transformat către etapa finală şi cum s-a desfăşurat această transformare.

Un anumit specific în apariţia �nor astfel de fenomene şi situaţii era determinat

de aşezarea geografică a părnânturilor carpato-nistrene, aflate la interacţiunea a trei

masive cultural-istorice: balcano-dunărean, central-european şi est-european de ste

pă,

care s-au manifestat în calitate de factori cultural-istorici externi. În asemenea

condiţii, orice deplasare în interiorul masivelor menţionate mai sus, şi cu atât mai

mult gravele cataclisme istorice, se reflectau şi asupra destinelor grupurilor culturale

carpato-nistrene. În dependenţă d� situaţia istorică concretă, cele din wmă nimereau,

de obicei, sub puternica influenţă a unuia din aceşti factori, în timp ce rolul celorlalte

două în mare măsură erau neutralizate3. În unele cazuri influenţa se dovedea a fi atât
de efectivă, încât transforma în mod radical aspectul cultural al regiunii; alteori

atingea doar unele aspecte. Dar, indiferent de consecinţele contactelor, important este
că ele formau, fără îndoială, cea mai activă dominantă în procesul cultural-genetic

din regiune.

Interpretarea arealului carpato-nistrean, prin prisma specificului dezvoltării cul

tural-istorice, permite prezentarea Europei arhaice ca un organism integru, echilibrat,

părţile componente ale căruia s-au aflat într-o strictă interconexiune. Unul dintre

fenomenele culturale cele mai evidente, în multe zone ale continentului european, îl

reprezintă sincronismul în reorganizarea unui imens spaţiu. Deseori, sursa acestui
mod de reorganizare putea fi, iniţial, localizată intr-un anumit epicentru de unde
inovaţiile, iar uneori chiar şi purtătorii unor noi standarde culturale, se indreptau spre

alte teritorii contribuind la transformări culturale radicale. În contextul reţelelor de

comunicare europene, importanţa părnânturilor carpato-nistrene iese din cadrul unei
reguni unicat din punct de vedere cultural-istoric. Pe primul plan se evidenţiază rolul

lor ca indicator sensibil ce pemrite aprecierea direcţiei, profunzimea şi formele de

corelaţie a diferitelor comwrităţi culturale din Europa. Totuşi, grupurile locale, ce
ocupau spaţiul carpato-nistrean nu indeplineau doar funcţia de transmiţător pasiv al

(2) Conform termenologiei lui M. Tcaciuc.
(3) V .A. Dergacev, op. cit., p. 39-40.
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anturajului existent. Realizările recepţionate din exterior erau reevaluate �ritic şi
transmise mai departe într-o fonnă modificată.
Caracterizarea generală de mai sus a spaţiului carpato-nistrean va fi dublu în
dreptăţită pentru una din subdiviziunile locale - zona de nord-vest a Mării Negre. În
acest spaţiu transformarea culturală era mai dinamică şi multilaterală, uneori cu
prinzând întreaga regiune sau depăşind chiar şi hotarţle ei. În eneolitic şi epoca
bronzului târziu dezvoltarea grupurilor localizate aici era marcată de interferenţa a
două blocuri culturale: de stepă est-european şi balcano-dunărean. În anumite etape,
la acest proces se implicau impulsuri directe, prin intermediul formaţiunilor din
zonele de silvostepă a spaţiului c31pato-nistrean, spre comunităţile cercului central
european. Uneori se mai adăugau şi influenţe egeo-anatoliene şi caucaziene. În
procesul general de transformări culturale, totuşi, direcţia principală a interacţiunilor
se afla pe axa Est-Vest, între comunităţile de agricultori din spaţiul balcano-dunărean
şi lumea păstorilor din Europa de Est.

Premisele şi inceputul formării sistemului Est-Vest
O înviorare a interdependenţelor dintre culturile balcano-dunărene şi masivele
culturale de stepă s-a stabilit in perioada eneotiticului mijlociu. E adevărat că unele
contacte se observă şi în perioada precedentă, in primul rând in culturile cercului
Mariupol şi Precucuteni-Tripolie, însă ele, probabil, nu s-au evidenţiat nici printr-o
stabilitate mai deosebită, nici printr-o anumită regularitate. La o anumită etapă li s-au
mai aliniat culturile Gumelniţa şi Bolgrad-Aideni, însă şi de data aceasta interdepen
4
denţele se limitează doar la unele importuri .
Cu toate acestea, terenul pentru o eventuală activizare a interferenţelor la mo
mentul acela era, după câte se pare, pregătit. În regiunea balcano-dunăreană apar
complexe de formaţiuni culturale înrudite sau asemănătoare: Kodjardermen-Karano
vo VI-Gumelniţa, Varna-Bolgrad-Aldeni şi Krivodol-Sălcuţa-Bubani Hum, al căror
nivel evoluat de dezvoltare economică şi socială i-a permis lui N.I. Merpert să
definească aceste comunităţi drept primele "protocivilizaţii" europene, iar lui N.
5
Todorova să-şi fonnuleze expresia "Ex Balcanae lux" . Din această perioadă se
observă o inflorire a metalurgiei aramei, confirmată de o largă varietate de piese, care
6
sunt dovada inaltului profesionalism al meşterilor . Pe baza metalurgiei balcanice se
formează provincia metalurgiei balcano-carpatică, incluzând focarul metalurgic tri
polian7. În astfel de condiţii lumea culturală carpato-balcanică dobândeşte o putere
(4) E.N. Cemîh, Gornoe delo i metallurgia v drevneişei Bolgarii, Sofia, 1 978, 271 ; V.

Sorochin, Kulturno-istoriceskie problemî plemen srednego Tripolia
Dnestrovsko-Prutskogo mejdureda, in Izvestla, 3, ChişinAu, 1 989, p. 47.
(5) N. Merpert, Rlinnle skotovodi Vostocinoi Evropi i sudlbi drevneişih ţivilizaţii,
Sofia, 1 980, p. 70; H. Todorova, Eneolit Bolgarii, Sofia, 1 979, p. 5 .
(6) E.N. Cemîh, op. dt., p . 89- 1 1 9; N.V. Rindina, Orlovskaia L B. Rezultati
metallograficeskogo issledovanla; in E.N. Cemih, op. cit., c. 286-299.
{7) E.N. Cemîh, Metallurgiceskie provinţii 1 periodizaţia epohî rannego metalla na
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deosebită in posibilitatea "de a lansa idei înaintate, cât şi în privinta distribuirii
·

materiei prime şi a produselor finite.

·

Progrese semnificative au fost sesizate şi la celălalt capăt al viitorului lanţ, unic
în spaţiul Volga-Nipru, unde se dezvolta comunitatea culturnl-istorică Mariupol. În
componenta ei intrnu culturile: Samara, Prikaspiiskaia, Nijnedobskaia, Azovo-Dne
8
provskaia, Dnepro-Doneţkaia . Bineinţeles, că ascensiunea culturală in cadrul acestei
comunităţi s-a manifestat nu atât de pronuntat ca in Balcani, dar existau, totuşi,
elemente care anunţau viitoare schimbări. i n primul rând, aceasta ern legată de

naşterea sistemului nou al economiei productive, orientată, cu preponderenţă, spre
9
păstorit . O continuare firească a procesului mentionat o constituie forma specifică
de creştere a vitelor, păstoritul nomad, care după părerea lui N.I. Merpert, a deschis

noi posibilităţi de valorificare a rnioanelor de stepă îndepărtate. transfonnându-le
·
10
dintr-un factor de dezintegrare în unul integrntor .
·

·

Răspândirea, relativ rnpidă, a formaţiunilor de păstori în regiunea nord-ponlică

până la Balcani a fost condiţionată de un şir intreg de circumstanţe, care au fost
11
analizate în litcrnturn de specialitate, indeosebi in lucrările lui N.I. Merpert . Într-o
formă genernlă, acest proces era legat de schimbarea condiţiilor de activitate a

colectivelor arhaice şi, i� mod firesc, a atras după siuc modificarea cerinţelor in
12
asigurarea unei astfel de activităţi . Realizarea celor din urmă, necesita o maximă

concentrare cu potentialul cultural al comynităţilor d_ezvoltate de agricultori, ce
dispuneau de resurse necesare in ce!e mai div!rse sfere de activitate. Sub acest aspect,
regiunea caucaziană, probabil, nu corespu,ndea intrutotul.cerinţelor înaintate, in �
ce priveşte metalurgia, iar civilizaţiile Orientului Antic erau izolate de versante
muntoase inaccesibile. În acelaşi timp, teritoriul de stepă, ce-şi pierduse funcţia de
factor stăvilitor, deschidea calea spre Balcani.
Astfel, spre sfârşitul eneoliticului timpuriu, anumite premise au favorizat forma
rea unui sistem integru, a cărui elemente erau reprezentate, pe de o parte de către

pn�tocivilizaţiile de agricultori balcano-dunărene - posesorii unor realizări culturale
avansate, de cealaltă - formaţiunile de păstori, care necesitau asemenea realizări.
inceputul unor interncţiuni intense coincide, după cât se pare, cu reorganizarea

territorii SSSR, in SA, 4, 1 978, p. 56-59.
,
(8} I.B. Vasiliev, Eneollt Povoljia, KFi�işev, 1 981 , p. 6-22; 1. B. Vasiliev, A.T. Siniuk,
Eneolit Vostodno-Evropelskol lesostepi, Kuibişev, 1 985, p. 9-39.
(9) I.B. Vasiliev, op. cit., p. 66-69; l.B. Vasiliev, A.T. Siniuk, op. cit., p. 27-29.
(10) N.I. Merpert, op. cit., p. 74-75.
(I l ) Idem, Drevnelşie skotovodi Voljsko-Uralskogo mejdureda, 1 974; Idem, O

plemennib soluzab ._revneişlh skotovodov stepei Vostocinol Evropi, in Problemi
sovetskol arbeologll, 1 978; Idem, Rannle scotovodi ; Idem, Eneolit luga SSSR 1
evraziislde stepi, in En�lit S$ŞB, 1 982.
...

(12)

Ikspre-coiaportul termenilor "activitate", "condiţii", "nece8ităti" cu noţiunea
"culturi arheologicA", vezi: M.E. Tcaciuc, Kontinultet i stadialnosti: nekotorie
altemativi idee etnokulturnoi neprerivDosti, in Drevnosti lugo-Zapada SSSR,
Chişinău, 1 99 1 .
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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comunităţii culturale Mariupol, în timpul când culturile balcano �unărene cunosc o
perioadă de o stabilitate totală. Discordanţa ritmurilor de dezvoltare este pe deplin
explicabilă, ţinînd cont de deosebirile stadiale a celor două lumi vizate.
in prezent, e dificil de a deterinina exact sub ce formă a avut loc unificarea .

culturilor triburilor de păstori cu arealul agricultorilor. E

posibil, că ar fi avut loc

unul dintre acele "salturi", despre care scrie N.I. Merpert 3. În acest caz se poate

explica dispariţia îară urmă a aşezărilor culturii Bolgrad-Aldeni în zona Dunării de
4
Jos 1 • E semnificativ faptul că retragerea grupului Bolgmd-Aldeni în zona de silvo
stepă, sub presiunea triburilor din est, este raportată acum în legătură directă cu
apariţia fenomenului Cucuteni A-Tripolie 1 5• Pe de altă parte, aprecierea pur negativă

a invaziei triburilor de stepă pe Pământurile balcano-dunărene, exclusiv prin antiteza
"agresor-jertfa agresiei", reflectă doar unilateral acest proces. Şi în acest caz este

binevenită observaţia lui Merpert potrivit căreia rezultatul pozitiv al contactelor

active a două comunităţi constă într-o originală "decuplare" a culturilor balcano
dunărene, transformându-le din culturi cu dezvoltare "in interior", in culturi cu
6
dezvoltare "in exterior''1 :

un mileniu a existat cultura Cucuteni-Tripolie,

Urmările negative ale situaţiei create poate nu trebuie exagerate. Ori, în pofida

destabilizării temporare, în decurs de

s-au parcurs câteva etape din evoluţia culturilor Gumelnita şi Salcuţa, nemaivorbind

de grupurile culturale din bazinul carpatic. Astfc,I, linia orizontală continuă a invaziei
triburilor de stepă, care indică în unele tabele cronologice distrugerea vieţii şi
7
activităţii unui şir de culturi balcano-dunărene eneolitice 1 , ar putea fi marcată şi sub
forma unui şir de puncte.

Perioada de funcţionare activă a sistemului Est-Vest

Grupul Suvorov (fig. 1-2) Sistemul format avea la extremitatea vestică un bloc de

subdiviziuni culturale de agricultori, iar in zona de est includea o nouă comunitate,
8
numită Hvalânsk-Srednii Stog 1 . La drept vorbind, ultima consta din culturile Hva
lânsk şi Srednii Stog (faza timpurie), inclusiv şi necropolele de tip Novo-Danilovsk 1 9.

·

Presupusul dinamism al primei ciocniri dintre culturile balcano-dunărene şi for- ·
maţiunile noroade, se pare că nu a fost decât o continuare a contactelor dintre ele din
etapa iniţială, corespunzătoare fazei Cucuteni A-Tripolie Bl. Metalul din Balcani şi

(13) N.l. Merpert, Eneolit luga SSSR . , p. 329.
(14) L.V. Subbotin, Pamhdniki kulturi Gumelnita Iugo-Zapada Ukraini;Kiev, 1 983,
p. 1 3 1 .
( 1 5) ·v.I. Sorochin, op.cit., �- 48.
(16) N.l. Merpert, RIHlnie skotovodi , p. 88.
(17) R Todorova, Kamenno mednata epoba v Bulgaria, Sofia, 1_986, tab. 35.
(18) I.B. Vasiliev, op. cit , p 22-42� I.B. Vasiliev, A.T. Siniuk, op. cit p. 40-6 1 .
( 1 9) Ibidem, p. 22-42; D . Teleghin, Srednestogovskaia kultura i pamiatnikl
..

...

.

.

Novodanilovskogo tipa v Podneprovie i stepnom Levoberejie Ukrainâ, in
Arbeo1ogia Ukrainskoi SSSR, t. 1 , Kiev, 1 985, p. 305-320.
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Fig. 1. Culturile eneolitice mijlocii ale regiunii Ponticc şi ale Europei de Sud-Est (stadiul timpuriu):

17

14

1 . Krivodol-Sălcuţa;
2. Karanovo VI - Gumelniţa; 3. Vama; 4. Petreşti; 5. Tisapolgar; 6. Lengyel; 7. Cucuteni A - Tripolie B l ; 8. Nipru
Doneţ; 9. Suvorovo; 10. Comp-Pit Ware; 1 1 . Zasukha; 1 2 . Azov-Nipru; 1 3 . Sredny Stog; 14. Eneoliticul Crimcef;
1 5. Donul de Jos; 16. Khvalynsk; 17. Svobodnoe.
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tehnologia prelucrării lui, alte inovaţii, ca de exemplu in domeniul olaritului, in
ritualul funerar ş.a., pătrund mai ales prin intermediul culturii Tripolie in mediul

formaţiunilor de stepă şi silvostepă a Europei de Est, având o influenţă benefică
asupra acestora20. Cu alte cuvinte, in cadrul corelaţiilor ce s-au stabilit, dominanta

principală aparţine tradiţiilor vestice.

În lanţul raporturilor sau sistemului "de contacte continui", conform termenolo

giei lui N.I. Merpert2 1, un loc deosebit ar fi trebuit să-I ocupe şi grupurile locale din
regiunea nord-vestică a Mării Negre. Însă, e greu de sesizat specificul şi ponderea

participării lor in procesul menţionat, dificultate ce ţine atât de numărul redus de
complexe descoprite, cât şi de cunoştinţele incomplete despre limitele cronologice

şi genetice ale acestora. În prezeD:t, V. Dergacev integrează toate monumentele

f

. L. Alexeeva le împarte în grupurile

precedente grupului eneolitic Usatovo in cadrul rupului Suvorovo, sincronizându-le

fazelor Cucuteni A, A-B, B-Tripolie B, B2, Ct2

Suvorovo şi Utkonosokva, primul fiind suprapus fazei Cucuteni A-Tripolie BI, iar
cel de-al doilea cuprinde perioada următoare. În dependenţă de limitele cronologi
ce23, problema particularităţilor subdiviziunilor evidenţiate de autori se rezolvă in

mod diferit. În primul caz, ca urmare a unei durate de timp destul de îndelungată,

totalitatea componentelor grupului dat par cam eclectice, iar structura lui destul de
amorfă. În cel de-al doilea caz, grupul Sovorovo se deosebeşte prin definitivarea
tipologică mai clară, care permite o anumită temeinicie în includerea lui în contextul

întregului eneolitic de stepă. E semnificativ faptul, că majoritatea cercetătorilor
percep monumentele de tip Suvorovo tocmai în aşa fet24 .
Aria grupului Suvorovo ocupa zona nord-vestică a Mării Negre, regiunea Dunării

de Jos, inclusiv Dobrogea, posibil şi sud-estul Bulgariei de astăzi (fig. 1). Unica

varietate a monumentelor o constituie complexele funerare, din care fac parte necro
polele plane şi tumulare. Tumulii, uneori, sunt îneonjuraii de crepide din lespezi în
(20) E.N. Cemih, Ţirkumpontiiskaia provinţia i d revneişie indoevropei ( în Drevnii
Vostok. Etnokultumie sviazi, 1 988, p. 40; N. V . Rîndina, Drevneişaia
metalloobrabotb lugo-Vostocinoi Evropi (istoki i razvietle), în Drevnelşie

ţ

obşnostl zemledelţev i skotovodov Svemogo Pricemomorla (V tîs. d o n.e.-V v.
·

n.e.), Kiev, 1 99 1 , p. 1 8.
(21 ) N.l. Merpert, Entokultumie izmenenla na Balkanab na rubeje eneolita l nnnego

bronzovogo veka, în Entogenez narodov Balkan i Sevemogo Prlceinomorla,

1 984, p. 24 1 .
(22) V.A. Dergacev, Moldavia i sosednie terrltorii v epobu bronzi; Chiş inău, 1 986, p.
65-74.
(23) I.L. Alekseeva, Kurgani epobi paleometalla v Svero-Zapadom Prlcemomorle,
Kiev, 1 992, p. 26-39.
(24) V.G. Zbenovici, Eneolit Pivnicno-Zahidnogo Prlcomomoria, în Materiali z
antropologii Uknlni, 7, Kiev, 1 973, p. 72, 74-75; T. G. Movşa, Problema sveazei
Tripolia-Cucuteni 1 p1emenami kultur stepnogo areala, în SP, 5-6, Sofia, 1 98 1 ,
p . 6 1 -72; D.I. Te1eghin, Pamlatniki Novodanilovskogo tipa, în Arheologia
Ukralnskoi SSR, t. 1 , Kiev, 1 985, p. 3 1 9.
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Materiale ale grupului Suvorovo: 4-6. os; 7-13 . scoici; 8- 1 1 . silex;
1 2, 1 3 . metal; 1 4. lut; 1 5. piatră.
·
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poziţie verticală (fig. 2/1}, defunctii sunt inhumaţi cu preponderenţă în gropi drep
tunghiulare (fig. 2/2,

3)

şi, mai rar, în gropi ovale (fis. 2/3), pe spate cu genunchii

îndoiţi. in etapa finală apar inmormântări cu defuncţi aranjaţi în poziţie întinsă, pe
direcţiile est şi nord�st (fig. 2/3). De obicei, oasele scheletului, uneori şi fundul

mormântului, sunt acoperite cu un strat gros de ocru. Camerele funerare sunt acope
rite cu bâme sau cu lespezi de piatră. Inventarul funerar constă din lame şi topoare

de silex, printre care se evidenţiază lamele de cuţit şi topoarele cu muchia arcuită,

r.ffe întâlnesc vase

obiecte de arnrnă şi podoabe din scoici şi os (fig. 2/4- 13). Uneo

de lut de tip esteti� (de stepă), cu degresant de scoici şi vase din cultura Gumelniţa
şi Cucuteni-Tripolie (fig. 2/14). Cu totul deosebite sunt sceptrele zoomorfe de piatră
(fig. 2/15).

Ca fenomen cultural, de sinestătător, grupul Suvorovo a cunoscut o anumită

evoluţie. Drept dovadă sunt sceptrele de piatră care, aşa cum arată V. Dergacev, au
5
evoluat de la cele confecţionate într-un mod stilizat la cele în stil realist2 . Conform
·

circrimstanţelor in care au fost descoperite acestea, inceputul fo�ării şi prima etapă

de funcţionare a grupului Suvorovo au loc concomitent cu fazele Cucuteni A t-3, în
limitele cărora erau răspândite sceptrele stilizate. Cea de-a doua etapă corespunde

fazei Cucuteni A4, când apar sceptrele confecţionate intr-un stil realist. În afară

de

sceptrele zoomorfe, drept indicator cronologic poate servi, probabil, şi lipsa tumuli

lor. Drept confirmare a acestei presupuneri, pare-se că pot servi materialele arhaice

din necropola plană de lângă Giurgiuleşti26. Cu toate acestea, ritul funerar tumular
apare de;acwn in decursul primei etape, fapt confmnat de descoperirilţ: de la Căinari27.

în cea de-a doua etapă acest tip de monwnente funerare devine predominant, cu toate c:li

un timp · oarecare mai continuă sli fie practicat ritualul funer.u: in necropole plane,

asemănătoare ce!or de la Kiulevce28. Aproximativ în aceeaşi perioadă are loc trecerea la
inmormântlirile tumulare şi in arealul culturilor Srednii Stog şi Hvalânsk29.

Formarea grupului Suvorovo a avut loc in condiţiile destrămării culturilor cercului

Mariupol şi creării unei noi comunităţi eneolitice ale triburilor d.e stepă. Acest proces

şi-a găsit reflectarea şi în specificul situaţiei culturilor din zona riord-vestică a Mării

Negre, unde, practic, concomitent, existau diferite tradiţii funerare: perioada Postma
riupol cu dispunerea defunc�ilo_r în poziţie întinsă şi Hvalânsk-Strednii Stog cu

(25) V.A. Dergacev, V.I. Sorochin, O zoomorfaom skipet re iz Moldavli i pronikf!ovenii

stepnib eneolltlceskih plemen v Karpato-Duna�skle zemli, în Izvestia AN MSSR,

1 , Chişinliu, 1 986, p. 62.
(26) V. Haheu, Otcet o polev'ih issledovanlah Pruto-Dunalikoi novostroecnoi
U
· arheologiceskoi ekspediţ v 19�11 godu, în Arbiv IADI AN RM, nt: 338. ·
nr.

'

(27) T.G. Movşa, Gh.F. Ceootarenco, Eneollticeskoe kurgannoe pogrebenie u st.
Kainari v Moldavil, în KSIA AN SSSR, vîp. 1 1 5, M. 1 969.
(28) Z. Zaharova, Zoomorphcs bpter ans Kjulevca Bezirk Sumen, în SP, 8, Sofia,
1 986.
(29) D.I. Teleghin, Eţtiu raz o videlenll pzmiatnikov novodanllovskogo tipa epohi
medl, în Drevnel�ie obşnosli, Kiev, 1 99 1 , p.6 1 ; I.B. Vashiev, o p cit. p. 43.
.
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Culturile eneoliticului mijlociu ale regiunilor pontice, caspice şi ale Europei de Sud-Est (stadiul târziu) : 1 .
Sălcuţa IV - Galatin; ·2. Peveţ II; 3 . Cernavodă 1; 4 . Bodrogkcrestur; 5 . Lengyel; 6. Cucuteni A-B; B-Tripolie B2, C I -Y l ;
7. Comb-Pit Ware; 8. Sredny Stog; 9 . Mikhaylovka de Jos; 10. Eneoliticul Crimeei; 1 1 . Repin Khutor; 12. Alekseevka;
1 3 . Yamnaya; 1 4. Maykop� 1 5 . Nipru-Doneţ.
Fig. 3.
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Fig. 4 Materiale aparţinând variantei basarabene a culturii
3 , 4, 7. os; 5. metal; 6. silex; 8-12. lut.
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Culturile eneoliticului târziu ale regiunilor ponlice, caspice şi ale Europei de Sud-Est: 1 . Epoca timpurie a
bronzului în Bulgaria (Ezero?); 2. Cemavodă III; 3 . Bolcraz; 4. Lazniany ; 5. Funnel Beazc r; 6 . Tripolic C2-Y2 ;
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aranjarea defunctului în poziţie chircită, pe spate. Ulterior, ce-a din unnă este
înlocuită cu o altă varietate a ritului funerar, în timp ce ritualul de îrunonnântare a
defuncţilor în poziţie întinsă se păstrează, încă, până in epoca bronzului .
· Perioada de existentă a grupului Suvorovo a Tost marcată de · intense şi- variate
interconexiuni. Tendinţa spre integrare a culturilor evidenţiate la sfârşitul perioadei
Mariupol, duce mai târziu la o oarecare nivelare a culturilor pc un teritoriu destul de
vast de la Dobrogea până la Volga. Unele culturi nu se cristalizascră într-atât ca să
completeze acele canale informaţionale pc orizontală şi să stopeze răspândirca şi ·
pătrunderea diferitor inovaţii. Aceasta, la rândul ci a asigurat circulaţia intensă a
ideilor şi obiectelor, cât şi infiltrarea activă de "Kulturtragcr", în care au fost
implicate nu numai triburilc de nomazi, dar şi unele grupuri de agricultori. Însă,
destul de repede devine predominantă o altă direcţie a procesului cultural-istoric.
Sistemul de· relaţii între culturi, apărut cândva, slăbise, fapt cauzat de tendinţa de
constituire a structurilor locale, a căror stabilitate necesita o rezistcnJă dură faţă de
lumea înconjurătoare. În acest context, probabil, trebuie ·examinată situaţia creată în
Dobrogea şi zona nord-vestică a Mării Negre, unde o astfel de tendinţă este reflectată
de cea de-a doua etapă de dezvoltare a grupului Suvorovo. În fond, tot în acea
perioadă a început un fenomen, calitativ nou, cunoscut sub numele de ,cultura
Cemavoda 1 . După opinia arheologilor români, prima "treaptă de dezvoltare a acesteia
corespunde fazei Cucuteni A4, în decursul·căreia s-au răspândit sceptrele confecţio·
nate în stil realist30 .
Criza sistemului Est-Veşt

Varianta locală basarabeană a culturii Cernavoda 1 (fig. 3 -4) Schimbarea si
tuaţiei la sfârşitul fazei Cucuteni A Tripolie B 1 se răsfrânge imediat şi asupra
mutaţiilor culturilor, cât şi asupra sistemului comunicativ . Cultura Cemavoda 1, care
a ocupat regiunea Dunării de Jos a servit, probabil, drept supapă, reducând simţitor
contactele între comunităţile balcano-dunărene şi lumea estică. În acelaşi timp, se
observă o tendinţă distrugătoare în .dezvoltarea a însă_şi culturilor balcanice, care
dcpăşiseră perioada de maximă înflorire . Pc măsura stabilirii tradiţiilor sudice, creşte
rolul culturilor central europene a cercului Lendel-Polgar, procesul de formare al
cărorn se incheiase către acel moment . De aceea, începând tocmai cu faza Cucuteni
A-B
Tripolie B, se observă o reorientare a focarului metalurgiei tripoliene spre
sursa de materie primă din Transilvania31 . Paralel cu aceasta, pe teritoriul aşezărilor .
tripoliene pătrund elemente de tip Lendel-Polgar, atingând şi zona de stepă.
Ern supusă unei evidente reorganizări şi regiunea culturilor est-europene, unde în
ritmuri rapide avea loc procesul de destrămare a comunităţii Hvalânsk-Srednii Stog .
În regiunea de silvostepă din zona fluviului Volga, aşezările şi necropolele sunt
-

-

(30) N. Harţuche, Complexul cultural Cemavodă 1 de la Rimnicelu-judeţul Brăila, in
Istros, 1, 1 980, p. 68; D. Popovici, P. Haşotti, Considerations about tbe
syncronism of tbe Cernavoda 1 culture, in Pontica, XXI-XXll, 1 988- 1 989, p. 296.
( 3 1 ) N.V. Rândina, op. cit., p. 18.
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Fig. 6 Materiale aparţinând grupului Usatovo (stadiul timpuriu) :
4-7, 1 9-24.

QS;

8- 10, 25-28. metal; 1 1 -18. silex; 29-42. lut.
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înlocuite cu antichităţi de tip Alexeevka. Mai ·la sud, în regiunea de stepă continua
să existe complexul de tip Berejnovka-Arhara, care reprezintă fie o etapă târzie de·
evoluţie a culturii Hvalânsk32, fie cele mai timpurii manifestări ale culturii lamnaia
(morminte cu ocru), conform schemei lui N.I. Meri>ert33. În regiunea Donului de
Mijloc, în baza tradiţiilor culturilor Nijnii D on şi· Srednii Stog se formează cultura
Repin3 4 . Cultura Strednii Stog, care ocupă partea de nord a regiunii de stepă a Mării
Negre, intra în perioada de dezvoltare Derievsk35. Un fcno men cultural cu lotul
f
deosebit, reprezentat prin stratul inferior al aşezării Mihailovka de pe Nipru, se
răspândeşte în stepele din regiunea Azov-Marea Neagră3 6 . Însă, cele mai importante
evenimente au avut loc în regiunea Caucazului de Nord. Aici, spontan, în sensul
direct al cuvântului, apare fenomenul cultural Maikop, a cărui limită cronologică
coboară acum până în faza Cucuteni AB-Tripolie B2 37, De acum înainte, acest focar
cultural, care a acumulat multiple realizări din Asia Inferioară, va determina, nu de
· puţine ori, situaţia în parte de est a regiunii de stepă a Rusiei de S\ld.
Partea de vest, însă, a nimerit cu timpul sub influenţa culturii tripoliene. Acest
proces, în fazele Cucuteni AB-Tripolie B2 s-a transformat, din unele penetrări
separate în regiunile de stepă, în unul din factorii dominanţi în procesul de cultu
rogeneză.
Situaţia ce s-a creat în regiunea nord-vestică a Mării Negre, în pofida unor
elemente asemănătoare, se deosebea, totuşi, prin unele particularităţi. Aceste parti
cularităţi erau cauzate de existenţa culturii Cernavoda 1, ale cărei aşezări erau
concentrate în regiunea Dunării de Jos. În prezent, izvoarele nu ne permit să dăm o
apreciere mai amplă nivelului de integritate a grupurilor eneolitice din nord-vestul
Mării Negre în contextul culturilor de la Dunărea de Jos. Cu toate acestea, propunerea
lui P. Roman de a include această regiune în arealul culturii Cemavoda 1, nu pare a
. fi atât de surprinzătoare38. În favoarea acestei supoziţii stau mărturie, îndeosebi,
materialele perioadei Cemavoda 1, depistate în necropola tumulară de lângă satul
Sărăţeni de pe Prut39. Totodată, trebuie menţionat că tradiţiile culturii Cemavoda 1
(32) E.V. Tvek, Bugo-Dneprovskii variant vostocnotripoliskoi kulturî, în Pervobîtnaia
arheologia, Kiev, .1 989, p. 1 1 2-1 1 5; L. M. Lugova, Rassamakin lu. Ia. Encoliticne
pohovannia v kurgani poblizu s. Orlik Poltavsikoi oblasti, în A., 49, Kiev, 1 985.
(33) I.B. Vasiliev, ap.cit., p. 43-50; N.l. Merpert, Drevneişie skotovodî..., p. 54-60.
(34) I.B. Vasi1iev, A. T. Siniuk, op.cit., p . 49-53.
(35) D.l. Teleghin, Seredniostogivcika kultura epohi midi, Kiev, 1 973, p. 1 22- 1 24.
(36) O.G. Şapoşnikova, Pamiatniki nijnemihailovskogo tipa, în Arheo1ogia Ukrainskoi
SSR, Kiev, 1 985, p. 324-3 3 1 .
(37) A.D. Rezepkin, Severo-Zapadnîi Kavkaz v epohu rannei bronzî, in Avtoref. diss.
... kand. ist. nauk., Leningrad, 1 989, p. 1 6- 1 7; V. A. Trifonov, Osobennosti
lokalino-hronologiceskogo razvitia maikopskoi kulturî, in Maikopskii fenomen v
drevnei istorii Kavkaza i Vostocnoi Evropî, Leningrad, 1 99 1 , p. 29.
(38) P. Roman, Procesul de construcţie a noilor grupe etno-culturale de la inceputul
epocii bronzului, în Carpica, XIV, 1 982, p. 43.
(39) T.l. Demcenco, lssledovanie eneoliticeskih kurganov v Kotovskom raione MSSR,
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Fig. 7 Materiale aparţinând grupului Usatovo (stadiul târziu):
4-6. os; 7, 8, 10-14. metal; 9, 1 5-3 3 . lut.
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au constituit substratul genetic principal al grupului Usatovo, asupra căruia, anterior, .
şi-au lăsat amprentele standardele culturii Tripolie. Iar acest fapt confirmă, la rândul
său, valabilitatea evidenţierii unei variante basarabene a culturii Cernavoda 1.
Partea complementară a acestei subdiviziuni culturale se dezvăluie printr-o serie
de complexe funerare cu multipli indici, ce corelează între ei. Monumentele funerare
sunt reprezentate, preponderent, prin tumuli, care uneori, sunt concentraţi în necro
pole de doi sau mai mulţi tumuli. Din punct de vedere numeric, predomină tumulii
cu mantaua din argilă sterilă sau argilă cu straturi de cemoziom. Deseori, se întâlnesc
construcţii de piatră în formă de crepide, din lespezi îngro'pate în poziţie verticală
sau platforme de piatră de formă circulară, care parţial acopereau poalele tumulului.
in -unele cazuri au fost descoperite şi şanţuri circulare (fig. 4/ l). În afară de con
strucţia de bază se mai întâlnesc şi alte detalii arhitecturale: construcţii de lemn la
baza tumulului, ringuri mici de piatră ş.a.
Frecvent se practica ritul funerar de înhumare a defuncţilor în gropi ovale sau
dreptunghiulare. Defuncţii erau depuşi, de obicei, pe partea, stângă, mai rar pe
dreapta, cu un grad moderat de chircire. Ca regulă, aveau un braţ întins pe genunchi,
iar celălalt puţin îndoit în cot, palma suprapusă pe oasele bazinului sau cu braţul
îndoit în unghi drept (fig. 4/2). Se întâlnesc şi înmormântări cu defuncţii puşi pe
spate, cu picioarele întinse. Direcţia de orientare a defuncţilor este cea de nord-est şi
est. intr-o cantitate destul de mare este folosit ocru!, fiind deseori presărat pe_corpul
defun1=tului sau pe fundul mormântului.
Inventarul funerar nu este prea numeros. Ceramica e prezentată prin două categorii
· de vâse: tripoliene pictate şi vase modelate din pastă cu degresant de scoici (fig.
4/9-1 2). Vasele. din prima categorie, conform indicilor morfologici şi din punct de
vedere stilistic, are destul de multe analogii cu ceramica tripoliană, fazele B şi C t .
Ceramica din categoria a doua, după unele particularităţi se apropie de cea a culturii
Cernavodă 1 sau amintesc vasele tripoliene. Uneltele de sîlex, -os şi piatră, cât şi
podoabele, cu unele excepţii, sunt lipsite de unele particularităţi specifice, bine
pronunţate (fig. 4/3-7). În schimb, destul de originale par a fi statuetele .de tip
Krasnogorka, care posedă unele asemănări cu plastica culturii Cernavodă (fig. 4/8).
Sub aspect stratigrafic, acest nivel de morminte precede întotdeauna, înmor
mântările de tip Usatovo, dar u'rmează după complexele grupului Suvorovo, ce
determină în mod special poziţia lui cronologică. Constituie o dificultate evidenţierea
gradării diacronice interioare a acestor materiale. Cele mai timpurii pot fi considera
te, cu o anumită probabilitate, materialele din mecropola tumulară de lângă Sărăţeni
şi înmormântarea tumulară eneolitică de lângă Roşcani40. După ele urmează înmor
mântările cu ceramică pictată tripoliană din faza Cucuteni B-Tripolie C 1, p rl ntre care
se evidenţiază înmormântările eneolitice din Novo-Kotovsc Koşara, Hagider ş.a4 1 .
în Problemi issledovania pamiatnikov arheologii Severskogo Donţa, Lugansk,
1 990, p. 63.

(40) T . l . Demcenco, op. cit., p. 63; V. A . Dergacev, I .A. Borziac, I . V. Manzura,
Roşkanskie kurganî, Chişinău, 1 989, p. 30-3 1 , fig. 1 1/5-8.
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8 Culturile timpurii ale bronzului din regiunile pontică, caspică şi ale Europei de Sud-Est (stadiul timpuriu):
Ezero; 2. Coţofeni; 3. Cernavodă 11-Folteşti; 4. Baden; 5. Globular Amphora; 6. Yamnaya; 7. Repin Khutor;
8. Kerni-Oba; 9. Novotitarovka; 1 0 . Maykop-Novosvobodnaya.
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Dacă sub raport taxonomie, toate monumentele menţionate ar trebui să constituie o
variantă aparte a culturii Cernavoda I, atunci în plan cultural-genetic cele mai târzii
dintre ele pot fi atribuite orizontului ProtousatQVO.
·

O oarecare asemănare cu compelexele eneoliticc din nord-vestul Mării Negre o
au unele monumente de la vest de Prut şi de la sud de gurile Dunării. Aici, de

exemplu, pot fi menţionate înmormântările centrale şi cele secl!ndare de" la Hamangia,
2
cât şi înmormântarea nr. 2 de la Baloteşti4 . Unele morminte au analogii cu cultura
Nijnemihailovs�, de la est de Nistru. Pentru ele sunt caracteristice aceleaşi crepide,
3
şanţuri, defuncţi aranjaţi pe o parte cu un grad slab de chircire ş.a4 . Ca indicator
cronologic, care arată vârsta acestor monumente, servesc vasele de tipurile Nijnellli 
hailovsk şi Maikop.
Ca şi în etapa precedentă, în regiunile de stepă continuă să se mai păstreze o
anumită unitate în tradiţii, ceea ce dovedeşte. dezvoltarea culturilor de stepă conform
unor l�gitaţii proprii. Deosebirile locale care se manifestă, mai ales in cultura
materială, erau condiţionate, in principiu, de apropierea sau depărtarea unor for
maţiuni teritoriale (locale) fată de centrele culturale evoluate. Şi dacă tradiţiile
caucaziene, prin intermediul culturii Maikop, pătrundeau tot mai adânc în mediul de
stepă, atunci rolul focarului balca•nic in acest timp rămâne aproape neobservat.
Preluând unele elemente de la comunităţile de agricultori balcano-dunăreni, cultura
Cernavoda I nu poseda, totuşi, un potenţial interior pentru a lărgi mai activ sfera de
influenţă, atingând doar bazinul Nistrului Inferior. Dar, îq, perioada următoare,
situaţia a fost, în mod esenţial, corectată de cultura tripoliană.

inceputul restabilirii sistemului Est-Vest
Grupul cultural Usatovo (fig. 5-7). Pătrunderea în zona de stepă a elementelor
culturii tripoliene a avut loc de-a lungul întregii epoci eneolitice. Însă, doar în

perioada finală a acestei epoci penetrările sporadice în lumea de stepă se transformă
într-un proces cu caracter migraţionist. Iniţial, grupurile tripoliene târzii (fazele
C2-Y2), legate de varianta Vâhvatinţi, locală, pătrund în zona Nistrului Inferior, unde
mai târziu se constituie focarul unei formaţiuni culturale specifice, reprezentată de
monumente de tip Usatovo. Ocuparea în· continuare a teritoriului de stepă a avut loc
pe două căi: în baza afluxului tradiţiilor de silvostepă a culturii Tripolie şi în
(41 ) S.M. Agulnikov, A.N. Levinschii, Otcet o polevîh issledovaniah Slobodzeiskoi

novostroecnoi arheologiceskoi ekspediţii v 1988 godu, in Arhiv

IADI AN RM,

28 1 ; E.F. Potokova, B.G. Petrenko, N.V. Burdo, L.l. Polisciuk, Pamiatniki
tripoliskoi kulturi� Severo-Zapadnom Pricernomorie, Kiev, 1 989, p. 124,
fig. 4011-7.
(42) S . Morintz, Probleme ale epocii bronzului in Dobrogea, în Pontica, V, 1 972, p.
54-56, fig. 1 ; C . Buzdugan, V. Bobi, N. Cernea, Cercetările arheologice din
tumuhil l de la Baloteşti-Vrancea, in SCIVA, 38, nr. 3, 1 987, p. i27, fig. 2/4.
·(43) 1.1. Rassamakin, Eneoliticni pohovannia Pivnicno-Zahidnogo Priazov'ia, in A, 1 ,
Kiev, 1 990, p. 69-70, 73.
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Fig. 9 Materiale aparţinând grupului nistrea n : 3 , 4. silex; 5, 7, 9, 1 0. metal;
8, I l . piatră; 1 2 . lemn; 1 3 . os; 14-2 1 . lut.
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rezultatul răspândirii in direcţiile de vest şi est a însăşi culturii Usatovo.
Fiind pe deplin consolidat, grupul Usatovo, care, până la urmă, a ocupat practic
toată regiunea de nord-vest a Mării Negre apare ca un fenomen sructural complicat
de interferenţe genetice, cronologice şi teritoriale. În calitate de substrat genetic au
servit tradiţiile culturii Cemavoda 1 cu suprapunere ulterioară a standardelor culturii
tripoliene şi a elementelor de tip Cemavoda III, provenite din regiunea Dunării de
Jos. Poate fi, la rândul său, uşor sesizată neomogenitatea a însăşi componentului
tripolian, ce se imparte in două ramificaţii genetice, dintre care una provine de la
varianta Vâhvatinţi, cealaltă - de la varianta Gordineşti a culturii tripoliene târzii44.
in afară de culturile menţionate, la geneza grupului Usatovo au mai contribuit şi alte
fomtaţiuni culturale, ca Nijneea Mihailovka şi Srednii Stog, dar aceste influenţe sunt,
deocamdată, greu de evidenţiat.
În proiecţie diacronică, grupul Usatovo se divizează în două etape, limitele lor
fiind marcate de schimbări profunde în cel de-al doilea segment cronologic, ca
urffiare a aflUll:ului de elemente ale culturii Gordineşti şi Cernavoda III.
Din punct de vedere spaţial, complexele culturale ale grupului Usatovo se simt
atrase de două subdiviziuni locale. Prima se afla la Dunărea de Jos şi in zona Prutului,
formată sub influenţa predominantă a grupului Gordineşti, din componenţa căruia
lipsesc total elementele de tip Vâhvatinţi. Cea de-a doua, aflată in regiunea Nistrului
Inferior, scoate în evidenţă legăturile intense cu varianta Vâhvatinţi şi, intr-o măsură
mai mică, cu varianta Gordineşti a culturii Tripolie Târzie.
1
Combinările spe�ifice a diferitor particularităţi, puternic evidenţiate, permit distingerea grupului Usatovo ca un fenomen cultural de sine stătător, strict determinat
in timp şi spaţiu. Prima etapă de dezvoltare a grupului Usatovo indică schimbări
esenţiale, în comparaţie cu orizontul Protousatov. Apar aşezări de lungă durată �i
necropole, cum ar fi, de exemplu, cele de la Usatovo-Bolşoi Kuialnik şi Maiak4 .
Din cadrul ritualului funerar dispar mantalele din sol argilos şi combinat cu cemo
ziomşi sunt răspândiţi doar tumulii cu mantaua din cemoziom. Uneori, se întâlnesc
şi tumuli cu şanţuri la ba7..a lor. Crepidele din piatră sunt înlocuite, treptat, cu
cromlehuri din lespezi de piatră dispuse orizontal. Apar necropolele plane şi se
modifică ·structura mormintelor tumulare. Ultimele indeplinesc funcţia de cimitire
obişnuite, unde in decursul unei perioade îndelungate de timp, intr-un loc anumit,
avea loc inmormintarea defuncţilor. Pe măsură ce acest loc se �ompleta, mormintele
erau îngrădite cu cromlehuri şi apoi se acopereau cu un turnul comun (fig. 6/ 1, 2).
Mormintele sunt de forme diferite, dar predomină forma dreptunghiulară. Marea
majoritate a defuncţilor erau depuşi pe partea stângă, in poziţie chircită, cu braţele
i:lispuse diferit. Se întâlnesc morminte cu schelete in poziţie chircită, pe spate sau pe
partea dreaptă. Direcţia de orientare a defunctului este destul de stabilă şi nu iese din
(44) Structura culturii Tripolie târzie este expusă convingător în lucrarea lui V. Dergacev:
Pamiatniki pozdnego Tripolia,

Chişinău, 1 980.

(45) E.F.. Patokova, Usatovskoe poselenie i mogilniki, Kiev 1"979; E.F. Patokova, V.G.
Petrenko, N.V. Burdo, L.l. Polisciuk, op.cit., p. 50-92.
,
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Fig. 10 Culturile timpurii ale bronzului din regiunile pontică, caspică şi ale Europei de Sud-Est (stadiul târziu) :
2. Ezero; 2. Ezero vo II; 3 . Glina III-Schneckenberg; 4. Nyirzyeg-Zatin; 5. Corded Ware; 6 . Bogdăneşti; 7. Bugeac;
8. Edineţ; 9. Catacornb; 10. Kerni-Oba; 1 1 . Poltavka; 1 2 . Nord-caucaziană.
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1 1 Materiale aparţinând grupului Bugeac : 3 . metal; 4. os; 5 . silex; 6-t9. lut.
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limitele sectoarelor de vest şi nord-vest (fig. 6/3). Ocrul este folosit în cantităţi nu
prea mari, uneori fiind presurate numai unele părţi ale corpului.
Inventarul de silex al grupului Usatovo a rămas, practic, neschimbat. În general,
industria silexului la acest grup se evidenţia printr-o tehnică rudimentară de despi
care, pentru obţinerea gratoarelor de dimensiuni medii. Conform manifestării sale,
complexul uneltelor, caracteristic grupului Usatovo, este adaptat, evident, tipului de
gospodărie nomadă, ce-I apropie mai mult de formele de gospodărie ale comunităţilor
de stepă est-europene (fig. 6/l l - 1 8). Unele neajunsuri în producerea uneltelor de
silex, erau compensate printr-o largă varietate a uneltelor de os şi corn; care, tipologie
şi tehnologic erau legate de triburi le de agricultori (fig. 6/1 9-24 ). O altă sferă
importantă şi evoluată a economiei Usatovo era prelucrarea metalelor. Încă din prima
etapă, întreaga nomenclatură a pieselor de bronz, inclusiv şi pumnalele de import
egeo-anatoliene, sunt P':Czentate integreal (fig. 6/25-28).
De o deosebită originalitate este ceramica etapei iniţiale. Vasele tripoliene, con
fecţionate dintr-o pastă de calitat� superioară, sunt prezentate de tradiţiile ceramicii
de tip Vâhvatinţi, fapt evidenţiat in morfologia şi stilul decorului pictat (fig. 6/37-42).
Ceramica din pastă cu degresant din scoici se caracterizează printr-o varietate
neobişnuită a formelor, prezentă în mare parte şi la etapa următoare de dezvoltare a
grupului Usatovo� in calitate de manifestări spectfice de ordin cronologic se poate
menţiona tendinţa de a modela vase de forme alungite şi cu decor şnurat, relativ amorf
(fig. 6/3 2-36).
La r.rima etapă aproape că dispar figurinele de tip Krasnogorka, în schimb se
răspândesc figurinelc de tipurile Vâhvatinţi, Serezlievsk şi Usatovo, propriu-zis (fig. 6/2931). in a·: ară de figurine antropomorfe, sunt cunoscute şi figurine zoomorfe, (;Upe de
lut, cât şi sculptura monumentală - stele antropomorfe sau capete de taur din piatră.
Se mai întâlnesc şi lespezi mari cu imagini gravate şi reliefate. Podoabele de os, din
colţi de animale, metal, scoici şi alte materiale, după particularităţile lor, nu se
deosebesc, în principiu, de aceleaşi piese ale altor culturi eneolitice târzii (fig. 6/4-1 0).
Arealul de răspândire a grupului Usatovo în etapa timpurile se limita la zona
Nistrului Inferior. in regiunea Prutului şi a Dunării, în acest timp, continua să se
păstreze tradiţiile culturale, răspândite în perioada precedentă. În orice caz, aici
influenţele tripoliene s-au resimtit mult mai slab până la începutul etapei a doua.
Apariţia în această perioadă a complexelor Usatovo in partea de nord-vest a Mării
Negre şi in regiunea Dunării, reflectă, în afară de procesul de dezintegrare a masivu
lui tripolian, încă una dintre tendinţele epocii eneolitice tardive. Din această perioadă
începe regenerarea sistemului de comunicare ce funcţionase cândva şi care unifica
nu numai comunităţile de stepă între ele, dar şi unele culturi balcano-dunărene, din
punct de vedere teritorial îndepărtate.

in stepele Azov-Marea Neagră apar înrnormântări cu figurine de tip Serezilevsk,
pe care D . Teleghin le atribuie etapei Sirociansk-Baratovsk a culturii Nijneea Mihai
46
lovka , Însă, prezenţa plasticii tripoliene în morminte tipice de stepă constituie un
fenomen neordinar, fapt ce confirmă apropierea diferitor comunicaţii culturale în cel
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mai important aspect al vieţii lor - cel spiritual. Paralel cu aceasta, se înteţesc
contactele în direcţia de vest, drept dovadă fiind prezenţa imitaţiilor şi importurilor
directe ale culturii Sălcuţa IV-Galantin în aşezările Usatovo-Bolşoi Kuialnik47.
Tendinţa spre depăşirea izolării locale, ce apare la etapa iniţială a grupului
Usatovo, s-a realizat într-o mare măsură, în decursul celei de-a doua etape de
dezvoltare. Transformarea cornponenţilor culturali principali în acest timp are loc
cestul de neuniform. Cele mai puţine modificări a suferit ritul funerar, unde se
pistrează aceleaşi tipuri de construcţii funerare (fig. 711, 2). E adevărat, că poziţia
defunctului devine mai uniformă, fiind aşezaţi, cu predilecţie, pe partea stângă, cu
antebraţele. lângă craniu (fig. 7/3).
. Unele schimbări esenţiale a suferit şi complexul ceramic. În decorul vaselor
tripoliene pictate, pe fundalul elementelor culturale a grupului local Vâhvatinţi, încep
să predomine particularităţile morfologice şi stilistice de tip Gordine�ti (fig. 7/2733). La c·eramica cu diferiţi degresanţi apar forme şi compoziţii ornamentale cu noi
elemente. Mult mai variată devine ceramica din punct de vedere morfologic, decorul
şnurat devine mult mai bogat. Spre sfârşitul etapei date începţ: să predomine decorul
executat cu diferite ştanţe. Se intensifică influenţa culturii Cernavoda III, care este
dovedită de prezenţa în monumentele Usatovo a mânerelor tubulare lustruite şi a
decorului din brâie reliefate.
Unele deosebiri existente între zonele Nistrului şi Prutului în perioada precedentă,
s-au manifestat într-o oarecare măsură şi în cea de-a doua etapă. În zona nistreană,
der,oltarea grupului Usatovo era stimulată, în mare parte, de preluarea iniţială a
tradiţiilor de tip Vahvatinţi, reflectate, mai ales, în ceramica pictată. Elementele
morfologice şi stilistice de tip Gordineşti nu erau atât de evidenţiate ca în zona
Prutului. La rândul lor, standardele Gordineşti au servit, în regiunea Prutului Inferior
şi Dunării, drept factor culturogenetic.
Transformarea culturii Usatovo în cea de-a doua etapă, a coincis cu răspândirea
pe pământurile carpato-nistrene a unor îrnnormântări deosebite, a căror particularităţi ·
sunt redate de complexul tumular de lângă Bursuceni48. Acest grup se caracterizează
prin lipsa construcţiilor de piatră, apariţia mormintelor cu trepte, standardizarea
poziţiei defuncţilor, cu preponderenţă, pe partea dreaptă, direcţia de orientare predo
minantă fiind cea meridională� În componenţa inventarului funerar se evidenţiază
cupele lustruite, pandantivele în formă de cârlig, însoţite de mărgele mărunte, vase
tripoliene, ornamentale uneori, cu decor de tip Gordineşti (fig. 7/6, 1 8, 27, 29). În
structura grupului Usatovo, astfel de înmormântări reprezintă un fenomen eterogen,
dar care, treptat, îşi însuşeşte unele standarde de tip Usatovo. Ceramica de tip
Gordineşti indică, probabil, originea acestui impuls, deş� acesta ar fi putut proveni

(46) D. Ia. Teleghin, Eneoliticeni steli i pamiatki nijniomibailovskogo, în A . , vip. 4.
Kiev, 1 97 1 , p. 1 5.
(47) B. G. Petrenko, Kotnositelnoi bronologii usatovkoi gruppî, în Drevneişie obşnosti,
Kiev, 1 99 1 , p. 75.
(48) E.V. Iarovoi, Ohrannie raskopki kurgana us. Bursucenî, în AO, 1 978.
·
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Fig. 12 Culturile timpurii (stadiul târziu) ale regiunilor pontică, caspică şi ale Europei de Sud-Est: 1 . Nyirzye_g;

2. Glina III-Schneckenberg; 3. Ezero; 4. Ezerovo II; 5. Catacombelor (stadiul târziu); 6. cultura
Mnogovalikovaya (stadiul timpuriu) ; 7. şnur ceramic; 8. Poltavka.
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din regiunea de răspîndire a cul turii cupelor pâlniforrne (Trichterbecher).

Apariţia în zona carpato-nistreauă a �rupului de înmorrnântări menţionat e mai sus,

depăşeşte cadrul evenimentelor de importamţă regională. Complexe asemănătoare se

află în toată stepa din regiunile Mării Azov şi Mării Negre, până la poal�e munţilor

Caucazului de Nord, drept dovadă a extinderii şi avântului proceselor ce se des
făşurau. Un lanţ unic, continuu, formează monumentele de t1p Bursuceni din zona
carpato-nistreană, înmonnântările târzii ale �pului Nistru-Bug, grupul Jivotilovsk
din regiunea Samara, complexele eneiJlitice târzii de tip Volciansk din regiunea Mării

Aiov, grupul VI de înmo.mtântări de tip Koisug-Radukta de pe Donul _Inferior şi
4
înmorrnântările de tipul 8
vananta 2 din regiunea de stepă Kubani >. Cel mai
-

îndepărtat punct vestic este reprezentat, probabil, prin tumulul nr.

1 9c la Corlăteni,

iar la est de mormântul nr. 10 din turnului de lângă Kişpek Kabardino-Balkaria

50

.

În acest mod, tendinţele de restabilire a unui sistem de corelaţii culturale, evi

denţiate în etapa precedentă, se transfonnă Intr-un factor dominant în perioada tanie

a cuiturii Usatovo. În asemenea condiţii, se observă aprofundarea diferenţiem în
·

intenorul unor fonnaţiuni culturale şi pierderea cetor mai importante particulantaţi.

Hotarele slab tvidenţiate între diferite areale se şterg, în adevăratul sens al cuvintului,

sub presiunea fluxului diferitelor standarde cultumle de diferite ongini, care duc la
51
apariţia unor combinări ciudate, cum ar fi complexele tumula1e K01sug . La arept

vorbind, acest proces de integrare şi, totodată, existenţ� uuei situllţii de instabilitate

totala a comunicaţiilor cul turale, au pennis răspândirea ulterioară a tradiţilor de tip
amnaia şi au fo�t bazele unui viitor sistem cul tural ultltar, nemaicunoscut până
atunci.

Restabilirea definitivă a sistemului Est-Vest

Grupul Nistrean (fig. 8-9). Restructurarea culturală radicala ·- Ienotuen uu;.vtasal

pentru o perioadă de tranziţie, s-a fă�ut resimţită �; în cadrul c�.�nmnicaţiil�r ba.aca-

(49) 1.1. Rassarnakin, Otnositclnaia hronolagia rozdnooneolitlresklh pogrt>brnii
basseina r. Molocnala, în Novie pamiatniki lam noi kultUli stepnoi 1oni Ukraini,
Kiev, 1 988, p. 20-2 1 ; I .F. Kovaliova, Pogrebenia jlvotilovskogo tipa v Prisamarie,
în Kurgannie drevnostl stepnogo Podneprovia (111-1 tis. do n.e.), Unepropetf()vsk,
1 978; 1.1. Rassamakin, A.I. Kubîşev, Ob odnoi gruppe pozdneeneolitJceskih
porgebenll v Priazovie s elementarni tripoliskoi kulturi, în RannczemledelceskJe
poselenla-ghiganti tripoliskol kulturi na Ukraine, 1 990: V.I. Kiiaşko Nljnee
Podonie v epohu eneolita i rannei bronzi, Avtoref. dis. ... kand. ist. nauk.,
Moscova, 1 974, p. 1 3; B.A. Trifonov, Stepnoe Prikubanie v epohu eneolita-srednei
bronzi, în Dretnie kulturi Prikubanla, Leningrad, 1 99 1 , p. 1 03- 104.
(50, l.M. Miziev, Dva kurgana u selenii Kişpek i Kîzburun Ill, în Arheologhiceskie
issledovania na novostroikah Kabardino-Balkarii, 1, Nalicik, 1 984, p.. 95-96, fig.
4/ 1 2- 14; E. Comşa, Morminte cu ocru descoperite la Corlăteni, în TD, III, 1 982, p.
86-88, fig. 2-4.
(5 1 ) V.E. Maksimenko, Novie materiali po epohe rannei bronzi na Nij nem Donu, 1n
SA, 1 , 1 973.
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ea

no-dunărcne. În regiun Dunării de Jos şi a Prutului se crează fonnaţiuni locale de
sine stătătoare, reprezentate de monumentele de tip Folteşti-Stoicani. Fiind sincronie
monumentelor etapei- finale a grupului Usatovo, grupul Folteşti, confonn particula
rităţilor culturale, se încadrează, mai degrabă, în ,cercul culturilor balcano-dumărene
a epocii bronzului timpuriu. Divizarea lui cronologică în trei faze succesive, îşi
52
pierde, parcă, actualhatea în cazul aşezării eponime de la Stoicani . Dar, această
concluzie poate fi, probabil, acceptabilă numai pentru două sau câteva aşezări
concrete şi nu pentru toate culturile în cauză. Durata tradiţiilor grupului Folteşti,
5
despre care scrie şi P. Roman 3, este confirmată, fără îndoială, pe de o parte prin'
existenţa monumentelor de tip Bogdăneşti, pe de alta de specificul ceramicii variantei
54
carpato-nistrene a culturii Iamnaia .
În afară de grupul Folteşti, în regiunea balcano-dunăreană se constituie o suită de
culturi, ce include. astf�l de subdiviziuni ca Ezero, Cernavoda Il, Orlea-Sadoveţ,
Celei, iar mai târziu Coţofeni-Baden. Indiferent de multiplele discuţii referitoare la
prioritatea cronologic� a uneia sau altei culi:!Jri, cert este că, ele, constituie un
fenomen al aceluiaşi nivel stadial şi de-aceea, în principiu, nu puteau să se formeze
şi să existe în afara unor interdependente comune. În comparaţie cu comunităţile
epocii eneolitice, culturile epocii bronzului timpuriu sunt lipsite de un facies exterior,
însă prezenţa aspectului morfologic splendid sau lipsa lui nu reflectă întotdeauna
nivelul evoluţiei culturale. Uneori, în spatele unei inexpresivităţi aparente, se ascunde
o cultură de mare vitalitate, a cărei poziţie pragmatică exclude, probabil, tendinţele
evidenţierii faţă de lumea înconjurătoare, printr-o fonnă excentrică mai pronunţată.
După cât se pare, unui astfel de tip aparţin şi formaţiunile balcano-dunărene din
perioada bronzului timpuriu. in tot cazul, despre ac.easta vorbesc şi succesele eviden
te în metalurgie, structura ierarhică evidentă a aşezărilor, ce d9vedeşte o organizare
55
.
socială ramificată a locuitorilor .
·

Graţie schimbărilor esenţiale, către începutul epocii bronzului două dintre com
po nentele fostului sistem Est-Vest erau din nou predispuse la iniţierea unui dialog
activ. Şi de data aceasta, iniţiativa apropierii maxime a celor două lumi a aparţinut
formaţiunilor de stepă, a căror unitate, la început, părea impunătoare. Aceasă o�o
gcnitate deosebită se datorează, în parte, tradiţlilor de tip Repin - Hutor, localizate,
56
în perioada eneolitică, doar în raioanele de silvostepă a Donului de Mijloc . Mate(52) M. Petrescu-Dîmboviţa, M. Dinu, Nouvelles fuilles archeologlque â Folteştl, in
Dacia , N.S., XVIII, •1 974, p. 70-71 .
(53) P. Roman, Perioada timpurie a epocii bfOnzului pe teritoriul Rominlei, in
SCIVA, 3 71 nr. 1 , 1 986, p. 48.
(54) V.A. Dergacev, Moldovia i sosednie territorii v epobu bronzi, p. 77-79; M.
Florescu, C. Buzdugan, Aşezarea din epoca bronzului de la Bogdineşti (jud.
Baciiu), in Arh Mold, VII, 1 972 , p. l 08- l l 7.
(55) E.N. Cemih, Gornoe delo.. . , p. 1 26-1 66; N.I. Merpert, Mnogosloinoe poselenie u s.
Iunaţite v Iujnoi Bulgarii, in Pervobitnaia arheologbia, Kiev, 1 989, p. 1 53 - 1 54.
(56) I.B. Vasiliev , A . T . Siniuk, op. cit, p. 58-6 1 .
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rialele din perioada târzie a culturii Repin sau asemănătoare lor, .au fost depistate in
57
diferite localităţi ale regiunii Volga-Nipru . Un aşa-zis "voal repinian" a acoperit,
pe drept cuvânt, vaste teritorii de stepă, nivelând contrastul eneoliticului târziu.
Primele contacte intre triburi le culturii Iamnaia şi comunităţile balcano-dunărene
au avut, probabil, un caracter impetuos. În regiunea nord-vestică a Mării Negre,
dispar ultimele manifestări ale culturii Usatov, care, practic, se transformase, intr-o
nouă comunitate de tipul celor din zona Dunării de Jos. În zona de vest, formaţiunile

g

de stepă au nimerit in arealul culturilor Folteşti şi Cemavoda II, iar mai a oi, s-au
răspândit in diferite zone a Peninsulei Balcanice, Dunării de Jos şi Mijlocii

8.

Asupra perioadei de timp când pătrunde cultura monnintelor cu ocru .pe pă

mânturile balcano-dunărene, pot fi discutate mai multe circumstanţe. Sub raport
stratigrafic, înmormântările de tip "Iamnaia" sunt amplasate in aşezările grupului
59
Folteşti, iar tumulii urmează după complexele din urmă . Unul dintre cele mai
timpurii monumente il constituie, probabil, mormântul principal de la Tâmave, iar
vasul depistat din el, după părerea lui P. Roman, este asemănător celor din Orlea-Sa
60
doveţ .E remarcabil faptul că, până in prezent, in regiunea balcano-dunăreană nu a
fost evidenţiat nici un complex al culturii-Iamnaia, unde s-ar fi găsit piese caracteris

tice culturii Cernavoda I sau III. Pe fundalul altor descoperiri, acest fapt nu poate fi
o simplă întâmplare. În legătură cu aceasta, se poate constata, c;u o anumită certitu
dine, că perioada expansiunii triburilor de stepă in regiunea cercetată, in linii mari,
coincide cu. începutul culturii Ezero, dar nici într-un caz mai devreme.

·

Comunitatea gigaptică a culturii Iamnaia, există pe o suprafaţă vastă - de la Urat

şi Caucaz până la Dunăre şi Balcanii de Sud, iniţial reprezenta un masiv destul de
omogen. Uniformitatea internă se manifesta printr-o serie de elemente culturale

asemănăteare. Totodată, o astfel de extindere a determinat, evident, şi caracterul de
scurtă durată a acesteia. Treptat, tot mai simţite deveneau particularităţile regionale,

iar drept rezultat al acestora, comunitatea culturii lamnaia, relativ monolită, se

divizează în subgrupuri locale de sine stătătoare. Cu toate acestea, nivelul înalt al

(57) O.F. Lagodovsika, O.G. Şapoşnikova, M.L. Makarevici, Mihailivske poeselennla,
Kiev, AN URSR, 1 962; P.P. Barînkin, Kizii-Hak - novil pamiatnlk pozdnego
eneolita Sevemogo Prikaspia, in Drevnie kulturi Severnogo Prikaspia, Kuibişev,
1 986; V.I . Kiaşko, Mnogosloinoe poselenie Razdonkoe na Nijnem
Donu, in KSIA
'
AN SSSR, 1 987, p. 77, 79.
(58) E. Comşa, Korennîe obşnosti severo-pontiiskih stepei na vostoke i iughe Runtibii,
· in Drevneişie obşnosti, 1 99 1 ; L Panaiotov, Iamnata kultura b Blgankite zeml, in
Razkopkl i proucvania, XXI, Sofia, 1 989; 1. Ecsedy, The People of the Pit-Grave
Kurgans in Eastern Hungary, Budapesta, 1 979.
(59) M. Dinu, Le probleme des tombes ă ocre dans region orientales de la Roumanie,
in Preistoria Alplna, 10, Trento, 1 974; M. Brudiu, Mormint'e tumulare din
perioada de tranziţie de la neolitic la epoca bronzului in nord-estul Moldovei, in
S�m Thrac, 8, 1 990.
(60) B. Niko1ov, Moghilni pogrebenia ot rannobronzovata epoba pri Trnava i Kneja,
:V racan ski okrg, in Arheologia, XVII I , 3, Sofia, 1 976, p. 40-4 1 , fig. 4b . .
·.
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Materiale aparţinând culturii catacombelor:
4, 5 metal; 6, 1 2, 14. piatră: 7-1 1 , 1 3 . 1ut.
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interconexiunilor, prezente mai ales la început, s-a păstrat de-a lungul întregii
perioade de existenţă.
Pe linia tendintelor generale, pe părnânturile carpato-nistrene se constituie o
comunitate culturală aparte. Originalitatea evidentă a ansamblului de ceramică con
comitentă a particularităţilor ritualului funerar a culturii Iarnnaia, a iniţiat păreri
contradictorii în aprecierea statutului cultural - taxonomie al grupului dat. Argurnen
tată şi multilaterală pare a fi caracterizarea adusă de V. Dergacev, grupului nistrean
evidenţiat de d1.

Prin particularităţile lor, complexele grupului nistrean, se deosebesc puţin de
înrnormântările sincrone, din regiunile estice. Din acest moment apare obiceiul de a
înălţa turnuli în limitele unui teritoriu special conturat. Sub aspect stratigrafic se
evidenţiază înrnormântările centrale, aflate la nivelul orizuntului antic de călcare şi
cele secundare. Printre cele din urmă se întâlnesc înrnorm;.ntări � ituate în zoria
centrală a rnantalei şi periferice, amplasate la poalele turnulilor. Inrnormântările
periferice, se plasează în plan circular faţa de centrul turnulului. Construcţiile fu
nerare, de regulă, reprezintă gropi simple dreptunghiulare, caracteristice pentru
mormintele centrale şi gropi cu trepte pentru cele secundare. O pârticularitate pentru
grupul nistrean o constituie dispunerea defunctului pe spate, în poziţie chircită.
Mormintele se acopereau cu bâme, scânduri, lespezi de piatră, iar uneori, şi cu stele
de piatră antropornorfe (fig. 9/ 1 1). Orientarea defuncţilor, atât în înrnormântările
centrale cât şi în cele secundare din centrul turnulului era menţinută, îndeosebi, în
direcţia latitudinală, pe când la cele periferice depindea de locul lor în turnul. Astfel,
în mormintele amplasate în partea de sud a rnantalei defuncţii erau orientaţi în direcţia
mersului acului ceasornicului, iaţ cei din partea de nord invers (fig. 9/1, 2). Aproape
pe toată suprafaţa scheletelor s-au păstrat urme de ocru, iar pe fundul rnormântului
- rămăşiţele de aşternut de natură organică. În cornplexete funerare de tip nistrean
apar mormintele cu pereţii căptuşiţi cu scânduri, carele sau roţile de car (fig. 9/1 2),
platforme de lemn şi podiurnuri pe fundul gropii.
Majoritatea înrnormântărilor sunt lipsite de inventar. În cele cu inventar se
întâlnesc unelte de silex inexpresive, topoare-ciocan de piatră, percutoare, retuşoare
(fig. 9/3, 4, 8). Piesele de bronz se reduc la prezenţa unor cuţite· cu laJ113 încovoiată
şi îngustă, topoare-teste plate şi străpungătoare (fig. 9/5-7). Dintre podoabe atrag
atenţia inelele spiralice şi cele simple (fig. 9/9- 10). O particularitate a cerarnicii
grupului nistrean o constituie vasele cu fundul plat, cu toate că sunt cunoscute şi
câteva vase cu fundul rotund. Se evidenţiază, mai ales, vasele-cupe şi amfore sferice
cu două tortiţe pe corp. Alături de ele sunt prezente oale cu gâtui larg, ulcioare,
străchini. Printre piesele deosebite amintim vasele-askhos, vase caracteristice culturii
arnforelor sferice, cât şi piese ale culturii Folteşti-Cernavoda II (fig. 9/14-24).
Pe baza corelaţiei dintre elementele frecvente şi particularităţile stratigrafiei
turnulare, îri cadrul grupului vizat se evidenţiază două orizonturi cultural-cronologi(61 ) V.

Dergacev, Moldavia i sosednie territorii v epohu bronzî, p. 44-82.
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ce. Cel mai timpuriu include majoritatea înmormântărilor principale (centrale), cu
direcţia d« orientare a defuncţilor spre est. Acestea sunt analogice, în fond, cu
complexele culturii Iamnaia din celelalte regiuni şi, probabil, oglindesc perioada
iniţială şi cea mai scurtă a unifonnităţii iniţiale în interiorul unei mari comunităţi. În
partea vestică, acest orizont c1Jprinde, probabil, stratul superior celui de-al doilea
nivel din aşezarea Mihailovka sau, după N.I. Merpert, etapa a doua a culturii Iamnaia.
Răspândirea tradiţiilor culturii Iarnnaia în spaţiul carpato-dunărean are loc în peri
oada intenselor transformări de la inceputul epocii bronzului timpuriu - Ezero,
Coţofeni, Baden ş.a.
În decursul fazei a doua, căreia îi corespund înmormântările principale şi se
cundare din zona centrală a tumulului, cu orientarea spre vest, cât şi majoritatea
mormintelor secundare, se observă acumularea particularităţilor locale, evidenţiate
mai ales în ceramică. Totodată, se păstrează elementele de bază a ritualului funerar,
fapt ce presupune o anUmită uniformitate a culturii Iamnaia, chiar şi in perioada când
tendinţele spre destrămarea ei erau evidente. În arealul de est, acest proces este mai
bine demonstrat prin aspiratia complexelor mixte: ale culturilor Iamnaia şi catacom
belor.
Cronologic, c'el de-al doilea orizont al grupului nistrean are, probabil, tangenţe cu
stratul superior al aşezării Mihailovka, cu a treia etapă de dezvoltare a culturii
Iarnnaia şi, posibil, cu cele mai timpurii manifestări ale culturii catacombelor din
regiunea Azov. Zona balcano-dunăreană, în acest interval include: nivelurile infe
rioare şi, probabil, cel de tranziţie la cultura Ezero; prima şi, posibil, a doua fază a
c turii Coţofeni; perioada clasică a culturii Baden. Înmonnântările mai târzii ale
grupului nistrean, proba�il sunt sincrone cu stratul cultural de tip ZiQUlÎcea-Mlajet
Sânzâeni, la care arheologii români raporteaZă începutul epocii bronzului din spaţiul
carpato-nistrean62 .

ul

P<>

Procesul de fonnare a grupului nistrean nu
te fi apreciat ca un act simultan. În
decursul existenţei lui s-au adăugat noi elemente, unele din ele ducând uneori la
schimbări esenţiale ale aspectului acestei comunităţi. La baza monumentelor de tip
nistrean se aflau, bineinteles, tradiţiile culturii Iamnaia. Însă, evoluţia de mai târziu
a acestui grup a avut loc sub influenţe puternice ale lumii balcano-dunărene, Recti
ficările esenţiale în evoluţia situaţiei din zona carpato-nistreană au fost condiţionate
şi de culturile cerarnice şnurate. Aceste influenţe s-au reflectat mai ales în cerarnica
grupului nistrean şi, posibil, au contribuit la accelerarea procesului de transformare
a lui într-o nouă comunitate culturală. E semnificativ faptul că aproximativ în acelaşi
timp începe utilizarea, pe scară largă, în cultura Coţofeni şi Ezero a decorului şnurat.
Pătrunderea elementelor nordice în regiunea balcano-dunăreană a fost cauzată, după
cum se vede, de unele transformări structurale, care aveau loc aici. Unul dintre
evenimentele cele mai importante· din această perioadă 1-a constituit dezintegrarea
comunităţii Baden-Coţofeni, care este înlocuită de un bloc, nu mai puţin imens, care
(62) P. Roman, Perioada timpurie , p. 35.
...
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includea culturile Glina-Schneckenbcrg, Nyirzeg-Zatin şi alte comunităţi asemă
nătoare. Stabilitatea ce a intervenit in bazinul carpatic şi în zona Dunării de Jos şi de
Mijloc, ca rezultat a apariţei lor, a asigurat, în mare măsură, afluxul stabilit al
tradiţiilor vestice în spaţiul carpato-nistrean. O astfel de stabilitate se observă destul
de bine, mai ales pe· fundalul transformărilor globale, care au avut loc la sfârşitul
epocii bronzului timpuriu în stepele est-europen�.

Starea de criză a sistemului Est-Vest
Grupul Bugeac (fig. 10- 1 1). Sfârşitul perioadei timpurii a epocii bronzului în
stepele nord-pontice .a coincis cu dezintegrarea completă a comunităţii cultural-isto
rice a culturii Iamnaia. Drept cauză a servit activitatea procesului de culturogeneză
a focarului nord-caucazian, sub influenţa căruia are loc transformarea ireversibilă a
întregului sistem al culturilor de stepă. Finisarea firească a a.;estui proces a avut drept
rezultat formarea definitivă a complexului culturii catacombelor. Cu toate acestea,
prezenţa în regiunea carpato-nistreană a influenţei puternice a tradiţilor vestice a
permis păstrarea pe lungă durată a unor particularităţi culturaţe în acest spaţiu, care
s-au realizat în grupul Bugeac. Sub raport cultural, complexele de tip Bugeac repetă,
în multe cazuri, grupul nistrean precedent. Este vorba de acelaşi sistem de planificare
a înrnormântărilor în limita tumulilor, construcţiile funerare asemănătoare, direcţiile
de orientare relativă şi absolută a defuncţilor şi alte particularităţi ale ritului funerar
(fig. 1 1/ 1 ). Există, totuşi, şi unele �lemente caracteris•ice acestui grup. Astfel, la
grupul Bugeac predomină înrnormântările secundare. Prevalează poziţia chircită, pe
spate, cu înclinaţie evidentă a defunctului sau în poziţie chircită pe o parte (fig. 1 1/2).
Majoritatea mormintelor sunt acoperite cu bâme, dispuse de-a curmezişul gropii.
Lţspezi de piatră, stele antropomolfe, roţi de car se întâlnesc în cazuri excepţionale.
Unţltele şi armele sunt identice celor din grupul nistrean, numai că, în complexele
Bugeac se întâlnesc vâlfuri de săgeată din os şi topoare de silex trapezoidale (fig.
1 1/ 1 , 5). Specifice sunt şi piesele de podoabă reprezentate de brăţări din plăci de
bronz răsucite (fig. 1 1 /3), cât şi ceramica. În afară de vase, caracteristice grupului
nistrean, au fost evidenţiate încă trei tipuri morfologice specifice: ceşti coniforme,
vase-situle pe suporturi inelare, vase-arnfore cu două sau patru tortiţe, ·cu orificii
vericale (fig. 1 1/6- 19). Prin elementele sale specifice, grupul Bugeac se separă cert
nu numi de cel nistrean, pe care îl succedă în timp, dar şi de celelalte culturi sincrone.

Cronologic, grupul Bugeac corespunde, parţial, etapei timpurii a culturii Ezero şi
altor formaţiuni culturale sincrone din epoca bronzului timpuriu. În direcţia estică,
grupul Bugeac se raportează perioadei timpurii a culturii catacombelor. Constituirea
cornlexelor grupului Bugeac s-a petrecut pe baza tradiţiilor grupul.ui nistrean şi sub
influenţa considerabilă a culturilor balcano-dunărene. Influenţele celor din urmă se
resimt, mai ales, în motivele ornamentale identice celor de pe vasele grupului Bugeac
şi in ceramica balcano-dunăreană. Disparitia grupului Bugeac in locul căruia apar
complexele culturii catacombelor, ţine de schimbările cardinale în spaţiul C!!lpato
dunărean, unde a început procesul de tranziţie la epoca bronzului mijloci.;- Acest
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Culturile epocii bronzului de mijloc din regiunile pontică. caspică şi ale Europei de Sud-Est: 1 . Otomani;
2. Wiettenbcrg; 3 . Verbicioara; 4. Tei 1 -III ; 5. Monteoru; 6. Tzschinet-Komarovo: 7. Zuto-B rdo-Gârla Mare;
8. cultura Mnogovalikovaya (stadiul târziu); 9. Abaşevo; 1 0 . Srubnaia (stadiul timpuriu):
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proces, unnat de dispariţia culturilor Glina-Schneckenbcrg, Nyneg-Zatin ş.a. , au
slăbit simţitor poziţia masivului cultural balcano-dunărean şi, astfel, a stimulat
răspândirea în această regiune a tradiţiilor culturii catacombelor.
Opoziţia sistemului Est-Vest
Cultura catacombelor (fig. 12-13). Începutul perioadei mijlocii a epocii bronzului
în stepele nord-pontice a influenţat în mod vizibil schimbarea interconexiunilor
culturilor din Est şi Vest. E adevărat, că hotarele între aceste două lumi culturale, s-a
deplasat acum din zona Bugului de Sud la Dunărea de Jos şi Prut. Aceasta s-a
întâmplat ca rezultat al unui aflux incontinuu de noi standarde culturale, legate de
fonnaţiunile culturilor catacombelor. Până la urmă, în arealul de răspândire a comu
nităţii culturilor catacombelor, care s-au extins de la Volga până la Dunăre, a .intrat
şi teritoriul carpato-nistrean, inclusiv zona de nord-vest a Mării Negre şi, probabil,
Dobrogea63. Cu toate acestea, noul val de penetraţii estice se deosebea, întrucâtva,
de afluxurile precedente, care au modificat radical aspectul cultural al regiunii .
Canoanele din perioada precedentă n-au fost înlăturate definitiv, iar unele zone ale
regiunii carpato-nistrene au rămas inaccesibilepurtătorilor culturii catacombelor.
Aceste împrejurări, cât şi alţi factori, posibil să fi influenţat într-un fel sau altul asupra
creărji particularităţilor complexelor culturii catacombelor pe teritoriul pruto-nis
trean64 . În prezent, ele sunt considerate ca parte componentă a culturii de tiS logul,
care reprezintă varianta sud-vestică a comunităţii culturilor catacombelor 5 . Spre
deosebire de regiqnile mai estice ale arealului culturilor catacombelo? complexele
acestei culturi sunt reprezentate, în exclusivitate, prin înmormântări6 . În afară de
aceasta, dacă în zonele de răspândire a monumentelor timpurii ale culturii catacom- belor (regiunea Azovului şi Donului), poziţia de bază de dispunere a defunctului era
cea chircită pe spate, atunci în spaţiul pruto-nistrean predomina dispunerea defun
ctului în poziţie întinsă, pe spate. Este unanim acceptat faptul că acest tip de
înrnormântări sunt cele mai tânii şi sunt caracteristice pentru raioanele periferice de
răspîndire a culturii catacombelor. O altă particularitate este prezenţa destul de rară
în tumuli a înmormântărilor centrale. Ca regulă, ele sunt amplasate în mantaua
tumulilor, ridicati deasupra înmormântărilor eneolitice sau a culturii lamnaia (fig.
13/1 ) . Tipul de bază ·a construcţiilor funerare în spaţiul pruto-nistrean sunt catacom
bele, care se divizează în patru variante: groapă cu o cameră în formă de cotlon,
groapă cu o singură cameră, cu mai multe câmere şi cu camere simple fără puţ de

(63) V.A. Dergacev, Moldavia i sosednie territorii , p. 88-1 10; Idem. Katakombnaia
kultura v Dnestrovsko-Prutskom mejdurecie, în Pervobitnie drevnosti Moldavii,
Chişinău, 1 983, p. 128-1 5 1 ; G. Toşcev, Srednii period bronzovogo veka
Iugo-Zapada SSSR, Zaporojie, 1 986.
(64) V.A Dergacev, Moldavla i sosednie , p. 1 28- 1 5 1 .
(65) S . Bratcenko, O. Şapoşnikova, IUttakombnaia kultumo-istoriceskaia obşnostl, in
Arheologia Ukrainskoi SSR, Kiev, 1 98 1 , p. 403; Ibidem, 1, 1 985, p. 4 1 5-420.
(66) V.A Dergacev, Moldovia i sosednie , p. 91 .
...

...

...

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

·

lnteracfiuni "'Est-Vest"'

1 79

67
acces (fig. 1 3/2, 3 ) . Camerele funerare au, de obicei, formă ovală în plan şi mai rar
dreptunghiulara. În poziţia defunctului se disting două variante: dispunerea de
functilor în po7!ţie chircită, pe o parte (mai putin de 30%) şi în poziţie întinsă pe
68
spate (mai mult de 70%) . Inventarul funerar consta din ceramică, care reprezenta
unnătoarele tipuri morfologice: oale cu gură largă, cupe, borcane şi rareori ulcioare
(fig. 1 317- 1 3 ). Decorul de pe vase consta din combinatii din diferite linii incizate,
împunsături şi amprente de şnur. Deseori, în morminte se găsesc topoare de piatră
· perforate, în unele cazuri chiar ornarnentate (fig. 1 3/6, 14). Piesele de bronz şi os
sunt destul de rar întâlnite în mormintele acestei culturi (fig . 1 3/4, 5).
În baza analizelor tipologico-stratigrafice, complexele culturii catacombelor din
arealul pruto-nistrean pot fi împărţite în două grupe cronologice inegale. Din prima
grupă fac parte catacombele, în care defuncţii sunt dispuşi pe o coastă, în poziţie
chircită. Cea de-a doua grupă, cea târzie incltftie catacombe în care defunctii au fost
depuşi pe spate, în poziţie întinsă. În principal, după aceste particularităţi care ţin de
poziţia de depunere a defuncţilor, a fost efectuată divizarea cronologică şi a altor
grupuri locale a culturii catacombelor. Poziţia întinsă a defunctului, vădit predomi
nantă in spatiul pruto-nistrean, reprezintă o dovadă a vârstei târzii a complexelor
culturii catacombelor de pe acest teritoriu. Ca o confirmare în plus în favoarea acestei
concluzii sunt particularităţile culturii materiele� care au unele analogii · doar cu
materiale din perioada târzie a culturii catacombelor de la est de Nistru. Viabilitatea
culturii catacombelor pe teritoriul dintre Prut şi Nistru a fost, probabil, de scurtă
durată şi a cuprins, după câte se pare, doar sec. XVIII î.H. Pătrunderea purtătorilor
culturii caWL D mbelor în spaţiul vizat a avut loc în acel moment când dezvoltarea
acestei culturi trecuse într-o perioadă de decădere. Mai mult de atât, nu este exclus
- faptul, că în timp ce la vest de Bugul Inferior se mai păstrau încă unele reminescente
ale culturii catacombelor, în regiunile estice evoluţie celei din urmă fusese întreruptă
ca urmare a răspândirii unui nou fenomen cultural, reprezentat de complexele culturii
"mnogovalikovaia" (ceramicii cu multe brâie).
·

Aflându-se într-o stare de criză totală, cultura catacombelor nu a mai putut
influenta dezvoltarea comunităţilor de agricultori din regiunea balcano-dunăreană.
Din acest moment sunt sesizate doar u�le influenţe sporadice ale traditiilor culturii
catacombelor în arealul triburilor de agricultori, care nu au putut să ducă la schimbări
esenţiale în cadrul blocului de vest. Însă, la rândul ei nici lumea vestică nu mai putea
să influenţeze activ situaţia din spaţiul pruto-nistrean şi, cu atât mai mult zonele de
mai le est. În orice caz, nu se fac simţite nici un fel de inovaţii radicale în cadrul
culturii catacombelor. Probabil că acest fapt se explică prin anumite mutaţii cult�rale,
pe făgaşul cărora, în regiunea Caipato-balcanică a avut loc trecerea de la formaţiunile
epocii bronzului timpuriu la culturile perioadei mijlocii a epocii bronzului de tip
Otomani, Monteoru, Wittenberg ş.a.

(67) Ibidem, p. 96.
(68) Ibidem.
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Specificul situaţiei create era, probabil, de aşa natură, încât a schimbat caracterul

interconexiunilor dintre blocurile de vest şi est; din acest moment este ca�ul să

vorbim nu despre un sistem integru, ci despre opoziţia Est-Vest, care redă cu o mare

precizie specificul perioadei examinate. Dar dacă, la etapa dată, o astfel de contra
dicţie pote fi explicată prin stabilirea reciprocă a celor două arii culturale, atunci lipsa

unui dialog între ele, în perioada următoare se datorează unor cauze de altă natură.

Cultura "mnogovalikovaia " (fig. 1 4- 1 5) . După cum s-a menţionat, transformările

esenţiale în cadrul cel.o r două lumi - vestică şi estică, au avut o reflectare slabă asupra

caracterului inerconexiunilor. Fiecare din ele îşi avea propria sa direcţie de dezvoltare

şi nu exista, după cât se vede, o necesitate acuţă de a stabili unele contacte mai
strânse. Culturile din regiunea carpato-dunăreană, orientate spre realizările focarului
central european de culturogeneză şi potenţialului civilizaţiilor creto-miccniene,

posedau, probabil, o forţă internă suficientă pentru a neutraliza orice impuls dinspre
est şi nu simţeau nevoia de a împrumuta ceva din mediul est-european.

Cele spuse mai sus se referă, în egală măsură, şi la formaţiunile ponto-carpatice,

unde, de asemenea, se crease un focar cultural genetic de o activă funcţionalitate,.al
cărui epicentru se localizase în regiunea Volga-Ural69 . Pentru acest centru cultu

rogenetic erau caracteristice un nivel evoluat al metalurgiei bronzului, construirea
caselor de lut şi piatră, prezenţa aşezărilor fonificate (şanţ, val) cu planificare de tip

canier, răspândirea necropolelor dispersate nu numai după criteriul de vârstă, .dar şi

după cel social70. Activitatea centrului Volga-Ural a detenninat, în mare măsură,

particularităţile evoluţiei ulterioare a culturilor de stepă, reducând până la minimum

rolul masivuluicultural de vest, ca furnizor principal al realizărilor culturale. Orice

grup local, ataşându-se într-o măsură s-au alta la valorile culturale ale focarului

Volga-Ural, acumula o forţă de rezistenţă care-i permitea să-şi păstreze i ndividuali

tatea ireparabilă indiferent de mediul cultural înconjurător.

Această stare de lucruri ·este redată destul' de evident de cultura "mnorigovaliko

vaia", ce s-a răspândit la hotarul sec. XVIII-XVII tH. în partea de vest a regiunii
nord-pontice. Fomtată î n regiunile de silvostepă a ii:lterfl'l'iilor Nipru-Don7 1 , cultura
"mnogovalikovaia" începe să-şi extindă arealul spre sud şi sud vest şi, către începutul
secolului al .XVII-lea î.H., ajunge in zona pruto-ni�treană. Ea nu a suferit, în fond,
în acest răstimp nici un fel de schimbări radicale 1 2 . Cea mai mare concentrare a

(69) V. Bocikarev, Volgo-Uralskii ociag kulturogheneza epohi poz4nel bronzî, în
Şifioghenez i kulturoghenez v is�oriceskom aspekte, Leningrad, 1 99 1 , p. 24-27;
Idem. Konteptualnîe osnovî hronologhii epohi pozdnei bro mi iujnoi polovinî
Vostocnoi Evropî, în Novîe otkritla i metodologhiceskie osnovî arheologhiceskoe
hronologhii, Sankt-Petesburg, 1 993, p. 42-43.
(70) G. Zdanovici, Bronzovî. i vek Uralo-Kazahstanskih stepei, Sverdlovsk, 1 988.
(71 ) S. Bratcenko, K voprosu o slojenii "Babinskoi" culturi (mnogovalikovoi
keramiki), în Vilneanskie kurganî v Dneprovskom Nadporojie, Kiev, 1 972, p.
2 1 -23; Idem, Kultura mnogovalikovoi keramiki, în Arheologhia Ukrainskoi SSR,
voi. 1, Kiev, 1 985, p. 45 1 -458.
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Fig. 17 Materiale aparţinând culturii Noua� 4, 10, 1 2-1 3 . metal. (bronz); ,
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complexelor culturii "mnogovalikovaia" sunt atestate în regiunea de stepă a icterflu
viilor Prut şi Nistru, unde formează zona sud-estică a acestei culturi. Totodată, unele
înmormântări sau descoperiri ocazionale au fost atestate şi pe malul drept a Prutului
şi în Dobrogea73 . Analizarea tipologico-stratigrafic: a materialelor permite evi
denţierea a două etape consecutive în dezvoltarea culturii "mnogovalikovaia" în
spaţiul pruto-nistrean. Etapa timpurie se caracterizează, în general, prin răspăndirea
înmormântărilor tumulare centrale, în camere de formă ovală sau fără cotlon. Uneori,
astfel de morminte sunt înc;oţite de ofrandă. Pentru înmormântările secundare sunt
caracteristice gropile ovale sau dreptunghiulare, cât şi gropile ovale cu trepte. Ca un
tip foane arhaic sunt considerate înmormântaile în lăzi şi cavouri de lemn. Defuncţii
erau dispuşi în poziţie medie sau slab de chircită şi orientaţi în direcţiile nord-vest
nord-est (fig. 1 5/ 1 -3). Este caracteristică poziţia stabilă a braţelor - unul din braţe
este îndoit din cot sub un unghi ascuţit sau obtuz, iar celălalt - întins de-alungul
corpului. Inventarul funerar al acestui grup este reprezentat prin catarame de tipul 1
şi II (fig. 1 5/1 1), cu o singură perforaţie, psalii discoidale de tip arhaic (fig. 1 5/4),
vase bitronconice (fig. 1 5/5, 1 0, 1 2), topoare de piatră, sceptre, măciuci de tip

Borodino şi pumnale de bronz (fig. 1 5/6, 7). În general, acest gnW de înmormântări
nu este atât de numeros şi nu depăşeşte cifra de 50-60 complexe ,._
Majoritatea înmormântărilor se raportează la perioada târzie?S . Ca regulă, acestea
sunt înmormântări secundare, care au groapa de formă ovală sau rotundă în plan, ca
şi în perioada precedentă. Cu toate acestea, în ritul funerar apar unele elţmente ,oi.
Spre exemplu, se majorează considerabil numărul mormintelor în care defuncţii �unt
dispuşi în poziţie puternic chircită şi prevalează direcţia de orientare nord-est şi est
"(fig. 1 5/ 1 ). Dispar vasele de tip clasic, ce se deosebeau prin forma bitroncor ică
accentuată şi stilul omamental multizonal, compus din mai multe brâie şi incizii,
locul lor fiind luat de vasele de tip borcan. Cataramele timpurii {tip 1, Il) sunt definitiv
înlocuite de cele puternic profilate şi cu o singură perforatie mică suplimentară (fig.
1 5/9). Existenţa a două grupuri asincronice, pe lângă· niulti.plele _deosebiri tipologice,
este confirmată şi de datele stratigrafice. Sunt cunoscute câteva cazuri certe când
. înmormântările timpurii sunt suprapuse, stratigrafic, de înmormântările târzii.
Trebuie menţionat că, indiferent de unele deosebiri de ordin secundar, grupul local
al culturii "mnogovalikoyaia" în arealul pruto-nistrean constituie o integritate evi
76
dentli., cu subdiviziuni răspândite pe întreg teritoriul . Pe scara datării absolute,
complexele examinate ocupau. perioada dintre începutul sec. XVII �i sfârşitul sec.
.
.
77
XV î.H .

(72) E. Sava, Kultura mnogovalikovol keramiki Dnestrovsko-Prutskogo mej durecia
(po materialam pogrebalnogo obriada), Chişin!l.u, 1 99 1 , p. 1 50-1 58.
(73) Ibidem, p. 1 59-1 69, fig. 63.
(74) Ibidem, p. 60-144.
(75) Ibidem .
(76) Ibidem, p. 1 50-1 58.
(77) Ibidem, p. 1 70-1 76.
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Dezvoltarea culturii "mnogovalikovaia" în spaţiul pruto-nistrean avea loc în

imediata apropiere a arealului culturii Monteoru care ocupa spa�iul dintre Carpaţi i

Orientali ş i Prut. O asemenea vecinătate n u putea, bineînţeles, să nu s e reflecte în
anumite contacte între aceste două comunităţi culturale. Într-adevăr, nu o singură
dată au fost descoperite în aşezările culturii Monteoru piese ale culturii "mnogova

likovaia" (catarame, psalii discodale ş.a.), iar vase ale culturii Monteoru se întâlnesc,
8
uneori, în înmotmântările culturii "mnogovalikovaia" 7 . Nu se exclude faptul că

purtătorii acestor culturi serveau drept mediatori între două focare de culturogeneză.

Drept' confinnare, pot servi, de exemplu, psaliile discoidale de tip arhaic a căror

provenienţă este legată de regiunea Volga-Urnl, care se întâlnesc nu numai în
80
aşezările culturii Monteoru79 dar şi în cistele miceniene . Decorul micenian de pe
psalii şi de pe piesele din depozitul Borodino (şi chiar prototipurile annelor de bronz)

indică, de asemenea, primii paşi timizi spre restabilirea, încă din epoca bronzului

mijlociu, a sistemului de comunicare Est-Vest. Însă acest proces al intcrconexiunilor

culturall: s-a limitat doar la unele schimburi sporadice, menţionate mai sus. La acea
perioadă nici nu putea fi vorba de unele schimbări culturogenetice esenţiale. Fiecare

subdiviziune, sprijinindu-se pe diferite centre culturale, nu simţea, probabil, nece
sitatea acută a stabilirii unor relaţii reciproce mai trainice. O asemenea vădită

dezinteresate în dezvoltarea unui dialog cultural intre comunităţile de Est şi Vest în

perioada mijlocie a epocii bronzului, pare destul de evidentă pe fundalul tran
sfonnărilor radicale, care au avut loc la sfârşitul epocii date.

Renaşterea sistemului Est-Vest
Blocul cultural Noua-Sabatinovka-Coslogeni (fig. 1 6- 1 8). Începutul perioadei

târzii a epocii bronzului în Europa de Sud - Est era marcată de un şir de evenimente
care au schimbat în mod esenţial procesul istoric-cultural. Stingerea treptată a

focarului de culturogeneză Volga-Don la est şi colapsul civilizaţiei creto-miceniene
în regiunea mediteraniană au creat, probabil, noi condiţii pentru dezvoltarea atât a

lumii culturale estice, cât şi celei vestice. Distrugerea fostelor repere culturale ce
asigurau pătrunderea elementelor inovatoare, �u impus căutarea unii căi de ieşire din
criza creată prin stabilirea unui regim de relaţii intense între Est şi Vest, care a dus
până la urmă l a restabilirea sistemului de comunicare, ce funcţionase anterior.
.

(78) Ibidem, p. 1 59-1 69.
(79) S. Morintz, Contribuţii arheologice la istoria tracilor timpurii, Bucureşti, 1 978;
A. Oancea, Brancbes de mors en corps en forme de disque, în TD, voi. 1, 1 976,
p. 5 9-75 .
(80) A. Vulpe, Cristiscbe Amerkungen zu Karpatenlandiscben Kulturzeugnissen der
Altbronzezeit. Jabresbericbt des Institute fur vordescbichte der Universitat,
Frankfurt a.M., 1 977, p. 1 0 1 - 1 1 1 ; G. Mylonas, Ancient Mycenae. The Capital City
of Agamemnon, Londra, 1 957; H. Huttel, Bronzezeiiliche Trenzen in Mittelund
Osteuropa, în PFA, Mllnchen, 1 9 8 1 , 16, 2; A. Wace, Mycenian Mystery, în
Archaeology, 1 960, 1 3, l , p. 40-43.
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Această situaţie istorico-culturală este reprezentată. în cel mai elocvent rriod de blocul

culturilor Noua-Sabatinovka-Coslogeni, care s-a format în spaţiul dintre Dunărea de
Jos şi Nipru (fig. 16) şi care a acumulat atât particularităţile estice, cât şi vestice.

Unul dintre elementele comune şi cel mai reprezentativ pentru aşezările culturilor

acestui bloc, îl constituie aşa-numitele "cenuşare" - o ingrămădire de cenuşă, ame

stecată cti fragmente de ceramică, cu un număr mare de unelte de piatră, os şi corn,

multe oase de animale. Pc locul aşezărilor se întâlnesc de la 6 până la 20 şi mai multe

cenuşare, care au in plan forma rotundă sau ovală, cu diametrul de la 1 O până la 40

m şi înălţimea de 1 m. În cadrul "cenuşarelor" şi in spaţiul dintre ele au fost

descoperite diferite locuinţe şi construcţii menajere. Sunt cunoscute două tipuri de
locuinţe - de suprafaţă şi adâncite in sol (bordeie). Cele de suprafaţă sunt construite

din piatră şi lut. Locuinţele din piatră sunt caracteristice, mai ales, pentru culturile
Sabatinovka (Vinogradnâi Sad, Voronovka ş.a.) şi provin din culturile de tip Srub

no-Andronovsko, din perioada medie a bronzului şi, probabil, este liniar legată de

trandiţiile de construire a caselor de piatră a focarului Volga�Ural. Construcţia

caselor de piatră la tribunle culturii Sabatinovka se deosebeşte, bineînţeles, de

construcţia caselor de lut cu carcasa de lemn şi piloni a culturii Noua. Casele de lut

avuseseră o largă răspândire in cadrul culturilor eneolitice şi epocii bronzului în
Europa de Sud-Est, de unde, probabil, au şi fost preluate de către purtătorii culturii
Noua. I nventarul din aşezări îl constituie ceramica şi multiple unelte de piatră, os şi
corn. Ceramica este identică, atât din punct de vedere morfologic, cât şi sub aspect

tehnologic şi se i ndividualizează în două grupe: ceramica fină şi ceramica grosolană:

Ceramica fină e reprezentată de cupe cu două sau cu o singură toartă, supraînălţate
deasupra buzei vasului (fig. 1 7/ I l , 1 4 - 1 7). Aeest tip de vase predomină în culturile
Noua şi Coslogeni. Rareori, cupele sunt decorate cu ornament incizat sub formă de

triunghiuri sau linii orizontale, ce înconjoară partea superioară a vaselor. Ambele
suprafeţe ale vaselor sunt slab lustruite.

Ceramica grosieră constă indeosebi din vase de forme simple - aşa-numitele

vase-sac şi vase-borcan. Unele din ele sunt prevăzute cu una sau două torţi. Majori

tatea vaselor sunt lipsite de decor, însă în unele cazuri ele sunt ornamentale sub buză

cu brâie aplicate sau trase, uneori netede, alteori alveolare sau cu amprente de
81
degete . Alt decor întâlnit pe astfel de vase sunt stră unsăturile, amplasate sub buza

�

gâtului. Deseori, acest decor este combinat cu brâie

.

Prin �aaliza materialului cernmic, se poate demonstra, in mod evident, imbinarea

tradiţiilor vestice

Şi estice. Fără îndoială că fondul vestic îl fornează cupele cu una

sau două suprafeţe lustruite, având prototipuri în majoritatea culturilor epocii bron
zului mijlociu din zona carpato-dunăreană (Wiettenberg, Komarovo-Costişa şi, mai
ales, Monteoru). Trebuie menţionat că acest tip de vase predomină, mai ales din punct
de vedere numeric in partea de vest a areal ului acestui bloc, dar, chiar şi acolo ele se

(8 1 ) V.A. Dcrgacev. Moldavia
(82) Ibidem, fig. 44.

i sosednie ... , p.

1 53- 1 7 1 , fig. 44.

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

Interacţiuni "Est-Vest"

1 87

întâlnesc mai des în complexele funerare, pe când în aşezări, sunt într-un număr mai
mic. Totuşi "Estul" se evidenţiază cel mai elocvent în toată ceramica blocului

culturilor Noua-Sabatinovka-Coslog<;ni. Dacă, din punct de vedere morfologic, o
parte din ceramica brută păstrează unele particularităţi din tradiţiile estice, atunci d n

!

punct de vedere tehnologic ea este confecţionată conform tradiţiilor nord-pontice. In
primul rând, aceasta se referă la vasele-borcan, decorate cu brâie sub buză şi care au

avut o largă răspândire în periodele mijlocie şi târzie din zona de stepă a Europei de
Est (culturile "mnogovalikovaia", Srubnaia). De remarcat faptul că acele vase care
din punct de vedere morfologic sunt identice cu cele din vest (cupe cu torţi şi

suprafaţa lustruită), din punct de vedere tehnologic se deosebesc radical de prototi

purile lor, evidenţiindu-se prin modelarea neglijentă (pastă rău amestecată şi care
conţine şamotă de dimensiuni mari), lipsa decorului etc., toate reprezentând un stil
mai degradat decât al perioadei p�ecedente.

Prezenţa diferitelor substraturi genetice este confirmată şi de alte ca(egorii de

obiecte. În unele aşezări au fost depistate psalii (fig. 1 7/5, 6) de tip Boriaş. Multitu

dinea uneltelor de os - omoplaţi crestaţii, "patine", străpungători ş.a., confecţionate

după modele estice (de tipul culturii Srul;lnaia), poate servi ca argument suplimentar

pentru demonstrarea sincretismului blocului cultural Noua-Sabatinovka-Coslogeni.

Piesele de piatră sunt reprezentate prin percutoare, frecătoare şi numeroase ră
măşiţe. O categorie aparte de obiecte o constituie sceptrele şi piuliţele de piatră (fig.

1 7/8, 9, 1 8/ 1 4). Sceptrele, fără îndoială, sunt de origine estică, fiind caracteristice
83
areal ului culturii Sabatinovka .
Obiectele de metal din morminte şi complexele gospodăreşti sunt puţine, în
84
schimb o categorie aparte o constituie depozitele de bronzl}ri . Dintre depozitele de

bronzuri cele mai importante sunt depozitele de la Lozovo, Hristici, Varvarenca
(Moldova), Krasnâie Maiaki şi Malâe Kopani (Ucraina), Ulmu-Liteni, Roşeşti,
Băleni ş.a. (România). Depozitele constau, de obicei, din celturi (fig. 1 8/1 2), seceri

şi podoabe (fig. 17/10, 1 3). Destul de evidentă este asemănarea obiectelor de·

podoabă. De exemplu, în depozitul de la Băleni sunt prezente, practic, toate tipurile
de ace cu gămălie şi pandantive, care se împart, convenţional, în două grupe:
transilvănene şi estice (nord-pontice) . Totodată, este un lucru clar că cea mai mare

parte din obiecte de tip transilvănean se află în partea de vest a arealului - monu

mentele culturilor Noua şi Coslogeni. Bronzurile de tip estic sunt mai rare şi, de
obicei, predomină în zonele de contact dintre monumentele culturii Noua şi Coslo
geni cu arealul culturii Sabatinovka. Una dintre principalele particularităţi o constituie

predominarea pe întreg arealul blocului a armelor de tip estic: De regulă, acestea sunt
pumnalele cu suport inelar la mâner (fig. 1 7/.4; 1 8/ 1 1 ), asemănătoare celor din

(83) E. Sava, K voprosu o pestah-skipetrah epohi pozdnei bronzi iz Severnogo
Pricernomoria, în Izvestia AN MSSR, Chişinău, ), 1 987, p. 62-7 1 .
(84) M . Petrescu-Dâmboviţa, Depozitele de bronzu.ri din Românii,, Bucureşti, 1 977; V.
A . Dergacev, Bronzovie predmeti XIII-VIII vv. do noe. iz Dnestrovsko-Prutskogo
mejdurecia, Chişinău, 1 975; V.A. Dergacev, Moldavia i sosednie...
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5
monumentul eponim Coslogeni8 şi vârfurile de lance cu lama romboidală (depozitul
8s
Lozovo) .
·

Analogiile care se eviden�iază din punct de vedere tipologie tehnologic, cât şi
prezen�a altor particularităţi ale culturii materiale, pot fi explicate, probabil, nu numai
prin contactele permanente şi strânse, dar şi prin rădăcinile genetice ale acestor
culturi. Acest lucru este confirmat şi de existenţa ritului funerar unificat. De menţio
nat, î_nsă, că în comparaţie cu aşezările, monumentale funerare ale acestui bloc sunt
cercetate mai puţin.
Cele mai autentice şi �omplete date sunt cele referitoare la ritul funerar al
culturilor Noua şi Sabatinovka.
Purtători i culturii Noua practicau ritul funerar în mominte plane (fig. 17/1-3).
Necropole plane de diferite di mensiuni (Badragii Vechi, Pererâta, Burlăneşti ş.a.),
constau din înmormântări cu un singur defunct, mai rar doi, în care aceştia erau
dispuşi pe partea dreaptă sau stângă în poziţie chircită. De obicei, bra�ele sunt îndoite
din coate, iar falangele sunt situate lângă craniu (fig. 1 7/2, 3). În unele cazuri forma
gropii nu a fost determinată. Majoritatea scheletelor sunt orientate spre nord şi
nord-vest. Ca excepţie este direcţia de orientare sud-estică şi presărarea cu ocru a
scheletelor din necropola Badragii Vechi 87. Practic, în toate mormintele se găsesc
câte unul sau două vase-cupe cu una sau două to�i, mai rar - fără torţi. Principala
deosebire in ritul funerar al culturii Sabatinovka constă in înhumarea defwtcţilor in
necropole tumulare (fig. 1 8/ l -3). Majoritatea inmormântărilor culturii Sabatinovka
sunt efectuate in tumuli mai vechi. Sunt cunoscute doar câteva cazuri de inmor
mântări centrale, ca de exemplu la Cărnăţeni88 (fig. 1 8/ 1 ). Direcţia cea mai des
intâlnită de orientare a dcfuncţilor este nord-est şi est (fig. 18/ 1 -3). Scheletele se află
"
in poziţie chircită, pe o parte, mai rar, pe spate. InventaruJ funerar constă din ceramică
(fig. 1 8/5- 10, 1 5, 20), rareori - unelte de os şi piatră (fig. 1 8/14, 16- 1 9). De menţionat
că 70% din inmormântările culturii Sabatinovka sunt lipsite de inventar.
Conform datării acceptată de majoritatea specialiştilor, blocul cultural Noua-Sa
batinovka-Coslogeni se încadrează între începutul sec. XIV şi sec. XII î.H.
Constituirea, în etapa finală a epocii bronzului, de Ia Dunăre până la Nipru, a unei
comunităţi culturale destul de omogenă, prin prezenţa multor aşezări mari de acelaşi
tip, a caselor construite dinpiatră şi lut, nivelul inalt al metalurgiei la care focarul
de vest şi cel de est aveau aceeaşi pondere, poate fi explicată doar ca un fenomen al

.
(85) M. Neagu, D. Basarab-Nanu, Consideraţii preliminare asupra aşezării eponime de
la Gradiştea-Coslogeni, j udetul Călăraşi, în Cultura şi civilizaţia la Dunărea de
Jos, II, Călăraşi, � 986, p. 99- 1 28, fig. 22.
(86) V.A. Dergacev, Moldavia i sosedrlie . , p . 1 69, fig. 4811 5.
(87) G. Smimova, Novîi mogilnik culturi Noua u s . Starîe Badraji na Prute, în ASGE,
Nr. I l , 1 969.
(88) O. Leviţki, T. Demcenko, Otcet o polevîb issledovaniah Cauşanskoi novostroecnoi
arheologhiceskoi expediţii v 1985 godu, în Arhiva IAIV, Chişinău, 1 985; E. Sava,
Kultura mnogovalikovoi , p. 54, fig. 1 5/1 -2, 5.
..

...
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restabilirii sistemuiui de comunicare Est-Vest. Blocul cultural ce s-a format, nu a
apărut ca cf insumare tipologică a diferitor culturi, ci ca un rezultat al reacţiei· la
procesul de dispariţie a două centre culturale puternice şi stabile: creto-micenian la
vest şi Volga-Ural la est. Pe baza acestor focare, diametral opuse, s-a format blocul
cultural Noua-Sabatinovka-Coslogeni, care reflectă, într-o nouă ipostază, dialogul
cultural Est-Vest.
Aşadar, sistemul de comunicare ce a unit lumea culturilor crescătorilor de vite cu
cea a comunităţilor de agricultori din regiunea balcano-dunăreană a parcurs câteva
etape în decursul funcţionării sale. Formarea lui datează din stadiul final al eneoliti
cului timpuriu, când in cadrul culturilor de stepă ap.arc o nouă formă ;t economiei:
păstoritul nomand. Numai o astfel de schimbare calitativ nouă, care a echivalat
nivelul între Est şi Vest, a putut stimula înviorarea contactelor între aceste două lumi
total opuse. Acest dialog, care nu o singură data a cunoscut perioade "de slăbire sau
de întrerupere definitivă, a durat de-a lungul epocii eneliticului şi a epocii bronzului.
Continuitatea lui poate fi urmărită şi in perioada următoare, până în evul mediu.
Validitatea acestui sistem a depins, in mare măsură, de situaţia în care se aflau unele
grupuri culturale. Astfel, eficacitatea lui, de regulă, a crescut brusc in perioada
dezintegrării culturilor de sine stătătoare şi în etapele ini\iale de formare şi dezvoltare
a noilor fonnaţiuni locale. Formarea definitivă a structurilor regionale ducea la
limitarea bruscă a interconţxiunilor, subminând astfel integritatea intregului sistem.

THE ",EAST-WEST" I NTERACTI ON I N THE MI RROR
OF THE ENEOLITHIC AND BRONZE CVLlURES IN
THE NORTHWEST PO NTIC
Summary

-

Once the basics of a manufacturing economy has "een estaMished in the region
betwecn Caspian and Black seas, the world of steppe culiures became one of the main
factors detennining the situation in the Carpathian-Dniester zone. The level and the
forms of influence of this factor were far from being always homogeneous, varying
from lively contacts to periods of mutual estrangement, from direct influence on
agricultura! centers to an active adoption of agricultural standards in the culture. In
the second case this influence was rather mediated, as the introduction of _eiements
of agricultura! communities into the steppe environment resulted inevitably in the
loss of culttiral potential of the latters and so, it influenced in one or another way the
situation in the agricultura! area.
The beginning of the contacts between cultures of Carpathian-Dniester region
(Precucuteni-Tripolye A, Bolgrad-Aldeni) and cultural formations of the steppe zone
(cultures of Mariupol circle) have been noted in early eneolith. But at that time they
had been neither permanent nor deep evidently. Perhaps it may be explained by a
fundamental difference between their economic models that impeded tht: rapproche·
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ment between these cultural blocks. The situation changed rather suddenly at the
following stage (Cucuteni A - Tripolye B 1 ), when a new fonn of manufacturing
economy appeared in the East, in the Khvalyni-Mid-Stog community, that was
oriented mainly towards cattle-breeding type of economy. It has then resulted in
equalizing the stage �evcls of thc two cultural systems that of coursc would stimulate
the development of mutual links. It is significant that at this period the steppe
elements had b een penctrating i ntensively Carpathian-Dniestcr region on the one
hand, and an active advanccment of agricultura! traditions towards the Eastem
direction, on the other hand.
Development of the cultural exchange certainly could not help affecting the look
of interacting cultural formations. Certain innovations had appeared in the Tripolye
culture, but the steppe culturcs zone was subject to particular changes, where such
syncretic fonnations as Nijniaya Mikhaylovka, Tchemavoda 1 had arisen under
influence of agricultura! fonnations. As a mater of fact it means that the major mie
in the realization of cultural contacts belonged mainly to agricultura! cultures possessing
advanced achievements of the Balkan and Aegean-Mediterranean civilizations.
It was particularly appreciable during the epoch of the late eneolith (Tripolye
C2-U 2), when the Tripolye standards had been massively penctrating the steppe arca.
A suite of local groups combining in their structures thee steppe features as well as
the features of Tripolye and Maykop and Novosvobodnaya was spreading on a large
area from Carpathians in the West. to thc lower Don in the East. This powerful
integration proccss had transfonned the Azov and B lack sea steppes into a periphery
og the agricultura! oecumenum and had partly detennined the fate of the Tripolye
culture. The cvolutionary period of ils development had ended and it was followed
by an impetuous transfonnation of ils main components which changed fundamen
tally the look of the�ulture. Having lost its capability for maintaining fonnerly
unshakable canons and reacting keenly to any externa! impulses, the Tripolye culture
was no more able to withstand thc externa! influence and so it was subject to total
disappcarance.
Thc final destruction of the Tripolye massif during the transition period towards
the early age of bronze coincided with a purposeful advancement of the "Yama"
culture towards the West, which instilled actively the steppe factor into the Carpa
thian-Dniester cultural context. Since this moment and up to the beginning of the
later age of bronze the steppe world had been pennanently remaining o ne of the major
sources of cultural transfonnations in the world. The agricultura! traditions had
sometimes succeeded in restoring their fonner positions and i t may be observed, for
instance, on rnaterials of the Budjak and the Edinetsi groups. At the same time the
steppe standard were immutably keeping an important role in the region, assuring a
relatively smooth adoption of later Eastem impulses at first as the catacomb cuiture
and then - as the multi-bolster ceramic cul�re.
When the Iauer had be'Cn established in the Carpathian-Dniester region a rather
interesting situation arisen then, as the region was aplitted into two sharply different
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cultural zones. The area between Carpathians and Prut river was taken by the
Monteoru culture, which had becn generated by the evolution of the Carpathians and
Danube cultural circle, while the territory to the East frorn Prut was in the area of
the rnost Westem branch of the rnulti-bolster cerarnic culture. Nevertheless, such
close neighborhood had not affected the originality of the two cultures. Perhaps, this
is the evidence of a certain balance of power, when the rnulti-bolster cerarnic culture,
supported by the powerful cultural genesis of Volga-Urals hearth in general hadn't
needed any important borrowings. At the sarne state, cvidently was. the Monteoru
culture, based on the achievernents of the not less- powerful Crete-Mycenes civiliza
tion.
A practica) sirnultaneous fading of the Volga-Urals hearth and the collapse of the
Crete and Mycenes civilization had generated a .quite particular situation in the
Carpathian-Dniester region. The loss of the old cultural references points had forced
the transition frorn the cultural opposition to · a elo se cooperation. This resulted i11
formation of an original cultural phenomena, called Noua-Sabatinovka-Coslodgeni
block, incorporating elernents of the steppe as well as of the Carpathians-Danube
origin.

List of illustrations
Fig. 1 . Middle Eneolithic cultures of the Pontic-Caspian region and South-Eastem Europe
(early stage): 1 . Krivodol-Sălcuţa; 2. Karanovo VI-Gumelniţa; 3. Vama; 4. Petreşti; 5.
Tisapolgar; 6. Lengyel; 7. Cucuteni A-Tripolye B l ; 8. Dnieper-Donetsc; 9. Suvorovo;
1 0. Comp-Pit Ware; 1 1 . Zasukha; 1 2 . Azov-Dnieper; 1 3. Sredrl.y Stog; 14. Eneolithic
of -Crimeea; 1 5 . Lower Don; 16. Khvalynsk; 1 7. Svobodnoe.
·Fig. 2. Materials of the Suvorovo group: 4-6. bone; 7, 1 3 . shell; 8-1 1 . flint; 1 2, 1 3 . metal; 14.
clay; 1 5. stone.
Fig. 3. Middle Eneolithic cultures of the Pontic Caspian region and South-Eastem Europe
(late stage): 1 . Sălcuţa IV-Galatin; 2 .. Pevets II; 3. Cemavoda 1; 4. Bodrogkerestur; 5.
Lengyel; 6. Cucuteni A-B; B-Tripolye B2, CI- Yl; 7. Comb-Pit Ware; 8. Sredny Stog;
9. LQwer Mikhaylovka; 10. Eneolithic of Crimea; 1 1 . Repin Khutor; 12. Alekseevka;
1 3 . Yamnaya; 14. Maykop; 1 5 . Dnieper-Donets.

Fig. 4. Materials of the Basarabian variant ofthe Cemavodă 1 culture: 3, 4, 7. bone; 5. metal;
6. flint; 8- 12. clay.

Fig. 5. Late Eneolithic cultures of the Pontic-Caspian region and South-Eastem Europe: 1 .
Early Bronze Age of Bulgaria (Ezero?); 2. Cemavodă III; 3 . Boleraz; 4. Lazo.iany; 5 .
Funnel Beazer; 6. Tripolye C2�Y2; 7. North-Pontic Late Eneolithic horizon; 8. Comb
Pit Ware; 9. Repin KhutQr; 10. Yamnaya; 1 1 . Konstantiriovka; 12. Maykop-l'fovos-'
vobodnaya,.

.

·

S

Fig� 6. Materials of the Usatovo group (Early stage ): 4-7, 19-24. bone; - 1 0, 25-28. metal;
1 1 - 1 8 . flint; 2 9-42. clay.
Fig. 7. Materia1s of the Usatovo group (late stage): 4-6. bone; 7, 8. 10-14. metal; 9- 1 5-33.
c1ay.
Fig. 8. Early Bronze cultures of the Pontic-Caspian region and South-Eastem Europe (ear1y
stage): 1 . Ezero; 2. Coţofeni; 3. Cemavodă 11-Folteşti; 4 . Baden; 5. Globu1ar Amphora;
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6. Yarnnaya; 7. Repin Khutor, 8. Kemi-Oba; 9. Novotitarovka; 1 0. Maykop-Novosvo
bodnaya.
Fig. 9. Materials of the Dniester group: 3, 4. tlint; 5, 7, 9, 1 0. metal; 8, I l . stone; 12. wood;
1 3. bone; 14-2 1 . clay.
Fig. 10. Early Branze cultures of the Pontic-Caspian region and South-Eastern Europe (late
stage): 2. Ezero; 2. E:i!ero vo Il; 3. Glina III-Schneckenberg; 4. Nyirzyeg�Zatin; 5.
Corded Ware; 6. Bogdăneşti; 7. Budjak; 8. Edineţ; 9. Catacomb; 10. Kemi-Oba; I l .
Poltavka; 12. North-Caucasion.
Fig. I l . Materials of the Budjak group: 3. metal; 4. bone; 5. tlint; 6-1 9. clay.
·

.

Fig� 1 2. Early late stage age cultures of the Pontic-Caspian region and South-Eastern Europe:
l . Nyirzyeg; 2 . Glina III-Schneckenberg; 3 . Ezero; 4. Ezerovo II; 5. Catacomb (late
stage); 6. "Mnogovalikovaya" culture (early stage); 7. şnur cerarnic; 8. Poltavka.
Fig. 1 3 . Materials of the Catacomb cultures: 4, 5. metal; 6, 12, 14. stone; 7- 1 1 , 1 3 . clay . .

Fig. 14. Middle Bronze Age cultures ofthe Pontic-Caspian region and South-Eastern Europe:
1 . Otomani; 2 . Wiettenberg; 3. Verbicioara; 4. Tei I-III; 5. Monteoru; 6 . Tzschinet-Ko
marovo; 7. Zuto-Brdo-Gârla Mare; 8. "Mnogovalikovaya" culture (late stage); 9.
Abaşevo; 1 0. Srubnaia (early stage).

Fig. 1 5 . Materials of the "Mnogovalikovaya" cultures: 4, 9, I l . bone; 6, 7, 8. metal (bronze);
5, 10, 12. clay.
Fig. 16. Late Bronze Age cultures of the Pontic-Caspian region and South-Eastem Europe:
l. Otomani; 2. Verbicioara; 3 . Gârla Mare; 4. Tei IV-V; 5. Cercovna; 6 . Noua; 7.
Sabatinovka; 8. Coslogeni; 9. Srubnaia (late stage); 10. Zimnicea-Plovdiv; 1 1 . Belogru
dovka.
Fig. 17. Materialş of the Noua Culture: 4, 1 0, 12- 1 3. metal (bronze); 5, 6. bone; 7-9. stone;
I l , 1 4- 1 8. clay.
Fig. 1 8 . Materials of the Sabatinovka cultures: 4, 9, 1 1 , 12. metal (bronze); 5, 8, ·10, 1 5-20.
c1ay; 1 3, 1 6- 19. bone; 14. stone.
Fig. 1 9. Chronology scheme of Eneolithic-Brom:e cultures of the Pontic-Caspian region and
South-Eastern Europe.
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APARITIA Î NMORMÂ NTĂRILOR
1\JMVLARE SI A INCINERATIEI LA
EST DE CARPATI
1

1

1

1

de Nicolae Ursulescu

rioada finală a eneoliticului a marcat apariţia a două fenomene funerare in
zona situată la est de Carpati: primele monninte tumulare şi primele mor
.
minte şi necropole de incineraţie. Acest dublu fenomen nu este de altfel o
noutate numai pentru această regiune, ci se întâlneşte pe spaţii vaste ale
Europei sud-estice, centrale şi răsăritene, in momentul marilor migraţii din mileniul
al III-lea i.H., care se încadreaZă in marele proces istoric al irldo-europenizării.
În provincia istorică a Moldovei, cuprinsă intre Carpaţii Orientali, Nistru, gurile
Dunării şi litoralul ·nord-vestic al Mării · Negri!, aceste apariţii au un caracter de
noutate cu atât mai mare, cu cât 1n perioa4ele anterioare ale eneoliticului vechi şi
dezvoltat lipsesc date despre ritul funerar al purtărilor culturilor Precucuteni şi
Cucuteni 1 . Nu se poate face, deci, nici o legătură intre noile rituri funerare care apar
in eneoliticul final şi ceea ce s-a întâmplat anterior in acest teritoriu. Este vorba,
evident, de o schimbare profundă, care incumbă atât aportul unor ,noi populaţii, cât
şi apariţia unor noi credinţe, care le-au inlocuit in mare măsură pe cele vechi neolitice.
Deşi iniţial ritualul tumular apare in asociere cu ritul inhumaţiei, iar i ncineraţia
cu monnintele plane, totuşi treptat se observă o asociere intre aceste două obiceiuri
funerare, ceea ce presupune fenomene de sinteză etnică şi culturală. De aceea, ne
propunem să urmărim pc ce căi �i prin ce factori au putut pătrunde aceste două
( l ) Multă vreme s-a crezut c.ă e o lacună de cercetare, dar atracţia deosebită pe care
splendida civilizaţie cu ceramică pictată dintre Carpaţi şi Nipru a exercitat-o asupra
arheologilor face să se excludil o asemenea presupunere. Într-o arie atât de vastă, cu
numeroase aşezări săpate aproape integral, nu s-au găsit decât câteva morminte
izolate, in contexte arheologice care pledează clar pentru caracterul lor ritual, de
jertfă adusă forţelor divine (H. Dumitrescu, Dacia, 1, 1 957, p. 97- 1 1 6; idem, Dacia,
II, 1 958, p. 407-423; E. Comşa, JMV, 58, 1 974, p. 1 36- 1 39). Mai plauzibilil apare, .
deci, ipoteza unor "rituri funerare ascunse", care nu lasă urme sesizabile prin
metodele arheologiei, �um ar fi, de exemplu, incinerarea şi aruncarea cenuşei in apă
sau lăsarea corpurilor celor decedaţi sub cerul-liber, ca ofrandă adusă zeilor,
paralelele etnologice confirmă asemenea ipoteze.
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aspecte funerare la est de Carpaţi, precum şi cum şi când s-a produs joncţiunea dintre
ele.
Fenomenul i ncineraţiei este cunoscut în răsăritul Europei până în eneoli1 i eu! final:
În schimb, el apare foarte de timpuriu în sudul Peninsulei Balcanice, ,igur din
2
neoliticul vechi - cultura Proto-Sesklo (la Soufli Magula) . Din Balcani, v dată cu
fenomenul neolitizării, şi i ncineraţia se va răspândi sporadic în cadrul diferitelor
culturi din Europa est-centrală şi centrală. Astfel, în aşezarea neolitică timpurie de
la Gura Baciului (lângă Cluj), care se plasează la un nivel cronologic contemporan
cu Proto-Sesklo, printre cele 7 morminte descoperite până-n prezent unul era de
incineraţie3 . Câteva mom1inte de incineraţie se cu nwc de asemenea Ia comunităţi le
4
vastuhli complex al ceramicii liniare, mai ales 1n faza târzie - ZelieZovce . Un
asemenec. mormânt, cu un inventar deosebit de bogat. a fost descoperit în preajma
5
teritoriului i,1oldovei, pe Nistml superior. Ia Nezvisko (Ucraina). Mom1i ntele de
incineraţie se înmulţesc, fom1ând chiar adcnirate necropole, în culturile succesoare
ale ceramicii liniare din Europa centrală, !ndcoseb i în cultura ceramicii poantilate, în
cu j mra Lengyel şi în cultura Rosen6 . La acest nivel crono logic se cunoaşte un
' · · < nt de incineraţie şi în vestul României. la Suplacu de Barcău (jud. Bihor{ De
. . bazinul superior al Tisei incineraţia se va impune într-o măsură consider
8
abilă, mai ales la comunităţile Tiszapolgr târzii (cimitirele de la Tibava. Lazany)
într-un 111oment probabil contemporan cu cele mai vechi pătrunderi în zonă ale
.. � ·

.

H. Biesantz, ArchAnz, 1 959, p. 56-74 ; J. Lichardus, M. Lichardus-I ttcn, La
protohistoire de !'Europe, Paris, 1 985 , p. 2 32 . Este posibil chiar ca incincraţia să fi
fost folosită sporadic încă din mezolitic, aşa cum indică unele schelete arse partial
din peştera Franchti , Grecia (T. Gullen, D. C . Cook, AJA, 9 5 , 2, 1 9 9 1 , p. 3 0 5 ) . De
asemenea, incineraţia va mai fi folosită de unele comunităţi neolitice din Grecia, dar
fltră continuitate, apariţiile fiind incidentale: la Palatia Magula Zarkou, din faza
· Tsangli a culturii Dimini (J. L ichardus, M. Lichardus-lttcn, op. cit., p. 239); la SouOi
MAgula, în perioada culturii Larissa (H. MUller-Karpe, Hanoi.;uch der
Vorgeschitechte, Bd. II (Jungsteinzeit), MUnchen, 1 968, p. 367).
(3) Gh. Lazarovici, Despre ritualul de incinerare Ia Gura Baciului, co.:,unicare
prezentată la Seminarul naţional de etno-arheologie "Rit şi ritual funerar ·, Cluj,
1 3- 1 4 XI 1 992. Un alt mormânt de incineraţie în aria complexului cultmal
Starcevo-Criş a fost mai demult descoperit în aşezarea de la
H6dmezovăsarhely-Gorsza (Ungaria) şi avea un caracter evident ritual
(G. Gazdapusztai, Arch Ert, 84 , 1 957, p. 12 şi urm: 1. Bognar-Kutzian, ArchAustr,
40, 1 966, p. 2 5 1 ; H. MUzller-Karpe, op. cit., p. 367, 476).
, (4) M. Steklă, AR, VIII, 5, 1 956, p . 77 1 ; H. MUller-Karpe, op. cit" p. 1 64 .
( 5 ) T . S. Passek, Pamjatniki kul'tury linejno-lentocnoj keramiki na territorii SSSR,
Moska, 1 963, p. 1 9-20; H. MUl ler-Karpe, op. cit., p. 1 64 . ·
(6) M. Stekla, op. cit., p. 770-77 1 ; H. Quitta, AuF, 3, 1 958, p. 1 77; H. MUIIer-Karpc, op.
cit. p. 1 2 8 , 366; N. Kalicz, Neolithisches Dorf in Asz6d, Asz6d, 1 98 5 , p. 98-99.
(7) D. Ignat, Crisia, XV, 1 985, p. 275-278; idem, Sy m Thrac, IV, 1 986, p. 20-2 1 .
(8) S . Siska, SlovArch, 1 2 , 2 , 1 964, p. 2 93-356; idem, SlovArch, 1 6, 1 , 1 968, p . 1 6 1 ;
idem, SiovArch , 2 0 , 1 , 1 972 , p. 1 07 şi u rm .
(2)
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populaţiilor stcpice (mormintele plane de la Csongrâd şi Decea Mureşului t
De remarcat că aceste pătrunderi timpurii dinspre stepă s-au resimţit aproape
simultan şi în zona gurilor Dunării, fiind documentate prin mormintele de la Suvo
rovo 1·0, Casimcea 1 1 , Brăiliţa 1 2 , dintre care primul reprezintă şi cea mai veche apariţie
tumulară cunoscută până-n prezent pe teritoriul Moldovei, legându-se probabil de
co�plexul Srednyi Stog - Chvalinsk, de la est de Nipru 1 3 .
Aceste pătrunderi timpurii (a doua jumătate a mileniului al IV -lea) au determinat
în mare măsură apariţia unor culturi noi (Cemavoda 1, Bodrogkeresztr), ca şi
modificări esenţiale şi regrupări în cadrul vechilor conumităţi eneolitice locale
(Gumelniţa, Sălcuţa, Petreşti) 14. Din regrupările şi mixtajele care au avut loc s-a
născut cea mai reprezentativă cultură a eneoliticului fi nal .din jumătatea vestică a
României, Coţofeni, în cadrul căreia incineraţia va juca, alături de inhumaţie, un roi ·
impot1ant 1 5 . Este aproape sigur că inci ne raţia s-a datorat aici, ca ş i î n cultura
Baden 1 6 , participării unui fond ctnico-cultural central-european 1 7 . Pc de altă pmtc,
aşa cum arată şi descoperirile din orizontul Măgura (Bulgaria) 1 8• i ncincra ţ iilc de
factură târzie Coţofeni apar uneori în tumuli, la fel ca în complexele contemporane
Vucedol, situate mai la vest 19 .
.

(9) A . Dodd-Opriţcscu, Da c i a XXII, 1 978, p. 87-97; I. Ecscdy , Thc pcoplc of the
Pit-Gra\'C Kurgans in Eastcrn Hungal")', Budapest, 1 979, p. 1 1 - 1 8; A Laszh\ TD,
,

V, 1 984, p. 22-27.
A. Derga c.::: \ Molda\ ija i soscdnic teritorii ,. l'pochu b ro nzy , Chişinău, 1 98 6 , p.
65-74.
( I l ) D. P opescu , Dada, VII-VIII, 1 94 1 , p X5-9 1 ; D. Bcrciu, SCIV, 5, 1 95-1, 3-4, p.
539-548; VI. Dumi ti cscu, SCIV, 6, 1 \.l55, 3-4, p. <J2 5-938; idem, SCIV, 1 3, 1 962, 1 ,
p. 9 5- 1 00; iJe111, Po n t i ca , 5 , 1 974, p . 4 5 -52; E . C'om � :t . SCIVA, 29, 1 978, 3 , p.
( 1 0)

V.

( 12)

N . 1 k \ ' I l' l l c: , I l. 1\nastusiu,

' ,

35 3 - .; , , � ,

Brăilita, 13r5ila. 1 % � . idem, Sesiunea d e com u n i că ri
m uzeelor t.lc i storie, dec. 1 96 4 , 1 . Pucureşt� 1 97 1 , p. 1 27- 1 50: N.
J b ţuche, Istros, 1 , 1 9S � . p. 302, 3 1 2 , 35X.
( 1 3) V Dcrgacev, Prachistorica, X V , Praha , 1 9X9, p. 1 34; I . V. Manzura, Material)' i '
issledonnija po archcologhii i etnografii Mo h lo\·y, Chişinău, 1 992, p. 88-89.
( 14) P. Roman, SCIVA, 32, 1 98 1 , 1 , p. 2 1 -4 2 .
( 1 5 ) Idem, Cultura Cotofeni , Bucurc�t i , 1 f.J7(> , p. 3 l � 3 , .::, 5 , 74-75; Vl. Dumitrcscu,
Dacia, IV, 1 960, p. 69-88; D. Bcr..: i u , Zor i le i s i " ' :ci în Carpati şi la Dună re,
13ucureşti, 1 966, p. 1 36 . 1
( 1 6) I'. 1 . Roman, l . NcAtcti, Cultu ra Baden î n R(l m."1 11 ia, l3ucurcşti, 1 978, p . 18; A .
Med nnova-llsrcsova, PamArch, 5 8 , 1 967, p. 3 .:1 1 ş i um1.; 1 . Tomta, Symposium bcr
dic Entstchung und Ch ronologie t.ler Bat.lent•r Kultur, Bratislava, 1 973 ,
p. 483 şi urm.
( 1 7) V. Funuănek, L. Vcliacik, J. Vladar, Die Shwakei in t.ler Bronzezeit, Bratislava,
1 9':.1 1 , p. 374-375.
( 1 8) l3 . Nikolov, Th rac ia Praehistorica, supplementwn Pulpude\'8, 3 , Sofia, 1 982, p .
1 92 - 1 99; L. Nikolov;,, SymThrac, 9, Bucureşti, 1 992, p. 89; idcm, Archeologhija,
Sofia, 34, 1 992, 3, p. 1 O.
ştbt;1ice

11

,
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La est de Carpaţi, deşi blocul cultural Cucuteni-Tripol ie a fost mai rezistent în
faţa pătrundcrilor răsăritene, în cele din um1ă s-au produs şi aici schimbări impor
tante, care au avut drept efect fragmentarea marii unităţi culturale şi <1pariţia unor
aspecte sau chiar culturi noi, care păstrau doar în oarecare măsură vechi le tradiţii 20
Î nnoirile sunt deosebit de evidente în riturilc şi ritualurilc funerare utilizate de aceste
comunităţi post-Cucuteni-Tripolie, întâlnindu-sc o diversitate de forme : mormi nte de
inhumaţie plane, simple sau cu cerc de pietre (cromlechuri). morminte de inhumatie
21
tumulare, mcirmjnte plane de incineraţic, cu depunere în gropi simple sau în urnc .
Există acum grupe culturnle care întrebuinţează doar o singură fom1ă de rit funerar.
dar de cele mai multe ori se constată un amestec de fom1c, în concordanţă cu sintezele
etno-culturale care aveau loc în acea perioadă.
Se parc că răspândirea incineraţiei în răsăritul Europei se datorează influenţelor
central-europene. îndeo�ebi din partea grupurilor caracterizate prin ceramică şnurată
22
şi amfore sferice . Se cunosc cimitire vaste cu morminte de incineraţie, de tipul celor
din grupul Sofievka de pe Niprul mij lociu23 . dar şi mom1inte răzleţe. de tipul celor
4
descoperite în grupele Kasperivţy, Koşilovţy2 sau·la Tsviklovtsi25 - toate în bazinul
Nistrului superior şi mij lociu.
Mai recent, un cimitir de incineraţie, cu peste 100 de morminte, toate în gropi
simple, a fost cercetat la Suceava26 . În gropi au fost depuse doar o parte din oasele
incineratului şi "inventarul (îndeosebi ceramic), care-I însoţise pe rug. Fragmentele
ceramice prezintă un amestec de elemente Gorodsk şi ale amfo relor sferice. Această
primă atestare a incineraţiei pe teritoriul Moldovei complică şi' mai mult tabloul
cultural din perioada de tranziţie şi de la începutul epocii bronzului din această
regiune, unde se cunosc până-n prezent vestigii aparţinând următoarelor culturi şi
grupuri culturale: Horodiştea-Erbiceni (cu morminte plane de inhumaţie) 27; Folteşti( 1 9) P. Roman, SCIVA, 28, 1 977, 3, p. 42 1 ; FI. Medeleţ, I. Bugilan, Banatica, IX, 1 987,
p. 1 49.
(20) V. A . Dergacev, Pamjatniki pozdncgo f ripolj a, Chişinău, 1 980.
(2 1 ) V. A. Dergacev, I. V. Manzura, Progrcbalnyc komplcksy pozdnego Tripolj a,
Chişinău, 1 99 1 .
(22) T. Wis1anski, în The Neolithic in Poland, Osso1ineum, 1 970, p . 203; A . Hăusler,
JMV, 50, 1 966, p. 125- 1 26 .
(23) A. Hăusler, Wissenschaftlichen Zeitschrift dcr Martin-Luthcr-Univcrsitiit
Halle-Wittenberg, XII, 1 964, Heft l 1 / l 2 , p. 770-7 7 1 ; Archeologhija Ukrainskoj
SSR, I, Kiev, 1 97 1 , p. 20 1 ; Istorija Ukrainskoj SSR, I , Kiev, 1 977, p. 87; V. A .
Dergacev, I. V . Manzura, op. cit., l 99 l , p. 143- 1 9 1 .
(24) T. G . Movsa, SovArch, I , 1 97 1 , p. 3 1 -54; Archeologhija Ukrainskoj SSR, I , Kiev,
1 97 1 , p. 1 80, 1 83.
(25) T. G . Movsa, SovArch, I , 1 964, p. 1 3 1 - 145.
(26) N. Ursulescu, Succua, XIII-XIV, 1 986- 1 987, p . 72-73; idem SCIVA, 34, 1 983, 3,
p. 294.
.
(27) M. Dinu, Complexul cultural Horodiştea-Folteşti, rezumatul tezei de doctorat, Iaşi,
1 978; idem, Actes du 1� Congres Int de Thracologie, l , B ucarest, 1 980, p. 3 5-48;
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Ccrnavodă II (de asemenea cu mom1inte plane) 28 : amforc sferfcc (cu morminte plane
în cistc de piatră)29 ; Suceava (cu morminte planc de incineraţie)30 ; în fine, morminte
tumulare de inhumaţie3 1 . Stabilirea raportului cronologic şi cultural dintre toate
aceste comunităţi este încă greu de precizat în detaliu.
În zona de stcpă de la nordul gurilor Dunării pătrunderea mom1intelor tumulare
este atestată de timpuriu, probabil încă de la sfârşitul culturii Precucuteni, aşa cum
arată grupa de descoperiri tumularc vechi. încadrată în tipul Suvorovo-Cainari. care
'
evoluează apoi paralel aproape cu întreaga cultură cucuteni32 . I lustrativă pentru
stabilirea momentului de început al acestei grupe este descoperirea, în inventarul
mormântului nr. 7 din movila 3 de la Copciac (r. Suvorov, Republica Moldova) 33 , a
unei st�ăc.h in.i tronconicc, cu crestături pc marginea orizontală, având pe corp un
motiv incizat în formă de stea cu patm colţuri. care îşi găseşte analogii în orizontul
al doilea din tcll-ul de la Golja_mo Dclccvo (Bulgaria)34 , corespunzător cneoliticului
timpuriu. Această datare timpurie se confinnă indirect şi prin încetarea existenţei
aspeclului Stoicani-Bolgrad în zona de stepă din sudul Basarabiei şi în Câmpia
Siretului inferior, ceea ce poate fi pus pe seama ocupării teritoriului de către
comunităţilc de pastori. care practicau îruuo m1ântărilc tumulare. În ceea ce priveşte
etapa evaluată a grupei Suvorovo, este importantă descoperirea, într-un mom1ânt
tumular de la Sărăteni, pe stân�a Prutului (r. Hânceşti) a unui vas aparţinând fazei
timpurii a culturii Cemavodă 1 5. Însă, acest val tumular timpuriu n-a reuşit qecât
pătrunderi cu totul izolate şi nesemnificative în cea mai mare parte a teritoriului
Moldovei, unde a continuat nestingherită evoluţia Cucuteni, în fazele sale de apogeu:
A-B şi 8 . Doar cu foarte mare probabilitate s-ar putea atribui, la vest de Prut, acestui
orizont timfturiu mormintele primei grupe de la Holboca (cu schelete întinse pc spate
'
şi cu ocru) 6 .
N. Zaharia, A rhMold, II-III, 1 964, p. 439-443; V. Batariuc, Suceava, X, 1 983, p.
835-840.
(28) D. Berciu, S. Morintz, P. Roman, SCIV, 24, 1 973, 3 , p. 373-402; M.
Pctrescu-Dâmboviţa, M. Dinu, SCIVA, 25, 1 974, 1, p. 7 1 -97; idem, Dacia, XVIII,
1 974, p. 1 9-72 .
(29) M. Dinu, ArhMold , 1, 1 96 1 , p. 43-59; V. Spinei, M. N istor SCIV, 1 9, 1 968, 4 , p.
62 1 -628; Gr. Foi i, Studii şi m ateriale. Istorie, III, Suceava, 1 973, p. 2 1 7-226; Şt.
Cucoş, AMN, XIX, 1 982, p. 253-260.
(30) Vezi nota 26.
(3 1 ) VI. Zirra, în vol. Materialy i issledovanij a po a rcheologhii jugo-zapada SSSR, 1,
Chişinău, 1 960, p. 97- 129; N . Harţuche, FI. Anastasiu, op. cit. , 1 97 1 , p. 1 27- 1 50; A.
Hăus1er, Die Griiber der iilteren Ockergrabkultur zwisc.hen Dnepr und
Karpaten, Berlin, 1 976, p. 40-48; M. Dinu, Preistoria Alpina, 1 0, 1 974 , p. 26 1 -275.
(32) V. Dergaccv, în Istoria Moldovei, Chişinău, 1 992, p. 2 1 -22.
(33) V. S. Bej lekci, AIM, Chişinău, 1 990, p. 3 8-40, fig. 4/2.
(34) H . Todorova şi col . , Seliscnata moghila pri Goljamo Delccvo, Sofia, 1 975 , p. 1 24 ,
pl. X/1 1 .
(35) V. I . Manzura, op. cit., 1 992, p. 90.
,

'
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În sr�limb, iin al doilea grup tumular, care se plaseaz:ă în orizontul tripolian târziu
CIII-YIII , intră deja în sinteze etno-culturale cu vechea populaţie cucutenian-tripo
liană, aşa cum arată descoperirile din grupele Usatovo3 7 şi Gordineşti38 . Mai mult,
acum apar primele sinteze între incineraţie şi tumuli aşa cum s-a sesizat, de exemplu.
la Kolodistoe, în grupa tripoliană târzie Serezlievo39 . Ulterior, asemenea sinteze vor
deveni tot mai frecvente în culturile de la începutul epocii bronzului şi pc parcursul
Bronzului mijlociu, formând chiar ritul caracteristic al acestor culturi.
Exemplul cel inai clar pentru Moldova îl reprezintă cultura Costişa40, ' ariant�
sudică a marelui complex Komariv-Bilyi Potik. Printre diversele rituri şi ritualuri
funerare atestate în cadrul acestui complex de sinteză (inhumaţie în gropi simple sau
. în cistă, în morminte plane sau tumulare: incineraţiile în gropi simple, în urne sau în
cistă, în morminte plane sau tumulare)4 1 , se remarcă şi unele mom1inte de incineraţie
în tumuli. Ba uqeori, cei incineraţi erau depuşi în cutii de piatră. ceea ce trimite încă
o dată la componenta central-europeană în cadrul acestor sinteze (avem în vedere mai
ales contribuţia culturii arnforelor sferice)42 . Pe teritoriul Moldovei, această combi
naţie (turnul, cistă de piatră, incineraţie) a fost sesizată cel mai clar la Şerbăneşti (jud,
Suceava)43 . Un caz similar a fost probabil şi la Borleşti (jud. Neaml)44, unde se
cunoaşte şi o aşezare Costişa timpurie45 , dar caracterul fortuit al descoperirii, făcută
la sfârşitul secolului trecut, nu ne permite concluzii categorice. De asemenea, cutia
cu resturi incinerate, descoperită la H ârtop, lângă Fălticeni, e posibil să fi fost sub
un turnul, care a dispărut probabil din caui..a alunecării de teren46 .
Mai multe morminte de incineraţie în tumuli, aparţinând compelxului Komarov,
au fost descoperite încă de la sfârşitul secolului trecut în grupul masiv de movile de
la Horodnic, lângă Rădăuţi47 .
(36) V l . Zirra, SCIV, III, 1 952, p. 94- 1 03; idem, op. cit., 1 960, p. 97- 1 27; M. Dinu, op.
cit., 1 974, p. 263 . E. Comşa, TD, VI, 1 985, p. 1 45- 1 60.
(37) V. A . Dergacev, op. cit. , 1 980, p. 1 09-1 1 1 ; V. A. Dergacev, I . V. Manzura, op. cit.,
1 99 1 , p. 38-1 30.
(38) V. A. Dergacev, op. cit. , 1 980, p. 1 1 9- 1 2 3 ; V. A Dergacev, I. V. Manzura, op. cit.,
p. 1 40- 143; V. I. Markevici, Pozdnetripol' skielemena Severnoj Moldavii,
Chişinău, 1 98 1 .
(39) V. A . Dergacev, 1 . V. Manzura, op. cit., p . 1 4 .
(40) Al. Vu1pe Dacia V, 1 9 6 1 , p . 1 05- 1 22 .
(4 1 ) I . K . Swesznikov, Kul' tura komarowska, în Archeologhia Polska, XII , 1 , 1 967, p.
39- 1 07; T. Sulimirski, The Bronze of the USSR, London, 1 966, p. 58; S. S.
Berezans'ka, în voi. Archeologhija Ukrainskoj RSR, 1, K i ev , 1 97 1 , p. 354-363.
(42) T. Sulirnirski, Corded Ware and Globular Amphore North-East of the
Carpathians, London, 1 968.
(43) M. Ignat, D. Popovici, Suceava, VI-VII, 1 979- 1 980, p. 657-662.
(44) N. Densuşianu, Dllcia preistorică, 2, Bucureşti, 1 986, p. 79, nota l .
(45) Marilena Florescu, Dacia, XIV, 1 970, p . 5 1 - 8 1 .
(46) N. Ursulescu, D. Popovici, SCIVA, 3 8 , 1 987, 1 , p . 72-76.
(47) M. lgnat, TD, II, 1 98 1 , p. 1 34-1 36.
.
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Apari!ia inmonnâ11tărilor tumulare şi a indl)eraţiei la est de Carpa!i 1 99
Complexul Komariv nu reprezintă de altfel singura sinteză din răsăritul Europei
în cadml căreia, pc lângă inhumatic. apare şi i nc incraţia în tumul i. Un caz similar îl
prezintă şi cultura Nipmlui Mijlociu, care a preluat probabil incineratia din grupa
tripoliană târzie Soficvka48 .
Asemenea sinteze in domeniul riturilor şi ritualurilor funerare dovedesc întâlnirca
unor gmpuri de populaţii cu tradiţii şi concepţii diferite. În timp ce răsăritul Europei
a fost rezcrvoml unor valuri succesive de populatii care foloseau aproape în exclu
sivitate inhumaţia. ccntml Europei a cunoscut in schimb, în mai mare măsură
util izarea incincraţiei. Moldova, ca prim teritoriu situat la est de lanţul carpatic, a
cunoscut adeseori prezenţa simultană a unor grupuri de populaţii cu obiceiuri fune
rare diferite. S-au produs astfel amalgamări i nteresante. precum cea a mormintelor
de i ncincraţic in tumuli - ritual care s-a impus ulterior cu predilecţie in lumea tracică,
începând mai ales cu perioada hallstattiană.
Considerăm. deci. că lămuri rea unor asemenea aspecte ar putea contribui la
înţelegerea mai profundă a fenomenului complex al etnogenezei tracilor pe o arie atât
de nstă .. avându-se in vedere că tracii au uti lizat in largă măsură atât i ncineraţia, cât
şi inmormântărilc tumulare.

l'APPARITI O N DES ENTERREMENTS TVMVLAIRES
ET DE l'I NCINERATI O N A l'EST DE CARPATES
Resume

La vcrsion i ntegrale c r� francais de ce texte a etc publiee dans le volume "Relations
thraco-illyro-hcllcniques", Bucureşti, 1 994. p. 1 4 1 - 1 46.

(48) Archeologhij a Ukrainskoj SSR, I , Kiev, 1 97 1 , p. 87; A. N. Rumunacev, AAC, XIV,
1 974, p. 67.
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NOI MORMINTE DIN
EPOCA BRONZULUI DESCOPERITE
LA POIANA-TECUCI

A
·n

de Silvia Teodor;
Mircea Nicu şi Stela Ţau

timpul cercetării unui turnul din necropola geto-dacică de la Poiana 1 , corn.
Nicoreşti, jud. Galaţi, aflat la circa 300 m est de " Cetăţuia"2 identificată de
3
prof. Radu Vulpe cu Piroboridava , s-au descoperit patru morminte de inhu
maţie (M.2, 3, 5, 6) şi unul de incineraţie (M.4) din epoca bronzului. Aceste
morminte se aflau sub al patrulea turnul cercetat prin săpături arheologice sistemati
ce4 aflat în dreapta drumului ce -duce din satul Poiana spre "Cetăţuie$, mormintele
făcând parte d intr-o necropolă plană cercetată cu mai mulţi ani în urmă5 , situată la
stânga aceluiaşi drum.
Ca şi cele mai multe morminte �in necropola respectivă, cele patru schelete
înhumate aflate sub tumulul dacic erau într-o stare precară de conservare, zăcând
într-un sol eli sos, la mică adâncime faţă de nivelul de călcare antic, gropile respective
fiind dezafectate la partea lor superioară în momentul amenajării mormântului dacic
(M.7).
Mormintele din epoca bronzului, numerotate de la 2 la 6, erau grupate în zona de
sud-est a zonei cercetate, la adâncimi diferite, cu un singur caz de suprapunere,
( 1 ) · Primele cercetări arheologice în necropola tumulară s-au e fectuat în anii 1 928- 1 930
şi 1 936, de ciitre Ecaft:rina Vulpe. Cf. R. Vulpe şi co lab. , Şantierul Poiana, în SCIV,
III, 1 952, p. 209-2 1 O; A . Vulpe, La necropole tumulaire gete de Popeşti, in
Thraco-Dacica, I, 1 976, p. 208-2 1 0.
(2) Radu şi Ecaterina Vulpe, Fouilles de Poiana, în Dacia, III-IV, 1 933-1 934, p.
253-3 5 1 .
(3) R. Vulpe, Piroboridava. Consideratii a rheologice şi istorice asupra cetăţuiei de l a
Poiana, în MoJdova de Jos, Bucureşti, 1 93 1 .
(4) S . Teodor, S . Ţau, M. Nicu, Săpăturile d e l a Poiana din anul 1 989, Comunicare la
Sesiunea anuală de rapoarte arheologice, Arad, 1 990.
(5) Ecaterina .Vulpe, La necropole de l 'âge du bronze de Poiana, în Dacia, V-VI
( 1 935- 1 936), 1 938, p. 1 5 1 - 1 67.
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anume urna mormântului 4 aflându-se deasupra mormântului 6 (fig. 1 ).
Mormântul nr. 2,.de înhumaţie, se ţ�fla la 0,25 m adâncime sub nivelul mormântu
lui dacic, într-o groapă de formă aproximativ ovală. Scheletul era aşezat într-o poziţie
chircită, pe dreapta, în stare precară de conservare, lipsindu-i multe oase de la
picioare şi braţe. Lângă schelet nu se afla nici o piesă de inventar (fig. 1 1 1 ) .

Mormântul nr. 3, de înhumaţie, avea de asemeni scheletul incomplet, aşezat în
poziţie chircită pe partea stângă, cu capul spre sud-vest. Groapa, de formă rectangu
lară cu colţurile rotunjite, era mult mai mare decât ar fi fost necesar şi se adâncea cu
numai 0,30 m faţă de nivelul geto-dacic. Din schelet lipseau labele picioarelor. oase
ale toracelui şi de la mâini (fig. 1/2). Lângă picioare se afla o ceaşcă din pastă fină
de culoare neagră, de formă globulară şi fundul adâncit şi cu două torţi supraînălţate,
trase din buză. prevăzute cu şa şi prag şi patru linii orizontale spre faţa interioară. Pe
·gât are un decor format din trei brâie subţiri în relief. Dimensiuni : înălţimea - 7,9
cm; diametru) - 1 1 .5 cm (fig. 2/4; 4/1 ).
Mormântul nr. 4. Incineraţie în urnă ce a fost depusă într-o groapă de formă
aproximativ rotundă care începea la circa 10 cm sub nivelul geto-dacic şi se adâncea
până în partea superioară a mormântului nr. 6 (fig. 1 /3). Vasul, care conţinea foarte
puţine oase incinerate şi pământ amestecat cu cenuşă albicioasă, este lucrat din pastă
fi nă, de culoare neagră şi cu lustru exterior. El are corpul tronconic, gât înalt uşor
oblic şi marginea mult evazată, pe umăr fiind decorat cu trei linii subţiri în relief.
Dimensiuni: înălţimea - 30, 1 cm; diametru) - 34 crn (fig. 2/2 : 4/2).
·

Aformântul nr. 5. inhumat, în poziţie chircită, depus într-o groapă de fonnă ovală
cu adâncimea de 1 ,00 m în raport cu nivelul de călcare antic. Din schelet s-au păstrat
puţine oase din partea superioară a corpului, câteva fragmente de craniu, precum şi
braţul, femurul şi peroneul de pe· partea dreaptă, orientate aproximativ sud-vest
nord-est (fig. 1/2). În zona capului şi la picioare se aflau cinci vase: a. Ceaşcă din
pastă fină de culoare neagră, de formă globulară, cu fundul uşor adâncit; cu două torţi
supraînălţate, uşor oblice faţă de corp, prevăzute cu prag şi şa şi trei linii în relief
spre faţa interioară. Între gât şi corp se afla o bandă îngustă constituită din două l inii
în relief. Dimensiuni: înălţimea - 6,8 cm; diametru] 7,5 cm (fig. 2/7; 4/3) . b. La
picioarele scheletului se afla o ceaşcă în stare fragmentară lucrată din pastă grosieră
de culoare cărămizie netezită în interior şi exterior, de formă tronconică, cu o toartă
; de secţiune/rotundă trasă din buza vasului. D!mensiuni: înălţimea - 1 1 cm; diametru]
16,8 cm (fig. 2/1 ; 4/8). c. Castron de formă tronconică, cu marginea oblică, modelat
din pastă fină amestecată cu cioburi pisate, de culoare neagră; decorat cu două brâie
în relief la partea superioară. Dimensiuni : înălţimea - 9,3 cm; diametru] - 1 7,5 cm
(fig. 2/3; 4/4). d. FarfuriC:de formă tronconică cu marginea rotunjită, lucrată din pastă
grosieră de culoare cenuşie, uşor netezită în interior şi exterior. Dimensiuni : î
nălţimea - 2,9 cm; diametrul - 7,6 cm (fig. 2/5; 4/6). e. Ceaşcă de formă tronconică,
modelată din pastă fină de culoare maronie, cu ful)dul uşor adâncit şi cu o toartă
supraînălţată cu şa, dispusă oblic faţă de corpul vasului. Ea se afla în vasul precedent.
Dimensiuni: înălţimea 6,8 cm; diametru) 1 0, 1 cm (fig. 2/8; 4/5).
·
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Fig. 1

Mormintele din epoca bronzului descoperite la Poiana şi
-·măciuca din piatră din mormântul 6.
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Mormântul nr. 6. inhumat într-o groapă de formă aproximativ O\;ală, cu adânci
mea de 0,60 m de la nivelul mormânt ului geto-dacic. În groapă se aflau câteva oase
de la craniu, torace şi membre, în foarte proastă stare de conservMe, împreună cu
care, pe o lungime de 1 ,50 m pc direqia sud-est nord-vest, erau înşiruite nouă vase
şi o măciucă din piatră (fig. l /2 ; ' 4 ) . a. Borcan drn pastă fină de culoare cenuşie,
netezit în interior şi lustruit în exterior, de formă tronconică, cu fundul îngust, gâtui
strâmb şi marginea cvazată. Pe umăr este prevăzut cu un decor format din trei brâuri
în relief. Dimensiuni: înălţimea - 1 4 ,8 cm: diametru! 20,7 cm (fig. 3/2). b. Castron,
din pastă fină de culoare neagră, netezit în interior şi exterior. de formă tronconică
cu marginea evazată oblic, decorat cu o linie în relief mai jos de buză. Dimensiuni :
înălţimea :.... 8,8 cm; diametru! - 1 9,9 cm (fig. 3/4). c. Castron din pastă fină
amestecată cu cioburi pisate fin, de culoare neagră, de formă tronconică. cu buza
oblică, decorat cu două linii în relief mai jos de margine. Di..mensiuni: înălţimea 7, 1 cm: diametru! 18,3 cm (fig. 3/6). d. Castron lucrat din pastă fină, amestecată cu
cioburi pisa.te, de culoare neag'ră, cu corpul tronconic, umăr proell\inent şi marginea
evazată, prevăzut cu patru torţi din bandă lată plasate vertical, între buză şi umărul
vasului. Pc buză deasupra torţilor se află trei linii incizate. Dimensiuni: înălţimea 10,2 cm; diametru! - 24,2 cm (fig. 3/1 ; 511). c. Ceaşcă de formă globulară. din pastă
fină de culoare neagră, cu fundul adâncit, cu marginea uşor evazată şi cu două torţi
supraînălţate prevăzute cu şa şi prag. Pc umăr se află un decor format din trei linii
în relief. Dimensiuni: înălţimea - 9,2 cm; diametru! - 1 3 , 1 cm (fig. 3/3; 5/3). f.
Ceaşcă de formă globulară, din pastă fi nă de culoare neagră, cu corpul scund,
marginea uşor evazată şi fundul adâncit spre interior. Trase din buză, cele două torţi
supraînălţate sunt prevăzute cu şa şi prag şi trei linii o.rizontale pe faţa interioară.
Î �tre umăr şi gât se află un decor simplu format din trei linii în relief. Dimensiuni:
înălţimea - 9,0 cm; diametru! - 1 3,8 cm (fig. 2/6; 5/8). g. Ceaşcă de formă globulară,
din pastă fină de culoare neagră, netezită în interior şi lustruită la exterior, cu două
torţi supraînălţate de secţiune ovală, decorată cu o linie în relief la baza gâtului.
Dimensiuni: înăltimea - 8,4 cm; diametru! - 12,2 cm (fig 3/5; 515). h. Oală din pastă
poroasă amestecată cu cioburi pisate, de culoare cărămizie, cu fundul îngust şi gura
largă şi cu marginea evazată. Pe gât se afJă un decor constând dintr-o linie în relief.
Dimensiuni: înălţimea - 1 5, 2 cm; diametru! - 17,5 cm (fig. 3/7; 517). i. Oală
fragmentară lucrată din pastă poroasă de culoare cărămizie, cu marginea evazată
decorată pe gât cu o linie în relief. Dimensiuni: înălţimea - 1 5,3 cm; diametrul 1 6,3
cm (fig. 3/8; 417).
După cum s-a putut remarc113 din prezentarea celor �;inci morminte, necropola din
care făce�u parte, cercetată parţial cu circa 70 de ani în urmă, era mult mai întinsă
decât s-a crezut iniţial. Aflându-se întâmplător sub turnului geto-dacic, aceste mor
minte n-au fost afectate de alte distrugeri curn s-a întâmplat cu restul necropolei, care
fi ind amplasată pe un teren în uşoară pantă şi la mică adâncime a fost supusă unei
lente eroziuni provocată de apa ploi lor, care au spălat cea mai mare parte a stratului
vegetal. Cu excepţia mormântului nr. 2, care nu conţinea nici un fel · de inventar,
•.
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Fig.

2 Vase din mormintele 4 (2), 5 ( 1 , 3-5, 8-8) şi 6 (6).
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celelalte patru morminte aveau cel puţin un vas bine păstrat (ca în monnintele 3 şi
4) sau cinci şi respectiv nouă vase (în mormintele 5 şi 6) . Dintre acestea, cinci sunt
ceşti, a căror formă scundă, globulară şi decor fom1at exclusiv din linii în relief
6
permit încadrarea mormintelor respective în faza IC2 a culturii Monteoru . Ele au
analogii în aşezări şi necropole din sudul Moldovei, care au fost intens cercetate cu
mai mulţi ani în urmă . Astfel, în aşezarea cu mai multe faze de locuire ale culturii
Monteoru de la Bogdăneşti, jud, Bacău7 s-a remarcat prezenţa unor astfel de ceşti cu
torli suprainălţate, prevăzute cu şa şi prag şi ornamentul respectiv, în gropi şi în alte
complexe de locuire din faza IC2. Pe unele considerente de ordin stratigrafic şi
tipologie, Marilena Florescu a deosebit şi etapa 1 a acestei faze care ocupă o suprafaţă
mică din zona centrală a platoului, unde· suprapune o aşezare din faza ICJ a culturii
Monteom.
tot pe baza analogiilor cu aşezarea de la Bogdăneşti, în această etapă pot fi
încadrate străchinile şi castroanele cu corpul tronconic şi gura largă, cu marginea
întărită sau, evazată. din necropola de la Poiana, precum şi oalele cu corpul relativ
drept şi cu buza lărgită trasă în afară, decorate de asemenea numai cu linii în relief! .
Î n u nna cercetărilor din aşemrea di_Ii. epoca bronzului de la Costişa, jud. Neamţ,
Al. Vulpe încadrează vaselţ cu caracteristicile respective într-o perioadă mai largă,
anume Monteoru IC2 Ia, în care include un mare grup de descoperiri ca cele de la
9
Perchiu, Rugineşti, Răcăciuni şi altele , precum şi unele descoperiri mai vechi de la
1
0
Poiana (nu se specifică dacă vasele menţi onate au fost descoperite în aşezare sau
în necropolă). După cum se cunoaşte, în necropola cercetată în anii 1 928- 1 93 1 ,
inventarul mormintelor era destul de bogat, fiind fonnat n u numai din vase c i şi din
diferite obiecte în special din piatră şi bronz 1 1 . Repertoriul formelor şi al decorului
de pe vase documentează, în special în zona centrală a necropolei şi etape mai
timpurii ale culturii Monteoru, în special faza ICJ. Unele elemente decorative de pe
vase, cum sunt cercurile concentrice şi micile i rnprcsiuni circulare sau lăţimea
uniformă a torţilo i de ceşti sunt criterii pe baza cărora Eugenia Zaharia distinşe, atât
2
în �ecropol ă cât şi in aşezarea din epoca bronzului de pe Cetăţuia de la Poiana , faza
3
1
IC4 a culturii Monteoru . Î n acest sens'se remarcă analogiile cu alte aşezări în care
�

(6) 1 . Nestor, Der Stand der Vorgeschichtsforschung in Rumlinien, în BerRGK, 1 93 3 ,
p . 94- 1 00; M . Florescu, Contribuţii l a cunoaşterea etapelor timpurii ale culturii
Monteoru, în ArbMold, I V, 1 966, p. 84-99.
(7) M. Florescu şi C. Buzdugan, Aşezarea din epoca bronzului de la Bogdăneşti, în
ArhMold, VII, 1 972, p. 1 86- 1 90, fig . l l ll l - 1 4; 3 3/ 1 -2, 9.
(8) Idem, p. 1 8!!, fig. 3 51 1 7; 36/6.
(9) A. Vulpe, C voprosu o periodizaţii bronzovogo veca ,. Moldave, în Dacia, NS, V,
1 96 1 , p. 1 08- 1 1 2 , fig. 3/3-5; 2/3; Al. Vulpe, M. Zămoşteanu, Săpăturile de la
Costişa, în Materiale, VII I , 1 962, p. 309-3 1 7 .
( 1 0) A. Vulpe, op. cit , p. 1 08, fig. 2/4 .
( I l ) Ecaterina Vulpe, op. cit. , fig. 9-14.
( 1 2) R. Vulpe şi colab. , Şantierul Poiana, în SCIV,. II, 1 , 1 95 1 , p. 1 8 1 .
( 1 3) Eugenia Zaharia, La culture de Monteoru. Sa deuxieme etape de d eveloppement a
·
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3 Vase din morrnântul 6.
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Fig. 4 Vase din monnântul 3 ( 1 ), 4

(2), 5 (3-6 , 8) şi 6 (7).
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14
s-au e''iderv iat astfel de descoperiri timpurii, ca cele de la Sărata Montcoru ,
1
Mândrişca şi altele, descoperiri care opt demonstra o evolutie locală a culturii
Monteoru. în cele mai multe din aşezările din sudul Moldovei, cxistând straturi
16
monteorenc care suprapun complexe eneoliticc. respectiv cultura Cucuteni B, sau C
sau Foltcşti. l a care s e adaugă uneori şi u nele influenţe sau infiltrnţii din zonele
·
învecinate 1 7 .
E xistenţa mormântului nr. 4 de incineraţiC . în acelaşi spaţiu al nec ropolei, supra
·

pus peste un momlânt de inhumaţie, indică o durată mai mare a nec ropolei, acest
mormânt după aspectul urnei putând fi atribuit fazei Ib ·a culturii Monteoru. Vasul
cu caracteristicile respective are, în general, puţine analogii printre descoperirile de
18
la Sărata Monteoru şi de la Cândeşti, jud. Vrancea , ca dealtfel şi în aşezările
contemporane cu acestea, prezentând unele apropieri numai în ceea ce priveşte pasta
şi forma. B râicle subţiri, pc trei rânduri, cu care vasul este decorat în zona de contact
a corpului cu gâtui, umărul înall şi proeminent cât şi marginea puţin evazată, sunt
carncteristici ce se V()r generaliza în fazele târzii ale culturii Monteoru, când şi ritul
19
de incineraţie va fi tol mai mult preferat .
Cât priveşte alte piese de inventar, se remarcă lipsa acestora din mormintele
prezentate, cu excepţia unui singur obiect din piatră şi anume măciuca din mom1ântul
nr. 6, cu perforaţic completă şi diametru! de 5 cm. deşi în restul necropolci au mai
fost descoperite vârfuri de săgeţi din silex, topoare din dioril, diferite obiecte de
podoabă din os şi broni0 . Măciuci din piatră, considerate arme, au fost menţionate
21
şi în cadrul descoperiri lor din alte staţiuni .
Î n partea de nord a satului Poiana, unde n-a existat posibilitatea efectuării unor
săpături sistematice, s-a descoperit înta mplător un vas, care după toate caracteristicile
ar putea să aparţină de aceeaşi necropolă, a cărei limite în partea de sud-vest nu s-a
putul preciza cu exactitate. Vasul are înălţimea de 26,7 cm; diametru! corpului de 26
cm; diametru! buzei de 22 cm şi al fundului de 9 cm (fig. 6). El este lucrat din pastă
fină de culoare cenuşie-gălbuie, netezit în interior şi lustruit la. exterior. După aceste
la lumiere des fouilles de Sărata Monteoru (dep. de Buzău), în Dacia, NS,
XXXIV, 1 990, p. 4 5 .
( 1 4) Eugenia Zaharia ş i Alexandrina Alexandrescu, Săpăturile de l a Sărata Monteoru în
campania anului 1950, în SCIV, I l , 1 95 1 , 1 , p. 1 59- 1 67.
( 1 5 ) Gh. Bichir, Eug. Dogan, Săpături arheologil:e la Mândrişca, în Materiale, VII I ,
1 962, p. 2 9 1 -3 0 1 ; G h . Bichir, Beltrag z u r Kenntnls d e r frUhen Bronzezeit in
siidostllchen Transilvanien und in der Moldau, în Dacia, NS, VI, 1 962, p. 1 89.
( 1 6) Vezi nota 1 4 .
( 1 7) M. Florescu, op. cit., î n ArhMold, I V, p. 40-44.
( 1 8) M. Florescu, Quelques observations concernant le rit et les rituels des
communautes Monteoru a la lumlere des fouilles de Cândeşti (dep. de Vrancea),
în Actes du Ile Congres International de thracologie, I, 1 980, p. 77-89.
( 1 9) ldem, p. 77-79.
(20) Vezi nota I l .
(2 1 ) E. Zaharia şi A. Alexandrescu, op. cit. , p. 1 6 1 .
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Jig. 5 Vase din mormântul 6 .
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Noi morminte din epoca bronzului descoperite la Poiana-Tecuci

21 1

Fig. 6 Vas descoperit în
apropierea necropelei.

caracteristici de formă, precum �.i a decorului format din caneluri crestate, romburi
haşurate şi mai multe şiruri de linii scurte incizate, vasul aparţine fazei Ila a culturii
Monteoru, având analogii în cele două mari obiective din epoca bronzului cercetate
în sudul Moldovei, respectiv cimitirul m. 4 de la Sărata Monteoru şi aşezarea de la
22
CândeŞti-Coasta Nacului, j ud. Vrancea . Fiind descoperit în apropierea necropolei,
este mai mult ca probabil că vasul a servit drept urna unui mormânt de incineraţie,
23
rit frecvent folosit în fazele târzii ale culturii Monteoru . Dealtfel, printre vasele de
ofrandă din mormintele de inhumaţie, cercetate prin săpăturile din anul 1 928, s-au
aflat şi unele ornamentale cu decor asemănător, format din romburi haşurate, şiruri
24
de trăsături scurte, "cusături" continui sau grupate , caracteristice acestei etape
cronologice.
După cum se poate aprecia prin existenţa şi a acestui vas, necropola din epoca
bronzului de la Poiana a avut o durată relativ lungă, acoperind mai multe etape ale
culturii Monteoru.
Prin studierea exhaustivă a tuturor descoperirilor din nivelul 1 de pe Cetăţuie, se
va putea cunoaşte dacă aşezarea din epoca bronzului a avut aceeaşi durată ca
25
necropola din apropierea sa .
(22) E. Zaharia, Die Lockenringe von Sărata Monteoru und ihre typologischen und
chronologischen beziehungen, în Dacia, NS, 1 95 9, p. l l2; M. Florescu, op. cit.
(23) Vezi nota 1 8 .
(24) E. Vulpe, �p. cit., fig. 8/4, 1 1 - 1 2.
(25) Menţiuni sumare au fost înserate în toate rapoartele, începând cu săpăturile din anul
_
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N EW QRAVES FROM THE BRONZE EPOCH
D ISCOVERED AT POIANA
Summary
The authors analyze five graves from the bronze epoch discdvered in 1 989 when
a Geto-dacian tumulus �vas investigated . These graves were situated al aboul 0,25 m
under the levcl of the main grave.
Four of them were of inhumation and one grave was of incinerary urn (fig. 1 ) .
The clay vcssels from the gravcs o f inhumation havc featurcs that can place thcm.in
the phase -IC2 of Monteoru culture and thc um from thc grave 4 belongs to phasc lb
(fig. 2-5).
Thc authors consider that these graves bclong to a necropolis of thc same period
invcstigatcd bctwccn 1 928- 1 930.
In thc south part of this nccropolis a vessel specific to the phase Ila of Montcoru
culture was accidentally discovered (fig. 6).
Taking in to accounl these discoveries onc can cstimale that the nccropolis from
the bronze epoch from Poiana was much larger and laslcd a longcr timc, that is
Montcoru IC4 Ila.
·-

Translated by
Maria Mihăilescu-Bârliba

List of illustrations
Fig. 1 . 1l1e gravcs from the bronze cpoch discovercd at Poiana aud the stone club from the
sixth grave.
Fig. 2. Vessels from grave number 4 (2), 5 ( 1 , 3-5 , 7-8) and 6 (6).
Fig. 3: Vessels from grave number 6. ·
Fig. 4. Vessels from grave 3 ( 1 ), 4 (2), 5 ( 3-6, 8) and 6 (7).
Fig. 5. Vessels from grave no . 6.
Fig. 6. Vessel discovered near the necropolis.

1 927 şi până în 1 952. Descoperirile din anii 1 968 şi 1 985-1 990 sunt în curs de
pregătire pentru tipar.
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GRUPUL TVMULAR DE LA
CORJEVTI - BRICENI (R. MOLDOVA)
1

A

de Oleg Leviţki şi Tatiana Demcenko

n anul 1 989 autorii acestui studiu au efectuat săpături de salvare în zona
lucrărilor de amelioratii de la Corjeuti. în cadml cărora a fost cercetat un
complex tumular. Grupul tumular de la Corjeuţi era situat pc un promontoriu.
în partea stângă a râului Lopatnic, la marginea de sud-est a localităţii, în
punctul "Husa". Complexul era format din 9 tumuli de dimensiuni mici şi mij locii,
plasaţi compact unul faţă de altul . Î n momentul cercetării suprafaţa lor era ocupată
1
de culturi agricole anuale. Necropola a fost cercetată complet (fig. 1 ) .
TUMULUL 1 2 . Avea înălţimea de circa 1 ,5 m, iar diametrul de 42 m. Conţinea 4
morminte nesincrone (fig. 2/ 1 ).
°
M. l . (Epoca bronzului?). Depistat în sectorul de S-V al tumulului (2 5 1 ), Ia
3
distanta de 7 m şi adâncimea de 1 ,23 m . G roapa, de formă rectangulară, cu colţurile
4
rotunjite, avea lungimea de 1 ,66 m, lăţimea de 0,94 m. aqâncimea de. 0,20 m şi era
orientată pe axa N-S. Scheletul răvăşit a unui matur, iniţial a fost .depus probabil î n
pozitie chircită, c u craniul orientat spre N-NE. P e fundul gropii a u fost depistate urme
de aşternut vegetal.
°
M.2. (Cultura sarmatică). Depistat în sectorul de S-E a ftumului ( 1 76 ) la distanţa
. de 5 ,6 m şi adăncimea de 0,96 m. Scheletul unui matur se afla în poziţie întinsă pe
spate, cu craniul orientat spre N, braţele de-a lungul corpului şi picioarele paralele.
Sub schelet au fost identificate resturi de aşternut vegetal (fig. 2/3).
În partea superioară a cutiei toracice se găseau 19 mărgele, dintre care 16 de formă
rotundă, iar 3 cilindrice. 1 2 mărgel e sunt confecţionate din carneol, 4 din cristal şi 3
din chihlimbar (fig. 2/4 ).
M.3. (Principal, cultura Iamnaia). Depistat în centrul tumulului l a adâncimea de
1 ,64 m. Groapa de formă rectangulară, cu colţurile rotunj ite, avea lungimea de 1 , 77
m, lăţimea de 1 ,2 m, iar adâncimea de 0,8 m, fiind orientată pe axa E-V. Î n colţurile
�

( 1 ) Cercetările au fost efectuate cu aj utorul buldozerulni, confonn metodei păstrării
martorilor verticali.
(2) Numerotarea tumulilor s-a făcut în ordinea cercetării lor.
(3) Coordonatele se dau de Ia reper, respectiv centrul convenţional al tumulului.
(4) Aici şi în continuare adâncimea gropi lor va fi dată de la nivelul descoperirii.
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construcţiei funerare au fost identificate gropi de pari cu adânc imea de 8- 1 ( cm şi
diametrul de 4-5,8 cm. Groapa a fost acoperită cu bârne de lemn ale căror resturi au
fost observate în umplutură. Scheletul unui matur se găsea în poziţie moderat chircită
pe spate. craniul fiind orientat spre V. Braţul drept, puţin îndepărtat de corp, era
întins, iar cel stâng puţin îndoit, cu falangele pe oasele bazinului. Scheletul era intens
colorat cu ocru roşu. Un bulgăre de ocru s-a găsit la 0,23 m de umărul stâng. Pe
fundul gropii au fost observate resturi de aşternut vegetal (fig. 2/2).
°
M.4. (Cenotaf). Depistat în sectorul de SV al tumulului (228 ), la distanţa de 1 4,8
m şi adâncimea de 1 ,98 m. Groapa, de forn1ă rectangulară, cu colţurile rotunjite, avea
lungimea de 1 ,83 m, lăţimea de 0,9 m şi adâncimea de 0,2 1 m, a fost orieP.tată pe axa
SE-NV. N-au fost descoperite vestigii.
·

1

1 Corjeuţi, "Husa".
Planul grupull! i tumular.

Fig.

Se. 1 : 120000
Mantaua t.umulului a fost înălţată pentru M.3 (cultura lamnaia) . Solul antic, cu
linia lizibilă a orizontului vechi de călcare, este fixat de la nivelul de 1 , 5 m. Grosimea
lui are c i rca 0,3-0,4 m. Lungimea liniei lizibile - 23,8 m. La nivelul orizontului antic
a fost identificat lutul galben, provenit din monnântul principal, ce formează în jurul
acestuia un oval neregulat. Dia metrul maxim - 7, 9 m, grosimea - 0,2-0,3 m. Ulterior,
în mantia tumulului au fost săpate mormintele secundare din epoca bronzului (nr. 1
şi probabil nr. 4) şi cultura sarmatică (nr. 2).
TUMULUL II. Avea înălţimea de circa 3 m şi diametru! de 40 m. Conţinea 4
morminte nesincrone (fig. 216).

M.L (Principal, cultura Iamnaia). Depistat î": centrul tumulului, la adâncimea de
2,76 m. Groapa, de formă rectangulară, cu colţurile rotunjite, avea lungimea de 1 ,84
m, lăţimea de 1 ,55 m şi adâncimea de 0,4 m, fiind orientată pe axa E-V. Scheletul
unui matur se găsea în poziţie moderat chircită pe spat e cu craniul orintat spre V,
cu braţele întinse de-a lungul corpului. Scheletul era moderat colorat cu ocru roşu.
Un bulgăre de ocru a fost găsit la 0,2 m la NV de craniu. Pe fundul gropii au fost
fixate resturi de aşternut vegetal (fig. 2-75).
°
M.2. (Epoca bronzului) Depistat în sectorul de NE al tumulului (5 1 ), la distanţa
.
de 4,3 m şi adâncimea de 1 ,25 m. Scheletul a fost puternic răvăşit. "In situ" s-au
,
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Fig. 2

Cmjeuţi, "Husa". Planul şi profilul tumulusului I: 2 - mormânt (= t) 3,
Tumulus (= T) 1; 3 - t 2, T 1; 4 - Perle din t 2, T 1; 5 - t 1, T II; 6 - Planul şi
profilul tumulusului II; 7 - Vas din t 2, T II; 8 - t 4, T II; 8 - t 4, T II;
9 - Vas din t 4, T II.
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păstrat doar oasele picioarelor, care erau îndoite din genunchi. defunctul fiind
probabil in poziţie chircită. I nventarul funerar consta dintr-un vas de lut aşezat lângă
genunchi . Vasul, un borcan modelat cu mâna, are gâtui evidenţiat şi marginea puţin
evazată. Mai jos de gură este decorat cu un şir de găuri incomplet petforate. Suprafaţa
exterioară este lucrată ingrijit, având o culoare maronie, iar cea interioară este de
culoare neagră. Î nălţimea vasului - 1 8,8 cm, diametru! gurii - 1 9,2 cm. iar al fundului
- 9 cm (fig. 2/7).
°
M.3. (Epoca bro�zului). Depistat in sectorul de NVal tumulului (302 ), la distanta
de 23,5 m şi adâncimea de 3 ,95 m. ScheletuL puternic răvăşit, a aparţinut unui matur.
care a fost depus probabil in poziţie chircită pe partea dreaptă, crailiul fiind orientat
spre N-NE. Braţele sunt aduse cu palmele in drepul feţei.
°
M.4. {Epoca bronzului) Depistat in sectorul de SE al tumulului ( 1 26 ), la distanţa
de 10,7 m şi adâncimea de 1 ,24 m. Scheletul este în mare măsură răvăşit. S-a stabilit
doar că defunctul a fost orientat cu craniul spre SE (fig. 2/8). I nventarul funerar
constă dintr-un vas de lut aşezat lângă craniu. Arc un corp globular, gâtui vertical şi
buza puţin evazată. Este modelat cu mâna dintr-o pastă poroasă. Suprafaţa este
netezită. având o culoare maronie deschisă. Î nălţimea vasului - 1 5.4 cm, diametru!
gurii 9 cm şi al fundului - 6 cm (fig. 2/9).
.

-

I.IJ

Mantaua tumulului a fost ridicată deasupra M.I. (cultura Iamnaia). Solul antic cu
linia lizibilă a orizontului vechi de călcare este fixat de la nivelul de 2, 7 5 m. Grosimea
lui era de 0,4 m. Lungimea liniei lizibile 28 m. La nivelul orizontului antic a fost
observat lutul galben, provenit din mormântul principal, ce formează in j urul acestuia
·
un oval neregulat, deschis in sectorul de NE. Diametru! maxim 6 m, grosimea 0,3 5 m. Ulterior, in mantaua tumulului au fost săpate mormintele secundare din epoca
bronzului. nr. 2, 3, 4.
TUMULUL III. Avea înălţimea de circa 1 m şi diametru! de 28 m. Conţinea un
singur mormânt (fig. 3/ 1 ).
M. l . (Principal, cultura Iamnaia). Depistat in centrul tumulului la adâncimea de
1 ,4 m. Groapa, de formă rectangulară, cu colţurile rotunj ite, avea lungimea de 1 ,74
m, lăţimea de 1 , 1 m iar adâncimea de 0,44 m, fiind orientată pe axa E-V. În colţurile
construcţiei funerare şi la mijlocul laturilor mari au fost identificate gropi de pari cu
adâncimea de circa 0, 1 5 m şi diametru! de 0, 1 -0, 1 7 m: Groapa a fost acoperită cu
bârne de lemn, ale căror fragmente au fost găsite in umplutură. Scheletul unui matur
se afla in poziţie chircită pe spate, cu craniul orientat spre V. Braţele, puţin îndoite,
sunt depărtate de corp. Picioarele, inţial aşezate cu genunchii în sus; au căzut în părţi,
formând un romb. Scheletul este colorat cu ocru roşu. Un bulgăre de ocru a fost găsit
la 0 , 1 8 m spre N-NV de craniu. Pe fundul gropii au fost fixate resturi de aşternut
vegetal (fig. 3/2).
-

-

·

·

w

Mantaua tumulului a fost ridicată peste unicul mormânt aparţinând culturii lam-
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·

Fig. 3 1 - Planul şi profilul tumulusului III; 2 - t 1, T III; 3 - Planul şi profilul
tumulusului IV; 4 - t 4, T IV; 5 - Vas din t 2, T IV; 6 - t 6, T IV; 7 - Vas din t 6,
T IV; 8 - t 1, T IV; 9 - t 9, T IV; 1 0 - t 8, T IV; I l - Unealta din silex din t 8,
T IV; 12 - Vas din t 8, T IV.
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naia. Solul antic, cu l i nia l izibilă a orizontului vechi de călcare, este fixat de Ia nivelul
0.85 m. Grosimea lui este de 0,35 m. Lungimea liniei Iizibile
8 m. La nivelul
6rfzontului antic a fost identificat lutul galben, proYenit din mormânt ce formează
în jurul acestuia un oval neregulat. deschis în sectoml de NE. Diametml maxim este
de 8 m, iat grosimea de 0.25 m.
TUMULUL I V. A\'ca înălţimea de circa 1 . · .: m şi diametru! de 40 m. Conţinea 10
morminte nesincronc. (fig. 3/3).
-

M . 1. (Principal, cultura lamnaia). Depistat i n centrul tumulului Ia adâncimea de
1 .93 m. Groapa, de formă rcctangubră. cu colţuri ic rotunjite. avea lungimea de 1 . 74
m. lăţimea de 1 . 22 m şi adâncimca de 0.24 m. fiind orientată pc a-.a NE-S V. Scheletul
unui matur se ana în poziţie chircită pc spate. cu craniul orientat spre SV. B raţele
drepte erau putin depărtate de corp. Picioarele. iniţial aşezate cu genunchii în sus. au
căzut în părţi, fom1ând un romb Scheletul crJ intens colorat cu ocm roşu. Pc fundul
gropii au fost fixate resturi de aşternut vcgctaf (fig. 3/8).
M . 2. (Perioada târ.t:ie a epocii bronzului) Depistat în sectoml de SE al tumulului
°
( 1 48 ) Ia distanţa de 2,8 m şi Ia adânci mca de 1 .75 m. Monnântul este ră\'ăşit în mare
măsură. Probabil că defunctul a fost depus în poziţie chircită pc partea dreaptă. cu
craniul spre E. Inventarul funerar constă dint:--o ceaşcă cu corpul accentuat profila!
şi toarta puţin înălţată, aşezată lângă craniu. Cea�c este modelată cu mâna. Suprafata
este netezită până la luciu, având culoare cenuşie. Î nălţimea vasului este de 1 1 cm.
diam-:trul gurii de 9,6 cm, iar al fundului de 5 cm. (fig. 315) .

1' 1 3 . (Nedctenninat). Depistat î n scctoml d e SE a l tumulului ( 1 59°), I a distanţa
de 17 m şi Ia adânci mea de 1 . 9 111. Mormântul este distrus La nivelul solului antic a
fost descoperită o platformă m i c ă de pietre. orientată pc axa E-V. pri ntre care se
găseau resturi di ntr-un sd1cki
.

M.4. (Ncdctermi n<�t). Depistat în scctoml de SE al tumulului ( 1 45°), Ia distanţă
de 1 4,2 m şi la adânc i mea de 1,68 m. La nivelul solului antic a fost descoperită o
platfom1ă de pietre de dimensiuni mij locii sub <;are se găsea un craniu de matur,
parţial păstrat (fig. 3/4 ) .
M 5. (Nedetenninat). Depistat în sectorul de SE al tumulului ( 1 57°), la d istanţa
de 14,9 m şi adâncimea 2,22 m. Monnântul este deteriorat în mare măsură. Scheletul
unui matur, se afla probabil în poziţie chircită pe partea stângă, �o>u craniul orientat
spre E-NE.
M.6. (Perioada târzie a epocii bronzului). Depistat in sectorul de SE al tumulului
( 1 28°), la distanţa de 1 6,2 m şi la adâncimea de 2,3 7m. Scheletul u nu i copil se afla
i n poziţie accentuat chircită .pe partea dreaptă, cu craniul orientat spre NV. B raţul
drept este intins, iar cel stâng indoit din cot (fig. 3/6). Drept inventar a avut o ceaşcă
adâncă, uşor profilată, cu toarta supraânălţată, aşezată lângă braţe. Vasul este modelat
cu mâna. Suprafaţa este netezită, pe alocuri până la luciu, având o culoare cenuşie.
Înălţimea este de 9,6 cm, diametru! gurii de 1 2 cm, iar al fundului de 7,4 cm (fig.
3/7).
M.1. (Epoca b ro nzului, cultura lamnaia?). Depistat in sectorul de SE aLtumulului .
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( 1 2 1 ") I a distanţa d e 1 0.8 n1 ş i l a adâncimea d e 1 ,9 m . Groapa de formă trapezoidală,
cu colţurile rotunjite, avea lungimea de 1 . 3 8 m, lăţimea de 0,68 m, respectiv 0.96 ITI.
şi adâncimea de 0, 1 m, fiind orientată pc :n.:a SV-NE. Scheletu l nu s-a păstrat. Pc
fundul gropii au fost observate rc� turi t.lc aştcmmt vegetal. pe alocuri colorat cu ocru
roşu.
M.S. (Cultura Iamnaia). Depistat în sectorul de SE al tumulului ( 1 70"). la distanţa
de 1 1 ,5 m şi la ad�ncimes de 1 ,9 1 m. Groapa. de formâ reclangulară . cu colţurile
rotunjite, avea lungimea de 2,07 m, lăţimea de 1 , 1 5 m şi adâncimca de 0.7 m. fiind
orientată pe axa V-SV - E-NE. Scheletul unui matur se afla în poziţie chircită pc
partea dreaptă, cu craniul orientat spre V. Braţ ul drept este întins. iar cel stâng aşezat
pe cutia toracică (fig. 3/1 0). Craniul este colorat cu ocru roşu. Sub craniu şi sub cutia
toracică au fost semnalaţi cărbuni de lemn. Pc fundul gropii s-au identificat resturi
de aşternut vegetal. Inventar: la 0,4 m S de oasele bazinului se afla un vas de lut de
proporţii scunde, cu corpul bombat, gâtui vertical şi marginea cvazată. Este modelat
cu mâna. Suprafaţa, netezită. are o culoare bej . Î nălţimea este de 1 0,8 cm. diamct m l
gurii d e 1 0 cm, a fundului de 8 c m (fig. 3/1 2): l a 0.2 m d e tălpile picioarelor se găsea
o lamă de silex cu retuş (fig . 3/1 1 ) .
M . 9. (Principal pentru mantaua a doua: cultura Iamnaia). A fost depistat î n
sectorul d e N E al tumulplui (17"), la distanţa d e 1 0.7 ITI ş i l a adâncimea d e 2.4 m .
Groapa, de formă rcctangulară. cu colţurile rotunjite, avea lungimea de 2.02 m.
lăţimea de 1 ,3 m şi adâncimca de 0.98 m, fiind orientală pe axa SE-NY. Scheletul
unui matur se ana în poziţie chircită pc s�te, cu craniul orientat spre NV. Braţul
stâng este întins în lungul corpului, iar cel drept puţin îndoit din cot şi îndepărtat de
corp (fig. 3/9). Scheletul era slab colorat cu ocru roşu. Pc fundul gropii au fost
identificate resturi de aşternut vegetal.
M . IO. (Cultura catacombelor). Depistat în sectorul de SE al tumulului ( 1 36"). la
distanţa de 1 5,5 m şi adâncimea de 3,24 m. Construcţia funerară consta dintr-o groapă
rectangulară (lungimea de 1 ,03 m, laţirnea de O, 9 m, adânc imea de 0,5 m) şi un cotlon
lateral, adâncit faţă de groapă cu 0,25 rn (lungimea de 1 ,5 m, lăţimea de 0,9 m).
orientat pe axa SY-NE. Intrarea în cotlon a fost astupată cu o lespede mare şi căptuşită
cu lut viu. Scheletul unui matur se afla în poziţie accentuat chircită pe partea dreaptă,
cu craniul orientat spre SV. Braţele îndoite din coate sunt îndepărtate cu palmele spre
faţă (fig. 4/1 1). Scheletul era intens colorat cu ocru roşu. Un bulgăre de ocru se găsea
la O, 1 m N de craniu. Pe fundul gropii au fost observate resturi de aşternut vegetal.
I nventarul funerar consta dintr-un vas de lut aşezat la 0, 1 5 m de craniu, în colţul' d�
S V al camereui funerare. Vasul este de proporţii scunde, bogat ornamentat, cu corpul
bombat şi gâtui vertical. Gâtui este ornamentat prin imprirnări cu şnurul, iar corpul
prin incizii, având în zona diametrului maxim patru proeminente cu perforaţii
verticale. Î nălţimea vasului este de 14 cm, diametru) gurii de 9,8 cm, iar al fundului
de 7,6 cm (fig. 4/12).
Studierea profilelor tumulului a permis să se stabilească că mantaua lui a fost
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Fig. 4

1 - Planul şi profilul tumulusului V; 2 - t 1 , T V; 3 - Planul şi profilul
tumulusului VI; 4 - t 1 , T IV; 5 - Obiecte din t l , T VI; 1 1 - t 1 0 , T IV;
1 2 - Vas din t 10, T IV; 13 - t 3, T VI.
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construită în două faze. Mantaua întâi a fost ridicată deasupra M.I. (cultura Iamnaia).
Ea avea înălţimea de 1 ,3 m şi diametru) de 18 m. Solul antic cu linia lizibilă a
orizontului vechi de călcare este fixat de la nivelul de 1 ,2- 1 ,3 m. Grosimea lui era de
0.25 m, iar lungimea liniei lizibile - 16,5 m. La nivelul orizontului antic a fost
observat lut galben, provenit de la săparea mormântului principal; ce formează în
jurul lui un cerc neregulat deschis în sectorul de NE. Diametru! maxim este de 9 m.
Mantaua a doua a fost ridicată deasupra M. 9 (cultura Iamnaia) şi a mărit tumulul
până la înălţimea de 1 ,75 m şi diametru! de 36 m. Ulterior, în mantaua tumulului au
.
fost săpate mom1intele secuncfate nr. 7 şi nr. 8 (cultura Iamnaia), nr. 1 0 (cultura
catacombelor), nr, 2 şi 6 (perioada târzie a epocii bronzului). Ultimului orizont
cultural-cronologic, îi pot fi atribuite probabil Şi M. nr. 3, 4. 5 .
TUMULUL V . Avea înălţimea de circa 0,7 m. şi diametru! de 26 m . Conţinea un
singur morn1ânt ( fig. 4/ 1 ).
M. l . (Principal, cultura Iamnai�). Depistat în centrul tumulului la adâncimea de
1 , 1 2 m. Groapa, de formă rectangulară, cu colţurile rotunjite, avea !ungimea de 1 ,95
m, lăţimea de 1, 1 1 m şi adâncimea de 0,38 m, fiind orientată pe axa SV-NE. Scheletul
unui matur se afla în oziţia chircită pe spate, cu craniul orientat spre SV şi braţele.
întinse de-a lungul corpului (fig. 4/2). Scheletul era colorat cu ocru roşu. Pe fundul
gropii au fost depistate resturi de aşternut vegetal.
w

Mantaua tumulului a fost ridicată deasupra unicului mormânt aparţinând culturii
Iamnaia. Solul antic, cu linia lizibilă a orizontului vechi de călcare, este fixată de la
nivelul de 0,7 m. Grosimea lui constituie 0,4 m. Lungimea liniei lizibile - 5,9 m .
TUMULUL VI. Avea înălţimea de circa 1,5 m şi diametru) de 36 m. Conţinea 3
morminte nesincrone (fig. 4/3 ).
M. l . (Perioada evului mediu timpuriu) . Depistat în centrul părţii de S a ttimulului
( 1 80°), la distanţă de 8 m şi la adâncimea de 0,68 m. Scheletul unui matur se afla în
poziţie întinsă pc spate, cu craniul orientat spre NV, braţele întinse de-a lungul
corpului şi picioarele paralele (fig. 4/4). Inventar: lângă coapsa stângă se aflau două
vârfuri de săgeţi de fier de formă rornboidală, cu lungimea de 5 ,5 cm (fig . 4/8, 9). În
partea opusă a aceleiaşi coapse se aflau două aplice de os cu crestături pe margini,
cu lungimea de I l cm, lăţimea de 2, 1 cm şi grosimea de 0,3 cm (fig. 4/7, 1 0). În zona
bazinului, a cutiei toracice şi printre vertebre au fost descoperite 28 de fragmente de
foiţe de aur de diferite dimensiuni (fig. 4/6). Lângă craniu au fost găsiţi dQi cercei
de formă circulară confecţionaţi din sârmă de aur cu diametru) de 1 cm (fig. 4/5).
Mai jos de bazin se găseau mai multe fragmente de fier puternic corodate.
M.2. {Epoca bronzului). Depistat în sectorul de SE al tu mutului (1 16°), la distanţa
de 4 m şi la adâncimea de 0,68 m. Scheletul rău păstrat al unui matur se afla in poziţie
accentuat chircită, cu craniul orientat spre NV. Braţul drept îndoit din cot era adus
cu palma în dreptul feţei . Cel stâng lipseşte.
M.3. (Pri ncipal, cultura Iamnaia). Depistat în centrul tumulului, la adâncimea de
2, 1 m. Groapa de formă rectangulară, cu colţurile rotunjite, avea lungimea de 1 ,79
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m, lăţimea între 1 , 1 - 1 ,3 m, iar adâncimca de 0,4 m, fiind orientată pe axa SE-NV.
Scheletul unui matur se afla în poziţie moderat chircită pc spate, cu craniul orientat
spre NV. Braţele erau întinse de-a lungul corpului (fig. 4/1 3 ) . Oasele erau colorate
cu oc ru roşu. Pc fundul gropii au fost observate resturi de aşternut vegetal.
m

Mantaua tumulului a fost ridicată deasupra M . 3 . (cultura Iamnaia). Solul antic, cu
l inia lizibilă a orizontului vechi de călcare. este observat de la nivelul de 1 ,5 m.
Grosimea lui constituie 0,3-0,4 m. Lungimea liniei lizibile este de �6 m. La nivelul
orizontului antic a fost observat lutul galben. provenit din mom1ântul principaL ce
fonnează în jurul acestuia un cerc neregulat deschia în partea de V. Grosimea l u i
variază d e l a O, 1 până la 0,32 m . Diametml maxim este d e 10 m . Ulterior. in mantau;�
tumulul ui au fost săpate mom1intelc secundare nr. 2 (epoca bronzului) !;'i n r . 1
(perioada e\·ului mediu timpuriu).
Î n momentul începerii săpăturilor, pe suprafaţa limitrofă sectorului de S \' al
tumulului VI se afla o aglomeraţie de pietre de diferite dimensiuni. I nvest igaţiile
întreprinse în acest loc au scos la iveală încă două complexe funerare (fig 4/3 ) .
Con\'enţionaL ele au fost ataşate tumulului VI şi marcate cu nr. 4 şi 5 .
MA. (Epoca fierului). Depistat l a distanţa de 2 2 m , l a adâncimea d e L -U) m de la
reper şi 0,4 m faţă de nivelul orizontului an!ic, era alcătuit dintr-un ring circular din
pietre de diferite dimens iuni Diametml exterior era de 5 ,2 m. Lăţimea Yaria de la 1
m pâ nă la 1 ,4 m: Î n interiorul lui. puţin s pre E de centru, se găsea o platformă de
pietre de fonnă rectangulară cu lungimea Jc 2 . 5 m şi lăţimea de 1 m. orientată pe axa
SV-NE (fig. 5/ 1 ) . Sub platfom1a din intcrioml ringului a fost depistată o cantitate nu
prea mare de oase calcinate şi o aglometaţie de fragmente ceramice. Ceramică şi oase
calcinatc s-au găsit şi printre pietrele din partea de V a ringului. Î n partea de S a
ringnlui au fost descoperite oase de �mimal.
Fragmentele ceramice depistate î mp reună cu resturile cinerarc provin de la 4 vase
modelate cu mâna.
1 . Vas de fom1ă bitronconică cu umerii înalţi, gâtui bine evidenţiat şi buza evazată.
Sub buză este omamentat cu brâu alveolat. Este modelat dintr-o pastă cu cioburi
pisate şi silex mărunţit. Suprafaţa este b ine netezită, având o culoare maronie.
Diamctml buzei este de circa 27 cm (fig. 5/3) .
2 . Stra<.:hină, de fom1ă tronconică, larg deschisă. L a 0 , 5 c m mai j o s d e buză este
ormnncntată cu brâu alveolat Este modelată dintr-o pastă cu cioburi pi!mte mărunt.
Suprafaţa este netezită, având o culoare maronie. Î nălţimea vasului este de 10 cm,
diametru! gurii de 2 5 cm, iar al fundului de 1 0. 5 cm (fig. 5/2).
.
3 . Capac de formă scmisferică. Î n partea superioară are două mânere. dmtre care
unul este perforat. Este nl.odelat dintr-o pastă cu cioburi pisate mărunt.
Suprafaţa este îngrijit netezită, a\'ând o culoare maronie. Diametru! este de circa
19 cm (fig : 5/4 ).
4. Vas de proporţii cu peretii groşi. Tipul morfologic nu se stabileşte.
M.5. (Epoca fierului). Depistat la distanta de circa 30 m, la adâncimea de 1 , 5 m
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de la reper şi de 0,4 m faţă de orizontul actual. Complexul funerar similar celui
precedent a fost construit la nivelul olizontului antic şi eta alcătuit dintr-un ring de
pietre cu o platformă în interior. Ringul, în mare măsură deteriorat, a avut inţial,
probabil o fom1ă circulară, cu diametru! de circa 5 m. Platforma avea o formă
rectangulară, cu lungimea de 2 m şi lăţimea de 1,5 m, fiind orientată pe axa SV-NE
(fig. 5/5). Printre pietrele ce-o alcătuiau au fost semnalate oase de animal. .Sub
platformă a fost identificată groapa funerară .. Ea .avea formă rectangulară, cu colţurile
rotunjite, cu lungimea de 2, 1 0 m, lăţimea de 1,3 m şi adâncimea de 1,5 m, fiind
orientată SV-NE. Umplutura gropii consta din sol amestecat şi pietre. De la adânci
mea de 0,8 m se întâlneau şi oase umane (oasele picioarelor). Pe fundul gropii se.
găsea un schelet răvăşit al unui inatur. Probabil că acesta a fost depus în poziţie
chircită, cu craniul orientat spre SV. Oasele braţelor sunt pe alocuri colorate în verde
(ca rezultat al oxidării bronzului). În colţurile camerei funerare se găsea câte o piatră.
Sub schelet au fost depistate resturi de aşternut vegetal (fig. 5/6). Din inventar s-a
păstrat doar o aplică rectangulară din şist, ale cărei laturi lungi se îngustează la mij loc.
În unul din colţuri are o perforaţie necompletă. Lungimea piesei este de 8,8 cnt.
lăţimea de 4,4 cm şi grosimea de 0,4 cm (fig. 5/7).
TUMULUL VII. Avea înălţimea de circa 0,8 m şi diametru! de 30 m. Conţip.ea 4
morn1inte nesincrone. (fig. 6/1).
M. l . (nedeterminat). Depistat î n sectorul de SE al tumulului (22 1 °), la distanţa de
3 m şi la adâncimea de 0,46 m. Mormântul este deteriorat.
M.2. (Perioada evului mediu timpuriu). Depistat în sectorul de SE al tumulului
( 1 37°); la distanţa de 7 m şi la adâncimea de O, 75 m. Scheletul răvăşit al unui matur,
s-a aflat iniţial, probabil, în poziţie întinsă pe spate, cu craniul orientat spre V.
Inventarul consta dintr-o salbă de sârmă subţire de bronz cu o mărgică de sticlă pe
ea, găsită lângă craniu (fig. 6/4), şi o cataramă de bronz {fig. 6/5).
M.3. (Principal, cultura Iamnaia). Depistat în centrul tumulului la adâncimea de
1 , 1 8 m. Groapa, de formă rectangulară, cu colţurile rotunjite, avea lungimea de 1 ,86
m, lăţimea de 1 , 1 8 m şi adâncimea de 0,6 m, fiind orientată pe axa SE-NV. Scheletul
unui matur se afla în proporţie chircită pe spate, cu craniul orientat spre NV şi braţele
întinse de-a lungul corpului. Scheletul era colorat cu ocru roşu. Pe fundul gropii au
fost observate resturi de aşternut vegetal (fig. 6/2).
M.4. (Epoca bronzului). Depistat în sectorul de SE al tumulului ( 109°), la distanţa
de 5,7 m şi la adâncimea de 1 ,0 m. Groapa, de formă rectangulară, cu colţurile
rotunjite, avea lungimea de 1 ,3 8 m, lăţimea de 1 ,08 m şi adâncimea de 0, 1 1 m, fiind
orientata pe axa N-S. Scheletul unui matur se afla în poziţie chircită pe partea stângă,
cu craniul orientat spre s.·Braţul drept îndoit din cot, era adus cu palma în dreptul
feţei. Scheletul era colorat cu ocru roşu (fig. 6/3).
Mantaua tumulului a fost ridicată deasupra M.3. (cultura Iamnaia). Solul antic, cu
linia lizibilă a orizontului vechi de călcare, este fixat de la nivelul de 0,8 m. Grosimea
lui constituie 0,35 m. Lungimea liniei lizibile este de 9,7 m. La nivelul orizontului
antic a fost identificat lutul galben provenit din mormântul principal, care, sub forma
,
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unei aglomeraţii neregulate, se găseşte în partea de NV. Grosimea lui este de O, 15
m. Ulterior în mantia tumulului au fost săpate mormintele secundare nr. 4 (epoca
bronzului) şi nr. 2 (perioada evului mediu timpuriu).
TUMULUL VIII. Avea înălţimea de circa l , l m şi diametrul 30 m. Conţinea 5
morminte nesincrone. (fig. 6/ 1 7).
M. 1 . (Cultura Iamnaia) . Depistat în sectorul de SV al tumulului (202°), la distanţa
de 5,2 m şi la adâncimea de 0,97 m. Gropa, de formă rectangulară, cu co-lţurile
rotunjite, avea lungimea de l , 70 m, lăţimea de 1,0 m şi adâncimea de 0,25 m, fiind
orientată pe axa NV-SE. Scheletul era deteriorat. Î n partea de SE s-au păstrat câteva
fragmente de craniu colorat cu ocru roşu. Pe fundul gropii au fost observate resturi
de aşternut vegetal.
M.2. (Nedeterminat). Depistat în sectorul de SV al tumulului (207°), la distanţa
de 10,7 m şi adânci mea de 1 , 17 m. Scheletul deranjat al unui copil se afla în poziţie
întinsă pe spate, cu craniul orientat spre NE. Braţul stâng era întins de-a lungul
corpului.
M . 3 . (Cultura sarmatică). Depistat în sectorul de SV al tumulului ( 1 98°), la
distanţa de 8,6 m şi la adânc imea de 1 ,3 3 m. Groapa, de formă ovală alungită, avea
lungimea de 1 ,68 m, lăţimea de 0,3 8 - 0,56 m şi adâncimea de O, 1 5 m, fiind orientată
pe axa N-S, cu o mică deviere spre E. Scheletul se găsea în poziţie întinsă pe spate,
cu craniul orientat spre N. Braţele erau întinse în lungul corpului, iar picioarele puţin
îndoite din genunchi (fig. 6/1 9). Inventar: lângă craniu se aflau cercei de bronz (fig.
6/9), printre vertebrele gâtului au fost depistate 8 mărgele rotunde de carneol (fig.
617), la încheietura braţului drept se găseau fragmentele unei brăţări de bronz, în
dreptul genunchilor era o fusaiolă conică de lut (fig. 6/1 1), lângă gambe se aflau 6
mărgele mici de sticlă (fig. 6/6) iar în preajma cutiei toracice se găsea o placă rotundă
de bronz (fig 6/10).
M.4. (Cultura lamnaia). Depistat în sectorul de SV al tumulului (23 1 °), la distanţa
6,3 m şi la adânc imea de 1 ,42 m. Groapa, de formă rectangulară, cu colţurile rotunjite,
avea lungimea de 1 ,3 1 m, lăţimea de 0,86 m şi adânc imea de 0,26m, fiind orientată
pe axa SE-NV. Scheletul unui copil se·găsea în poziţie moderat circită pe spate, cu
craniul orientat NV. Braţele erau întinse de-a lungul corpului. Oasele, îndeosebi
craniul, era colorat cu ocru roşu. Pe fundul gropii au fost depistate resturi de aşternut
vegetal (fig. 6/20).
.
M.5. (principal, pentru a doua mantauă, cultura larnna ia). Depistat în sectorul de
NE al tumulului (50°), la distanţa de 1 , 8 m şi la adâncimea de 1 ,3 l m. Groapa, de ,
formă rectangulară, cu . colţurile rotunjite, avea lungimea 1de 1 ,2 m, lăţimea de 0,61
m şi adâncimea de 0,42 m, fiind orientată pe axa E-V. Scheletul unui copil se afla în
poziţie chircită pe spate; cu craniul orientat spre V şi braţele întinse de-a lungul
corpului. Oasele erau colorate cu ocru roşu. Pe fundul gropii au fost observate resturi
. de aşternut vegetal (fig. •6/2 1 ) .
w

Turnului VII I a fost construit în două faze. Prima mantauă a fost ridicată în epoca
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eneolitică. Mantaua era de di mensiuni reduse (înălţimea - 0,55 m, diametru! - 5,5-6
m) şi consta exclusiv din lut galben viu. Complexul funerar respectiv n-a fost
identificat. Sub reper, la nivelul orizontului antic a fost depistată o aglomeraţie de
cenuşă şi cărbuni de lemn, cu diametru! de 2 ni, printre care s-au găsit fragmentele
unui vas de lut. Vasul este de formă biironconică accentuată, cu marginea evazată şi
este omamentat cu o compoziţie ·geometrică pictată. Înălţimea este de 1 7,2 cm,
diametru! buzei de 16,8 cm, iar cel al fundului de 5,5 m (fig. 6119). Caracteristicile
tehnologice, morfologice şi stilistice atestă apartenenţa acestui vas la faza C-I a
culturii tripoliene.
A doua mantauă a fost ridicată deasupra M.5. (cultura Iamnaia) efectuată la
marginea de NE a primei mantale. Înălţimea tumulului constituia 1 , 1 m şi diametru!
de 32 m. Solul antic, cu linia lizibilă a orizontului vechi de călcare, este fixat de la
nivelul 1 , 1 m. Grosimea lui este de circa 0,4 m. Lungimea liniei lizibile este de 8 m.
Lutul galben, provenit din groapa mormântului principal, este alăturat nemij locit
marginii primei mantale. Ulterior, în mantaua tuinulului au fost săpate mormintele
secundare nr. 1 şi 4 (cultura Iamnaia), nr. 3 (cultura sarmatică) şi nr. 2 (perioada
timpurie a evului mediu).
TUMULUL IX. Avea înălţimea de circa 1 , 2 m şi diametru! de 30 m. Conţinea 3
morminte nesincrone (fig. 6/18).

M . l . (cultura sarmatică). Depistat in sectorul de SE al tumulului ( 1 56°), la distanţa
de 4,5 m şi la adâncimea de 0,48 m. Scheletul este deranjat in mare măsură. El
aparţine unui matur depus in poziţie întinsă pe spate, cu craniul orientat spre N (fig.
6/ 1 5). Inventar: lângă craniu se aflau cercei de bronz (fig. 6/ 1 3), iar la gât 14 mărgele,
dintre care 13 sunt de carreol şi una de sticlă (fig. 6/8). Sub craniu se găsea o oglindă
de bronz de formă rotu_ndă, cu mâner (fig. 6/14), iar în stânga craniului era aşezat un
buzei de 1 1 ,6 cm
vas de lut de proporţii alungite, cu înălţimea de 20,4 cm, diametru!
·
şi al fundului 8,4 cm (fig. 6/ 1 2) .
M.2. (cultura Iamnaia). Depistat în sectorul de SE al tumulului ( 106°), la distanţa
de 5,2 m şi la adâncimea de 0,93 m. Groapa, de formă rectangulară alungită, avea
lungimea de 1 ,7 1 m, lăţimea de 0,84 m şi adâncimea de 0,32 m, fiind orientată pe
axa NV-SE. Scheletul era deteriorat compl_et. Pe fundul gropii s-au păstrarresturi de
aşternut vegetal.
M . 3 . (Principal, cultura l amnaia). Depistat în centrul tumulului, la adâncimea de
1 m. Groap�, de formă rectangulară, cu colţurile rotunjite, avea lungimea de 1 ,56 m,
lăţimea de 1 m şi adâncimea de 0,44 m, fiind orientată pe axa E-V. Scheletul este
deteriorat complet. Fragmentele de oase erau colorate cu ocru roşu. Pe fundul gropii
au fost fixate resturi de la aşternutul vegetal.

m

Mantaua tumulului a fost ridicată deasupra M.3. (cultura lamnaia).
Solul antic, fără linia lizibilă a orizontului vechi de călcare, a fost fixat de la
nivelul de 1 ,2 m. Grosimea lui constituie 0,3 m. Lutul galben, provenit din mormântul
principal, este situat la N şi S de groapă. Ulterior, in mantaua tumulului au fost săpate
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Fig. 6 1 - Planul şi profilul tumulusului VII; 2 - t 3, T VII; 3 t 4, T VII;
4-5 - Obi�te din t 2, T VII ; 6-7, 9-1 ţ - Obiecte din t 3, T VIII; 8, 1 2- 1 4 - Obiecte
din t i , T IX; 1 5 - t 1 , T IX; 16 - t 3, T VIII; 1 7 - Planul şi profilul tumulusului
VIII; · 1 8 .Planul şi profilul tumulusului IX; 19 Vas din "mantaua"· T VIII;
20 t 4, T VIII; 2 1 t 5, T VIII.
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mormintele secundare nr. 2 (cultura Iamnaia) şi nr. 1 (cultura sarmatică).

Grupul tumular de la Cmjeuţi, după cum rezultă din catalogul descoperiri lor, era
alcătuit din tumuli cu mantaua de pământ a căror înălţime variază între 0,7- 1 ,5 m ,
iar diametru) este de 26-40 m. După dimensiuni se deosebeşte doar turnului Il, care
avea înălţimea de circa 3 m şi diametru) de 40 m. Structura tumulilor este simplă.
Toţi au mantale de pământ şi de regulă au fost ridicaţi dintr-o dată. În două faze au
fost construiţi numai tumulii nr. IV şi VIII. 8 tumuli au fost ridicaţi în perioada
timpurie a epocii bronzului de către purtătorii culturii Iamnaia. În aceeaşi periodă a
fost adăugat şi turnului nr VIII, a cărui mantauă iniţială a fost amenajată în perioada
precedentă, în epoca eneolitică. Cu excepţia tumulului nr. IV, care conţinea 10
morminte, sub mantalele celorlalţi se găseau de la 1 până la 5 morminte nesincrone.

În plan cultural-cronologic, au fost evidenţiate complexe funerare carcteristice
5
pentru zona de Nord a Moldovei . Totodată, trebuie să menţionăm că unele complexe
şi materiale rezultate în urma cercetărilor merită o analiză mai profundă. Se remarcă
complexul eneolitic din turnului VIII, cu toate că o viziune clară asupra tipului de
monument - cenotaf sau înmormântare rituală lipseşte. Cronologic, pe baza vasului
reconstituit, acest complex aparţine perioadei C-1 a culturii tripoliene. Complexe
funerare din această perioadă în partea de Nord a Moldovei şi în teritoriile învecinate
6
nu sunt cunoscute . Tumuli cu morminte principale eneolitice datate în perioada
Preusatovo ne sunt cunoscuţi doar în stepele Nord-Vest-Pontice. Complexe funerare,
cu vase similare celui de la Corjeuţi au fost cercetate la Coşari (M.20), la Hadj ider
8
(M. l . ,T.6)7 şi la Novo- Cotovsk (M.8.,T.I) .
Merită atenţie de asemenea şi mormintele nr. 2-6 din turnului IV, atribuite
perioadei târzii a epocii bronzului. Apartenenţa la cultura Noua a M.2. şi 6 este
evidentă, după cum rezultă atât din particularităţile ritului funerar, cât şi din inven
tar9 . Mormântul nr. 5 este lipsit �e inventar. Cu toate acestea, poziţia şi orientarea
scheletului sunt similare majorităţii mormintelor culturii Noua. Cât priveşte M.3 . şi
4 (în m.are măsură deteriorate), plecând de la obiceiul de folosire a pietrei pentru
marcarea mormintelor la suprafaţa orizontului antic, practicat de purtătorii culturii

rg

(5) E. Sava, V. Dergacev, Rascopki ku anov u s. 'Medveja, în Kurganî v zonah
novostrek Moldavii, Chişin!iu, 1 984, p. 98- 1 08; T. Demcenko, Otcet o polevih
issledovaniah Edineţkoi novostroecinoi arheologiceskoi expediţii v 1987 godu u
Burlăneşti, Edineţkogo raiona MSSR, IAIVC, Chişin!iu, 1 987 în Arhiva; Idem,
Otcet o polevih issledovaniah Bricean skoi novostroeoinoi arheologceskoi
expediţii v 1 990 godu, IAIVC, Chişin!iu, 1 99 1 , în Arhiva.
(6) Eneolit SSSR, Moscova, 1 982, p. 248 şi unn.
(7) A. Patokova, V. Petrenko, N. Burdo, L. Polisciuk, Pamiatniki tripolskoi kulturi v
Severo-Zapadnom Pricernomorie, Kiev, 1 989, p. 1 24, fig. 40/2, 5 .
(8) S. Agulnikov, Kurgan epohi eneolita-rannei bronzi u s. Novo-Kotovsk, in
Drevnosti stepnogo Pricernomoria i Krima, Zaporojie, 1 992, p. 36, fig. 3/9.
(9) G. Smimova, Novii mogilnik kulturi Noua u s. Starie Bedragi na Poprutie, in
ASGE, 1 1 , Leningrad, 1 969, p. 49; V. Dergacev, Moldavia i sosednle teritorii v
epohu bronzi, Chişin!iu, 1 986, p. 1 59.
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:N'oua 10, cu anumite rezerve, şi acestea pot fi atribuite culturii menţionate. Mormin
tele examinate formează un grup compact în sectorul de SE al turnului şi probabil
reprezintă periferia de NV a unei necropole Noua, cea mai mare parte a ei fiind în
afara mantalei tumulului. Cazuri asemănătoare au fost semnalate în necropolele
11
culturii Noua, recent cercetate, de la Burlăneşti, Pererâta şi Chirileni .
Un interes deosebit il prezintă complexele funerare nr. 4 şi 5. descoperite în
preajma tumulului VI. Convenţional, ele au fost atribuite acestui turnul. Însă. aceste
complexe iniţial reprezentau, probabil, tumuli mici, aparte� a căror mantauă a fost
12
complet distrusă ulterior de arătură . În virtutea faptului că monumentele funerare
din epoca fierului de pe teritoriul Moldovei, îndeosebi în partea ei de Nord, sunt puţin
cunoscute, socotim necesară o analiză mai detaliată a acestor complexe şi determi
narea poziţiei lor cultural-cronologice.
Complexele în discuţie intrau în componenţa grupului tumular din perioada
timpurie a epocii bronzului. În momentul investigatiilor erau complet distruse de
arătură. Se observau numai după mici aglomeraţii de pietre. La baza lor, la nivelul
orizontului antic se găsea câte un ring format din pietre de diferite dimensiuni, cu
diametrul de circa 5-5,2 m. Lăţimea ringurilor variază între 0,5- 1 ,4 m. Printre pietre
se aflau oase de animal. ,Tumulii conţineau câte un singur mormânt depus în centrul
ringului, într-un caz, după ritul incineraţiei, în altul după cel al inhumaţiei.
Incineraţia a avut loc în afara ringului. Resturile cinerare, împreună cu fragmen
13
tele de vase sparte în mod ritual la locul săvârşirii cremaţiei , au fost adunate şi
plasate in locul unde urma să fie înmormântarea, la nivelul orizontului antic. Ulterior
se construia ringul. Deasupra resturilor cinerare se amenaja o platfonnă din pietre,
de formă rectangulară, orientată pe axa SV -NE. După aceasta, construcţiile din piatră
se acopereu cu o mantauă nu prea mare de pământ.
Inhumaţia a fost efectuată într-o groapă de proporţii, de fonnă rectangulară, cu
colţurile rotunj ite, orientată pe axa SV-NE. Deasupra gropii, la nivelul orizontului
antic, a fost amenaj ată o platformă din pietre, iar în jurul ei un ring, ulterior acoperite
de o mantauă de pământ. Morrnântul este puternic răvăşit. Oasele rămase "in situ"
indică poziţia chircită a defunctului şi orientarea lui cu capul spre SV.
I nventarul mormintelor este sărac. În cazul incinerării este prezentă doar cerami
ca. Cât priveşte inventarul înhumării, se poate presupune că a fost mai bogat, după

( 1 0) G. Smirnova, op. cit, p. 48.
( 1 1 ) Materiale inedite. Investigaţii efectuate de T. Demcenko, E. Iarovoi şi E . Klociko.
(12) Această concluzie se bazează pe datele necropolelor tnmulare de la Trinca, situate la
4-5 km est de grupul tumular discutat. Tumulii nr. 1 şi 2 a acestei necropole, ca şi în
cazul dat, au fost complet distruşi de arătură şi se evidenţiau numai prin aglomeratii
de pietre (vezi, O. Leviţki, E. Sava, L. C iobanu, Issledovanie kurgannogo
mogilnika rannego jelez nogo veca u s. Trinca, în AIM, I, 199 1 , Chişinău, 1 992,
p. 95- 1 07.
( 1 3) Aceasta este dovedită de lipsa urmelor arderii în incinta ringului, cât şi de
fragmentele de ceramică cu urme de ardere secundară .
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cum o atestă um1ele de oxidare a bronzului de pc oase. Piesa de şist depistată in
mormânt, probabil destinată apărării incheieturii mâinii in timpul tragerii cu arcul,
indică faptul că aici a fost înmormântat un luptător.
Constmcţiile funerare din pietre de diverse tipuri - mantalale tumulilor, ringuri lc,

platformele - sunt caracteristice pe teritoriul Moldovei pentm perioada târzie a epocii
14
15
bronzului (cultura Noua) , Hallstattul timpuriu cu ceramică canelată , incizată şi
16
imprimată , cât şi pentm grupul podolian de vest al culturii scitice timpurii 17 . În
mod obişnuit, ele se întâlnesc şi în spaţiul limitrof cursului de mi loc al Nistrului, în
18
culturile Ccmoles şi scitice timpurii - grupul podolian de vest 9.

�

Compararea complexelor funerare de la C01jeuţi cu complexele culturilor menţio
nate, din punctul de vedere a unor elemente ca: tipul construcţiei, respectiv ri ng:

amenaj area construcţiei numai pentm un singur mormânt, prezenţa oaselor de ani

male, indică asemănarea lor cu construcţiile din nccropola culturii Noua de la
20
21
Burlăneşti (M. 22)
din necropola tumulară Sahama II (Gura Hulboaca) , din
23
22
turnului nr. 2 de la Mervinţî , cât şi din tumulii grupului podolian de vest . Cât
,

(14) T. Demcenko, Otcet o po1evîh iss1edovaniah Edineţkoi. . . , p. 26-27.
( 1 5) O. Leviţki, Kurgan u s. Brancşti i nekotorîe voprosî pogrcbalnogo obreada
rannegalştatskoi kulturî lesostepboi Moldavii, în AIM, 1 984, Chişinău, 1 989, p.
1 37-149.
( 1 6) G. Smirnov, Saharneanskii mogilnik II (Gura Gulboka), în Izvestia nr. 5 ( 2 5),
Chişinău, 1 955, p. 1 1 7- 1 1 9; A. Me1iukova, Itoghi izucenia pameatnikov skifskogo
vremeni v Moldavii v 1952-1 953 gg., în Izvestia nr. 5 (25), p. 58-63; Idem,
Pamiatniki skifskogo v remeni lesostcpnogo Srednego Podnestrovia, în MIA
SSSR, nr. 64 , Moscova, 1 958, p. 84 şi urn1 . ; M. Kaşuba, N. Go1iţeva, Saharneanskii
mogilnikl (Ţiglău), în SA, nr. 1 , Moscova, 1 99 1 , p. 1 97-209.
( 1 7) O. Leviţki, E. Sava, L. Ciobanu, op. cit.
( 1 8) A. Me1iukova, Pamiatniki skifşkogo vremeni. , p. 1 2 şi urm.; G. Smimova, O
..

hronologhiccskom sootnoşenii pameatnikov tipa Saharna-So1onceni î Jabotin (po
meterialam kurganov u s. Mervinti na Dnestre), în SA, nr. 4, Moscova, 1 977, p.
94-1 06; Idem, Zakratâe predschifskie complexî u sela Dnestovrka-Luka, în
Pamiatniki culturina teritorii SSSR, Leningrad, 1 992, p. 30-38; ldem, O
formirovanii pozdnecernoleskoi Kulturi na Srednem Dnestre, în ASGE, 25,
Leningrad, 1 984, p . 5 5 şi urm. ; I dem, Stepi evropeiskoi ceasti SSSR v
schifosarmatskoe vremea, în Arheologia SSSR, Moscova, 1 989, p. 24-25; L.
Kruşe1niţka, Vzaimozy'iazki naselennea Prikarpattea 1 Volâni z plemenami
'
Shidno i 1 Ţentralnoi Evropi, Kiev, 1 985, p. 122 şi urm.; A rheologia Prikarpatia,
Volân i i Zakarpatia (eneolit, bronza i rannee jelezo), Kiev, 1 990, p. 1 35 - 1 40.
( 1 9) A. Meliukova, Pamiatniki schifskogo vremeni . . , p. 39-47; Starodavne naselennea
Prikarpattea 1 Volini. Kiev, 1 974, p. 240-248; Stepi evropeiskoi ceasti SSSR . . . , p.
73-74; Arheologia Prikarpatia Volâni i Zakarpatia . . . , p . 1 5 1 - 1 57.
(20) T. Demcenko, Otcet o polevâh issledovaniah Edineţkoi. . , fig. 8 1 .
(2 1 ) G . Smirnov, Saharneanskii mogilnik II . . , fig. 1 ; Stepi evropeiskoi ceasti SSSR. . . ,
.

.

.

pl. 6/52 a, 54.
(22) G. Smirnova, O hronologhiceskom sootnoşenii pameatnikov. . , fig. 4.
.
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priveşte anumite elemente ale ritualului funerar - biritualismul în incinta aceleiaşi
necropole tumularc, incincrarca în afara ringului, plasarea resturilor cinerarc îm
preună cu fragmentele vaselor intenţionat sparte în interiorul ringului şi înmormântarca
lor la nivelul orizontului antic sub o platformă de piatră, înhumarca în poziţie chircită
într-o groapă de proporţii închisă deasupra cu o platformă de piatră, orientarea pc
axa SV-NE - acestea documcntca7li o mai mare asemănare a lor cu complexele
· grupului podolian de vest. Totodată trebuie să menţionăm că unele elemente ale
ritului funerar prezente în tumulii de la Coljcuţi sunt specifice nu numai complexelor
de tip podolian de vest din ·bazinul cursului mijlociu al Nistrului, ci şi pentru alte
culturi din perioada timpurie a culturii scitice din zona de silvostepă din partea
2
24
fireaptă a Niprului , din stepele nord-vest pontice 5 , pentru cultura getică timpurie
26
· din Moldova , cât şi pentm grupurile culturale din perioada Hallstattului târLiu din
27
spaţiul carpato-balcanic .
Apartenenţa tumulilor de la Corjeuţi la grupul podolian de vest este adeverită nu
numai de elementele specifice ale ritului funerar. ci şi de complexul arheologic, în
întregime. Materialul ceramic depistat în mormântul de incineratie, du ă caracteri
2
sticile tehnico-tchnologice, este analogic celui de tip podolian de vest şi celui din
29
necropola tumulară vecină, de la Trinca, în particular . În acelaşi timp, se cuvine
subliniat faptul că maniera ornamentării cu brâie alveolate, specifică grupului podo
lian de vest, se îmbină cu unele tipuri morfologice destul de rar întâlnite atât în
bazinul Nistrului de Mijloc, cât şi în regiunile mai îndepărtate, populate de purtătorii
culturilor din perioada Hallstattului târziu.

J'

Analogii directe ale vasului bitronconic nu cunoaştem. Totodată, acest tip de vas
prezintă anumite afinităţi morfologice cu vasele numite "în fom1ă de cazan" depi
30
state în aşezările scitice timpurii din bazinul Nistrului de Mijloc , Bugului de Sud3 1

(23) A . Meliukova, Pamiatniki schifskogo vremcni ... p . 40-4 1 . ; Starodavnc
naselennea.. . , p. 24 1-242; Stepi evropeiskoi ceasti SSSR. . , p. 73; Arheologia
Prikarpatia, Vo'lini i Zakarpatia. . . , p. 1 52 - 1 54.
(24) G. Kovpanenko, S. Bessonova, S. Skorâi, Pamiatniki schifskoi epohi
Dneprovskogo lesostepnogo Pravoberejea, Kiev, 1 989, p. 27-4 1 .
(25) G . Kovpanenko, E . Bunătean, Schifskie kurgani u s . Kovlevka Nicolaevskoi
oblasti, în kurgani na Iujnom Bughc, Kiev, 1978, p. 1 33-1 50.
(26) V. Lăpuşnean, Ranmie frakiiti X - Naceal� IV v, do n.e. v Lesostepnoi Moldavii,
Chişinău, 1 979, p. 50-59; 1. Niculi ţă, Severnâe frakiiti v VI-I vv. do n.e., Chişinău,
1 987, p. 54 şi urm.
(27) G. Smimova, Naselenie Srednego Podnestrovia v VI-I n. do n.e. i ego zapadnie
sosedi, în Actes du 11-e Congres international de Thracologie, voi. I, Buc., 1 980,
p. 235-25 1 ; A. Vulpe, Necropola Hallstattiană de la Ferigile, Buc. ; 1967, p. 1 5-23.
(28) A. Meliukova, Pamiatniki schifscogo vremeni..., p. 45-47, fig. 9; Stepi evropeiskoi
ceasti SSSR. . . , p. 73-74, pl. 2 1 1 1 ; Arheologhia Prikarpatia,
Volîni i Zakarpatia . . . ,
'
p. 1 55, fig. 55.
(29) O. Leviţki, E . Sava, L. Ciobanu, op. cit. p. 99, 103.
(30) G. Smirnova, Novâe dannâe o poselenii u s. Dolineanî, în ASGE, 22, Leningrad,
.

.
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32
şi din silvostepa din dreapta Niprului . Străchini larg deschise omamentate sub
margine cu brâie alveolate similare celei de la Corjeuţi ne sunt cunoscute doar la
monumentele scitice timpurii din Volînia33 . Capace de tipul celui de la Corjeuţi nu
se întâlnesc în complexele ceramice scitice timpurii şi hallstattiene de pe teritoriul
Ungariei, unde ele, împreună cu urnele şi vasele cu suport, se confecţionau special
34
pentru practicile funerare . Exemplarul depistat în necropola tumulară de incineraţie
de la Samlovasarhelv se termină cu protoma unui animal, iar cel de la Meşteri cu
35
protoma unei păsări .
Piesa de şist din mormântul de inhumaţie, după cum s-a menţionat, reprezintă
probabil o aplică neterminată - "gastagnă" - destinată protecţiei încheieturii mâini i
la tragerea cu arcul. Aplici asemănătoare, confecţionate din aur, sunt specifice
36
sarmaţilor din stepele nord-vest-pontice , iar cele de bronz sauromaţilo r37.
38
După E. Cemenko, sciţii nu utilizau asemenea dispozitiv . Fără a pune la îndoială
opinia atât de competentă în acest domeniu a cercetătorului amintit, ne vom limi ta
în cazul de faţă numai la constatarea că o aplică de aur bogat ornamentată cu
parametri morfologici similari, însă de dimensiuni puţin mai mici, provine din M.7.
al necropolei de la Blaj din Transilvania, atribuită sciţilor-agatârşi (sec. VI-V î.H.)39 .
Aşadar, sincronismul complexelor analizate este evident. Ambii tumuli se datează
în perioada scitică timpurie (hallstattiană târzie). În plan cultural, aparţin grupului
podolian de vest. Complexele de la Corjeuţi, împreună cu necropola tumulară de la
Trinca, constituie primele monumente funerare ale grupului podolian de vest din
partea de nord a Moldovei.

LE QROVPE lUMVLAIRE DE CORJEVŢI, DISTRI CT
DE BRICENI, R. DE MOLDAVIE
Resume
On presente les materiels du groupe tumulaire de Corjeuţi, le lieu-dit "Husa", qui

1 9 8 1 , p. 53; O. Ganina, Poselennea schifskogo ceasu u seli Ivane-Puste, în
Arheologbia, XIX, Kiev, 1 965, p. 1 1 3 , fig. 4.
(3 1 ) Stepi evropeiskoj ceasti SSSR. . . , p. 72, pl. 2 1 , 34-35.
(32) G. Kovpanenko, S. Bessonova: S. Skorâi, op. cit. p. 50.
(33) Arheologhia Ukrainskoi SSR, v. Il, Kiev, 1 986, p. 1 12- 1 1 3, fig. 2811 7 .
(34) Arheologbia Vengrii (Koneţ II tâseaceletia do n.e. - 1 Tâseaceletie n.e.),
Moscova, 1 986, p. 1 66.
(35) Ibidem, fig. 55/3 , 5516.
(36) A. Simonenko, B. Lobai, Sarmatî Severo-Zapadnogo Pricernomoria v 1 v.n.e.,
Kiev, 1991 , p. 47.
(37) Ibidem, fig. 25/1 -4.
(38) E Cemenko, Schifskie lucinikii, Kiev, 1 98 1 , p. 122.
(39) V. Vasiliev, Sciţii agatârşi pe teritoriul României, Cluj-Napoca, 1 980, p. 1 07,
pl. 1 9/6.
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comprend 9 tumulus. Des 9 tumulus investigues, 8 ont cte erigcs duranl la periode
ancienne de l'âge du Bronze par Ies porteurs de la culture ynmna et 1 ă l'cpoque de
I'eneolithique. Au total, on a depiste 37 complexcs funeraires appartenent ă divers
horizons culturels et chronologiqucs: 14 - la culture yamna; 1
la culture des
catacombes; 1 0 - les periodes moyenne et recente de J "âge du Bronze; 2 - la periode
recente de l 'epoque hallstattienne; 3 - la culture sarmatique; 2 - le haut Moyen Âge;
5 - nondetennines.
-

Vu qne les sepultures attribuees aux cultures yamnn, des catacombes, sarmatique
et, respectivement, ă la periode du baut Moyen Âge representent des complexes
caracteristiques ă la zone du Nord de la R. de Moldavie, on a insiste sur quelques
complcxes funeraires ă part.
Il s ' agit, premieremcnt, du complexe eneolithique du tumulus VIII, date ă la
periode C 1 , de la culture de Tripolye, qui presente certaines affinitcs avec les
decouvcrtes des steppes nord-ouest-pontiques, phenomene inconnu jusqu'ă present
au Nord de la R. de Moldavie. Deuxiemement, il s ' agit des tombes nos. 2-6 du
tumulus IV qui forment un groupe compact dans le sccteur SE de celui-ci, datecs
dans la periode tardive du Bronze, attribuecs eventuellement ă la culture de Noua ct
qui represcntent probablement Ia peripherie NO d 'unc necropole. U ne attention ă part
a etc accordee aux complexes funeraires nos. 4 ct 5, situes ă proximite du tumulus
VI de la periode du Hallstatt recent (Ile moitie du VII e s. ye s.av.n.e) et attribues
au groupe podolicn d' ouest.
-

Explication des figures
Fig. 1 . Co�jeuţi, "Husa". Plan du groupe twnulaire.
Fig. 2. Corjeuţi, "Husa''. Plan et profil du twnulus I; 2 - ţombe (=t) 3, Tumulus (=T) 1; 3 - t
2, T 1; 4 Perles de la t 2, T I; 5 - t 1 , T II; 6 - Plan et profil du tumulus
' II; 7 - Vase
de la t 2 , T II; 8 - 1 4, T II; 8 - t 4, Ţ II; 9 - Vase de Ia t 4 , T iL
-

- P lan et profil du turnulus III; 2 - t 1 , T III; 3 - PI!Jn et profil du twnulus IV; 4 - t
4 , T I V; 5. - Vase de la t 2, T IV; 6 - t 6, T IV; 7 - Vase de la t 6, T IV; 8 - t 1 , T IV;
9 - t 9, T IV; 1 0 - t 8, T IV; 1 1 - L 'outii en silex de Ia t 8, T IV; 12 - Vase de la t 8,

Fig. 3. 1

T IV.
Fig. 4. 1 - Plan et profil du tumulus V; 2 - t 1 , T V; 3 - Plan et profil du turnulus VI; 4 - t
1 , T I V; 5 - Objets de la t 1 , T VI; I l - t 1 0, T IV; 1 2 - Vase de la t 10, T IV; 1 3 - t
3, T VI.
Fig. 5. 1 - t 4, T VI; 2-4 - Ceramique de la t 4, T VI; 5-6 - t 5, T VI; 7 - Objet de Ia t 5, T
VI.
Fig. 6. 1 - Plan et profil dJI tumulus VII; 2 - t 3, T VII; 3 - t 4, T VII; 4-5 - Objets de Ia t 2 ,
T VII; 6-7, 9- 1 1 - Objets de la t 3 , T VIII; 8 , 1 2- 14 - Objets de la t 1 , T IX; 1 5 - t 1-;
T IX; 16 - t 3, T VIII; 1 7 - Plan et profil du tumulus VIII; 1 8 - Plan et profil du tumulus
IX; 1 9 - Vase du "manteau" du T VIII; 20 - t 4, T VIII; 2 1 t 5, T VIII.
-
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ASEZAREA DIN SEC. 1 1-1 î.H. DE LA
DOLHESTI I MARI - SUCEAVA
1

1

de Mugur Andronic
A

�

n cadrul săpăturilor arheologice efectuate în cursul anilor 1 988- 1 989 în
comuna Dolheşti, pe tarlaua "Ţărnuica", amplasată pe o terasă înaltă din
dreapta Pârâufui Diudului (afluent de stânga al Şomuzului Mare), pe lângă
descoperirea urmelor materiale ale unor locuinţe datând din secolele VII-VIII
1
d.H. s-au mai descoperit şase complexe de locuire aparţinând culturii Poieneşti Lukaşovka (sec. 11-1 î.H.).
.
Descrierea acestor din urmă descoperiri se prezintă în continuare, cu, precizarea
că nivelul anti� de călcare a putut fi stabiţit la aproximativ 3 5 -40 cm adâncime şi că
secţiunile au fost excavate paralel cu gardul fermei pomicole din localitate. (fig. 1 )
Locuinţa nr. 1 (L 1 ) : de formă dreptunghiulară, cu laturile de 4,20/2,75m şi cu o
adâncime variind între 50 şi 70 cm, în funcţie de înclinarea naturală a terenului, a
fost orientată N-NE/S-SV. În j umătatea sa estică au fost descoperite câteva mici
lespezi de gresie nisipoasă, care par să indice, chiar în lipsa unor urme consistente
de pământ ars şi de cărbune, existenţa unei vetre de foc. Ca obiecte de inventar lăsând la o parte un bogat material ceramic, care include şi un fragment dintr-o căţuie
(fig. 5) şi un altul de arnforă, probabil rhodiană, se remarcă trei fusaiole, două
discoidale şi una bitronconică, precum şi o piesă de fier care seamănă cu un zăvor (?).
Locuinţa nr. 2 (L2 ): de foqn.ă dreptunghiulară (4,85/3,90 m), cu o adâncime
variind ·între 30 şi 40 cm, a fost orientată N-NE/S-SV (fig. 2). În zona sa centrală
s-au descoperit câteva mici lespezi de piatră şi urme slabe de cărbuni care indică, cu
destulă certitudine, existenţa unei vetre de foc. Alături de materialul ceramic - printre
care se remarcă două castronaşe întregibile (fig. 2/8-9)
s-au mai descoperit trei
fusaiole bitronconice şi alte trei discoidale realizate din fragmente ceramice.
Locuinţa nr. 3 (LJ) : de formă dreptunghiulară (2,90/2,00 m), adâncime medie cea.
60 cm a avut erientare N-NV/S-SE (fig. 2). În dreptul mijlocului laturii dinspre S-SE,
o aglpmerare de pietre şi o evidentă densitate de cărbuni şi urme de pământ ars au
indicat existenţa certă a unei vetre de foc. Inventarul descoperit aici este reprezentat
-

( 1 ) Comunicare susţinută la cea de-a 22-a sesiune naţională de rapoarte, Sibiu, 1 989.
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de o· cantitate foarte modestă de ceramică fragmentară.
Locuinţa nr. 4 (L4): de for�ă aproape pătrată (2, 1 0/2,00 m), adâncime variind în
jurul a 60 cm, era orientată N-NE/S-SV şi prezenta în zona centrală urme consistente
de cenuşă şi cărbuni. Materialul ceramic descoperit aid se rezumă la câteva fragmente.
Locuinţa nr. 5 (Ls): de fonuă aproape pătrată (2,40/2, 3 5 m). cu adâncimea variind
în jurul a 60 cm, a fost orientată NE-S V. După toate indiciile, nu a avut vatră de foc.
Cu excepţia unui fragment de tăviţă cu marginea înaltă (fig. 4/5) şi a unui fragment
ceramic barbotinat - apărut puţin sub nivelul de călcare din locuinţă, celelalte .câteva
mici fragmente ceramice descoperite aici au avut un caracter cu totul atipic.

La 4,5 m de colţul nordic al acestui complex (în S IX), la o adâncime de aproape
50 cm, s-au descoperit gmpate o lespede masivă din gresie nisipoasă, câteva cioburi
şi un fragment de lamă de cuţit.

Locuinţa nr. 6 (L 6 ): de fllrmă dreptunghiulară (3 ,80/2,60 m) avea orientarea N-S.
După adâncimea nivelului de călcare antic, poate fi considerată ca fiind o locuinţă
de suprafaţă. Nu a posedat instalaţie de foc. S-au observat doar urmele rezultate din
arderea construcţiei. Două .lespezi din gresie, de mari dimensiuni, amplasate în latura
estică au fost probabil folo site pentru aşezat. Ceramica descoperită aici este deosebit
de numeroasă şi variată. La toate acestea se adaugă identificarea în secţiunea V, la o
adâncime de 3 5 -40 cm, a unei grupări amorfe de ceramică fragmentară însoţită de urme
de cărbune, care pare să indice existenţa unei locuinţe de suprafaţă de tipul colibei.
Analiza materialului ceramic. Î n situaţia în care cercetările nu au dus la descope

rirea de obiecte de inventar arheologic deosebite, care în primul rând ar fi putut oferi
criterii mai exacte de datare, se impune obligaţia de a analiza, cât mai temeinic,
materialul ceramic descoperit. Trebuie însă subliniată, de la început, existenţa unor
controverse de specialitate care tind să evidenţieze - în special în ce priveşte ceramica
Poieneşti-Lukaşovka - fie elementul autohton, fie pe cel germanic2 . Dacă în urmă
cu câteva decenii, în l iteratura de specialitate românească şi sovietică se încetăţenise
părerea conform căreia ceramica "bastamă" aparţinând aşezărilor Poieneşti-Lu
3
kaşovka deţine o pondere destul de modestă variind între 10 şi 30% , cercetările şi
4
interpretăril e mai noi, datorate lui M. Babeş , au dus la concluzia că şi o mare parte
din categoria ceramică lucrată grosier din lut amestecat cu cioburi pisate poate fi
atribuit bastarnilor. Este vorba de vasele cu buze puternic profilate, adeseori barbo
tinate pe pântec, de cele decorate cu brâuri alveolate sau cu buze alveolate ori
crestate, care se întâlnesc frecvent în Latene-ul mijlociu şi târziu nordic. După opinia
(2) M. Babeş, Dacii şi bastarnii, în MemAntiq Il, 1 970, pag. 2 1 5-236 , S. Teodor:
Contribuţii la cunoaşterea ceramicii din secolele 111-11 i.e.n. din Moldova, în
SCIV, 1 8, nr. I /l 968, pag. 25-46, idem, Bastarnii pe- teritoriul Moldovei, în SM,
III, 1 973, pag. 40-4 1 ; Babeş: Date arheologice şi istorice privind partea de
'
nord-est a Daciei în ultimele secole înaintea erei noastre, în SCIVA, 36, nr . 3,
pag . 183-2 1 1 , ş.a.
(3) M. Babcş, Dacii şi bastarnii, pag. 224.
(4) Cf. nota 2.
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noastră însă, nu este oportună în discuţia de faţă luarea în consideraţie a unor
modalităţi de ornamentare, precum înşiruirea de crestături sau alveole dig_italc pc
buze sau brâuri în relief, deoarece aceasta pe de o parte a reprezentat o modalitate
simplă, comună de înfrumuseţare a ceramicii uzuale, iar pe de altă parte această
modalitate de omamentare are o veche tradiţie de realizare în ceramica unor epoci
anterioare pe spaţiul nostru geografic.
Revenind la realităţile aşezării de la Dolheştii Mari, precizăm că şi aici se
detaşează două specii distincte;
A. Ceramica de uz comun: grosieră, poroasă, cu cioburi pisate mai mult sau mai
puţin fin, cu nuanţe de la gălbui şi cenuşiu spre cărămiziu, ea deţine un procentaj
general de aproximativ 56%;
B. Ceramica fină, care prezintă două subspecii:
1. ceramica neagră, lustruită (cea. 20%);
2. eeramica arsă la cenuşiu-gălbui, uneori lustruită, însă cu aspect ceva mai grosier
(cea. 24%).
Deci, în cazul descoperirilor de la Dolheştii-Mari, ceramica zisă de uz "comun"
deţine o majoritate relativă faţă de cele două subspecii care totalizează cea. 44%.
Chiar şi aşa, procentul relativ mare al ceramicii fine şi semifine rămâne remarcabil.
Pornind de la puţinele indicii pe care le poate oferi ceramica, nu se pot face nici la
Dolheştii Mari evidentieri mai sigure în privinţa realităţilor etnice ale culturii Poie
neşti-Lukaşovka, cu atât mai mult cu cât s-a observat că în cuprinsul unor culturi
arheologice ale vremii se găseau deseori elemente tehnologice preluate de populaţia
majoritară de la alte populaţii cu care a venit în contact. În acest sens, un exemplu
edificator poate fi cultura Sântana de Mureş care a preluat, în timp, numeroase
modele ceramice şi elemente de tehnologie de bază în realizarea·ceramicii, caracteris
tice lumii romane provinciale, fără ca, ulterior, cineva să presupună printre purtătorii
săi efectivi pe cetăţenii Imperiului Roman. În această ordine de idei, ne putem întreba
în ce măsură componenta etnică dacică majoritară a culturii Poieneşti-Lukaşovka nu
a ajuns ea însăşi să producă, să adopte unele din formele mai uzuale, socotite până
acum drept "bastame". Ne referim la unele vase de mari dimensiuni, de cele mai
multe ori barbotinate, sau la unele fonne de castroane şi străchini realizate din pastă
semifină şi arse spre cenuşiu-gălbui. În sprijinul aceleiaşi idei de contacte şi preluări
de tehnici şi modele ccrarnice care coexistă într-un complex cultural, se înscrie şi la
Dolheştii Mari prezenţa exemplarului de ceaşcă dacică, descoperit în LI, care a fost
realizat dintr-o pastă semifină arsă spre cărărniţ:iu-gălbui şi având, ca ingredient,
cioburi fin pisate. În interiorul său s-a putut constata păstrarea unnelor unei arderi
secundare, poate de la întrebuinţarea sa ca opaiţ. Această fonnă reprezentativă pentru
ceramica geto-dacică5 a fost adeseori descoperită în cadrul u nor aşezări de epocă6 .
În plus, ea ne ajută şi la datarea largă a aşezării de la Dolheştii Mari, deoarece se

(5 )
(6)

\

1 . H. Crişan: Precizări in legătură cu cronologia ceştii dacice, în Drobeta, 1 976,

pag _ 34. ·
S. Teodor: Bastarnii

pe

teritoriul Moldovei, pag. 4 1 .
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consideră7 - unnărindu-se fazele evoluţiei sale - că forma sa, pe deplin elaborată nu
a apărut mai devreme de primul sfert al secolului al II-lea î.H.
Din păcate, unicul fragment de toartă de arnforă descoperit, de provenienţă
probabil rhoqiană, purtând unna unei ştampile dreptunghiulare. nu poate ajuta la o
datare mai exactă. Din pastă poroasă, grosieră, s-au realizat vase borcan cu buze şi
umeri mai mult sau mai puţin proeminenţi (fig. 4/ 1 , 2. 4), vase de aspect bitronconic
(fig. 4/3), castroane de diverse mărimi (fig. 4/16, 1 8), de cele mai multe ori imitând
pc cele din pastă fină şi, mai rar, tipsii cu marginea înălţată (fig. 4/5) şi uneori cu
fundul perforat pentru scurgerea lichidelor (fig. 1/3).
Din pastă fină, arsă în nuanţe de cenuşiu, cărămiziu şi gălbui au rezultat castronaşe
(fiK 411 1 , 1 7, 1 9), străchini (fig. 3/4, 6; 4/1 3 - 1 5) şi căni (fig. 3/7). iar din cea
tradiţională, neagră şi de cele mai multe ori lustmită, pc lângă castroane (fig. 3/8-9:
4/6, 8, 10, 12) şi străchini (fig. 4/9) de profi'tc şi dimensiuni variate. oale borcan 
cu sau fără tortiţe în fonnă de X (fig. 3/1) şi vase de aspect globular. Tot în această
ultimă categoric se include şi un exemplar de vas de prov izii ovoidat (fig. 3/2).
Concluzionând, putem afirma - pe baza celor de până acum - că perioada
existenţei aşezării de la Dolheştii Mati debutează pe la începutul secolului al I I-lea
î.H . , durata de locuire fiind aici însă foarte greu de precizat în actualul stadiu al
cercetărilor. Aşezarea a luat sfârşit în unna unei incendieri violente, aşa cum demon
strează urmele materiale descoperite în .cadrul complexelor de locui re, probabil în
cursul primei jumătăţi a ultimului secol înainte de Hristos.

ARCHAEOLOQICAL I NVESTIQATIONS
AT DOLHESTI I MARI - SUCEAVA
1

Summary
Six dwellings belonging to Poieneşti-Lukaşovka culture have been discovered
during tl}e archaeological investigations made at Dolheştii Mari village conceming
a settlement belonging to the period between VI1h and VII1h centuries. They contain
a rich lot of pottery includ ing a Dacian type cup. This settlement is supposed to have
d
existed during the period between the beginning of the II" century B.C. and the first
half of the next century.

List of illustrations
Fig . 1 . General project of the archaeological at Dolheştii Mari village· ( l 988- 1 989).
Fig. 2. The plans and profiles of the dwellings no. 2 and no. 3. 1, vegetal soi!; 2, level the
I lnd-Ist centuries B . C . ; 3, light gray soi!; 4, stones; 5, bumt clay; 6, charcoal; 7,
potsherds.,
Fig. 3. Pottery belonging to the dwelling no. 1 ( 1 , 3, 4 , 5, 7).
(7)

1 . H.

Crişan, op. cit. , pag. 35-38.
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UNELE CONSID-E RATII PRIVIND
CIVILIZAŢIA (jETO-DACICĂ. PE ACTUALUL
TERITORIU AL JUDETULUI NEAMT
1

®

1

de Marcel Drăgotescu

dată cu sfârşitul mileniului al I I-lea şi începutul primului mileniu î.H.,
societatea omenească de pe teritoriul ţării noastre a intrat într-o nouă etapă
a dezvoltării sale. Este epoca în care - în condiţiile dezvoltării fără precedent
a producţiei, pe bu.a perfecţionării şi a generalizării ,reptate a metalurgiei
fierului - se desăvârşeşte tracizarea populaţiei de la nordul Dunării şi se individua
lizează în cadrul lumii tracice civilizaţia, pe cât de originală pe atât de înaintată, a
geto-dacilor. 1
Acest proces îndelungat şi uneori contradictoriu, cu consecinţe decisive în istoria
poporului nostru, poate fi urmărit în tot ce are mai caracteristic şi pe teritoriul
judeţului Neamţ. Aşezările geto-dacice idcJllificate relevă o locuire intensă şi de
lungă durată pe aceleaşi vetre, existenţa unei populaţii sedentare ce-şi defineşte cu
fermitate specificul etnic şi de cultură. Pe de altă parte, realizarea unor cercetări de
amploare, de-a lungul mai multor decenii, în vederea valorificării exhaustive a celor
mai importante aşezări din zonă, a permis o serie de concluzii care sunt deseori
invocate în contextul istoriei naţionale.
Existenta atâtor vestigii ale epocii "clasice" geto-dacice care au captat-atenţia şi
eforturile cercetătorilor, explică în bună măsură lipsa unor investigaţii mai ample şi
perseverente dedicate Hallstattului local şi problemelor sale. De mai multă v reme se
cunoaşte existenţa unor aşezări din prima epocă a fierului la Borleşti, Dochia,
Văleni-Boteşti, Petricani2 , pentru a nu aminti decât câteva dintre ele, dar abia în
ultimii ani s-au organizat cercetări atente, unele dintre acestea cu bune rezultate3 .
Acestor aşezări, căre trebuie să constituie obiectul unor ample cercetări în viitor,
·

( 1 ) Istoria României, 1. Ed. Academiei, 1 960, p. 143 şi urm .
(2) Informatii de l;MJPN şi MIR. Cf. şi Sym Thrac., 6 , 1 988, anexa nr. 3 .
( 3 ) M . Alexianu, Gh. Dumitroaia, Decouvertes getes recentes concernant ! ' a spect
cultural Canlia dans le departemeilt de Neamt; în TD, XI, 1-990,
p. 1 25- 1 33; idem, Aşezarea hallstattiană de la Dulceşti, în Sym Thrac. , 7, 1 989,
p. 267.
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Fig. 1 Aşezările dacice de la Piatra-Neamţ

Fig. 2 Bâtca Doamnei - vedere generală.
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li se adaugă mai multe descoperiri intâmplătoare, suficient de relevante pentru istoria
teritoriului dintre Carpaţi şi SiFet în perioada respectivă.
Refcrindu-ne Ia acestea din urmă, atragem atenţia, în primul rând, asupra depozi
tului de obiecte de bronz de Ia Doljeşti, cămia îi lipsesc piesele tipice de origine
răsăriteană şi care - după M. Petrescu-Dâmboviţa - ar data "nu numai de Ia sfârşitul
4
epocii bronzului, ci şi din Hallstatt AI."
'
În anul 1 978 au intrat în colecţiile Muzeului de istorie din Piatra-Neamţ trei vase
cu torţi supraînălţate, însumând 904 g de aur din cel mai pur (pl. I). Vasele provin
dintr-un tezaur (altele două nu au mai putut fi n:;cuperate), descoperit întâmplător în
satul Rădeni, comuna Păstrăveni şi considerat a fi de certă factură traco-dacică5 .
După cum se cunoaşte, un rol important în definirea şi dezvoltarea civilizaţiei
geto-dace, atât în sudul cât şi în nordul Dunării. I-au aa,·ut contactele populaţiei locale
6
cu grecii, ilirii şi sciţii într-o primă fază, mai ales în Hallstatt , iar mai apoi cu cclţii,
cu lumea elenistică şi cu cea romană, în La Tene.
În privinţa relaţiilor cu sciţii, acestea par să fi fost destul de strânse, având în
vedere frecvenţa "akinakes"-urilor descoperite pc teritoriul judeţului Neamţ. Ne
7
referim le �umnalele de fier de q rovenienţă sau influenţă scitică de la Văratec ,
9
G hindăoani , Petricani şi Agapia 0 şi care P.<?t fi datate pe criterii tipologice în cea
11
de-a doua jumătate a secolului al VI-lea î.H.
Referitor Ia aceste descoperiri nu împărtăşim punctul de vedere că în toate cazurile
ele trebuiesc puse în legătură cn p rezenţa sciţilor în aceste locuri 1 2 , cu atât mai mult
13
cu cât mormintele de incineraţie de Ia Bârseşti şi mediul de conservare al piesei de
14
Ia Petricani îndreptăţesc atribuirea pumnalelor găsite acolo unei populaţii tracice

(4) M. Petrescu-Dâmboviţa, Scurtă . istorie a Dacici preromane, Ed. Junimea, 1 978,
p. 1 03.
(5) Al. Vulpe, V. Mihăilescu-Bârliba, Tezaurul de la Rădeni-Neamţ, în Mem. Antiq.,
XII-XIV, p. 41 şi unn.
(6) Referitor la iliri, cf. şi M. Petrescu-Dâmboviţa, Elemente de caracter iliric în
mediul tracic din estul României, în Mem. Antiq. , I V�.V, p. 83 şi unn.
(7) V. Mihăilescu-Bârliba, Un akinakes descoperit la Văratec (com. Agapia, jud.
Neamţ), în SCIV, 20, 1 969, 2 , p. 333 şi unn.
(8) 1. Mitrea, Un pumnal scitic descoperit la Ghindăoani (com. Bălţăteşti, jud.
Neamţ), in SCIV, 20, 1 969, 3 , p. 454 şi urm.
(9) C. Buzdugan, Descoperirea de la Petricani şi relaţiile ci cu cultura traco-getică, în
SCIVA, 26, 1 975, 1 , p. 69 şi unn.
( 1 0 ) V. Mihăilescu-Bârliba, 1. Untaru, Notă despre un nou akinakcs găsit Ia Agapia, în
Mem. Antiq., III, 1 97 1 , p. 44 1 şi unn.
( I l ) Al. Vulpe, Necropola hallstattiană de la Ferigilc, Ed. Academiei, 1 967, p. 6 1 ;
V. Mihăilescu-Bârliba, The akinakai o f Moldavia. A New Discovery, în TD, p . 109
şi unn.
( 1 2 ) V. Mihăilescu-Bârliba, 1. Untaru, op. cit., p. 448.
'
( 1 3) S. Morintz, Săpăturile de Ia Bărseşti-Vrancca, în Materiale, V, l 959, p. 359 şi urm.
( 1 4) C. Buzdugan, op. cit. , p. 7 1 .
.
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locale.
De asemenea, nu este întâmplător faptul că toate pumnalele descoperite pe
teritoriul judeţului Neamţ sunt grupate într-o zonă relativ restrânsă, în jurul actualului
oraş Târgu-Neamţ, ceea ce ne determină să presupunem că principala cale de acces
a sciţilor spre Transilvania a fost trecătoarea Prisăcani şi nu valea Trotuşului, aşa
1
cum a considerat Vasile Pârvan 5 .
Pentru a încheia referirile la relaţiile populaţiei geto-dacice cu alte seminţii trebuie
să amintim şi de triburile germanice ale bastamilor, întrucât - după cum se pare 16
elementele celtice au pătruns doar sporadic la răsărit de Carpaţi.

Infiltrarea bastamilor a fost destul de masivă în centrul şi nordul Moldovei,
realizându-se în condiţiile unei neîntrerupte confruntări cu populaţia autohtonă
17
geto-dacă , ce-şi abandonează unele aşezări---sub presiunea noilor veniţi. 1 8 Poate
tocmai datorită acestui fapt influenţele culturale reciproce, durabile, sunt destul de
limitate, chiar dacă în aşezările culturii Poieneşti-Lukaşevka, ce caracterizează vea
curile III-1 î.H. în regiunile afectate de invazia bastarnă, s-au descoperit materiale
aparţinând ambelor populaţii. 19
·

Probabil că în regiunea subcarpatică a j udeţului Neamţ populaţia geto-dacică a
luptat cu mai mult succes împotriva bastarnilor, folosind în continuare vechile
aşezări, dar fără a putea stăvili pătrunderea acestora. Dovadă că la Ghelăieşti
20
ceramica atribuită bastamilor precumpăneşte în raport cu cea geto-dacă ; iar în alte
22
21
puncte din j udeţ, ca la Ţibucani şi Davideni , s-au descoperit obiecte de podoabă
de aceeaşi factură germanică. Oricum, tribunle bastamilor dacă nu au constituit un
factor economic şi cultural important in istoria veacurilor 11-1 i.H., sub aspect militar
şi politic s-au dovedit foarte active in această zonă, accelerând procesul de constituire
a unor puternice centre de locuire autohtonă, expresie a dezvoltării şi a caracterului
unitar al civilizaţiei geto-dacice.
Se cunosc mai multe aşezări geto-dacice din j udeţul Neamţ, dar atenţia arheolo
gilor s-a concentrat până nu demult asupra celor din zona municipiului Piatra-Neamţ,
care au oferit un material foarte bogat şi au permis · urmărirea principalelor etape

( 1 5) V. Pârvan, Getica. O protoistorie a Daciei, Bucureşti, 1 926, p. 35.
( 1 6) Istoria României, 1. 1960, p. 238 şi unn.; V. Zirra, Le probleme des Celtes dans
l'espace du Bas-Danubc, în TD, p. 1 75 şi unn . .
( 1 7) R. Vulpe, Le probleme des Bastarnes a la lumiere des decouvertes
archeologlques en Moldavie, in Nouvelles etudes d'histoire, 1 , 1955, p. 1 tl 3 şi unn.
( 1 8) M. Babeş, Dacii şi bastarnii, in Mem. Antiq., 1 , 1 970, p. 220.
( 1 9) S. Teodor, Contribuţii la cunoaşterea ceramicii din secolele 111-11 î.H din
Moldova, în SCIV, 1 8, 1 967, 1 , p . 41 şi unn.
(20) M: Babeş, Noi date privind arheologia şi istoria bastarnilor, in SCIV, 20, 1 969, 2,
p. 527 şi Ullll .
(2 1 ) E. Cornan, O piesă de podoabă germanică descoperită în j udeţul Neaniţ, in SCIV,
19, 1 968, 3, p. 527 şi unn.
(22) M. Babeş, I. Untaru, Der friiheste latenzeitliche germanische Fund aus der
Moldau. Der Kronenhalsring von Davideni, in Dacia, XIII, 1 969, p. 283 şi unn.
._

·
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evolutive ale acestei civilizaţii din secolul al II-lea i.H. până în secolul 1 d.H . . Cele
mai revelatoare cercetări s-au efectuat la Calu (Piatra· Şoimului) 23 . Cozla24 şi Bâtca
26
2
Doamnei 5 , cumulând de-a lungul a aproape cinci decenii , date concludente atât în
legătură cu dezvoltarea populaţiei autohtone în această parte a ţării, cât şi cu unitatea
de cultură a acesteia pe întregul teritoriu de locuire şi de geneză al poporului român.

�

Coroborând rezultatele cercetărilor de pe valea Bistri ei cu cele de pe valea
7
Siretului, în primul rând cu <;;e le din aşezările de la Brad şi Răcătău 28 (judeţul
Bacău), se impune concluzia că perioada de maximă înflorire a societăţii geto-dacice
de la est de Carpaţi, ca şi în întregul spaţiu de locuire geto-dacă, este cea curpinsă
29
între începutul secolului 1 i.H. şi sfârşitul primului veac din era noastră. Între aceste
limite cronologice sunt datate cele mai consistente nivele de locuire, marea majoritate
a construcţiilor de interes public şi a obiectelor provenite din import sau imitaţii ale
acestora. Întregul inventar arheologic atribuit secolelor 1 î.H. - 1 d.H. pune în evidenţă
o dezvoltare fără precedent a producţiei, un înalt nivel al activităţii economico-so
ciale şi comunitatea elementelor de cultură materială, în multe privinţe identice cu
0
cele din Munţii Orăştiei sau din alte centre situate în afara arcului carpatic ? .

Nu trebuie să omitem faptul că aceasta este perioada de apogeu a civilizaţiei
31
geto-dacice, perioada în �are se constituie şi fiinţează statul condus de Burebista ,
iar mai apoi cel al lui Decebal, perioada în care slăbeşte presiunea celţilor şi
bastamilor pe fondul unei stabilităţi politice îndelungate la nordul Dunării, în contrast
cu criza prin care trece lumea tracică din sudul Peninsulei .Balcanice. 32

Referindu-ne la civilizaţia geto-dacică de pe teritoriul j udeţului Neamţ se impun
câteva consideraţii în legătură cu puternicul centru de locuire ·de la "Piatra-Neamţ,
unde au fost identificate sau cercetate arheologic mai multe aşezări deschise şi două

(23) R. Vulpe, Les fouilles de Calu, în Dacia, VII-VIII, 1 937- 1 940, p. 1 3 şi unn.
(24) A. Niţu, 1. Zărnoşteanu, M. Zărnoşteanu, Sondajele de la Piatra-Neamţ, în
Materiale, VI, 1 959, p. 364.
(25) N. Gostar, Cetăţi dacice din Moldova, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1 969.
(26) C. Matasă, Istoricul Muzeului arheologic din Piatra-Neamţ, în Mem. Antiq., 1 ,
1 969, p. 402 ş i urm.
(27) V. Ursachi, Contribuţii la problema aşezărilor dacice de pe valea Siretului, în
Mem. Antiq. , 1, p. 1 05 şi urm.
(28) V. Căpitanu, Principalele rezultate ale săpăturilor arheologice în aşezarea
geto-dacică de Ia Răcătău (jud. Bacău), în Carpica, VIII, 1 976, p. 49 şi utrn.; vezi
şi V. Căpitanu, V. Ursachi, Brad und Răcătău, zwei getisch-dakische befestige
Siedlungen (Kreis Bacău), în TD, p. 271 şi urm .
(29) N. Gostar, op. cit. , p. 22.
(30) Ibidem.
(3 1 ) R. Vulpe, Studia Thracologica, Ed. Academiei, Bucureşti, 1 976, cap. III, p. 39 şi
urm.

(32) M. Danov, Tracia Antica, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1 976, p. 430.
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Fig. 3 Bâtca Doamnei - urme ale sanctuarului dacic.
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întărite, pe înălţimile Cozla şi Bâtca Doamnei, care mărginesc oraşul spre nord şi
spre sud-est.
.
În aceeaşi arie de locuire poate fi încadrată şi ·aşezarea de la Horodiştea-Calu
(Piatra Şoimului), aşezare apărată de şanţuri şi palisade, care fiind situată la aproxi
mativ 15 km sud-est de Piatra-Neamţ domină prin poziţia sa o mare parte din
depresiunea Cracău-Bistriţa. 33
Existenţa a trei aşezări fortificate (între care două cu ziduri) pe o suprafaţă relativ
restrânsă şi bogăţia materialului arheologic; descoperit, au determinat pe cercetători
să conchidă că în zona actualului municipiu Piatra-Neamţ şi în regiunea învecinată
acestuia a fiinţat un important centru economic, politic şi spiritual, cu un rol deosebit
în contextul lumii dacice de la răsărit de Carpaţi. 3 4
Pe baza dovezilor arheologice şi a datelor pe care le oferă geograful antic Claudiu
Ptolemeu35 , majoritatea cercetătorilor identifică centrul geto-dacic de la Piatra
Neamţ cu Petrodava, punct dominant pe valea Bistriţei, aşa cum spre est, Tamasidava
şi Zargidava (localizate la Răcătău şi Brad) au fost ridicate pentru a controla valea
Siretului. 36 ·
Localizarea Petrodavei la Piatra-N�amţ ni se pare îndreptăţită şi datorită faptului
că vechea denumire geto-dacică ce descinde - foarte probabil - din tracicul "petra"
(piatră)37 s-a păstrat de-a lungul a peste două milenii în forme prea puţin modificate,
care impuneau cu obstinenţă situarea străvechiului centru de locuire pe cursul
mijlociu al Bistri\ei. Geografii care au urmat lui Ptolemeu şi care s-au referit la istoria
veche a teritoriilor de la nordul Dunării au situat statornic vechea Petrodavă 1a răsărit
de Carpaţi, într-o regiune axată pe actualul teritoriu al municipiului Piatra-Neamţ.
Astfel procedează şi Ioan Schotto (în 1 5 1 3), Abraham Ortelius (in 1 60 1 ) şi Domingo
Estruc (în 1 83 2) care - în epoci cu totul diferite - consemneazăJ'erpetuarea unui
punct de vedere unitar în ceea ce priveşte localizarea Petrodavei. 3
Pe de altă parte, unele documente medievale de la sfârşitul veacului al XIV-lea şi
începutul celui următor menţionează în această zonă "târgui Piatra" 39, denumire ce
va rămâne neschimbată până la reforma administrativă din 1 864, când va căpăta
actuala formă de Piatra-Neamţ prin menţionarea ţinutului a cărui reşedinţă devenise.
Chiar forma geto-dacică, Petrodava, s-a păstrat întocmai în tradiţia locală. În
·

(33) R. Vulpe, Les fouilles de Calu, p. 1 3.
(34) M. Drăgotescu, Petrodava, important centru eco nomic, politic şi spiritual, în
Petrodava 2000. Tradiţie şi continuitate, Piatra-Neamţ, 1 980, p. 29 şi urm.; vezi şi
Sym Thrac., 6, 1 988, p. 74 şi urm.
(35) R. Vulpe, Ptolemy and the Ancient Geography of Moldavia, în Studii Clasice, VI,
1 964, p. 233 şi urm.; Şt. Pascu, Atlas istoric, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,
1 97 1 , harta nr. 25 (Dacia în vremea lui Burebista şi Decebal).
(36) V. Ursachi, op. cit., în Mem. Antiq., 1, p. 1 1 5 şi urm.
(37) D. M. Pippidi, Dicţiona r de istorie veche a României, Bucureşti, 1 976, p. 463.
(38) D. Dem. Dimancesco, Monumenta cartographica Valachiae, Moldaviae et
Transilvaniae, San Francisco, 1 93 5- 1 937.
(39) DIR, Moldova, 1, 1 954, p. 94-95.
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Fig. 4 Fructieră dacică pictată din cetatea de pe Bâtca Doamnei (Piatra-Neamţ).
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descrierea pc care publicistul francez J. A. Vaillant o face in vara anului 1 84 1 cu
prilejul unei călătorii pe valea Bistriţei, târgui Piatra-Neamţ este prezentat - pc baza
informaţiilor obţilmte de la localnici - ca un continuator nemij locit al anticei Pe
40
trodava. Tot in secolul trecut, o parte din teritoriul oraşului era delimitată sub
denumirea de "moşia Pctrodava"4 1 , iar una dintre primele instituţii de credit şi o
gazetă literar-artistică locală vor primi acelaşi nume, contribuind la menţinerea
acestuia in conştiinţa contemporanilor42 .
Evoluând in cadrul unitar al civiliz.aţiei geto-dacice din intregul areal nord
dunărean, aşezările de la Piatra-Neamţ au atins un inalt stadiu de dezvoltare eco
nomico-socială, reflectat in structura locuinţelor, în varietatea uneltelor, armelor şi
obiectelor de podoabă, in bogăţia ceramicii şi intensitatea circulaţiei monetare.
Perioada de maximă dezvoltare a intregului complex se situează - şi aici - intre
secolele 1 î.H. - 1 d.H., când se ridică cele mai impunătoare construcţii şi se defineşte
sistemul de fortificaţii şi amenajări. În acest interval de timp aşez.area de la Bâtca
Doamnei capătă aspectul unui "oppidum" protejat de o palisadă şi de ziduri puternice
de piatră cu b grosime de 3,5 m, jucând rolul cel mai important intre aşezări le dacice
43
de pe vâlea Bistriţei.
Este neindoielnic că Petrodava - ca activ centru politic la est de Carpaţi - a făcut
parte i ntegrantă din statul geto-dac condus de Burebista. Din păcate, nu cunoaştem
numele conducătorului local şi nici împrejurările in care acesta a recunoscut autori
tatea celui care a asigurat unitatea şi puterea lumii dacice, impunând-o in istoria
universală.
După dispariţia prematură şi neaşteptată a lui Burebista (in anul 44 î.H.), Petro
dava îşi va relua rolul politic de sine,stătător, exercitându-şi hegemonia intr-o regiune
limitată cel puţin la cursul mijlociu al B istriţei. Pornind de la textele lui lordanes şi
Florus, Strabon şi Dio Cassius, marea majoritate a istoricilor plasează in Oltenia şi
Banat "regatul" lui Cotiso, in câmpia munteannă pe cel al lui Coson şi in Dobrogea
pe cele ale lui Roles, Dapyx şi Zyraxes44 . În privinţa lui Dicomes, însă, părerile sunt
împărţite: unii îi atribuie un teritoriu în sudul Moldovei, alţii îl consideră conducător
din centrul aceleiaşi provincii45, M. Chiţescu şi N. Gosiar sugerând posibilitatea
localizării "regatului" condus de Dicomes chiar in centul politic de la Petrodava şi

(40) C . Turcu, în ALPR, 1 93 3- 1 934, p. 25.
(4 1 ) G. N. Caranfil, Călăuza turistului in j u d . Neamţ, Galaţi, 1 9 1 3 , p. 1 6 .
(42) D. Hogea, Din trecutul oraşului Piatra-Neamţ. Amintiri, Piatra-Neamţ, 1 936,
p. 1 5 .
(43) 1 . H . Crişan, Burebista ş i epoca sa, Ed. Enciclopedică Română, Bucureşti, 1 975 , p.
279-280. Noile puncte de vedere exprimate de V. Mihăilescu-Bârliba, conform cărora
ar fi vorba nu de ziduri de incintă ci de ziduri pentru consolidarea teraselor şi altor
lucrări de amenajare a terenului, aşteaptă confirmarea cercetărilor viitoare. (Cf. V.
Mihăilescu-Bârliba, Noi cercetări arheologice Ia Bâtca Doamnei, în Documente
recent descoperite şi informaţii arheologice, Bucureşti, 1 984, p. 2 1 şi unn .
(44) H. Daicoviciu, Dacii, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1 956, p. 1 1 8-1 1 9.
(45) D. Protase, Unde a fost regatul lui Dicomes?, în SCIV, XXI, 1 970, 1 , p. 145 şi .unn .
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Fig. 5 Materiale arheologice descoperite la Bâtca Doamnei.
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46
m regmnea InconJuratoare.
Considerăm că actualul stadiu de cunoaştere ştiinţifică nu poate infirma acest
ultim punct de vedere. De altfel, însăşi existenta complexului de aşezări întărite care
alcătuiau Petrodava, fără egal în Moldova sau în câmpia munteană, constituie o
dovadă concludentă a afirmării unui puternic centru politic şi militar în această parte
a Daciei, atât în timpul lui Burebista, cât şi în întreaga perioadă care a precedat
domnia lui Decebal. Numai Petrodava se putea situa - ca forţă şi ca amploare - la
nivelul politicii lui Dicomes, o politică de anvergură europeană ce-l implică în
47
conflictele din zonă şi chiar în războaiele civile purtate de OctAvian şi Antonius.
•

•

•

•

w

. U lterior, în timpul lui Decebal, Petrodava a fost nemij locit implicată în grelele
războaie daco-romane. Din acest punct de vedere ni se pare semnificativ faptul că după înfrângerea lui Decebal în 1 06 d.H. - romanii au considerat necesar să treacă
la răsărit de Carpaţi pentru a supune cetăţile dacice din Moldova48, printre care şi
Petrodava, din moment ce au ridicat un "castellum" cu- întărituri de pământ pe dealul
49
Troian, dincolo de apa Bistriţei, în faţa cetăţii dacice de pe Bâtca Doamnei.
Dar pentru a avea o viziune mai clară şi mai cuprinzătoare asupra locului pe care
l-a ocupat Petrodava în cadrul lumii geto-dacice în general şi al celei de la est de
Carpaţi în special, se impune nu numai o evaluare economico-socială şi politică a
mărturiilor de care dispunem, ci şi una spirituală.
Semnificativ în această privinţă este sanctuarul descoperit pe Bâtca Doamnei, din
care s-au mai păstrat tamburii de resie ai coloanelor ce constituiau aliniamentele
specifice unui asemenea edificiu . Cercetările arheologice efectuate în aria de
locuire geto-dacică au relevat că sanctuarele - indiferent de forma şi de dimensiunile
lor - sunt destul de rare, apărând doar în centrele cele inai importante. 5 1 Or,
considerăm că prezenţa unei construcţii cultice de proporţii pe Bâtca Doamnei spune
destul de mult în legătură cu locul pe care-I ocupa Petrodava într-un domeriiu în care
"a construi" echivalează, în mentalitatea vremii, cu exprimarea unor veleităţi de
hegemonie. 52

lt

(46) M. Chiţescu, Unele aspecte ale relaţiilor dintre Dicomes şi Marcus Antonius în
lumina.descoperirilor numismatice. (O problemă de geografie istorică), în SCIV,
1 9 , 1 96�, 4, p. 655 şi unn.; N. Gostar, Cetăţile dacice din Moldova şi cucerirea
romană la nordul Dunării de Jos, în Apulum, V, 1 965, p. 143. ·
(47) Dio Cassius, Istoria Romană, LI, 22, 6, în FHDR, I, p. 671 -672 .
(48) N. Gostar, Cetăţile dacice din Moldova şi cel de-al doilea război dacic, în Mem.
Antiq., I, p. 93 şi unn.
(49) N. Gostar, Cetăţile dacice din Moldova, p. 38.
(50) V. Mihăilescu-Bârliba, Noi cercetări arheologice la Bâtca Doamnei, p. 24; N.
Gostar considerase că sunt două sanctuare (vezi Cetăţile dacice din Moldova, p .
1 8- 1 9), dar împărtăşim punctul de vedere confonn căruia este vorba de un singur
sanctuar cu aliniarnente de coloane situate la nivele diferite.
(5 1 ) N. Gostar, Cetăţile dacice din Moldova, p. 3 3 : unele date privind sanctuarele
circulare vezi şi Ia V. Ursachi, Sanctuarul din cetatea dacică de la Brad, comuna
Negri, jud. Bacău, în J\\em. Antiq. , XII- XIV, p. 93 şi unn.
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Fig. 6 Ceramică dacică de la Piatra Şo,imului ( 1 -2), Bâtca Doamnei (3-4)
·

şi Dărmăneşti (5).
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Aceleaşi descoperiri arheologice sunt relevante şi pentru nivelul artistic la care
ajunsese societatea locală în secolele 1 î.H. - 1 d.H. Fibulele,' inelele, aplicelc şi
celelalte obiecte de podoabă vădesc nu numai însuşirea temeinică a unor procedee
tehnice avansate, ci şi un anume rafinament artistic bazat pe o evidentă originalitate
şi pe o surprinzătoare capacitate de a esenţial iza prin simboluri. 5 3
Ceramica lucrată la roată evidenţiază şi mai pregnant aceste calităţi ale artei
geto-dacice. Forma însăşi devine un mijloc de · exprimare artistică şi de aici o
impresionantă varietate a producţiei ceramice. 5 4 În ceea ce priveşte decorul, acesta ,
se remarcă prin sobrietate şi simetrie, având, în general, un caracter liniar. I nvesti
gaţiile arheologice din perimetrul anticei Petrodava au dus la descoperirea unor piese
de mare valoare artistică, aşa cum sunt fructierele pictate de la Bâtca Doamnei, ce
pot sta alături de oricare dintre produsele ceJ.ebrelor ateliere greco-romane din epoca
respectivă. 55
Petrodava trebuie deci considerată ca un important centru economic, politic,
militar şi spiritual al lumii geto-dacice de la răsărit de Carpaţi şi - totodată - ca o
verigă trainică în lanţul neîntrerupt al unei existente multimilenare, din care s-a făurit
unitatea şi personalitatea poporului nostru. 5 6
·

·

_

Petrodava şi celelalte aşezări geto-dace fortificate de la est de Carpaţi au fost
atacate şi di�truse. după înfrângerea lui Decebal şi constituirea provinciei Dacia5 7 ,
dar aceasta nu înseamnă sfârşitul civilizaţiei geto-dacice- in această regiune, aşa cum
nv va sfârşi pe întregul teritoriu de la nordul Dunării.
Războaiele daco-romane, la care probabil că a participat cu însemnate contingente
şi populaţia din Moldova, ca şi distrugerile provocate de romani pentru a asigura
securitatea graniţelor răsăritene ale noii provincii, au influenţat· negativ situaţia daco-geţilor de pe actualul teritoriu al judeţului N camţ, dar fără a provoca schimbări
deosebite în situaţia demografică a regiunii, cu atât mai mult cu cât aceasta nu va
rămâne efectiv ocupată.
Este adevărat că cercetările arheologice relevă sfârşitul · violent al aŞezări lor
fortificate de la Bâtca Doamnei, Cozla şi Calu-Horodiştea, dar tot ele pun în evidenţă
continuitatea de viaţă a populaţiei autohtone în vechile aşezări deschise, care au fost
mai puţin afectate de incur-Siunile punitive ale romanilor. Mai mult, chiar printre
resturile aşezării întărite de la Calu-Horodiştea s-au descoperit urme de locuire
(52) M. Eliade, De la Zamolxis la Genghis-Han, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti, 1 980, p. 38.
(53) 1 . H.Crişan, Burebista şi epoca sa, p. 408-4 1 1 .
(54) A . Buzilă, Despre ceramica daco-getică lucrată cu roata de la Bâtca Doamnei,
Piatra-Neamţ, în Mem. Antiq., IV-V, 1 973, p. 93 şi unn.
(55) Ibidem, p. I l .
(56) H. Daicov ic iu , O placă tu rn a n tă a lumii dacice, în Petrodava, Piatra-Neamţ, 1 980,
p. 1 0- 1 1 .
(57) Ibidem, p. I l .
'
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Fig. 7 Ceramică dacică de la Cozla (2) şi Lutărie ( 1 ).
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geto-dacică, corespunzătoare secolelor 1-III d.H., semn că populaţia autohtonă a
revenit pe vechile vetre distruse, după retragerea trupelor romane. 5 8
Între Carpaţi şi Siret, caracteristica principală a perioadei corespunzătoare provin
ciei Dacia (secolele II-III d.H.) o constituie "carpizarea" civilizaţiei dacice locale,
simultan cu asimilarea unor elemente răsăritene şi nord-pontice. de facturi\ prepon
derent sarmatică şi gotică. Procesul este cât se poate de firesc, cultura materială a
populaţiei geto-dacice i mpunându-se treptat, odată cu extinderea hegemoniei politice
a acesteia de la nord-est spre vest şi spre sud5 9 , în regiunile sub montare în care
romanii lichidaseră vechile centre economice şi militare de tipul Petrodavei.
Cercetările arheologice semnalează pentru întreaga perioadă dintre secolul al
II-lea şi începutul secolului al IV-lea d.H. o numeroasă populaţie daco-carpică pe
teritoriul judeţului Neamţ, concentrată atât în zona subcarpatică, dar mai ales pe văile
Siretului şi Moldovei. 6 0 Bogatul material descoperit în ;tşezările şi necropolelc de la
Gabăra-Moldoveni6 1 , Văleni-Boteşti62 , Săbăoani63 , Vlădiceni64 (unde s-au desco
perit nu mai puţin de 24 arnfore romane cu inscripţii), Homiceni-Bârgăoani6 5 ,
Butnărcşti-Secuieni şi Poiana-Dulceşti 66 în .partea răsăriteană a judeţului, Războieni,
Dragomireşti, Mastacăn, Hlăpeşti, Ţibucani6 , Slobozia-Roznov şi Dochia6g, iar mai
recent la Doina-Girov69 în zona subcarpatică sau la Dărmăneşti, Lutărie şi Pietricica5 8
pe teritoriul municipiului Piatra-Neamţ, dovedeşte convingător permanenta şi viabilitatea
populaţiei autohtone, capacitatea sa de a asimila creator atât realizările lumii romane, cât
şi grupurile migratoare aşezate vremelnic pe aceste meleaguri. De altfel, în urma
cercetărilor efectuate în aşezările şi necropolele de pe văile Siretului şi Moldovei, Muzeul
de istorie Roman a devenit posesorul uneia dintre cele mai bogate şi valoroase colecţii
de vestigii materiale ce reflectă înaltul stadiu de dezvoltare economi�o-socială la care se
ridiCase populaţia carpo-dacică în secolele II-III d.H., fapt ce exl'lică pe deplin capaci
tatea ci militară şi rolul activ pe care-I va uca în oFganizarea şi declanşarea repetatelor
incursiuni dincolo de hotarele imperiului. 8
Cultura materială carpo-dacică de tip Poieneşti 5 9 se va dezvolta în permanentă
legătură cu imperiul roman, a cărui influenţă se materializează prin prezenţa a
numeroase obiecte de import în aşezările autohtone. 60 Dar cel mai convingător
indiciu îl constituie intensa circulaţie a monedelor romane la est de Carpaţi în secolele
II-IV d.H. Numai pe t�ritoriul judeţului' Neamţ s-au semnalat până în prezent mai
mult de 40 descoperiri numismatice (tezaure sau monede izolate) din această peri
oadă, fapt care ilustrează pe deplin locul deosebit pe care îl ocupau relaţiile cu
imperiul în viaţa populaţiei locale, chiar dacă aceste relaţii nu erau întotdeauna
paşnice. 6 1

�

Materiale, VII, 1 960, p. 344 şi urm.
(58) M. Drăgotescu, Mtazee din judeţul Neamţ, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1 74, p. 20.
(59) R. Vulpe, Săpăturile de la Poieneşti din 1949, în Materiale, I, p. 2 1 3 şi urrn.
(60) Ibidem. p. 290-291 .
(6 1 ) V. Mihăilescu-Bârliba, Circulaţia monetară la t riburile libere de la răsărit de
Carpaţi (sec. II-IV e.n.), în Mem. Antiq., Il, p. 2 8 1 şi urm.; idem, Tezaurul de
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Cu certitudine putem considera că perioada de apogeu a culturii materiale şi a
puterii militare daco-carpice, trebuie plasată în veacul al III-lea d.H. 6 2 Descoperirile
arheologice şi izvoarele antice care pomenesc in repetate rânduri pe carpi intre cei
care încalcă hotarele imperiului se completează reciproc şi confirmă acest lucru. De
altfel, in vremea împăratului Gordian al III-lea, către mijlocul secolului III d.H . .
carpii se consideră mai presus decât goţii, cerând stipendii in schimbul respectării
graniţelor imperiale. 63
În veacul următor, dimpotrivă, carpii sunt în declin, mai. ales in um1a infrângerilor
suferite in războaiele din 295-297 şi 302-303.64 Izvoarele antice continuă să-I
amintească in contextul luptelor de la graniţa dunăreană a imperiului (ultima men
ţiune datează din 3 8 1 )6 5 dar rolul lor politic şi militar este in continuă scădere. Pe
plan arheologic, evoluţia culturii carpice in· secolul al IV-lea d.H. trebuie urmărită in
strânsă legătură cu doi factori de maximă importanţă: pe de o parte accentuarea
procesului de romanizare şi de integrare in contextul daco-roman predominant in
nordul Dunării, iar pe de altă parte, prezenţa aşezărilor de tip Sântana de Mureş, cu
toate implicaţiile pe care le comportă existenţa acestei culturi. 66
Această perioadă este surprinsă şi pe teritoriul judeţului Neamţ prin descoperirile
de Ia Doina-Gir0\·6 7, H lăpeşti şi Unghi (comuna Dragomireşti)6 8 sau prin necropola
de Ia Izvoare69 .
Se defineşte astfel un amplu proces de sinteză, in care componentele de bază sunt
constituite de vechea cultură daco-getică şi daco-carpică, împreună cu elemente de
tip provincial roman, proces ce-şi va pune amprenta asupra intregii evoluţii a
societăţii autohtone în veacurile următoare.
,

denari imperiali romani de la Puriceni (Borleşti), j ud. Neamţ, în Mem Antiq . , I V-V,
p. 125 şi urm.
(62) Gh. Bichir, Cultura carpică, p. 1 79.
(63) Petros Patricius, I stori i , 8, în FIIDR , II, p. 489.
(64) Aurelius Victor, Despre împărafi, 39, 43, în FIIDR , II, p. 25; Ammianus
Marcellinus, Istoria Romană, XXVIII, 1 , 5, în FHDR, Il, p. 127.
(65) Zosimos, Istoria contemporană, I V 34, 6, în FIIDR , Il, p. 3 1 3.
(66) 1. Ioniţă, Contributii cu privire Ia cultu ra Sântana de Mureş - Cerneahov pe
teritoriul RSR, în Arh. Mold., IV, 1 966, p. 2 1 1 şi urm.; idem, Din istoria şi
civilizaţia dacilor liberi, Ed. Junimea, Iaşi, 1 982 .
(67) A. Buzilă, P. Hălăucescu, Două morminte din secolul al IV-lea e.n. de Ia
Doina-Girov, j udeţul Neamţ, în Carpica, V, p. 99 şi urm.; v: Spinei, M. Alexianu,
V. Butnaru, op. cit. , p. 227.
(68) Informaţii de la Muzeul de istorie Piatra-Neamţ.
(69) R. Vulpe, hvoare. Săpăturile din 1936-1948, p. 300 şi unn.; M. Alexianu L. Ellis,
Date noi asupra necropolei de tip Sântana de Mureş de hvoare Piatra-Neamţ, în
Mem. Antiq., XV-XVII, p. 1 27 şi unn.
,

,
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QVELQVES CONSIDEI�ATI ONS SUR LA
CIVI LISATI O N (jETO-DACE DAN S L E
DEPARTEMENT D E N EAMT
1

Resume

- Partie intcgrante de l 'espace d '-habitation c d'ethnogencse du people roumain, le
territoire du dep. de NeCJmt est caracterisc par la presence d ' un grand nombre des
vestiges archcologiques thraco-geto-daces qui contribuent a une meilleure cOimais
san.ce de la civilisation autochtone dans toutes scs ctapes el soulignent son caractere
uni tai re.
Quelques dccouvertes i mportantes, a partir des vases en or de Rădeni et jusqu 'aux
ctal>lissements hallstaltiens, marquenl les moments decisifs du ptocessus de thraci
salion de la populalion de cette zone et de l ' individualisation, dans le contexte du
monde thrace, de la civilisation daco-gete qui s 'affim1e de plus en plus. en affrontant
les populations etrangcres, surtout les tribus guerriers des Bastames.
Dans la pcriode du plus grand epanouisement de la civilisation geto-dace (1-er
s.av.n.c. - 1-er s.de n.c.), un râie i mportant revient a Petrodava, puissant centre
economique, mil itaire et spirituel a l 'est des Carpates, localisc sur le territoire du
municipe de Piatra-Neamt et aux alentours.
Apres les guerres daco-romaines et l'organisation de la province romaine Dacia,
les etablisseinents fortifies (y compris Petrodava) sonl dctruits par les Roma ins, maîs
la population autochtone geto-dace va former toujours l 'clcment ethruque predomi
nant, toute la region constituant pendant les 11-e - Ili-e s. de n.c. un permanent habitat
daco-carpique.
Mentionnant les plus representatives decouvertes archcologiques dans "le departe
meni de Neamt, on souligne en meme temps le role des Daces l ibres (Carpes) dans
l 'o rganisation des nombreuses incursions contre les fronlieres de I ' Empi re Romain,
dans l'cxt.c nsion du proccssus de romanisation et de la synthese daco-romaine a !'est
des Carpates, contribuant â la creation et au maintien d' unc civilisation unitaire sur
tout l 'espace d'habitalion et d'ethnogenese du peuple roumain.
.

·

·

Explication des figures
fig. 1 . Les etablissements daces de Piatra-Neam(.
Fig. 2. Bâtca Doamnei, vue generale.
Fig. 3. Bâtca Doamnei, vestiges du sanctuaire dacique.
Fig. 4. Bâtca Doameni. Vase j. fruits dacique de Bâtca Doamnei.
Fig. 5. Materiels archeologiques decouverts a Bâtca Doamnei.
Fig. 6. Ceramique dacique de Piatra Şoimului ( 1 -2), de Dâtca Doamnei (3-4), de
Dărmăneşli (5).
Fig. 7. Ceramique dacique de Cozla (2) et de Lutărie ( 1 ).
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NECROPOLA DIN SECOLUL IV D. H.
DESCOPERITĂ lA SĂB ĂOAN I,
JUDETUl NEAMT1
1

1

de Vasile Ursachi
ăpăturile întreprinse în cursul anului 1 966, într-o aşezare carpică din secolele
II-III d.H., au cuprins şi un sondaj efectuat în punctul La Izvoare (sau La
Pârâu). În acest loc s-a trasat o secţiune (SIIU1 966) cu dimensiunile de 10
rn/1 ,50 m, care a avut ca scop controlarea unei mici zone afectată de
exploatarea l utului pentru constructii (fig. II I ) .

Cercetarea a pus în evidenţă mai multe niveluri de locuire datate în epoca
bronzului, prima epocă a fierului, epoca dacică, sec. VI-VII d.H. şi epoca feudală.
Alături de materialele cerarnice care aparţin acestor epoci, s-au descoperit şi două
morminte de înhumaţie, orientate VSV 46,5 - ESE 14,5. Faptul că nu s-a găsit nici
un obiect de inventar la cele două morminte, iar din punct de vedere stratigrafic era
foarte greu de stabilit din ce strat pornesc gropile lor, cele două complexe funerare
nu au putut fi datate la vremea respectivă. Presupuneam, atunci, că ar aparţine unui
nivel mai vechi, respectiv primei epoci a fierului.
În anii următori, cercetările au continuat în alte puncte ale staţi unii, acolo unde se
aflau aşezările din eneolitic, sec. II-III d.H., sec VI-VII d.H., evul mediu, precum şi
cele două necropole corespunzătoare civilizaţiei carpice.
În ultimul timp, odată cu accelerarea procesului de distrugere a acestei zone, prin
rupturile repetate şi micşorarea suprafeţei de cercetare, am luat hotărârea de a relua
cercetările în acest punct, mai ales că aveam cqnvingerea că cele două morminte nu
erau singure şi deci trebuiau, la rândul lor, să fie datate. În acest fel, în cursul anului
1 990, odată cu campania de cercetări şi delimitare a celei de a doua necropole dacice
de aici, s-a trecut la salvarea, din punct de vedere ştiinţific, a zonei afectate de
rupturile de teren.
Prima secţiune trasată a fost notată cu SII, fiind orientată pe direcţia S SE-NNV 
perpendiculară pe baza rupturii de pământ, intersectând secţiunea veche, din 1966,
care a trebuit să o notăm,� acum, c;u SI, într-un unghi destul de larg. Dimensiunile
acesteia, destul de modeste; de 8, 5 x 2 m, au fost legate de puţinul timp şi relativ
( 1 ) Prezentul articol cuprinde rezultatele cercetărilor din anii 1966, 1 990 şi 1 99 1 .
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Fig. 1

Săbăoani - La Izvoare (La Pârâu). 1 . imagfnea carierei de lut;

2. aspect de şantier.
,
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mica sumă pe care o mai m·eam la dispoziţie în campania acestui an (fig. Il). Totuşi,
rezultatele au fost semnificative, in sensul că au fost descoperite, pe lângă alte
materiale din diferite epoci. trei monninte de inhum.aţie, din care unul cu inventar
specific sec. IV d.H. (cultura Sântana de Mureş). La numerotarea mormintelor nu am
ţinut seama de cele două complexe descoperite in 1 966, datorită faptului că nu aveam,
încă, siguranţa că aparţin aceleiaşi epoci.
.
Mornrântul 1 - a aparţinut unui matur. care era inhumat în poziţie întinsă, cu
mâinile pc lângă corp, cap.ul căzut pc partea dreaptă, pîcioarele întinse şi uşor
apropiate. · El a fost surprins doar în mică parte în şanţul nostru - doar mâna stângă
şi o mică parte din baziri, ceea ce a făcut să deschidem o casetă de 75 cm lăţime şi 2
m lungime, pentm a dezveli întreg scheletul. Oasele se păstrau destul de bine. fiind
surprinse la 1 ,20 m adâncin1e. Groapa mom1ântului, drept unghiulară, cu colţuri uşor
rotunjite, nu depăşea prea mult dimensiunile scheletului (fig. III/1). Ca inventar,
mormântul avea o cană cenuşie, lucrată la roată. cu buza trilobată şi toarta in bandă,
dccorată la partea inferioară cu caneluri oblice. nu prea adânci
şi fundul inelar (fig.
.
LV).
Mormântu/ 2 - inhumat, în pozilie întinsă, a aparţinut unui copil sau adolescent,
aşezat la 0,85 m adâncime, distrus in mare măsură de un cuptor din sec. VI-VII d.H.
Din schelet s-au mai păstrat doar craniul şi jumătate din braţe, cu câteva oase ale
pieptului şi şira spinării. Restul a fost distrus la construcţia (amenajarea) cuptorului
sau la folosirea lui, mof:lllântul fiind chiar sub vatră. Orientarea scheletul4i: ENE 10
- VSV 4 2 . Nu a avut inventar (fig. V/1 ).
Mormântu/ 3 :..._ se afla la o adâncime mai mare, de - 1 ,70 m, în parte distrus de
surpările de teren - fiind chiar in buza rupturii, acolo unde se mai scoate şi acum lut
pentru construcţii. Scheletul, orientat VSV 43 - ENE I l , aparţine unui matur, fiind
aşezat in poziţie întinsă, cu mâinile pe lângă corp. Îi lipseşte o parte din piciorul
stâng. Restul oaselor se păstrează destul de bine. Nu a avut nici un fel de inventar
(fig. V/2).
Rezultatele săpăturilor din 1 990 au impus continuarea lor in anul unnător, mai
ales că datarea necropolei aducea elemente noi atât in situarea ei intr-o zonă lipsită
de asemenea monninte, cât şi de faptul că Muzeul de Istorie din Roman nu dispunea
in colecţiile sale de materiale aparţinând acestei culturi. Fondurilţ însă nu au pennis,
nici in anul 1 99 1 , ca cercetările să se extindă pe o suprafaţă prea mare, aşa încât
săpătura a cuprins două secţiuni, Sili şi SIV, dispuse paralel cu SII, cu dimensiuni1e
de 23 x 1 , 5 m, cu un profil median de 0,50 m lăţime (fig. VI).
Din punct de vedere stratigrafic, situaţia se prezenta astfel:
Primul nivel cercetat aparţine epocii medievale, respe<ţtiv sec. XIV-X_Y şi are o
grosime de O, 1 5-0,20 m, cu puţine urme materiale, .mai ales ceramică, câteva oase de
animale şi fragmente de pământ ars de la locuinţe. Acest nivel se află imediat sub
stratul vegetal, întrucât aici pământul nu a fost niciodată arat, fiind in pantă, in
imediata apropiere a izvoarelor. În acest caz el nu a fost folosit pentru agricultură,
cel puţin din epoca medievală şi până astăzi.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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Fig. 2 Planul şi profilul SII.
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Sub acest nivel se află un strat de pământ cafeniu-deschis, pigmentat cu arsură,
dar mai ales cu pietricele provenite de la sfărâmăturile pietrelor din locuinţe. Cele
câteva fragmente ceramice datează nivelul in sec. VI-VII d.H. În partea de SE ă
secţiunii IV s-a dat peste o locuinţă adâncită, cu foarte multe pietre provenite de la
cuptor, ale cărei limite nu au putut fi stabilite deoarece nu s-a putut deschide o casetă,
care să delimiteze întreg complezul . În afară de câteva fragmente ceramice, câteva
oase şi piatra amintită, nu s-a mai descoperit nimi� în acest segment de locuinţă bordei. Grosimea acestui nivel nu depăşeşte 0,20 m.
Urmează un nivel, ceva mai gros, de circa 0,25-0,50 m care conţine ceramică, oase
de animale şi fragmente de chirpic ars, datat in epoca clasică de dezvoltare a
civilizaţiei dacice. Printre materialele ceramice se găsesc unele caracteristice acestei
"erioade, iar altele sec. II-III d . H . Remarcăm descoperirea unui cuţit din bronz, tipic
populaţiei dacice, cu vârful ascuţit şi limbă la mâner, de asemenea uşor ascuţită, cu
lama triunghiulară in secţiune. A fost descoperit in careul 6, la O, 70 m adâncime. În
nici una din cele două secţiuni - III şi IV - nu a fost descoperită o locuinţă sau un
alt complex de locuire - cu excepţia unei lentile de groapă de mici dimensiuni in
carou! J-4.
Ultimul nivel de locuire investigat aparţine primei epoci a fierului şi epocii
bronzului. Stratul de cultură, pentru ambele epoci, nu depăşeşte 0, 1 5-0,20 m grosime
şi nu poate fi separat, fiind u niformizat. Printre altele, au fost cercetate două
complexe - respectiv două gropi cu resturi menajere, care aparţin primei epoci a
fierului. Ele conţin puţin material, mai ales fragmente ceramice şi oase de animale
(fig. VI).
Cele mai importante descoperiri aparţin sec. IV d.H. din care au fost cercetate 7
morminte de inhumaţie.
Cu numerele 4 şi 5 au fost notate cele două morminte descoperite în campania din
1 966, pe care, aşa cum arătam mai înainte, nu le-am inclus iniţial în necropola
Sântana de Mureş. Acum, când suntem siguri că aparţin aceleiaşi culturi, le nume
rotăm in �ontinuarea celor 3 din campania anului 1 990.

Mormântul 4 - inhumat în poziţie întinsă, cu mâinile pe lângă corp, capul plecat
spre dreapta, picioarele uşor apropiate. Lipseşte o parte din mâna dreaptă. Se află la
1 ,25 m adâncime şi nu .a avut nici un fel de inventar. Orientat VSV 46,5 - ESE 1 4,5
.
(fig. 11112).
Mormântu/ 5 - de asemenea, inhumat, în poziţie întinsă, cu mâinile pe lângă corp,
orientat VSV 46 - ESE 1 5 _,.a 1 ,30 m adâncime, fără inventar.
Mormântu/ 6 - un schelet de copil, păstrat foarte prost, aşezat la 0,75 m adâncime,
în poziţie întinsă, cu mâinile pe lângă corp, orientat NNV 63 - SSE 29, fără i nventar.
A fost descoperit în careul 3.

Mormlintul 7 - descoperit în careul 6-7 la 1,30 m adâncime, orientat NNV 62 S SE 30, în marginea de vest a secţiunii III - surprins doar în parte în această secţiune,
fapt ce a făcut să deschidem o casetă e 0,75 x 2 m. Scheletul se păstrează destul de
bine, mai ales picioarele şi mai puţin craniul şi şira spinării cu coastele. Avea o poziţie
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uşor chircită, mai ales piciorul drept a cărui labă intra sub piciorul stâng. care este
mai puţin îndoit din genunchi. Mâinile. apropiate pc lungimea corpului, se păstrau .
destul de rău. fiind uşor îndoite din cot, cu palmele către bazin. Craniul era puţin
întors cu bărbia către umărul drept. Este unul din cele mai bogate morminte din
această perioadă. descoperite aici (fig. VII/2). Din inventar, se remarcă pieptenelc
făcut din plăci de os prinse cu nituri de bronz, pline, care au fost bătute la capete
destul de grosolan. Mânerul este oval şi se păstrează destul de slab. Ca decor.
picptcncle arc trei linii adâncite orizontal - una deasupra niturilor, iar celelalte două,
paralele, la mică'distanţă de dinţii pieptenului . Arc o stare de conservare precară.
fiind în mare parte atacat de săruri. Dimensiunile sunt de 7,8 cm în partea de sus şi
8,5 cm în partea activă, înălţimea Ia mâner de 5 cm, iar grosimea de 0.8 cm. A fost
descoperit pe craniu, în partea de la ceafă. fiind probabil aşezat în păr (fig. VIII/5).
Pc umărul stâng s-au descoperit două catarame de bronz, una cu placă de prindere
de curea. cu două nituri de bronz şi spinul lung îndoit pe veriga cataramci. care este
ovală. cu partea unde se prinde de placă mai subţire. Are diametru) lung de 2.5 cm
la exterior şi diametru) scurt de 1 ,2 cm. Placa este de 1 ,5 cm pe 1 .4 cm (fig. VIII/1).
Cea de-a doua cataramă este identică cu prima, doar că-i lipseşte placa (fig. VIII/2).
În zona picioarelor s-au descoperit 4 vase, trei pe partea stângă a scheletului şi
unul pc partea dreaptă, în zona genunchiului. Primul dintre vase este o cană cenuşie,
lucrată la roată, cu gâtui cilindric, corpul puternic bombat şi fundul inelar. Toarta
porneşte de' sub buză până pe umăr - din bandă cu şea. La unirea gâtului cu corpul
formează o nervură în relief. Buza este dreaptă şi rotunjită. 1 = 12,5 cm; Df = 6.7 cm;
Dm 12 cm.
Al doilea vas este un borcan cu corpul bombat, buza uşor răsfrântă şi rotunjită,
fundul inelar - la fel de puţin marcat, ca şi în primul caz. Pe umăr are două nervuri
orizontale în relief. 1 = 9,5 cm; Dg = 9,5 cni; Df = 9,5 cm; Dm = 1 2,5 cm. Între cele
două nervuri în relief se . găseşte un motiv lustruit format dintr-o bandă în zig-zag
(fig. X/1).
Recipientul nr. 3 este o strachină cenuşie, lucrată la roată, cu slipul distrus pe mari
suprafeţe, buza uşor răsfrântă şi rotunj ită, umărul marcat printr-o nervură în relief şi
fundul inelar, puţin pronunţat. Dg = l8,3 cm; Df = 8,4 cm; 1 = 5,8 cm.
În fine, ultimul vas este un borcan, lucrat la roată din pastă tip ciment, cu corpul
uşor bombat, gâtui scurt, buza uşor răsfrântă şi rotunjită, fundul plat. 1 = 1 7 cm; Dg
= I l , 5 cm; Df = 7,5 cm; Dm = 1 5,5 cm. Pe corp prezintă unele urme de la roată,
orizontale (fig. XII/2).
Mormântu/ 8 - inhumat - un copil, la 1 ,30 m adâncime, orientat ·NNV - SSE 28,
fără inventar, în poziţie întinsă, cu mâinile pe lângă corp.
Mormântu/ 9 - inhumat - un copil, la 1,38 m adâncime, orientat VSV 44 - ENE
1 2, fără inventar, în poziţie întinsă, mâinile pe lângă corp.
=

Mormântul 10 - inhumat, matur, în poziţie întinsă cu mâinile pe lângă corp, la
1 ,5 2 adâncime, fără inventar.
Mormântul 11 -

copil, inhumat, descoperit în capătul de NNV a secţiunii Ill,

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

270

Vasile Vrsachi

NNVGJ

1

-1 ,50 m

mărgică sticlă

SSE3 1 .

2

1

Săbăoani /91

Săbăoani /91
La Izvoare
Se. 1 : 1 0
Sili, M l l

·

Fig. 1

a ăoani
s�b

La Izvoare
Se. 1 : 10
Sili, M?

_

1 . M I l ,. 2.

M7 .

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

Necropola pin sec. IV d.H. descoperită la Săbăoani, jud. Neamţ

2 71

Dlm- - - �
mm _ -�
3

2

4

5

o

5

Fig. 8 Catarame ( l -2), mărgele (3-4) şi pieptcne (5).
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orientat aproximativ NNV 36 - SSE 28, la 1 ,50 m adâncime. S-au păstrat doar câteva
fragmente de craniu şi de membre (fig. VII/ 1).
A avut ca inventar 8 vase şi două mărgele. dispuse în jurul capului, câteva
fragmente de craniu aflându-se într-un asemenea vas. Probabil a fost răvăşit de
crotovine sau a fost reînhumat, deoarece oasele nu mai erau în pozitie anatomică
nomtală.
Cel mai important recipient îl reprezintă un castron cu trei torti, lucrat la roată,
din pastă negricioasă, cu multe ingrediente, pietricele în pastă. buza uşor arcuită,
răsfrântă atât în interior cât şi în exterior, cu toartele care pornesc din buză şi se
termină pe umăr, gâtui scurt; corpul uşor bombat şi fundul inelar, destul de putin
marcat şi neîngrijit lucrat. Pc umăr arc un decor de lini i oblice, în "căpriori", făcut
cu rotita dinţată, între care se află un decor ştampilat, format din 6-8 puncte. Decorul
acesta ştampilat este mărginit în partea superioară de o nervură în relief, care
marchează Şi începutul unui gât scurt. 1 = 12 cm; Dg = 23.5 cm; Df = 1 0,5 cm (fig.
XIII).

Vasul următor este o cană, cu buza lobată, corpul bombat şi fundul inelar - spre
drept. Între corp şi gât se află o nervură în relief, buza este dreaptă şi rotunjită, corpul
lustruit. 1 = 12 cm; Dm = 10 om; Df = 5,3 cm. Toaria, în bandă, ruptă din vechime,
porneşte de sub buză până pc umăr (fig. X/2).
O altă cană, mai mare, cenuşie, din care nu se păstrează decât o parte din fundul
inelar - destul de putin marcat şi o porţiune din partea bombată a fost lucrată la roată
(fig. X/ 1 ) .
Al patrulea vas din inventar reprezintă o cupă, cu două torţi, lucrată la roată,
cenuşie, cu buza dreaptă şi rotunjită, corpul bombat, gâtul scurt, carenat şi fundul
inelar, foarte putin pronunţat. Corpul este lustruit, tortile în bandă dispuse pe
diametru, uşor supraînălţate şi terminatţ pe umăr. 1 = 6,5 cm; Dg = 6,8 cm; Df = 5,5
cm; Dm = 9,5 cm (fig. IX/ 1 ).
Următorul recipient îl reprezintă o strachină cenuşie, lucrată la roată, care are buza
uşor răsfrântă, gâttd scurt, arcuit Şi fundul inelar. Dg = 1 8,5 cm; 1 = 7,5 cm; Df = 7,4
cm (fig. Xl/3 ).
Cea de-.a doua strachină din inventarul mormântului este de culoare neagră, lucrată
la roată, buza răsfrântă puternic în afară, gâtui scurt şi umărul rotunjit. Fundul inelar,
puţin marcat. Dg = 17,8 cm; 1 = 6,2 cm; Df = 5 cm (fig. XI/2).
În sfârşit, ultimele două vase apartin categoriei ciment, cu pastă zgrunţuroasă,
având corpul bombat şi gura răsfrântă în afară. Unul este mai mic, cu buza rotunjită
şi celălalt ceva mai mare cu buza teşită. Ambele cu fundul plat, uşor concav. Primul
are 1 = 9,5 cm; Dg = 7,8 cm; Df = 5 ,5 cm; Dm 1 0 cm; iar celălalt 1 = 1 3,8 cm; Dg
= I0;5 cm; Df = 6 cm; Dm = 14 cm (fig. IX/2; X I U l ).
în afară de cele 8 vase s-au mai descoperit şi două mărgele din sticlă: una rotundă,
uşor aplatizată, neagră, cu o linie ondulaţă roşcată pe corp (D = 1 ,8 cm; Gr = 1 cm);
cea de-a doua este tronconică, verzuie, având ca decor trei rânduri de ghirlande în
relief, despărţită de câte o nervură verticală (L = 1,8 cm; Gr = 1 cm; g = 0,8 cm).
=
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Fig. 13 Castron.

Din cele prezentate, se poate foarte bine constata că avem de-a face cu un monnânt
destul de bogat. După tipul ceramicii, putem spune că aparţine sfârşitului sec. IV
·
d.H ? De altfel toate obiectele descoperite, mai ales pieptenele de os3 , precum şi
ceramica, demonstrează că av�m de-a face cu o perioadă destul de târzie, care poate
(2) Ceramică asemănătoare a fost descoperită la Poieneşti (cf. R. Vulpe, Săpăturile de la
Poieneşti, în Materiale 1, p. 457, fig. 360, p. 464-46; fig. 366/5, 367),
Jzyoare-Neamţ, (cf. R. Vulpe, Izvoare - săpăturile din 1936-1948, Buc. 1 957,
p. 277- 3 1 7, fig. 286-290; 293-300; 403) şi Târgşor, (cf. Gh. Diaconu, Târgşor
Necropola din,sec III-IV, Buc. 1 965, Pl. XXXIII Il ; LXXXI/2, 3, 4; XCIII/ 1 ; CI/3;
.
CLII/3, 4).
(3) Asemenea tip de pieptene a mai fost descoperit la Izvoare - cf. R. Vulpe, op. cit. ,
p. 299, fig. 3 1 8/3 .
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fi încadrată chiar la începutul sec. V d.H.

4

Este deosebit de imponant faptul că descoperirile de la Săbăoani, demonstrează
că zona văii Siretului de la nord de Roman nu s-a aflat in afara spaţiului locuit de
populaţiile culturii Sântana de Mureş, la sfârşitul sec. IV şi începutul celui următor,
confim1ând unele pcriegheze efectuate nu demult în spaţiul dintre Roman şi Răchi-

��5 .

•

LA NECROPOLE DU IVe S. APRES J.-C. DE SĂBĂOAN I
Resume
Les fouilles archeologiques efTectuees les demieres annees sur le territoire de la
corn. de Săbăoani, dep. de Neamţ, ont rnene ă la decouverte d'une necropole
appartenant ă la culture de Sântana de Mureş (IVe s. apres J.-C.).
Jusqu'ă present, dans les 12 tombes d'inhumation identifiees, on a mis au jour
plusieurs objets d'inventaire (ceramique, parures, pieces d'.habit etc.) qui, par leurs
caracteristiques nous permettent de dater cette necropole ă la fin du IV: s. apres J.-C.
Comme il s'agit de la premiere necr:opole de cette periode mise aujour sur le cours
rnoyen du Siret, son importance est remarquable, car on peut etablir une relation entre
les deux zones fortement peuplees - celle sous-carpatique et les vallees des affluents
du cote droit de cette rivi�re.
Explication des figures
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

1. Săbăoani, au lieu-dit "La Izvoare". 1 , image de la carriere d'argile; 2, vue de chantier.
II. Plan et profil de la tranchee 1111 99 1 .

III . 1 , tombe no. 1 ; tombe no. 4.
IV. Broc.
V. 1 , tombe no. 2; 2, tombe no. 3 .
VI. Săbăoani, 1 990- 1 99 1 . Plan des tranchees III e t IV eet profil de l a tranchee III .
VII. 1 , tombe no. I l ; 2, tombe no. 7.
VIII. 1 , 2, bou,cles des ceintures; 3, 4, perles; 5 , peigne en os.
IX. 1 , coupe; 2, vase-pat; 3, broc.
X. 1 , vase-pot; 2, broc.
XI. 1 , broc fragmentaire; 2-4, ecuelles.
XII. 1 , 2, vases-pot.
XIII. Soupiere ă trois anses.

(4) Este vorba de ceramică lucrată mai neglijent, cu multe ingrediente în compoziţie;

canelurile oblice se găsesc mai ales pe căniţe de lux.
(5) V. Ursachi, D. Hordilă, M. Alexianu, Gh. Dumitroaia, D. Monah, CercetAri
arheologice de suprafaţA pe Valea Siretului, la Nord de municipiul Roman, în
MemAntiq, XVIII, 1 992, p. 1 4 5- 1 73 .
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ASEZAREA DIN SECOLELE V-VI I
DE LA DAVIDENI, JVD. N EAMT
,
CERCETĂRILE ARHEOLOGICE
D I N ANI I 1 988-1 991
1

A

c-:;

de Ioan Mitrea

p

n 1 969, c u prilejul unui sondaj arheologic care avea drept sco precizarea
contextului ce putea fi pus în legătură cu un colier bastarnic , descoperit
întâmplător în punctul La lzvoare-Spieşti, au fost semnalate şi materiale
arheologice ce indicau o aşezare din a doua jumătate a mileniului I d.H.
Punctul La lzvoare-Spieşti se află situat pe terasa joasă din dreapta râului Moldova,
Ia cea. 1,5 km nord de satul Davideni, comuna Ţibucani, judeţul Neamţ.
Cercetările arheologice sistematice efectuate Ia Davideni î ncepâ�d cu anul 1 970,
au avut drept rezultat dezvelirea unei î ntinse aşezări din secolele V-VII d.H2 .
Toate secţiunile săpate în anii 1 988- 1 9 9 1 sunt situate în zona de la N -NV de lacul
de acumulare, urmărindu-se investigarea suprafeţelor necercetate până în 1 979 3 ,
..

( 1 ) Mircea Babeş, I lie Untaru, în Dacia, N.S., XIII, 1 969, p. 283 şi um1. Aşezarea din a

doua jumătate a mileniului I d.H. ne-a fost semnalată de colegul Mircea Babeş care
'
ne-a pus la dispoziţie materialele descoperite în 1 969 şi ne-a cedat dreptul de a
continua cercetările arheologice. Pentru toate îi mulţumim -şi pe această cale.
(2) Cercetările arheologice sistematice de la Davideni - Neamţ, având drept obiectiv
principal investigarea aşezării din secolele V-VII d.H., ·s-au desfăş�at începând cu
anul l 970, prin campanii anuale de săpături; cu o întrerupere între anii 1 980 - 1 985,
până în 1 99 3 . În limita posibilităţilor din teren şi a fondurilor asigurate de către
Complexul Muzeal Judeţean Neamţ, cercetările vor continua încă câteva campanii
pentru dezvelirea integrală a aşezării din secolele V-VII d.H. Pentru rezultatele
cercetărilor arheologice din aşezarea din secolele V-VII d.H. de la Davideni,
' efectuate până în 1 987 inclusiv, a se vedea: Ioan Mitrea, în Mem Antiq . , II, 1 970,
p. 345-370 text şi fig. 1 - 1 6; în SCS, Seria istorie filozofie, Bacău, 1 972, p. 5-22;
idem, în SCIVA, 30. 1 972 , 2, p . 1 4 5 - 1 62; idem, în Carpica, XII, 1 980, p. 59-73 ,
75-82, 1 0 1 -1 2 9 şi ilustraţia; idem, în Mem Antiq., VI-VIII, ( 1 974- 1 976), 1 98 1 ,
p.65-92 text ş i 1 9 planşe; Idem, Carpica, XXIII, 1 992, p. 209-22 1 ; Idem,
MemAntiq, XVIII, 1 992, p. 203-232.
(3) În etapa de cercetări cuprinsă între anii 1 970-1 979, unele suprafeţe au rămas
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dezvelirea unor noi complexe de locuire şi respectiv surprinderea limitelor de N-NV
ale aşezării din secolele V-VII d.H. În general, secţiunile săpate în anii 1 988- 1 99 1
sunt situate l a vest d e zona cercetată î n anii 1 970-1 979 sau spre limita d e N-NV a
aşezării 4 (fig. 1 ) .
Deşi obiectivul principal al cercetărilor arheologice de la Davideni 1-a constituit
aşezarea din epoca formării poporului român, respectiv din secolele V-VII. în mod
fi resc atenţia s-a îndreptat, cu necesara rigurozitate, şi asupra complexelor şi ·mate
rialelor arheologice mai vechi.
În suprafaţa cercetată în anii 1 988- 1 9 9 1 s-au descoperit şi materiale ce atestă
locuiri succesive în timpurile ce au precedat satul din epoca formării poporului
român. Cele mai vechi urme de locuire aparţin culturii Precucuteni, după care
urmează o aşezare din bronzul târziu (cultura Noua), apoi o aşezare din etapa târzie
a primei epoci a fierului, una din epoca geto-dacică(secolele 11-1 i.H.) cu elemente
bastamice, şi aşezarea din secolele V-VII d.H.
Fără a intra în detalii, menţionăm câteva din materialele ce ilustrează prezenţa
unor orizonturi mai vechi de locuire în aşezarea de la Davideni. Ceramica este
inventarul cel mai frecvent. care atestă o suită de aşezări ce se eşalonează pe durata
câtorva milenii. cu mari intreruperi determinate, probabil, in primul rând, de secătui
rea fertilităţii pământului. După o întrerupere mai mare sau mai scurtă, în care stratul
fertil se refăcea, noi comunităţi reveneau pentru a-şi constitui aşezări in acest loc care
avea in preajmă numeroase izvoare cu apă potabilă.
Aşezarea de tip Precucuteni este atestată de fragmente ceramice caracteristice,
fără a fi dezvelite complexe de locuire nederanjate.
Pe lângă ceramică, din nivelul aparţinând unei aşezări din bronzul târziu (cultura
Noua), cu locuinţe de tip "cenuşar", provine u n ceh, o secure şi mai multe ace din
bronz. În perimetrul aşezării, din epoca bronzului, la suprafaţă, pe arătură, a fost
descoperit un sceptru din piatră fragmentar, recuperat în campania de cercetări din
1 988.
Aşezările din etapa târzie a primei epoci a fierului (sec. VI-V î.H.) şi respectiv din
epoca geto-dacică (sec. II-1 î.H.), sunt puse în evidenţă, în primul rând, de materialul
cerarnic caracteristic şi alte piese de inventar. Aşezării geto-dacice îi aparţine, între
altele, şi un vârf de lance de fier, de tipul celor caracteristice secolelor 11-1 î.H .
nesăpate, din cauza condiţiilor din teren, fiind ocupate cu plante ce se recoltau târziu,
după încheierea campaniei de săpături.
(4) În 1 988 au fost săpate secţiunile Ss2 - Sss, dezvelindu-se încă opt locuinţe, notate, în
continuarea celor dezvelite în campaniile anterioare, de la L3o la LJ7. În 1 989 au fost
săpate secţiunile Ss6 - S61 , fiind surprinse şi dezvelite integral încă trei locuinţe, L38,
'
L39 şi L4o. În 1 990 au fost săpate secţiunile 862 - S64 şi o mare casetA pentru
dezvelirea integralA a locuinţelor L4 1 şi L42 surprinse în 1 989. In secţiunea S64 a fost
'
surprinsă şi apoi dezvelit! integral locuinţa L43. În 1 99 1 au fost slpate secţiuni le S65
- S67 şi au fost descoperite alte trei locuinţe aparţinând aşezării din secolele V-VII
d.H., notate L44,L4s şi L46·
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din am i 1 969- 1 99 1
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Aşa cum s-a mai menţionat, obiectivul principal al cercetări lor arheologice de La
Izvoare-Spieşti, îl constituie aşezarea din secolele V-V I I d.H, în fapt orizontul

arheologic cel mai bine documentat la Davideni . Resturile de locuire din secolele
V-VII apar sub fonua unor lentile, în suprafaţa compl"xelor de locuire cores
punzătoare. fără a fi YOrba de un strat · continuu arheologic, reprezentat ca atare
stratigrafic.
Cele 16 secţiuni săpate. în perioada 1 988- 1 99 1 . au avut lungimi variabile şi
lăţimea de 1 .50 m.
.
Distanţa dintre secţiuni a fost în majoritatea cazurilor de 2 m (fig. 1 ) . Considerăm
că în suprafaţa nesăpată. dintre secţiuni, nu au rămas complexe de locuire nesurprin
se, dat fiind că n� s-au întâlnit în campaniile anterioare la Davideni. dar nici în alte
aşezări din secolele V-VII, locuinţe cu dimensiunile laturilor mai mici de 2 fll .
Dacă luăm în consideraţie suprafaţa secţiunilor şi a casetelor săpate pentru
dezvelirea integrală a locuin1clor, dar şi porţiunile dintre sectiuni. prin cercetările din
anii 1 988- 1 99 1 . a fost invcstigată o suprafaţă de cea. 5.000 mp. În total. între
1 970- 1 99 1 a fost investigată o suprafaţă de peste 1.5000 mp din aşezarea din secolele
V-VII d.H. de la Daviden.i, în care au fost descoperite 46 de locuinţe. Prin suprafaţă
şi numărul de locuinie descoperite, aşezarea de la Da\'ideni se înscrie ca cea mai
întinsă aşezare din secolele V-VI I d.H. ce_rcetată sistematic în spaţiul carpato-nistrcan.
IJJ

Complexele de locuire descoperite În anii 1988-1991
Locuin{a LJo11988 (fig. 2) a fost surprinsă parţial în caseta locuinţei L2 8 peste al

cărui colţ de vest s-a suprapus. Marginea de NV a locuinţei LJo a fost surprinsă în
secţiunile Ss2. În parte, locuinţa LJo s-a suprapus şi peste colţul de est al locuinţei
LJ!i (fig. 2/LJ 4).
Locuinţa LJo este de d imensiuni mari, având laturile mai lungi de 4 , 1 5-4,30 m,
iar laturile mai mici de 3,50 şi respectiv 4,00 m. Colţurile gropii erau uşor rotunjite.
Podeaua era mult adâncită, vatra cuptorului, albiată, se afla la - 1 ,02 m faţă de nivelul
actual de călcare. Podeaua locuinţei LJo era mult adânc.ită faţă de podeaua locuinţelor
L2 8 şi L 34 peste care în parte s-a suprapus. Intrarea se făcea, probabil, pe latura mică
de SV, -opusă gurii cuptorului. Podeaua a fost fin.isată prin bătătorire. Deşi nu s-au
găsit gropi de furci, având în vedere dimensiunile mari ale locuinţt;i este de presupus
că asemenea furci, pentru susţinerea pereţilor şi respectiv acoperişului, au' fost fixate
în afara perimetrului gropi i locuinţei.
În colţul de nord a avut un cuptor din pietre de dimensiuni mari, în exterior avănd
fom1a unui paralelipiped cu laturile de 1 ,50 x 1 ,70 m (fig. 1 1 1 1 ) . Bolta nu s-a păstrat
decăt parţial. Pereţii cuptorului erau groşi, în spate măsurând 0,50 m şi aproape 0,75
m pc diagonala colţurilor. Peretele de vest, la bază, în interior era realizat, în parte,
dintr-un bulgăr mare de conglomerat cu prundiş. Vatra cuptorului, mult albiată în
podeau l o cu inţei, era puternic arsă. Sub crusta exterioară albicioasă, de ceea. 1,5 em,
urma un strat de pământ ars la roşu de 2,5-3 cm.
Î n u mplutura locuinţei LJo s-a găsit o mare cantitate de ceramică şi numeroase
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oase. Marca majoritate a materialului ceramic s-a găsit in stratul de deasupra podelei,
mni ales in npropicrca cuptorului, multe fragmente fiind chiar acoperite de pietrele
prăbuşitc din bolta cuptorului. Predomină ccramica provenită din vase lucrate cu
mâna. Sunt vase borcan, de dimensiuni mici şi mijlo.cii, mai rar vase mari, precum
şi tipsii. După fundurile intregi şi fragmentare au fost peste 1 2 vase borcan, cu
diametru! fundului variind intre 7,50-9,50 cm (fig. 1 4/33,36). Vasele borcan lucrate
cu mâna au fost confecţionate dintr-o pastă grosicră. Majoritatea \•aselor borcan au
avut funduri groase, dar se întâlnesc şi exemplare cu fundul subţire, uricori chiar mai
subţire decât pereţii vasului (fig. 14/36; 1 6/ 1 3). Vasele borc.a n aveau forma uşor
ovoidală, gura mai mult sau mai puţin răsfrântă (fig. 1 4/2 1.; 1 7/2). În unele cazuri
buza vaselor a fost dccorată cu alveole (fig. 1 3/l). Cel puţin 3 -4 vase borcan au fost
ornamentale cu alveole pc buză. Un fragment ceramic cu alveole pc buză, arc sub
buză un buton aplatisat.
În locuinţa LJo s-au găsit şi câteva fragment_e ceramicc din tipsii . provenind cel
puţin din trei exemplare. cu marginile răsfrântc.
Tot cu mâna au fost lucrate şi vetrele mari, "portativc", rcctangularc sau uşor
ovoidalc. În umplutură s-au găsit două bucăţi din marginea unei asemenea vetre. Unul
din fragmente se afla pc v�tra cuptorului din pietre. Foarte probabil această vatră era
fixată deasupra cuptomlui, fiind f�losită la uscatul şi respectiv prăjitul boabelor. S-au
găsit şi câteva fragmente care provin din vase lucrate la roată, din pastă fi nă, decorate
cu striuri puţin adâncitc. Ceramica lucrată la roată reprezintă doar cea. 5 -7% din
totalul ccramicii aflate în LJo.
Prezenţa a numeroase fragmente ceramice ornamentale cu alveole pe buză, pre
cum şi faptul că locuinţa L3o suprapune, in parte, colţurile altor două locuinţe, ne
face să atribuim această locuinţă fazei târzii a aşezării, respectiv, secolului al VII-lea.
Locuinţa LJJ/1988 (fig. 3/ 1) a fost surprinsă, parţial, in secţiunea SsJ. Pentru
dezvelirea suprafeţei locuinţei s-a deschis şi respectiv s-a săpat, o casetă pe latura de
sud a secţiunii amintite:
Este o locuinţă de mici dimensiuni, de formă rectangulară, având laturile de 2,25
x 2,75 m, iar colţurile, mai ales cele de nord şi de sud, mult rotunjite. Podeaua a fost
amenajată prin bătătorirea unui strat de argilă, gros de cea. 6 cm, fixat pe toată
suprafaţa fundului locuinţei.
Spre latura de NV, mai aproape de colţul de N al locuinţei, a fost amenajată o
vatră, din pământ, supraînălţată faţă de podea (fig. 1 1/2). Vatra, la suprafaţă era arsă
la roşu. În apropierea vetrei s-au găsit câteva fragmente din vase borcan lucrate cu
mâna şi două fragmente din două tipsii.
Pe latura de sud-vest, mai aproape de colţul de sud, a avut un cuptor din lut şi
pietre, ovoidal -în plan orizontal. Cea mai mare parte a cuptorului era amenajată în
afara gropii locuinţei, Este un cuptor cotlonit în pietrele locuinţei. Pe vatra cuptorului
s-au găsit mulţi bolovani, proveniţi din prăbuşirea bolţii.
Cuptorul a avut pereţii amenajaţi din pământ, dar bolta a fost realizată din
bolovani fixaţi cu lut. Vatra cuptorului, ovoidală, era a1biată faţă de podeaua Iohttp://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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Fig. 3 Davideni. Planul şi profilul locuinţelor nr. 3 1 , 32, 33 şi 35.
1. sol vegetal; 2. sol maroniu închis; 3. sol maroniu deschis; 4. pământ galben;
5. u mplutură; 6. vatră de cuptor; 7. pietre.
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cuinţei. Spre colţul de est al podelei s·a _găsit o groapă, de formă aproape rotundă,
care se adâncea cu cea. - 0,52 m faţă de podea. În groapă nu s-a găsit nici un fel de
inventar. Mai adâncită cu 0,50-0,52 m faţă de podea, folosea probabil pentru şezut.
În L3 1 s-a găsit puţin material ceramic. Doar câteva fragmente din vase borcan,
lucrate cu mâna din pastă grosieră (fig. 1 3/ 1 5) şi fragmnente din două tipsii. În
umplutură s-a găsit şi material faunistic.
Lângă vatra supraînălţată s-a găsit o fusaio{ă de lut. bitrori.conică. ornamentată cu
striuri verticale (fig. 28/5). La est de vatră s-a găsit o altă fusaiolă. uşor bitronconică.
cu diametru! de câteva ori mai mare decât înălţimea (fig. 28/7). Pc podea s-a găsit şi
un ac din os, căruia îi lipseşte urechea (fig. 28/2). Sărăcia inventarului ne face să
credem că această locuinţă a fost părăsită, prilej cu care inventarul folosibil, de
exemplu vasele întregi, a fost luat.
Locuinfa L3211988 (fig. 312) a fost surprinsă în Ss3, unde între metrii 54 şi 57.
aproape pe toată lăţimea secţiunii, de la -0,25 m a apărut pământ de umplutură şi
fragmente ceramice, iar spre peretele de sud-est, între mctrii 54,50 - 55,00. au apărut
şi bolovani arşi indicând o instalaţie pentru foc. Pentru dezvelirea suprafeţei comple
xului de locuire s-a deschis o casetă pe latura de sud·cst a secţiunii.
Locuinţa L32 este de formă rectangulară în plan orizontal, cu laturile de 2,85 x
3,00 m, având colţurile mult rotunjite. Podeaua se adâncea puţin în pământ faţă de
nivelul de construcţie. \
Î nspre colţul de nord, la cea. 0,50 m de pereţi a fost o instalaţie pentru foc,
constând dintr-o vatră simplă cu parament din bolovani. Vatra era uşor albiată faţă
de podea şi puternic arsă.
În pământul de umplutură, mai ales în zona vetrei, s-au găsit fragmnente ceramice,
resturi fa1,1nistice, bolovani răvăşiţi din paramentul vetrei, cărbuni etc. Cele peste 30
fragmente ceramice aflate în această locuinţă provin numai din vase borcan lucrate
cu mâna, din pastă grosieră. Vasele din care provin aceste fragmente au avut în
majoritatea cazurilor dimensiuni mici şi mijlocii. Doat un singur fragment indică a
prQveni dintr-un vas mai mare, cu pereţii groşi (fig. 1 4/ 1 7). Unele vase au fundul
îngroşat. Câteva fragmente provin din vase rriici, de tipul ceior cu gura trasă în
interior (fig. 1 4/ 18), sau cu început de buză uşor răsfrântă (fig 14117). Dacă majori
tatea fragmentelor ceramice provenind din vase lucrate cu mâna (fig. 1 5/3, 1 0), prin
caracteristicele lor se înscriu în ceramica de tradiţie şi factură autohtonă, unele
fragmente par a indica tipuri de vase, lucrate cu mâna, de factură slavă (fig. 1 4/ 1 8).
Prezenţa acestei categorii ceramice plasează lucuinţa L32 în faza târzie a . aşezării,
fază ce începe de pe la jumătatea secolului al VI-lea şi se încheie spre mijlocul
secolului al VII-lea, moment în care locuitorii aşezării se mută într-un alt loc situat
tot pe valea Moldovei. Această strămutare a avut se pare în primul rând cauze de
natură economică, respectiv căutarea unor terenuri cu pământ mai fertil.
Locuinţa L3311988 (fig. 3/3) a fost descoperită parţial în Sss şi Ss4 , respectiv
marginile de NV şi SE, au fost surprinse între metrii 59 şi 62. Prin săparea martorului
dintre Ss3 şi Ss4 a fost dezvelită întreaga suprafaţă a locuinţei. Este o locuinţă de mici
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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4 Davideni. Planul şi profilul locuinţelor nr. 36, 37, 38 şi 43 .

1 . sol vegetal; ·2. sol maroniu închis; 3 . sol maroniu deschis; 4. pământ galben;
5. umplutură; 6. vatră de cuptor; 7. pietre.
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dimensiuni, cu laturile de cea. 2,55 x 3 ,00 m, având podeaua relativ puţin adâncită
faţă de nivelul de călcare din epoca construcţiei. Colţurile gropii erau mult rotunjite.
Aproximativ pc mijlocul laturii de vest a avut un cuptor din lut, care avea doar
gura în interiorul grqpii locuinţei, corpul cuptorului fiind realizat prin scobi re în afara
perimetrului rectangular al locuinţei. Cuptorul, rotund, cu dia metrul de cea. 1 , 1 5 m
, avea vatra supraînălţată cu cea. 0,25 m faţă de podeaua locuinţei, gura de circa 0.40
m. Bolta cuptorului nu depăşea, în interior, înălţimea maximă de' cea. 0,30 m (fig.
3/3 -� profilul). Vatra cuptorului era uşor albiată şi puternic arsă. Privit din inte�iorul
locuinţei, în dreapta gurii cuptorului era un mic prag din lut cruţat. lung de cea. 0,50
m şi lat de cea. 0,25 m . Probabil că acest mic prag, înalt de 0,20 m faţă de podea,
folosea pentru depunerea unor vase.
În umplutura acestei locuinţe s-au găsit numeroase frag'mente ceramice, provenind
din vase borcan şi tipsii lucrate cu mâna şi din vase lucrate la roată. Predomină
categoria ceramică lucrată cu mâna. Fragmentele descoperite provin din vase borcan
lucrate din pastă grosieră. În unele cazuri fundurile au fost mult îngroşate (fig. 1 7/ 1 1 ) .
Unele funduri au marginea uşor trasă î n afară, prezentând u n fel de talpă. Vasele
borcan, lucrate cu mâna, au avut gura largă, mai mare decât fundul, buz.a mai mult
sau mai puţin răsfrântă (fig. 1 5/ 1 ,2,7; 1 6/1 ; 1 8/4). Rareori aceste vase au avut doar
un început de buză (fig. 16/2). Tot cu mâna au fost confecţionate şi unele pahare
mici, care puteau fi folosite drept creuzetc (fig. 1 3 /27). Din pastă grosieră, tot cu
mâna, au fost confecţionate şi tipsiilc. S-au găsit fragmente din cinci tigăi diferite
(fig. 1 3/14). Unele tipsii au avut funduri mai groase, marginea aproape dreaptă sau
răsfrântă.
În stratul de pământ de deasupra podelei s-au găsit 8 fragmente ceramice care
provin din vase borcan lucrate la roată, (fig. 20/2). Fragmentele descoperite provin
din cel puţin 2-3 vase. Aceste vase au fost confecţionate din pastă bună, densă, uşor
nisipoasă. Sunt decorate pe umăr cu striuri dese (fig. 1 3 /9). Fundurile prezintă în
interior coaste pronunţate (fig. 1 4/26), iar în exterior cercuri concentrice, de la desprin�
derea cu sfoara de pe discul roţii olarului. În umplutura locuinţei s-a. găsit şi un
fragment din gura u nui vas mare de provizii. Este o bucată de buză, groasă, indicând
un vas cu pereţii groşi de cea. 5-6 cm. Pasta din care a fost confecţionat acest vas,
de dimensiuni mari, după cum ne indică grosimea fragmentului de buză (fig. 1 5/ 1 3),
este aspră, amintind de aşa-zisa pastă "ciment". Acest vas se încadrează în categoria
vaselor mari de provizii, frecvent întâlnite în cultura Sântana de Mureş. Asemenea
fragmente s-au mai descoperit şi în campaniile anterioare la Davideni: Fie că este
vorba de vase de provizii, din secolele IV-V, refolosite, sau asemenea vase s-au l ucraf
în continuare şi în secolele V-VI. Mai probabilă pare ultima presupunere, deoarece
aceste vase mari, de provizii, se deosebesc totuşi de formele tipice întâlnite în cultura
Sântana de Mureş. Deosebirea dintre vasele de provizii Sântana de Mureş şi cele din
secolele V-VII, este asemănătoare celei dintre vasele borcan lucrate la roată din sec.
IV şi cele din secolele V-VI.
Pe podeaua locuinţei s-au găsit şi câteva obiecte, între care două fusaiole din lut,
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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l . sol vegetal; 2. sol maroniu închis; 3 . sol maroniu desc.hi s; 4. pământ galben;
'
5. umplutură; 6. vatră de cuptor; 7. pietre.
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de fonnă bitronconică (fig. 28/4,6) şi un cuţit de fier (fig. 2917). În faţa gurii
cuptorului, la cea. 1 m s-a găsit un gravoar de fier (fig. 29/J ), iar în pământul de
umplutură un tipar de piatră, fragmentar, folosit la turnatul unor accesorii pcntm
obiecte de podoabă (fig. 28/3) şi mai multe resturi faunistice. Prezenţa tiparului de
piatră şi a gravorului indică o activitate meşteşugărească în această locuinţă.

t

Inventarul descoperit în locuin ă; _prin caracteristicile sale, asigu ră atribuirea
acestui complex fazei timpurii a aşezării, respectiv fazei încadrată cronologic între
ultimele decenii ale secolului al V-lea şi prima jumătate a secolului al VI-lea.

Locuinţa L;4/l988 (fig. 2), în parte a fost surprinsă în Ss2. Colţul de sudcest al
acestei locuinţe a fost distrus de groapa, mult mai adâncă, a locuinţei LJo. Pentru
dezvelirea întregii suprafeţe a locuinţei L34 s-a deschis o casetă pc latura de NV a
secţiuni Ss2.

Locuinţa .LJ4 este rcctangulară în plan orizontal, av;înd col�urilc puţin rotunjite,
cu laturile de 3,00 x 3,55 m. Podeaua era puţin adâncită fată de nivelul de construcţie.
fiind amenajată prin bătătorire. Spre colţul de nord a fost construit un cuptor din
pietre, având mai bine păstrat spatele şi IJlarginea de est. Spatele cuptorului în exterior
mergea până în peretele locuinţei. Peretele cuptorului măsura cea. 0,25 m. În exterior
acesta a avut fonna unui parnlelipij)cd. Pe podea s-au găsit mulţi bolovani proveniţi
din prăbuşirea bolţii şi în parte a peretelui de vest al cuptorului. Vatra cuptorului . de
fonnă ovoidală, era amenajată la nivelul podelei, fiind uşor albiată şi puternic arsă.
Sub crusta. albicioas"ă de �ca. 1 ,5 cm urma un strat ars la roşu-cărămiziu de cea. 3 :
5-4 cm. Între pietrele prăbuşite din cuptor s-au găsit câteva fragmente de vase borcan
şi tipsii.
·

·

Aproape.de colţi!l de NV al locuinţei s-a găsit un al doilea cuptor, din lut cruţat,
construit în afara gropii bordeiului. Cuptorul de formă circulară, cu dia metrul de 1 , 1 O
m, avea vatra mult alveolată sub J;livelul podelei locuinţei (fig. 1 2/1) şi arsă puternic
la roşu-cărămiziu. În interior înălţimea bolţii cuptorului' nu depăşea .0,50 m. Vatra
cuptoruluiu era mult albiată deoarece· .altfel nu se putea realiza bolta din pământ
cruţat, având în vedere adâncimea mică la care a fost săpată groapa pentru locuinţă.
Nici la această locuinţă nu s-au surprinş pe podea gropi de la furcile de susţinere a
pereţilor şi acoperişului. Asemenea furci au fost fixate, probabiL in exteriorul gropii,
susţinând un acoperiş în două pante, care prqteja şi c uptorul realizat în afara gropi i
bordeiului.
I ntrarea în locuinţă s-a' aflat probabil pe latura de sud, mai mică, situată în faţa
gurii cuptorului din pietre, şi respectiv in partea opusă celor două cuptoare.
În umplutura gropii locuinţei s-au găsit mai multe fragmen,te ceramice, resturi
fauni·stice şi bolovani răvăşi i din bolta - cuptorul.;i. Toate fragmentele ceramice.
descoperite provin din vase lucrate cu mâna, respectiv din borcane şi tipsii, confecţio
nate din pastă grosieră. Borcanele au fost de dimensiuni mijlocii şi chiar mari, cu
fundurile îngroşate sau subţiri. Gura vaselor borcan lucrate cu mâna întotdeauna este
mai puţin răsfrântă (fig. 1 5/4, I l ). Lângă gura cuptorului din pietre s-a găsit o tipsie
întregibilă, de tipul celor cu marginea 'aproape dreaptă (fig. 1 6/4; 20/7).

\
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Fig. 6 Davideni. Planul şi profilul locuinţelor nr. 41 şi 42.
1 . sol vegetal; 2. sol maroniu inchis; 3 . sol maroniu deschis; 4. pământ galben;
5. u mplutură; 6. vatră de cuptor; 7. pietre.
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Locuinta LJ511988 (fig. 3/4), a fost descoperită parţial în secţiunea Ss4, între metrii
5,25-9,25, unde de la -0,25 m s-a găsit un cuţit (fig. 29/ 10) şi un dorn (fig. 29/5) de
fier. Pentru dezvelirea întregii suprafeţe a complexului de locuir.e s-a săpat o mică
casetă pc latura de sud-est şi martorul dintre Ss4 şi Ss5. Locuinţa L35 este de tipu l
celor cu podeaua mult adâncită, un bordei, de formă rec tangu la ră în plan orizontal,
cu laturile de 3 .30 x 3 ,50 m şi colţurile mult rotunjite. Podcaua a fost amenaja_tă ptin
bătătorire. Nu s-au găsit gropi de furci.

Înspre colţul de nord al bordeiului a fost construit un cu pto r din pietre. Sp:ll e le
cuptorului mergea până în peretele locuinţei. Pereţii cuptomlui s-au păstrat parţial.
Bolta era prăbuşită, mulţi bolovani fiind împrăştiaţi în j uml c u pto m l ui. Vatra cupto
rului, amenajată la nivelul podelei, în spate era rotm�ită. În spatele cuptorului s-a·
găsit o bucată de bârnă groasă, arsă, păstrată pc o lungime de 0.5 m. Peste bârnă s-au
găsit mai multe pietre prăbuşite din bolta cuptorului.

În umplutura locuinţei, mai ales pc podea, între pietre\e prăbuşite din cuptor, s-au
găsit resturi fau nistice, numeroase fragmente ceramice şi mai multe obiecte. Predo
mină fragmentele ceramice care provin din vase borcan lucrate cu mâna ş i tipsii,
confecţionate dintr-o pastă grosieră. După numărul de funduri, fragmentele descope
rite provin din cel puţin 1 2 vase de mărimi diferite. Sunt vase borcan ( fig . 1 4/3 .
4,6, 1 3 , 1 9,20,29), cu fundurile deseori îngroşate (fig. 16/ 1 4), u neori chiar foarte
groase (fig. 1 4/37), pereţii mai groşi sau mai subţiri, gura mai largă decât fundul,
buzele mergând de la aproape drepte (fig. 1 6/8, 10) până la mult răsfrânte (fig. 1 6/3 , 1 2
; 1 7/8) . U n fragment din gura unui vas borcan lucrat c u mâna a fost ornamet!tat cu
striuri drepte dispuse orizontal. Un alt vas borcan. lucrat tot cu mâna, a fost
ornamentat pe buză cu crestături. Semnalăm şi un fragment di ntr-un vas borcan, cu
buza uşor lăţită (fig. 1 4/2).
•

Tot cu mâna au fost lucrate şi tipsiile. S-au găsit două fragmente din e xempl are
diferite. Pe lângă marea cantitate de ceramică lucrată cu mâna (cel puţin 1 2 vase
borcan Şi 2 tipsii), s-au găsit şi fragmente ceramicc din vase lucrate la roată din pastă
bună, de culoare cărămizie, închisă (fig. 20/4). Sunt borcane de dimensiuni mijlocii,
având gura aproape egală cu fundul, buza răsfrântă (fig. 1 7/5), uneori spre orizontal
(fig. 1 5/14). Aceste vase au fost ornamentale cu striuri (fig. 1 7/5). Un fragment
ornamentat cu trei striuri mult adâncite, provi ne dintr-un vas mare, lucrat din pastă
densă, probabil un vas de provizii (fig. 1 6/ 1 1 ). Pe lângă ceramică, în umplutură, mai
ales pe podea s-au găsit şi alte obiecte de inventar. În afară de cuţi'tul (fig. 29/10) şi
domul (fig. 29/5) de fier menţionate deja, mai amintim un gravoar şi un al doilea
cuţit de fier (fi.g. 29/9), o piesă de os (fig. 28/ 1 ), probabil de la războiul de ţesut; şi
un mâner de cuţit realizat dintr-un corn, omarnentat cu două cercuri adâncite (fig.
29/8).
Bogăţia inventarului, marea cantitate de ceramică, precum şi cele câteva obiecte,
dar şi resturile de bârnă carbonizate, ne determină să apreciem că această locuinţă a
fost distrusă prin incendiu, împrejurare în care inventarul nu a mai putut fi luat.
Analiza inventarului descoperit, mai ales caracteristice1c ceramicii, permite inca -
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Fig. 7 Davideni . Planul şi profilul locuinţelor nr. 44, 45, 46 .
1 . sol vegetal; 2 . sol maroniu închis; 3 . sol maroniu deschis; 4. pământ galben;
5. umplutură; 6. vatră de cuptor; 7. pietre.
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drarca acestei locuinţe în prima fază din evoluţia aşezării, fază încadrată cronologic
între sfârşitul secolului al V-lea 'şi prima jumătate a secolului al VI-lea.
Locuinţa LJ6 / 1 988 (fig. 411 ) a fost cea mai mare parte descoperită în S54 între
mctrii 1 6, 50-20, 50. Aproape pc toată lăţimea secţiunii, între metrii menţionaţi, de
Ia -0,27 m, a apărut pământ de umplutură. Pentru dezvelirea integrală a suprafc;ţci
locuinţei s-a săpat o casetă pc latura NV a secţiunii.
,

Locţ�inţa L3 6 este de tipul bordcielor, cu podcaua mult adâncită faţă de nivelul de
construcţie (fig. 4/1 ). In plan orizontal arc o formă aproape pătrată, cu laturile de cea.
3 , 1 5 x 3 ,45 m colţurile gropii mult rotunjite. Podeaua locuinţei a fost amenajată
prin bătătorire. Nu s-au găsit resturi de lipitură de Ja podea, şi nici gropi de furci de
Ia susţinerea pereţilor şi acoperişului. Şi în acest caz, ca de altfel în toate situaţiile
asemănătoare, în care pc podea nu s-au găsit gropi de la furci, considerăm că acestea
au fost fixate în afară, la oarecare distanţă de marginea gropii, probabil în pământul
rezultat de la săparea bordeiului, urmele acestor furci dispărând cu ti mpuL pe măsura
aplatizării terenului.
,

Aproximativ pc mijlocul laturii de nord a fost construit un cuptor mare din pietre
(fig. 4/1 ) . În exterior cuptorul avea forma unui paralelipiped, cu partea de sus uşor
rotunj ită. Spatele cuptorului se afla la 0,45 m de peretele de nord al secţiunii. Pereţi i
cuptomlui erau relativ groşi, l a bază măsurând cea. 0,25 m. Bolta şi o parte d i n pereţi i
latcrali, mai ales dinspre gură, erau prăbuşiţi. Î n j urul cuptorului erau mulţi bolovani
prăbuşiţi, dovadă a marii cantităţi de pietre folosite pentru construcţia acestei i nsta
laţii de foc. Pereţii cuptorului delimitau o vatră dreptunghiulară, în spate rotunjită,
mult alb iată faţă de podea. Mijlocul vetrei se afla cu cea. 0,20 m mai jos decât nivelul
podelei. Vatra era puternic arsă, dovadă a unei îndelungate folosiri . După o crustă
vineţie de 2 cm, urma un strat de pământ de cea. 4 cm ars la roşu-cărămiziu. În cuptor
şi mai ales la gura cuptorului s-a găsit o mare cantitate de cenuşă.
În pământul de umplutură, mai ales în zona cuptorului, s-au găsit numeroase
fragmente ceramice, resturi faunistice şi câteva obiecte de uz caznic şi meşte
şugăreşti. Cantitativ predomină ceramica lucrată cu mâna, din pastă grosieră. Din
această specie de ceramică s-au confecţionat vase borcan de mărime mică şi mijlocie,
precum şi tipsii. U nele vase borcan au avut fundurile îngroşate (fig. 1 31 1 2). După
numărul fondurilor întregi şi fragmentare, dar din vase diferite, se aproximează la
cel puţin 1 6- 1 8 exemplare numărul vaselor borcan din această locuinţă (fig. 1 417, 8,
1 1 , 1 4, 39; 1 576, 8). Gura vaselor borcan lucrate cu mâna, întodeauna era mai largă
decât fundul. Borcanele aveau buza mai mult sau mai puţin răsfrântă (fig. 1 7/6; 20/3) ..
U n vas are gura dreaptă (fig. 1 7/9). Buza unui vas _borcan a fost ornamentată cu
alveole, iar pe gât are un buton (fig. 20/8). Din categoria vaselor lucrate cu mâna face
parte şi un vas borcan miniatura), folosit probabi l drept creuzet (fig. 1 8/2). Nume
roase sunt şi fragmentele de tipsie. S-au găsit 1 5 fragmente care provi n din cel puţin
8 exemplare de tipsie. Sunt tipsii cu fundul mai gros (fig. 1 3/3, 6, 1 0, 16, 20, 24, 2 8)
sau subţire (fig. 1 3/2 ; 1 8/6), cu marginile drepte (fig. 1 3/ 1 6; 1 6/ 1 9) sau răsfrânte (fig.
1 3/3, 6, 20). Toate tipsiile sunt lucrate dintr-o pastă poroasă şi au culoare <;ărămizie-
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deschis. Un exemplar de tipsie s-a întregit (fig. 1 6/9) .
i n această locuinţă, ceramica lucrată l a roată este bine reprezentată. S-au găsit 3 4dc fragmente ceramice care provin din cel puţin 6-7 vase borcan lucrate l a roată. Sunt
vase, în majoritate, de dimensiuni mijlocii, cu diametru) fundului de cea. 10 cm.
Fundurile prezintă coaste în interior, iar în exterior câteva cercuri concentrice de la
desprinderea cu sfoara de pc discul roţii olarului (fig. 1 3/1 3). Vasele lucrate la roată
au fost confecţionate dintr-o pastă bună, densă. nisipoasă. Unele fragmente au pereţii
groşi. indiciu că pro,·in din vase mari, probabil de provizii. Vasele mici şi mijlocii
au buza răsfrântă (fig. 1 6/6, 7) şi sunt ornamentale, de regulă, cu striuri orizontale
(fig. 1 6/6, 7: 1 7/4) sau vălurite(fig. 1 8/ 1 ) . Vasele mari, de provizii, sunt decorate cu
linii văiurite(fig. 1 71 1 , 3 : 1 8/5). Unele vase lucrate la roată sunt ornamentale cu
caneluri (fig. 17 17).
Marca cantitate de ceramică, în special numeroasele fragmente din vase borcan
lucrate cu mâna şi la roată. provenind din exemplare neîntregibile. deci ·distruse
intr-un timp mai îndelungat, este şi un indiciu al unei îndelungate folosiri a bordeiu
lui. Pentru aceasta pledează şi vatra cuptorului puternic arsă.
Din inventarul acestei locuinţe mai facea parte o fusaiolă bitronconică (fig. 28/2),
un tipar din piatră (fig. 28/8), un mic dom (fig. 28/4) şi un gravoar din fier (fig. 29/l ) .
Prezenta creuzetului. a tiparului ş i gravorului, sunt indicii ale unei activităţi meş
teşugăreşti legate de prelucrarea unor obiecte de podoabă.
Bogăţia şi varietatea inventarului aflat în LJ6 , urmele �ogate de cărbuni şi cenuşă,
ne fac să considerăm că această locuinţă a fost părăsită în urma unui incendiu,
împrejurare în care inventârul ce mai putea fi utilizat nu a putut fi salvat. Caracte
risticelc intrinseci ale invcntarului descoperit, în primul rând ale ceramicii, ne
detcm1ină a atribui acest bordci primei faze din evoluţia aşezării, respectiv fazei
datate la sfârşitul sec. al V-lea şi prima jumătate a sec. al VI-lea. Pentru această
încadrare pledează şi absenta categoriei ceramice de factură slavă arhaică din inven
tarul locuinţei LJ6 .
Locuinta L3711988 (fig. 4/2) , în parte a fost surprinsă în S 5 4 , unde între metrii
45,50 - 49,50 de la -0,30 n'l. a apărut pământ de umplutură. intreaga suprafaţă a
locuinţei a fost dezvelită prin săparea unor casete pe laturile de nord şi sud ale
secţiunii. Şi locuinţa LJ 7 este de tipul celor cu podeaua mult adâncită faţă de nivelul
de construcţie . in plan orizontal are o formă uşor dreptunghiulară cu laturile de cea.
3,30 x 3,90 m. Pe latura de sud, mai mică decât latura opusă, s-a surprins intrarea,
în trepte, situată mai aproape de colţul de est al locuinţei. Intrarea s-a amenajat spre
colţul de est şi nu pe mijlocul peretelui, deoarece în colţul de sud a fost amenajat un
cuptor din pietre, pentru ca uşa să fie cât mai departe de cuptor. Podeaua locuinţei a
fost amenajată prin bătătorire. Deşi suprafaţa locuinţei este mare, deci şi acoperişul
era mare, nu s-au găsit gropi care să indice existenţa furcilor. Fără îndoială că
asemenea furci au existat, fiind fixate in afara gropii bordeiului. Pereţi i au fost
realizaţi din bârne lutuite, dovadă descoperirea câtorva bucăţi de lipitutră cu urme
imprimate ale unor bârne cu muchii.
·
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Acoperi şul era realizat în două pante. dintr-un cadm uşor din lemn, pari şi nuiele.
peste care se puneau păioasc şi probabil puţin pământ.
După cum s-a menţionat . în colţul de sud a fost amenajat un cuptor din pietre . ·
Spatele cuptomlui se a n ă l a cea. O , 1 O 0. 1 5 m faţă de peretele locuinţei. Cuptoml
era distrus până spre bază. De fonnă paralcl ipipedică, de mici dimensiuni, acest
cuptor avea o vatră uşor o\·oidală, mult albiată faţă de podea. Vatra. mai jos cu 7-8
cm faţă de podea. era puternic arsă. Pe IatUJa de sud. ,aproapc de colţul de vest al
locuinţei, a fost amenajat un cuptor din lut de tipul celor scobitc în peretele gropii
locuinţei. Doar gura cuptorului este pc li nia peretelui rcctangular al locuinţei. De
fom1ă circulară. cu diametru) de cea. 0,80 m. având înălţimea boltei în interior de
cea 0,30 m. acest cuptor avea vatra albiată şi puternic arsă. dovadă a unei folosiri
îndelungate.
În locuinţa L:n s-a găsit un inventar bogat. în primul rând o mare cantitate de
ceramică şi numeroase rc�turi fau nisticc. Deşi cantitativ predomină ceramica lucrată
cu mâna. menţionăm că şi categoria ceramică lucrată la roată este bine reprezentată.
-

.

Dintr-o pastă grosicră, cu mâna s-au confecţionat vase borcan şi tipsii . Vasele
borcan sunt de dimensiuni mici şi mijlocii. S-au găsit 76 fragmente ceramice lucrate
cu mâna. Tinând seama de numărul fundurilor întregi şi fragmentate, dar din vase
diferite. precum şi de fragmentele din gura unor vase diverse, se poate aprecia ·că
întreaga cantitate de fragmente provine din cel puţin 1 5- 1 7 vase borcan. Unele vase
borcan au avut funduri îngroşate (fig. 1 4/4 1 , 42). Gura mai largă decât fundul, se
termina pri ntr-o buză mai mult sau mai puţin răsfrântă (fig. 1 3/5; 1 4/ l , 5; 1 7/ 1 2).
S-au găsit şi 8 fragmente de tipsii, care provi n din 5-6 exemplare (fig. 1 317, 1 9). Au
fundul mai mult (fig. 14/30) sau mai puţin îngroşat, ma rginile variind de la dreaptă
(fig. 1 3/4, 2 5) până la mult răsfrântă (fig. 1 3/ 1 8; 1 4124) �au trasă în interior (fig.
'
1 4/2 5; 20/6). Un fragment de tipsic prezi ntă un mic orificiu în margine. Ceramica
lucrată la roată este reprezentată prin 1 2 fragmente care provi n din 4-5 vas·e . Zece
fragmente provin din vase de mărime mij locie, lucrate din pastă bună (fig. 1 4/3 1 , 32,
35). Diametru) unui fund, păstrat întreg, măsoară 1 0 cm. Fundurile, în interior
prezintă coaste bine marcate (fig. 1 4/3 1 ), iar în exterior, uneori, cercuri concentrice
de la desprinderea cu sfoara de pe discul roţii olarului. Vasele lucrate la roată au fost
ornamentale cu striuri drepte şi vălurite (fig. 20/ 1 ) . Două fragmente, cărămizii,
groase, cu decor adânc vălurit, provin dintr-un vas mare, �e provizii (fig. 20/5; 1 817).
Din inventarul aflat în această locuinţă face parte şi un gravoar de fier (fig. 29/6).
Bogăţia inventamlui ceramic este nu numai dovada folosirii îndelungate a acestei
locuinţe, presupunere susţinută şi de prezenţa celor două cuptoare, dar şi a părăsirii
în grabă, probabil în urma unui incendiu.
Caracteristicele ceramicii din a ceastă locuinţă, numărul mare de vase lucrate l a

roată, absenţa ceramicii slave arhaice, n e detennină s ă atribuim şi acest complex
etapei timpurii din evoluţia aşezării de la Davideni, etapă încadrată cronologic între
sfârşitul secolului al V-lea şi mijlocul secolului al VI-lea.
Locuinţa LJs/1989, (fig. 4/3) a fost surprinsă în secţiunea Ss6, între metrii 26-28,
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50. unde în profilul peretelui de sud se obscn·ă părti dintr-o vat ră. pulc_!ll ic arsă la
roşu. iar în pământul de u mplutură s-au găsit câtc,·a fr<tgmcntc ccramicc provenind
din \'ase bbrcan şi t ipsii cara�tcristicc seco lelor V-VI I .

Pcnt m dc;:,·cl irca i ntegrali! a locu inţei L l x s-a deschis o casetă p c lat ura

sect i u n i i . Continuarea săp;H ur i lor în
a dus la dc/.\'cl i rea integrală

a

de sud a
S;(,. între mct ri i 25 - 29.50 şi în suP.rafaţa casetei

suprafetei locuinţe i .

L.ocuinţa Llx este de mici d i'mcnsiuni. m·ănd laturile de cea.

2.75

x

3 .00 m.

·

Groapa

locui nţei este de formă rcctangulară. m·ând colţuri l e mull rotunj ite. Podcau<t era-uşor

h-1 cc<t. -(>.35 m faţă de n i,·clul de constmcţie. I ntrarea în
probabil pc lahua de sud . opusă gurii i nstalaţici pentru foc. Deşi
s-::m gă s i t gropi de furci in suprafaţa podelei, este de presupus că asemenea furci de
susţinere a pereţ ilor şi a co pe ri ş ului au fo st fi xate în afam pcrimetrului gro pii lo
c u i nţei. în pământul rezu ltat tocmai din săparea gropii complexului de locuirc.
Înspre m ij locul peretel u i de est. a fost con s t m i tă a Yat ră din pământ şi bolo,·ani
de râ u. Fonna Y ctrci este uşor oyoidală. marginile fi ind constmite prin fixarea a
numeroşi boloYani. V:1t ra.'putemic arsă. em uşor su praînălţată fa ţă de nivelul podelei.
adâncită. mergând până
locuiuţă s-a anar

podelei s-a găsi i o Y a tră mică, rotundă. construită numai
era uşor supraînălţată faţă de podea.
Inventam! găsit în LJ& este sărac. Amintim î n pri mul rând m ai multe fragmente
ceramice prm·enind d i n vase de tip borc;m (fig. 27/2) şi t i ps ii c onfecţionate cu mâna,
d i n pastă grosieră.
Vasele borcan, lucrate cu mâna, sunt de d i mensiuni mici şi mij locii. gu ryt mai mult
sau mai puţi n răsfrântă. Menţ i onăm un vas mic. uşor b i tro nco n i c . gura mai largă decât
fundul, buza uşor ră sfrântă (fig. 1 9/2). Dimensiuni l e acest ui vas (fig. 25/2) sunt: Dg
- 99 mm� De - 73 mm şi H
72 mm . Tot c u mâna. din pastă grosieră. au fost
confectionate şi tipsiile.
Locuinta /,3911 9H9 (fig. 5; 8) a fost surprinsă parţial în S57. î nt re mctrii 70 - .74,50.
·
unde de la cea. -0,25 m a apărut pă mânt de umplutură şi fragmente ceramice. Tot în
S57, înspre latura de NV, î ntre metrii 74, 5 0 - 78,25 au apărut i ndicii ale unei alte
locuinţe, care a fos t notată L4o. Î nt re colţul de vest al locuinţei L39 şi colţul de sud-est
a l locuinţei L4o s unt 0,55 m .
Dacă p e baza analizei in\'entaru l ui s e va dovedi c ă cele două locuinte sunt
co nte mpora ne, atunci ar putea fi vorba de două locuinţe aparţinănd unor familii
înrudite.
Pentru dezvelirea sllprafcţei locuinţei L19 au fost deschise casete pc laturile de
sud şi de nord :1le secţiunii S57.
În umplutura gropii locuinţei s-a găsit o m are cantitate de ceramică, mai ales din
categoria celei confecţionate cti mâna·, cărbuni, numeroşi bolovani, oase de animale
şi câteva obiecte din fier şi lut.
Locuinţa L39 e s te de dimensiuni mari, de formă trapezoidală în pl a n orizontal,
având laturile de 3 ,00 - 4,25 x 2 ,75 - 3,25 m. Podeaua este mult adâncită faţă de
Spre m:1rgi nca de vest a

din pământ. Cmsta albicioasă

,

-
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1 1 Davideni. Locuinţele nr. 30 (cuptor) şi 3 1 .
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niYclul ,·cehi de călcare. mergând până la cea. -0.55
0.70 111. Colţurile gropii
locuinţei sunt mult rotunj ite. Intrarea a fost situată pc latura de sud. în partea opusă
gurii cupto.mlui. mai aproape de colţul de sud al locuinţei . Nu s-au găsit gropi de la
furcilc de susţinere a peretelui şi acopcrişufui. Podcaua locuinţei a fos i finisată doar
prin bătătorirc. Pc podea s-au găsit multi bolovani răvăşiţi din bolta cuptorului şi
fragmente ccramice.
Î n col!ul d e est al locuintei s-au găsit resturile unui cuptor. de dimensiuni mari .
constmit din boloyani de râu fixaţi cu pământ şi conglomcratc de pmndiş. Cuptoml.
în exterior. avea o formă paralclipipcdică .
Îi1 interior pere ţii înco1�jurau o v atrlî uşor o\·oidală. în spate rotunj ită . Peretii
cxteriori ai cuptomlui merg până aproape de peretii gropii ·toctl inţci. Î n spate.
boloYanii erau aproape l ipiti de peretele gropii locuinţei .
-

. Vatra cuptomlui. puternic arsă. ayca c msta albicioasă, aproximati\' la nivelul
· J)Odelei. La demontarea pietrelor prăbuşi te. din bolt; cuptomlui. s-au găsit mai multe
fragmente ccramicc şi o fusaiolă din os.
: Î n umplutura locuinţei L39. mai ales pc podca .. şi in special în zona bolovani lor
.

•

răvăşiţi din dărâmarca bolţii cuptomlui. s-au găsit mulţi cărbuni. oase de animale. o
mare cantitate de ceramică şi câteva obiecte. Menţionăm că printre bolovanii răvâşiţi.
în faţa cuptomlui s-a găsit un amnar.
Î n ansamblul ccramicii predomină categoria lucrată cu mâna. constând d i n borca
ne şi tipsii . Pc baza inYcntaruhli ccramicii, am ajuns la concluzia că fragmentele
· descoperite prov i n din cel puţin 19 borcane şi 9 tipsii lucrate cu mâna. din pastă
grosicră. ceea ce reprezi ntă 93.34% din materialul ceramic găsi t in această locuinţă.
Din categoria ccrmnicii lucrate la roată menţionăm două fragmente care prov i n din
exemplare diferite. categoria ccramicii lucrate la roată reprezentând doar 6.66% din
materialul ccramic aflat în LJ9.
Vasele borcan. lucrate cu mâna, au fost confecţionate dintr-o J>astă grosi eră. Sunt
e xemplare care, d i n punct de vedere al mărimi i , merg de la vase ininiatură. la vase
de dimensiuni mici şi mijlocii.
U nu l din vasele ce s-au întregit (fig. 1 9/ 1 ; 2511 ) arc o forn1ă alungită. svellă. gura
răsfrântă, (cu d i mensiunile: Db 70 mm; Dg - 78 mm iar H
1 44 mm). Un alt
exemplar (fig. 1 9/4: 2 5/5) arc o fornlă uşor bittonconică, cu u merii puternic conturaţi,
gura mult mai largă decât baza, gura răsfrântă, (cu dimensiu ni le Db - 100 mm: Dg 1 60 mm şi H - 1 90 mm) . Multe funduri de vase borcan lucrate cu măna au diametru!
,
de cea. 83 mm până la 105 mm. Sunt şi exemplare cu buza mult răsfrântă, până la
vase având gura trasă în i nterior, practic fără buză, având fonna u nui ou tăiat la capete
(fig. 2 1 /5 ) . Vasul miniatură amintit, i mită un vas borcan de tipul celor ce au gura
trasă în interior. Vasele borcan descoperite in această locuinţă nu sunt ornamentale.
Deşi este vorba de o mare cantitate de ceramică provenită din vase borcan l ucrate cu
mâna, pe nici un fragment nu s-au observat o rnamente.
Numeroasele fragmente de tipsie provin din 9 exemplare. Sunt tipsii cu marginea
mai mult sau mai puţin înclinată, unele exemplare au marginea în exterior aproape
-

-
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drenptă (fi g . 2 1 17 ) . Fundurile sunt de regula groase (fig. 1 2/3 ). CâteYn exemplnre au
în interior. spre margine. o ::;antuire. de cea . 10 mm (fig. 22/5 ) .

Din categorin ceramic ii hlcrată la roată amintim două fragmente care proviiJ din
exemplare diferite. Este vorba de un fragment din coiţml unui ns borcan. de culoare
cărămizie. lucrat din pasta bună. densa. şi un fund de vas borcan. pastrat fragmentar.
prezent�nd conste în interior.

D intre celelalte obiecte de i nventar menţionam o săgeata de fier romboidală. slab
conseiYată (fig. 27/5). un cuţit de fi er (fig. 2 7/3) de tipul celor frec\'Cnt întâlnite îi1
secolele VI-V I I . un amnar mic din fier. foarte b i 1�e conseiYat ( fig. 2 71 1 ) de tipul celor
întâlnite la Sărata-Monteom în Muntenin. la Dodeşti în locuinţa L 2 aparţinând
a!;Oeză ri i din secolele VI-VI I . sau în Basarabia. la, Odaia şi H ansca. în obiecti,·e din
aceleaşi secole.
Tot în LJ9 s-a găsit şi o fusaiolă din os. de fo rmă tronconică. cu baza plata şi partea
superionră uşor rotmţj ita ( fig. 2717).
/,oCitill!� Lm 1989 (fig. 5: 8) a fost surprinsă pinţial tot în S57. la 0 . 5 5 m spre vest

de L39. Pentm a cupri nde intreaga suprafaţă a locuinţei L4o. s-a deschis o cnsetă mai
mare pc latura de N V a secţiunii.
Locuinţa L4o este de formă rectangul<1ra in plan orizontal. cu laturile de 3.25 x

3.30 m. a\'ând colţurile gropii mult rotunj ite. Groapa bordeiului se adânce<1 mult [(lţă
de nivelul de constmctie. mergând până la 0,60 - 0.70 m. N u s-au surprins gropi de
In furci le de susţi nere a pereţilor şi acoperişului. Podenua locuinţei <1 fost finisată p rin
bătătorire şi nu s-au surprins unne de l ipitură. I ntrarea în locuinţă se făcea, probabil,
pe latura de sud. fiind în faţa gurii cuptomlui . Spre colţul de nord a avut un cuptor
mare construit din bolovnni d e tâu şi conglomerate din pmndiş. Î n exterior cuptom l
nvca o fom1ă paralelipipedică, peretele din spate ş i di nspre est fiind l a o d istanţă d e
c e a . 0 . 2 5 m şi respectiv 0 2 5 · 0 , 5 0 m faţă d e pereţii locuinţe i .
,

-

Peretele cuptomlui dinspre interiorul locuinţ�;i era mult m a i gros. măsurând la
bază cea . 0.60 m. Vatra cuptorului, ovoidală, alungită, era mult albiată f;:tţă de nivelul
podelei . Î nspre spatele cuptorului, vatra era mult mai joasă decât la gură. Vatra era
puternic arsă, sub crusta albă urma un strat de cea. 5 8 cm ars la roşu. Î nălţimea
maximă a bolţii, în i nterior, măsura 0 , 5 2 m .
.
Î n umplutura din groapa locu inţei s-au găsit cărbuni, oase de animale ş i fragmente
-

ceramice. Inventarul locuinţei L4o este relativ sărac. Ceramica descoperită provi ne
din vase .lucrate cu măna şi la roată. Vasul întregit, lucrat cu mâna, este un borcan
de formă uşor ovoidală, umerii prelinşi, gura având aproape aceeaşi mărime cu
fundul. (Dimensiuni: Do - 1 20 mm; Dg - 1 30 mm; H - 202 mm). B uza vasului este
uşor răsfrântă (fig. 1 9/3 ; 2 5/6) .
M a i multe fragmente provin d i n vase bore<1n lucrate c u mâna, neîntregibile (fig.

2 1 12 8 . 9 ; 2 2/2). Tot din categoria ceramicii lucrate cu mâna, fac parte ş i tipsiile. S-au

găsit fra gment e care provin din cel puţin patru t ipsii. Au fundul de regulă gros. şi
marginea mai mult sau mai puţin evazată (fig. 2 1 /6; 2 2/6).
,

Categoria ceramic i i lucrată la roată este reprezentată de două fragmente care
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pro,· in din \·ase diferite. Este vorba de un fund de Yas borcan. de culoare cărămi zie.
a\'ănd coaste Yizibilc in interior. şi un fragment din corpul unui vas borcan lucrat tot
di ntr-o pastă mai bună. densă. de culoare cărămi/.ic.
Lowinfa Ln iJ 990 (fig. 6) a fost surprinsă parţial in secţiunea 60/ 1 9&9. Pentru
dezvelirea suprafetei acestei locuiuţc. ca �i a celei din i mediata apropiere. notată L42.
s-a săpat o casetă mare. de 105 mp.(fig. 6).
Locuinţa L.� 1 este de dimensiuni relativ mari. cu laturile de cea. 3 .30 x 3.75 m.
m·ând podcaua adâncită în pământ cu cea. O. 70 m fată de nivelul de construcţie. Avem
deci o locuinţă de tip bordci. Groapa bordciului. cu pereţii uşor încli naţi. avea
colţurile mult rotm�j itc. Podcaua a fost finisată prin bătătorirc. Nu s-au găsit gropi
de la stâlpii de susli ncrc a pereţilor acoperi şului. I ntrarea in locuinlă s-a aflat.
probabi l. pc latura de sud opusă gurii cuptorului. Spre această latură podcaua era la
o adâncime mai mică fală de colţul de vest al bordciului.
Î n collul de itord a antt un cuptor din pietre şi bolo\·ani de râu. de dimensiuni
mari . Pereţii cxtcriori ai cuptomlui se aflau. pc latura de nord �i nord-est. la mică
distanlă de pereţii bordciului. Dacă admitem că d istanla dintre peretii cuptomlui şi
peretele gropii reprezintă. de fapt. grosimea peretelui locuinlci. construit din pari
lutui\i. atunci putem afinna că pereţi i cuptom hti erau lipiţi de pereţii locuintei. spre
nord şi nord-est. Cuptorul. in fonnă de potcoavă. a lungită. avea pcrclii gro�i la bază.
construiţi din bolovani mori. Boloyanii mari erau fi xaţi şt la gura cuptorului. Pereţii
cuptorului delimit<m o vatră alungită. uşor albiată fală de podea. Această albicrc.
probabil nu a existat i n momc �tul construcţiei. ca fiind rezultatul răzuirii repetate
pentru scoaterea cenuşei .
I Jl\'entarul aflat în L4 1 este relativ bogat şi d ivers. Menţionăm mai întâi mai multe
fragmente ceramice. pro,·enite din vase borcan de dimensiuni mici şi mijlocii.
confecţionate cu mâna din pastă grosieră. Fragmentele găsite prov in din cel puţin
patru vase borcan, luând în consideraţie fundurile întregi sau fragmentare. dar din
vase diferite (fig. 23/5). Î n unele cazuri buza vaselor este mai mult (fig. 24/J ) sau
mai uşor răsfrântă, teşită, sau tăiată drept (fig. 2 2/4, 8: 23/8). Nu s-au găsit fragmente
ornamentale. Din i nventarul ceramie aflat în L 4 1 nu l ipsesc nici tipsiile (fig. 22/7. 9),
iar prezenţa categoriei ceramice lucrată la roată este atestată doar prin două mici
fragmente (fig. 2 1 / 1 , 3).
Î ntre pietrele răvăşi te din groapa cuptorului s-a găsit o piesă de formă bitronconică

lucrată cu mâna, din pastă cărămizie, având înălţi mea de 6 cm iar diametru! de 6,5
cm. Piesa este goală în i nterior, iar în partea superioară are două găuri mici. Piesa în
discuţie este .un zurgălău-jucărie (fig. 22/ 1 ; 2513 , 4 ) .
D i n i nventarul locuinţei L 41 mai menţionăm un fragment dintr-un pieptene de os,
cu dinţi bilaterali (fig. 26/3 ) un ac de os foarte bine păstrat (fig. 26/4 ), u n cârlig mare
de fier, de 2 1 cm lungime (fig. 1 3/22) şi o fibulă.
,

Fibula (fig. 26/ 1 ) a fost descoperită in partea de sus a umpluturii din L4 J . Având
în vedere adâncimea mică la care a fost descoperită, nu este exclus ca această fibulă
să fi fost antrenată, prin lucrările agricole, din umplutura locuinţei L4 2 din apropiere.

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

306

2

3

Ioan M ilrea

5

7

6

8
9

/

23

17

t
� W#//107$1/;25j:/'
�

F i g.

1 4 Da\"idcni. Ceramică l uc rată cu mana şi la ro ată din secolele V-VI I .

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

AŞt>zcuea din secolele V-VII de la Davideni

307

sau pur şi simplu din n i\·�lul corespu 111ător aşet.ării din secolele VI -V I I . Cum piesn
a fost găsită în umplutura locuinţei L.1 1 .' pentm detenni mtrea topo în cad mi aşe;.ări i
a fost notată c a apar( i mînd acestui complc.\ d e locuire .
Fibula. de di mensiuni mari. ( fig. 26/ 1 ) se încadrcat.ă în t i pul de fibule digitale cu
5
placa superioară ornntă cu butoni în formă d e capete de pasăre unite . A fost realit.ntă
d i n bronz. prin turnare. in t ipar mono\·a h·.
Placa superioară semidiscoidală. rep rezintă capete de pasăre sti l i zate. unite între
ele prin prelungirea ciocului. butonul centwl fi i nd mai mare. Placa p ic io rului este de
fo rmă romboidală. al ungită. având capătul rotunj it .
Decorul este compus d i n cercuri couccnt ricc. c u punct ş i l i nii s imple. (ormând u n
romb. sau grupate câte t rei. s i metric.
Atât sub aspectul fo rmei cât şi al orna mentu lui. a nalogii apropiate pcqt m fi bula
de b Dm·idcni m·em pri ntre descoperirile de la Suuk-Su. Pasty rsk. Kcrc i şi Lucisto
7
6
vo . În clas i ficarea lui J . Wcrner acest tip de fibulă este încadrat i n t i pu l l l -0
Adnd în vedere obserYati i lc lui J . Wcrner. K A . A mbroz şi mai recent A . 1 .
Aibab in. cât ş i conte\tul arheologic î n care a fost descoperită. fibula digitală d e la
Davideni poate fi încadrată. într-o etapă ce cupri nde sfârşitul secolului al VI-lea şi
prima jumătate a seco lului al VI I -Ien d . H .
Fără îndoială. fibula de 1 " D m i deni. prima de acest fel de pc teri toriul Românie!.
cu i mpl icaţii deosebi t de i mportante în p recizarea unor elemente de natură etno-cul
turală şi cronologice va trebui rediscutată într-un alt cadm Deocamdată ne-am
rezumat Ia a semnala piesa ca atare şi a-i subl i nia i mportqnta în a nsamb lul i nvcnta
rul u i arheologic descoperit. până acum. în aşezarea de la Davideni .
Locuinta /,4:!/1990 (fig. 6; 9) a fost surprinsă parţial în sce( i unea SGo/ 1 989.
Dezve l i rea i ntegrală a acestei locuinţe s-a real i zat prin săparea unei casele. care a
cuprins şi suprafaţa locu inţei din apropiere: L4 1 .
Locuinţa L42 este de t ipul celor cu podeaua uşor adâncită faţă de ni\·elul de
constructie. În plan o rizontal arc o formă uşor t rapezoidala cu laturi le de 1 . 55 - -U O
x -l.20 - 4 ,65 m . Este vorba,• deci, de o l ocuinţă de dimensiuni mai mari . având
suprafata locuibilă de cea. i6 mp. Podeaua se adânca cu cea. 0.50 m fată de nivelul
de constmcţie. Colţurile de est şi vest sunt uşor rotunj ite. în v reme ce colţurile de
nord şi sud au un unghi mai mic de 90° .
Î n locuinţa L42 s-au găsit trei i nsta laţii pentru foc, respectiv două cuptoare din
pietre şi ·un mic cuptor din lut. Spre colţul de vest, s-a descoperit u n cuptor din pieire,
notat C t , având, mai ales la bază, pereţii groşi. Mai gros este peretele dinspre
i nteriorul locuinţei, în v reme ce peretele opus este mai subt i re şi lipit de peretele
gropii locuinţei.

(5)

D a n Gh. Tcodor, in

A rhMold. , XV,

1 9 92, p .

1 34- 1 3 5 .

(6) A . 1 Aibahin, i n Matcrialy p o archcologii i istorii i ctnografli Ta\·arii, voi. 1 ,

S i m feropol , 1 9 90, p. 5-87 text plus p . 1 7 5-24 1 ilustra ţ i e . Pentm Davideni analogii

(p. 1 97, fig . 1 7/4 ) şi Suuk-Su (p.
Rcincckc Fcstschrift , M a i n z . 1 9 50, p . 1 6 1 .

a pro p iate la Lucistovo

(7)

.1. Wcrner,

1 97, fig. 1 8/5 ) .
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În exterior. CI arc o formă aproximati\' pamlclipipcdică. în interior peretii cupto
mlui delimitează o ntră oyoidală. alungită. uşor albiată fată de podcaua locuintei .
Spre coltul d e e s t al podelei s e află tin al doilea cuptor d i n pietre. notat C 2 . Este
de dimensiuni mai mari decât C 1 . Arc fonnă de potco;l\'ă şi pcrclii groşi. Coltul din
spate al cuptomlui este lipit de peretele locuintei. Peretii cuptomlui în interior
deli mitează o ,·atră m;� i mare. de fonnă o\·oidală. urmare a răzuirii repetate a cenuşii.

Aproximati\· pc mijlocul laturii de N V. a fost constmit un cuptor din lut cnitat.
de mici dimensiuni. Arc. o fonnă uşor oyoidală. gura cuptorului se află pc linia
peretelui. iar corpul cuptomlui se află în afara pcri mctmlui rcctangular al locuintei.
Vatra cuptorului. albiată. se află la niyclul podelei. D_e obicei asemenea cuptoare
au ,·atra uşor supraînăltată fată de podea. Acest cuptor a fost notat C1 .
O problemă importantă ce se pune în legătură cu aceste trei cuptoare este aceea a
raportului cronologic dintre ele. Între pietrele prăbuşitc din C I şi C2 s-au giisit mai
multe fragmente ccramice. în ,·rcme ce în cuptorul din lut cmtat C1. nu s-a găsit nici
un fel de in\'cntar. Fragmentele aflate între pietrele prăbuşi te din CI proYi n din \'ase
lucrate cu mâna şi la roată. Retin atenţia câte,·a fragmente lucrate din pastă nisipoasă.
unele prczentând coaste v izibile în interior şi exterior. Această categoric ceramică
aparţine primului nivel din aşezarea de la Davideni. fiind încadrată în răstimpul dintre
ultimele decenii ale secolului V şi prima jumătate a secolului VI. Între pietrele
prăbuşite din C2 s-au găsit numai fragmente din vase lucrate cu n1âna. borcane şi
tipsii. Sunt câteva funduri groase. din pastă grosieră şi câteYa fragmente de tipsi i.
Caracteristicele acestui material ceramic aparţin unei etape mai tânii din evolutia
aşezări i din secolele V-V I I de la Davideni.
Pc baza acestor considerente. apreciem că C 1 este mai vechi decât C 2 . Fie că a
. fost vorba de o refacere a locuinţei. fapt nesesizat clar arheologic. fie că Ia un moment
dat cuptorul nr. l a fost abandonat şi s-a construit un nou cuptor. mai mare. C2. Căt
priveşte cuptorul din lut. considerăm că acesta a fost contemporan cu C2: un argument
ar fi şi poziţia sa faţă de cele două cuptoare din pietre. Faţă de pozitia celor trei
·
cuptoare, apreciem că intrarea în locuinţă se făcea pe latura de est. unde podeaua era
mai puţin adânt:ită faţă de nivelul de construcţie.
I nventarul aflat în L42 se compune în primul rând din ceramică, provenind din
vase borcan lucrate cu mâna (fig. 23/ l , 2, 6, 7; 24/ l , 5 , 8). din pastă grosieră. de
di mensiuni mici şi mij locii. Un fragment, dintr-un vas lucrat cu mâna, prezintă un
decor format din două rânduri de crestături, adâncite în pasta crudă a vasului înainte
de ardere (fig. 23/2). Pe u n mic fragment apare un decor in "X" (fig. 23/4 ). Tot cu
mâna au fost lucrate şi tipsiile, din care s-au găsit mai multe fragmente (fig. 24/6,7).
iar un exemplar, cu diametru! de 0. 1 8 m s-a întregit.
Î ntre pietrele din C 2 s-a găsit şi o fusaiolă bitronconică din lut (fig. 26/6). Tot în
suprafaţa pietrelor răvăşite din C2 s-au găsit. două bucăţi de tablă de aramă, cu
dimensiunile de cea. 6 x 7,7 cm şi respectiv 6,6 x 9 cm (fig. 1 3/23 ; 26/5 ).
Prezenţa acestor două bucăţi de tablă, poate fi legată de o activitate meşteşugă
rească. Sunt fragmente provenind probabil dintr-un vas, recuperate în vederea
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Fig .16 Da\'ideni. Ceramică lucrată cu mâna şi la roată din secolele V-VII.
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rcfolosi rii. poate pcntm confectionarea unor obiecte mai mici. de port sau chinr
podonbă.
J,ucuinta /,.J_; 1! 990 (fig. �/-k 10) a fost surprinsă in SG4. unde intre mctrii lJ.75 �i
1 1 .50 de la -0.50 - 0.60 m a npărul pământ de umplutură.�i bolo\·ani de la o instalaţ ie

pentru foc . Locuinţa aceasta este tol de t ipul celo r cu podcaua adJncit�l in pă twînt
faţă de niYclul de construcţie.
Î n plan orizontal arc o formă drcptunghiu lară. cu lnturilc de cea. 1 .00 x 1 .6 5 m şi

colţurile rolut�itc. Podeaua locuinţei a fost amenajată prin bătătorirc: nu s-au găsit
resturi de l ipitură.
i n u mplutură s-au găsit mulţi boJoyani şi baza tinui cuptor din pietre de mici
dimensiu ni . Cuptom l a fost amenajat spre mij locul locuinţei. Î njuml \·ctrci erau mulţi
boiO\·a ni. proYenind. c\·idcnt. de la prăbu � i rca pereţilor cupto m lui

J nyentarul aflat in această locuinţă este mai sărac. constând doar din fragmente
ccramice. Toate fragmentele ccramicc .-tflatc in Ln proy in din Yasc borcan (fig. 2�/2 .
.t_ I l ) şi tipsii (fig. 2�/9. 10) l uc rate cu mâna. dintr-o pastă grosicră. U nele nsc
borcan m cau fu ndul îngroşat. Fragmentele de tipsii prov in atât din exemplare cu
marginea mai înaltă (fig. 2�/ 10), cât şi din exemplare cu margincn mni scundă (fig.
2�/9).
A nalita caracteristi'celo r ccramicii descoperite in L 43 ne permite incadrarea ace
stei locuinţe in faza a doua din eYoluţia aşezării de la DaYideni.
l,ocuinta Ln11 99 / (fig. 7/ l ) a fost surprinsă p arţ in l in SGG. Î n peretele de NV al

secţ i uni i SG6 , de In -0, 3 5 a apărut pământ de u mp lutu ră . S-a des c hi s mai întâi o casetă
.
pc latura de NV a secţiunii SGG, între mctrii 2 5 - 34, lnt ă de 1 .75 m. Î n po rţi une n
di ntre metrii 25.50 - 29 a npărut pământ de umplutură. bolonni mşi şi câte\'Cl
fragmente ceramice cnracteristicc secoliului V-VII d . H . S-a lărgit cnscta. intre mctrii
25 - 29,50, dcsfi i nţâ ndu sc martorul dintre SGG şi SG7 . Î n felul accstn s-a surprins in
toin litatc contuml unei locuinţe care a fost notată L44.
Locuinţa L44 este de tipul celor cu podeaua adâncită faţă de ni ve lul de construcţie
(fig. 7/ l ), respectiv cu cea. 0,50 - 0,60 m. Î n plan orizontal arc o formă aproximativ
rectangulară, cu laturile de cea 2,75 x 3 ,00 m, colţul de vest ascuţit. celelalte t re i
colţuri, respectiv de nord, sud şi est. fiind mult rotunj ite. Spre colţul ascuţit. respectiv
cel de vest, s-a aflat şi i nstalaţia pentru foc, constând dintr-o vatră, ovoidală,
mărginită de bolovani mari. Mulţi bolovani s-au găsit răvăşiţi pc podea. Vatra şi
podeaua dinspre colţul de vest, erau arse puternic, la roşu.
I ntrarea în locuinţă a fost situată, probabil, pe latura de sud-est aflată în partea
opusă gurii i nstalaţiei pentru foc.
Pereţii, din bârne lutuitc', au fost protej aţi de un acoperiş în două ape, având
scurgerea spre NE şi SV, realizat din materiale uşoare (papură, crengi şi ierburi).
fixate pe u n schelet din lemn. Nu s-au găsit gropi de la stâlpii fol0siţi pentm
susţinerea pereţilor şi acoperişului. Foarte probabil aceşti stâlpi au fost înfipţi în
pământul rezultat din săparea gropi i bordeiului. Prin aplatizarea acestui adevărat "val
de pământ" din jurul bordeiului. fireşte că şi u m1ele u nor eventual i stâlpi au dispărut .
-

.
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Podeaua a fost amenajată prin bătătorire.
I nventarul găsit în această locuinţă este sărac. Este vorba de trei fragmente de
funduri, din trei vase borcan de mărime mică şi mijlocie, precum şi câteva fragmente
din corpul acestor vase.
Vasele au fost confecţionate cu mâna, dintr-o pastă grosieră, pereţii au aceeaşi
grosime cu fundurile. Nici un fragment nu prezintă ornamente. Caracteristicele
intri nseci ale celor trei vase descoperite în alte locuinţe de la Davideni, bine datate
cronologic şi cu ajutoml unor piese din metal, ne detem1ină să încercărn locuinţa L44
în nivelul târziu al aşezării, respectiv în primele decenii ale celei de-a doua jumătăţi
a secolului al VI-lea.
Sărăcia inventamlui găsit, în groapa locuinţei, ne determină să presupunem că. la
un moment dat, locuinţa a fost părăsită, prilej cu care obiectele ce puteau fi folosite
(vasele întregi ca şi eventualele piese din metal) au fost luate.
Locuinta /,4511 991 (fig. 7/2) a fost descoperită în S 67. unde între metrii 65 .90 66,40 de Ia -0,30 m, înspre latura de nord au apămt bolovani cu urme de arSMă.
pământ de umplutură şi câteva fragmente dintr-o tipsie. E ra deci evident că ne aflăm
în perimetrul unei locuinţe. pe care am notat-o L45 .
Pentm dezvelirea suprafeţei locuinţei surprinse în S6 7 , s-au săpat două casete, pe
laturile de sud-est şi respectiv no{d-vest. Pc latura de nord-vest a secţiunii s-a păstrat
iniţial un martor pentru a observa profilul gropii bordeiului.
Locuinţa L 45 este de ti pul celor cu podeaua adâncită faţă de nivelul de construcţie
(fig. 7/2), de formă rectangulară în plan orizontal, cu laturile de cea. 2,75 x 3,25 m.
'
Groapa bordeiului, adâncită cu cea. 0,50 m faţă de nivelul de călcare din secolele
V-VII d.H . , avea colţurile de est, vest şi nord mai mult sau mai puţin rotunjite, iar
°
colţul de sud uşor ascuţit, având o deschidere de aproximativ 85 .
Pc latura de nord-vest a gropii bordeiului, mai aproape de colţul de nord a fost
construit un cuptor din lut cruţat de formă circulară, cu diametru! vetrei de 1 ,00 x
1 ,05 m. Înălţimea bolţii cuptorului, faţă de vatră, era de maximum 0,26 - 0,30 m.
Vatra cuptorului era supraînălţată faţă de nivelul podelei locuinţei cu cea. 0,20 m.
Corpul cuptorului a fost realizat în afara perimetrului rectangular al gropii locuinţei.
(fig. 1 2/2).
Gura cuptorului din lut, largă de 0,25 m, situată pe linia peretelui de nord-vest,
era îrttărită cu mulţi bulgări din conglomerate cu prundiş şi se prelungea spre
interiorul locuinţei cu cea. 0,30 m, prin doi pereţi din bulgări din conglomerate cu
prundiş. Câţiva asemenea bulgări au fost puşi deasupra cuptorului, fiind găsiţi
prăbuşiţi peste fragmentele căzute din bolta acest!Jia. Aceşti bulgări din conglomerate
cu prundiş aveau rolul de a întări gura cuptorului, dar şi de a se încălzi şi apoi a
degaja mai multă căldură în interiorul locuinţei. Vatra cuptorului era făţuită cu lut şi
arsă uniform, chiar şi sub bulgării de conglometate, dovadă suplimentară că aceştia
au căzut ulterior, după î ncetarea folosirii cuptorului, în momentul distrugerii lo
cuinţei.
Locuinţa L 4 s a fost construită din bârne lutuite, având acoperişul în două pante,
·
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c u scurgere spre est şi respectiv spre vest. Intrarea s-a aflat probabil pe latura de sud,
opusă guri i cuptorului. Podcaua a fost amenajată prin bătătorirc. Nici la această
locuinţă nu s-au găsit gropi care să indice existenţa unpr stâlpi pentru susţinerea
pereţilor şi acoperi şului. Probabil că ne aflăm in faţa unei situaţii asemănătoare cu
cea propusă in cazul locuinţei L 4 4.
I nventarul locuinţei L 4 5 este fo rrnat exclusiv din ceramică. În faţa guri i cuptorului
s-au găsit mai mul1c fragmente dintr-o tipsic ce s-a întregit. Are diametru) de
aproximati\' 21 cm, mărginea uşor răsfrântă, dccorată cu crestături oblice. Fundul
tipsici este mai gros decât marginea acesteia.
Pc lângă tipsia descrisă s-au găsit fragnientc ceramicc din patru vase, de mărime
mică şi mijlocie. Sunt vase borcan, lucrate cu mâna, dintr-o pastă grosieră. Un fund
de vas borcan de mici dimensiuni prezintă un inceput de talpă.
Analiza ccramicii descoperite, fom1a vaselor borcan din care provin fragmentele
păstrate, tipul deJipsic cu marginea ornamentată cu crestături . face posibilă atribuirea
Iocuinţci " L45 fazei târzii a aşezării de la Davideni şi respectiv incadrarea locuinţei
într-o etapă situată spre sfârşitul secolului al VI-lea şi începutul secolului al VII-lea
d. H .
Locuinţa f-4611 9 9 1 (fig. 7/3 ) a fost .surprinsă î n S 67 , unde între mctrii 96,30 - 99
de la -0,30 m au apărut, in pământ de umplutură, numeroase fragmente ceramice
caracteristice secolelor VI -VII d. H. Ne aflăm deci in faţa unei locuinţe, din aşezarea
aparţinând epocii de incheiere a procesului de formare a poporului român, notată, în
continuare L46.
Locuinţa 46 este de mici dimensiuni, având un plan aproape pătrat cu laturile de
cea. 2,55 x 2,65 m, col_turile gropii mai mult sau mai puţin rotunjite. Podeaua se
adâncea cu cea. 0,35 m faţă de nivelul de. construcţie. Spre colţul de sud, prezenţa
unor pigmenţi de cărbuni, a câtorva pietre şi unor pete de arsură, indică existenţa
unei vetre simple din pământ şi bolovani.
Scheletul locuinţei, probabil a fost realizat din bâme lutuite având un acoperiş în
două pante. Nici in acest caz nu s-au găsit gropi care să indice prezenţa unor furci.
I nventarul aflat in această locuinţă este relativ mai bogat. În umplutură, pe lângă
mai multe fragmente ceramice s-au găsit şi două fusaiole din lut, de fo'rmă bitron
conică şi un gravoar de fier, de tipul celor descoperite anterior.
Ceramica descoperită provine exclusiv din vase lucrate cu mâna dintr-o pastă
grosieră. Prezenţa tipsiilor este dovedită prin descoperirea a două fragmente care
provin din acelaşi exemplar, cu marginea aproape dreaptă, nedecorată şi fundul mai
gros decât marginea.
După numărul de funduri întregi sau fragmentare, materialul ceramic din L 46
provine din 1 0 vase borcan, de dimensiuni mici şi mij locii. Dacă majoritatea vaselor
aveau diametru] fundulu i de 6
10 cm, un vas borcan ce poate fi considerat de
dimensiuni mij locii sau chiar mari, avea diametru) fundului de 1 5 cm. În unele cazuri
vasele aveau gâtui profitat, perţii mai subiiri şi buza răsfrântă.
Cel puţin trei din vasele borcan din L46, au avut un ornament constând din
-
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crestături adânci p c buză.
Anali�a inventarului aflat în L46, în primul rând a ceramicii, pennite atribuirea
acestei locuinţe etapei a doua din evoluţia aşezării de la Davideni. fiind posibilă
încadrarea . sa într-o fază cuprinzând ultimele decenii ale secolului VI şi primele
decenii ale secolului al VII d.H.
Menţionăm că în secţiunile şi casetele săpate în perioada 1 988- 1 9 9 1 , în afara
complexelor de locuire, s-au găsit numeroase fragmente ceramice care aparţin a
şezării din secolele V-VI I d�H. precum şi câteva obiecte de lut (fusaiole), fier
(fragmente de lame de cuţit) şi bronz. Aşa de exemplu, în secţiunea 62/ 1 990, Ia metrul
54 şi la -0,50 m adâncime s-a găsit un cercei lucrat dintr-� sârmă de bronz. având
u � ul din capete îngroşat. (fig. 26/2).
Cercetările arheologice efectuate în aşezarea de la Davideni, punctul La Jzvoare
Spieşti, în anii 1 98 8- 1 9 9 1 , au oferit noi date pentru cunoaşterea întinderii aşezării

din secolele V- VII (fig. 1 ) , a dis punerii locuinţelor în cadrul aşezării, a tipurilor de
lucuinţe şi instalaţiilor de foc pentru uz gospodăresc, a ocupaţiilor şi în ansamblu a
structuri lor economico-sociale şi etno-culturale a comunităţii ce a trăit aici.
Noile observaţii stratigrafice, prilejuite mai ales de surprinderea unor suprapuneri
de locuinţe, cum este cazul locuinţei LJo care s-a suprapus parţial peste L2 s şi
respectiv L34 (fig. 2), î ntregind consideraţi ile făcute pe baza analizei inventarului în
complexele de locuire, întăresc convingerea că începuturile aşezării de la Davideni
pot fi situate în ultimele decenii ale secolului al V-lea, iar încetarea locuirii s-a produs
pe la mijlocul secolului al VII-lea8.
Au fost făcute noi observaţii privind sistemul de construcţie al locuinţelor şi al
instalaţiilor pentru foc. Toate cele 1 7 locuinţe, descoperite prin săpăturile din anii
1 988- 1 99 1 , s u nt de tipul celor cu podeaua mai mult sau mai puţin adâncită în pământ
faţă de nivelul de construcţie. Dacă în unele cazuri, ca de exemplu la LJ4 şi LJs
podeaua era puţin adâncită, faţă de nivelul de construcţie, în multe alte situaţii ne .
aflăm în faţa unor locuinţe care aveau podeaua mult adâncită, în fapt este vorba de
. adevărate bordeie (L3 5 , L36, L3 7, L3 9, şi L4o).
S-au făcut noi observaţii în legătură cu dispunerea instalaţiilor de foc, în cadrul
locuinţei, constatându-se că de regulă s-a ţinut cont de condiţiile din teren, aceste
instalaţii realizându-se în partea mai ridicată a podelei sau partea mai· înaltă a
terenului.
I ntrarea în locuinţe era situată î n partea opusă gurii instalaţiilor pentru foc, în
unele cazuri fiind sutprinsă eu multă certitudine (fig. 4/2, L3 7; fig. 5/L4o).
În majoritatea cazurilor, la dispunerea locuinţelor, în cadrul aşezării, s-a observat
·

(8) I . Mitrea, în MemAntiq., VI-VIII, (J 974-1 976), 1 98 1 , p.88-89; Idem, în
MemAntiq. , XVIII, 1 992, p. 2 1 5 .
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că acestea sunt situate pc aceeaşi linie,' fonnând aliniamcntc, probabil de-a lungul
unor poteci s-au drumuri de acces. Pe aceeaşi linie sunt dispuse locuinţele L3 4 . L3 1 .
L3 2 şi L:n. sau LJs cu L3 6 şi L37, precum şi LJs, L3 9 şi L4 o sau L4 5 cu L44 ş i L 46.

Rezultatele cercetărilor arheologice de la Davideni, din anii 1 988- 1 9 9 1 . întregesc
imaginea asupra unei comunităţi umane ce a trăit într-un sat de pc Valea Moldovei
·în secolele V-VII d.H.
Realităţile arh�ologicc de la Davidcni se integrează organic în tabloul ctno-cultu
9
ral din spaţiul carpato-nistrean şi pe un plart mai larg din tot spaţ iul carpato
danubiano-pontic. dintr-o epocă atât de frământată, dar şi decisivă pe1!tru destinul
istoric al romanităţii orientale, cum este aceea a secolelor V-VII .

Locuinţe d e tipul celor d e l a Davideni, având cuptoare din pietre sau d i n lut s-au
.
. .
11 1
" .
10
� dm Mo ldova, precum l a B otoşana . B acau . Z\'Oarcmtal mt m numeroase aşezan
14
15
!J
1
2
Bahna , Dodeşti . Ştefan cel Mare , Hansca etc :. încadrate în epoca secolelor
V-VII.

•

�

•

Ca şi în campaniile anterioare, în ansamblul inventarului descoperit în anii ·

1 988- 1 99 1 . predomină ceramica lucrată cu mâna. Este vorba de borcane. de diferite

17
16
mărimi, şi tipsii de tipul celor cunoscute din aşezărilc de la Botoşana , Bacău •
18
Stefan cel Mare etc. De remarcat prezenţa categoriei ceramice lucrată la roată.
dintr-o pastă mai bună, densă, nisipoasă. Aceste vase sunt decorate, de regulă, cu
striuri drepte. Ccramica lucrată la roată este, de regulă, întâlnită în complexele din
prima fază a aşezării datată între sfârşitul secolului al V-lea. şi mij locul secolului al
VI-lea.
Cât priveşte ceramica lucrată cu mâna, trebuie precizat că pe lângă ceramica de

(9) Idem, in Carpica, XXIII , 1 992 , p. 209-22 1 .
( ! O) D. Gh. Teodor, Ch·iliza(ia romanică de la est de Carpaţi în secolele V-VII d.H.
Aşezarea de la Botoşana-Suceava, Bucureşti, 1 984, p. 22-44.
( I l ) I. Mitrea ş i Al. Artimon, in Carpica, VI, 1 971 , p. 233-239.
(12) I. Mitrea, in Carpica, X , 1 978, p. 206-209.
( 1 3) D. Gh. Teodor, Constituirea·popula(iei autohtone la est de Carpaţi. Aşezările din
sec. VI-XI de la Dodeşti, Iaşi , 1 984, p. 22-26.
(
1
4)
I. Mitrea, C. Eminovici şi V. Momanu, in Carpica, XVIII-XIX, ( 1 986- 1 987), 1 987,
.
p. 220-227.
(15) I. A. Rafalovici, Kratkie Soobscenja, 1 1 3 , Moscova, 1 968, p. 98- 1 02. Tipurile de
locuinţe de la Hansca au fost văzute de noi, in iulie 1 99 1 , când împreună cu Dan Gh.
Teodor şi Silvia Teodor am participat la cercetările de la Hansca ; la invitaţia
colegului Gh. Postică, responsabilul şantierului, căruia ii mulţumim Şl aici. Cu acest
prilej am văzut şi intreaga documentaţie privind cercetările de la Hansca din anii
anteriori.
( 1 6) D. Gh. Teodor, op.cit., la nota 10, p. 47-48.
( 1 7) I. Mitrea şi Al. Artimon, in Carpica, VI, 1 971 , fig. 1 1 11 -4; fig. 1 411 -6; fig. 1 511 -6;
fig . 1 8/l -6; fig. 1 9/ l -6; fig. 20/ l -8.
( 1 8) I. Mitrea, C . Eminovici şi V. Momanu, in Carpica, XVIII-XIX, ( 1 986- 1 987), 1 987,
fig. 1 0/1-4; fig. 1 1 11-4; fig . 1 2/1 -8; fig. 1 3/1 -9; fig. 14/1 -6; fig. 1 5/ l -7.
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Fig. 23 Davidcni. Ceramică lucrată cu mâna şi la roată din secolele V-VI I .
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tradiţie şi factură autohtonă, apare şi categoria pusă. de regulă, pe seama unor grupuri
de slavi răsăritcni.
Ln Davideni, eeramica slavă nu apare decât î n complexe datate în a doua jumătate
a secolului al VI -lea şi prima jumătate a secolului a l V I I -lea.
·

Această obscr•a\ ic susţ ine aprecierea că cele mai vechi dovezi ale prezenţei
9
slavilor în aceste regiuni sunt din a doua jumătnte a secolului al Vl -lea 1 . Această
datnrc este susţ inută nu numai de caracteristicclc materialului ceramic dar şi de
prczcnţn unor piese de metaL vehiculate de slav i , cum ar fi fibula digitală cu placa
superioară ornată cu butoni în formă de capete de pasăre. ( fi g . 26/1 ).
Pc lângă ccramicii din inventam) locuinţelor descoperite în anii 1 988- 1 99 1 fac
parte şi unele obiecte din fier, os ş i lut. care au fost descrise în cadrul prezentării
ficcămi complex de locu i re. Aceste obiecte îşi găsesc analogii în descoperiri le din
20
aşczărilc contemporane din spaţiul est-carpatic al Românici , mai ales la Bo21
- 21
2.1 .
24
toşana . B acau . S le fan ce 1 M arc ş1 1 zvoarc-B a1ma .
1 nvenlarul descoperit în cele 1 7 locuinţe. descoperite în anii 1 988- 1 99 1 , întregind
25
info rmaţiile obţinute prin cercetările din anii nntcriori . fac dovada p rezenţei unei
comunităţi autohtone. romanice, care avea drept ocupaţii principale cultivarea pă
mântului, cre�terea a nimalelor domestice şi practicarea a numeroase meşteşuguri, de
la cele casnice (tors şi . ţesut), la ce l e legate de constmirca locuinţelor, prelucrarea
ccramicii şi metalelor.
Descoperiren unor crcuzctc, tipare. grav oare şi dorm1ri evidenţiază o vie activitate
mcşle�ugărească având drept scop realizarea unor obiecte de uz casnic, unelte şi
podoabe , din metal.
.

Materialele descoperite în primul nivel de locuire, atribuit etapei ce cuprinde
sfârşitul secolului al V-lea şi prima jumătate a secolului al VI--lea, sunt în totalitate
de tradiţie şi factură autohtonă, evidenţiind şi permanente legături cu lumea ş i
civil izaţia bi za nti nă .
Î n a doua fază d i n evoluţia aşezării de la Davideni, cuprinzând a doua jumătate a
secolului al VI-lea şi prima j u mătate a secolului al VII-lea, predomină ceramica
lucrată cu mâna, categoria ceramicii lucrate la roată întâlnindu-se doar sporadic.

Predominarea ceramicii lucrate cu mâna începând cu a doua jumătate a secolului al
( 1 9) I. Mitrea, in Carpica, X X I II , 1 992, p . 2 1 7.
(20) D. Gh. Tcodor, Teritoriul est-carpatic în \'eacuril,e V-XI d.H., Iaşi, 1 987, p. 1 6 3 ,
fi g . 41 1 -9; p . 1 67, fig . 8/1 -5 ; p . 1 68, fi g . 911 ; p. 1 69, fi g . 1 01 1 - 1 2.
(2 1 ) Idcm, Civililaţia romanică Ia est de Carpaţi în secolele V-VII d.H. Aşezarea de Ia
Botoşana-Suceava p. 96, fig. 1 71 1 - 1 0; p. 97, fig. 1 811 -7; p. 98, fig. 1 91 1 - 1 3; �- 1 03 ,
L

fig. 2411 -9, p . 1 04, fig. 25/1 -9.
(22) I. Mitrea şi Al. Artimon, în Carpica, IV, 1 971 , p. 242; fig. 1 3/3-6.
(2 3) I. Mitrea, C. Eminovici şi V. Momanu, op. cit., p. 250, fig. 1 7/2-5.
(24) I . Mitrca, în Carpica, X , 1 978, p. 238, fig . 81 1 - 1 6; p. 2 39, fig. 911 - 1 3; p. 240,
fig. 1 0/1 - 1 7.
(25) Idem, în MemAntiq. , I I , 1 970, p. 345-370; ldem, în MemAntq . , VI-VI I I ,
( 1 974- 1 976), 1 98 1 , p . 65-92; I dem, î n MemAntiq., XVIII, 1 992 , p . 203-232.
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Fig. 24 Davideni. Ceramică lucrată cu mâna şi la roată din secolele V-V I I .
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Fig. 2S DCIYideni. Vase şi o piesă d i n lut ( 3 ) din secolele V-VI I .
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Fig. 26 Davideni. Obiecte ale aşezării din secolele yr-VII.
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VI-lea şi în tot cursul secolului al V I I -lea este 1111 fenomen generaL caracteristic
26
întregului spaţiu carpato-danubiano-pontic
Dacă ccramica lucrată cu mâna. în marca sa maj oritate este de factură autohtonă.
mcntionăm că şi în timpul cercetă rilor a rheologice din anii 1 98 8 - 1 99 1 s-au_ găsit
materiale ccramicc care pot fi puse în legătu ră cu ccramica slavă arhaică. din secolele
VI- VI 1. O asemenea categoric ceramică. const<înd din Yasc confecţionate din pastă
grosicră. cu fundurile mult îngroşatc. adnd gura tăiată aproape drept ş i trasă uşor în
interior. se dovedeşte a fi străină de mediul autohton. adnd analogii în aria de
27
Y ictuirc a lumii slavc . Prezenţa acestei categorii ccramicc la DaY idcni. ca şi în alte
aşezări contemporane din spaţiul est-ca rpatic al României. ca de c:-;cmplu la Succa
va-Şipot. Botoşana. Bacău, Ştefan cel Mare. L<.voa rc..Bahna etc. do,·cdcşte că unele
2x
gmpuri de sla,·i. desprinse din "fracţiunilc de triburi slayc "
ce coborau spre
Dunărea de Jos. au imrat în contact cu popu latia autohtonă din regi unile menţionate.
în parte scdcntarizându-sc.
SlaYii care s-au aşezat în aceste regiuni nu au dislocat pc autohtoni. dO\·adii că
,-iata continuă în aceeaşi ntră de S<lt cel put in un secol.
La Davidcni. până în anul 1 9 9 1 s-au descoperit -t6 de locuinţe. fi ind cea mai mare
aşezare din secolele V-VI I cercetată sistematic din spaţiul est-carpatic al României
şi în general din sp<1ţiul carpato-nistrcan.
Ansamblul rezultatelor cercetărilor arheologice demonstrează că la Da,·ideni. în
secolele V-V II a trăit o comunitate authtonă. romanică. aflată î n plin proces de
încrcştinarc. Alături de autohtoni, în a doua j u mătate a secolului al VI-lea s-au aşezat
şi unele mici grupuri de slavi. Slav i i păt m nşi în aceste regiuni. în parte scdcnta
rizându-se, nu au determinat, cum s-a spus uneori. schimbări esenţiale în stmcturilc
ctno-culturalc şi socio-cconomicc ale comunităţii de aici. i mprimând doar o anumită
coloratură culturii mtcrialc, mai ales î n cadml ccramicii.
Î n ansamblul lor, cercetările de la Davidcni, din anii 1 989- 1 99 1 . oferă i maginea
unui sat din secolele V-VI I în care a trăit o comunitate predominant autohtonă. de
cultură romanică, în curs de crcştinarc, organizată într-o obşte sătească. Comunitatea
ce a locuit Ia Davidcni în secolele V-VI I se afla pc o treaptă înaintată a evoluţiei
procesului istoric de transformare a daco-romanilor în români. Structurile socio-cco
nomice şi etno-culturalc ale acestei comunităţi conturează un adevărat model cultural
autohton ş i romanic î n secolele V-V I I . din care se va dezvolta civil izaţia veche
(26)

Eugenia Zaharia,

Populaţia rom ânească din Transih·ania în secolele V I I-VI I I ,

Bucureşti, 1 977, p . 1 03 .
(27) I P . Rnsanova, Sla\'ionskie d remosti VI-VII \',\'. Cultura p rajskoge tipa,
Moscova, t 976, p. 1 2-55; O.M. Prihodnimk, Arheologh icini pamiatki serednogo
pridnipro\'ik VI-IX st. n.c., K iev, 1 980, p. 35-44; V. V. Sedov , Vostocinie sla,·iane
v VI-X I I I n- Moscova, 1 982, p. 1 0-28; p. 67, fig. 1 1 1 -8 ; p. 69, fig. I I I / 1 -6; V. D.
Baran, în Etnoculturnaia carta tertoriu Ukrainskoi SSR ,. I t î s.n.e. , Kiev, 1 985,
p. 76-85.
(28) I . Nestor, Istoria poporului român, B ucureşti, 1 97l! , p. 1 04 .
,
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Fig. 27 Davideni . Obiecte ale aşezării din secolele V-V I I .
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28 Davideni. Obiecte ale aşezării din secolele V-VII.

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

3� 9

Ioan M itrea

330

6

7

8

9

10

Fig. 2 9 Davideni. Obiecte a l e aşezării din secolele V-VI I .
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2
româncasc<1 începând din secolul al VI I I -Iea 9 .
Î ncetarea a�czJrii de Ia Davidcni. din punc t ul / a lzvoare-Spieşti. poate fi situată
pc la jumătatea secolului al V I I-lea, când locuitorii de aici. se vor fi stămutat treptat.
în primul nînd din motive economice. într-un alt loc de pc Valea Moldovei. în1cmeind
1111 11011 sat. care Ya trebui identificat pri n cercetări le v i i toare.
,

l'ETABLISSEM ENT DES Ve-VI le S. DE DAVI DENI·
Resume

On presc11tc les resultats des recherchcs archeologiqucs cffcctuees c ntrc 1 988-

1 9 9 1 dans I 'etablissement des Ve-VI le s. de DaYidcni. com. de Tibucani. dep. de

Neamt.

Les 1 7 habitations i nycstiguees durant cettc periodc (H 30 H 46) sont plus ou
moins creusees par rapport au niveau de constmction. Dans toutcs les habitations. on
a depiste des installations pour feu (âtrcs simplcs. fours de picrrcs ct fours d' argilc).
-

Dans les habitations o n a trouve un i11ventaire co11stitue de ceramiquc toumee ou
fa�onnee a Ia main. de divers objets en lcrre cuile, en os, en fer et cn bronze .
Dans I 'ensemblc de Ia ceramique, Ia categoric fa�onnee a la main est predomi
nantc. La ceramique tournec apparaît sporadiqucmcnt el sculcment dans la phasc
ancicnne de I 'etablisscment de Davideni. datec ă Ia periode entre la fin du ve s. ct Ia
prem iere moi tie du V I e s. Dans Ia phasc tardive de l 'etablisscmcnt, datee a la secondc
moitie du VI e s. el a Ia premiere moitie du VIl e s . la ceramiquc fa�onnee ă la main
se general ise.
.

Pam1i les obj ets en bronzc, on reh1arque une fibule "digitee", ă la plaquc supe
rieure zoomorphe (fig. 26/ l ), Ia premiere de ce type decouverte sur le territoire de la
Roumanic.

Jusqu 'ă present, a Davideni on a decouvcrt 46 habitations, d'ou resulte que
1' etablissement de Davideni est le plus grand village des Ve-Vlle s. de 1' espaee entre
Carpaţi et Nistm pour cette periode.
L ' etablissement de Davideni a etc habite, aux VC-VIIe s. par une communaute
autochtone, en cours de christianisation, organisee dans une collectivite tcrritoriale.
A partir de la seconde moitie du VIe s., ă cote des materiels de facture autochtone,
apparaissent aussi des materiels de facture slavc.
Les resultats des rdherchcs de Davideni permettcnt de reconstituer l i ma ge d'une
village des ye-VIle s., epoque quand on a acheve le processus de formation du peuple
roumain.
'

(29)

1. Mitrea, în Carpica, XX, 1 9 89, p. 3 34 ; Jdcm, în C a rpica,
în Carpica, X X I I I , 1 992, p . 220-22 1

X X I , 1 9 90, p. 1 0 1 ; Idem,
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Explication des figures

Fig. 1 . Davidcni. Plan general des fouillcs cnt re 1 969- 1 99 1 .

Fig. 2 Davideni. Plan ct profil des habitations nos. 28. 30. �-l. 1 . sol vegetal: 2 .
sol brun� 1 . tcrre marron � 4 . tcrre jaunc� 5 . remplissage� 6 . �trc four: 7 . picrrcs.

Fig. :1 . Davidcni. Plan et profil des hab itat ions nos. 3 1 . 32. �3. 35. 1 . sol vegetal :
2. sol bmn: 3 . tcrrc marron: 4 . tcrre jaunc: 5 . rcmplissagc: 6 . <îtrc four: 7. pierrcs.

Fig. -+. Davidcni. Plan ct profil des h:�bitatious nos. 36. �7. 38. -l 3 . 1 . sol vegetal:
2. sol brun; 3 . terrc marron: 4 . tcrre jaunc: 5 . remplissage: 6. ;itrc four: 7. picrrcs .

Fig.. 5. Da,·idcni. Plan el profil des habitations nos. 39. -lO. 1 . sol vegetal: 2. sol
bnm: 3. terrc marron: 4. tcrrc jaunc: 5 . rcmplissagc: 6 . �trc four: 7 . picrrcs .
Fig. 6. Da,·idcni. Plan el profil des habitations nos. 4 1 . 42. 1 . sol ,·egctal: 2 . sol
brun: 3. terrc marron: 4. tcrre jaunc: 5 . rcmplissagc: 6 . �trc four: 7. picrrcs.
Fig. 7. Davidcni. Plan ct profil des habitations nos. -l-l. -l5. -l6. 1 . sol vegetal: 2 .
sol brun: 3 . terrc marron: 4 . tcrrc jaune: 5 . rcmplissage: 6 . �trc four: 7 . picrres.
Fig.

S.

Davidcni . Habitations nos. 41 et 3 9 .

Fig. 9 . Davideni. Habitations nos. 42 e t 4 3 .
Fig. 1 O . Davideni. Habitations nos. 42 c t 43 .
Fig. I l . Davidcni. Habitations nos. 30 (four) et 3 1 .
Fig. 1 2 . Davidcni. Fours d'argilc des habitations nos. 34 ct 4 5 .
Fig. 1 3 . Davidcni. Ccramique ct objcts c n metal des Y:-VIle s.

Fig. 1 4 . Davidcni. Ccramique fa�onncc a la ma in el tournec de s VC -VIle s.

Fig . 1 5 . Davidcni. Ccramique fa�onnec a la main ct lourncc des Y:-VIIe s.
Fig. 16. Davidcni. Ceramique fa�onnec a la main el tournee des Y:-VIIe s.

Fig. 17. Davideni. Ceramique fa�onnee ă la main et tournee des Y:-VIlc s.
Fig. 18. Davidcni. Ccramique fa�onnee ă la main et toumee des Y: -VIle s.
Fig. 1 9 . Davideni. Vases fa�onnes a la main des VIe-VIle s.
Fig. 20. Davideni. Ccramique fa�onnee ă Ia main et toumee des Y:-VIIc s.

Fig. 2 1 . Davideni. Ceramique fa�onnee a la ma in et tournee des Y:-VIle s.

Fig. 22. Davideni. Ceramique et une pice� en argile des Y:-VIle s .

Fig. 23. Davideni. Ceramique fa�onnee ă la main ct toumec des Y:-vne s.

Fig. 24 . Dav i d cni . Cerarnique fa9onnce a la rnain et tournce des Y: -VIle s.
F ig. 25. Davideni. Ccramique et une piece e n argile (3 ) des VC-VIIe s.
Fig. 26. Davideni. Objets de l 'etablissement des V-VIle s .

Fig. 27. Davideni. Objets de l 'etablissement des Ve-VIle s.

Fig. 28. Davideni. Objets de l 'etablissemcnt des Ve-VIle s.

Fig. 29. Davideni. Objets de l 'etablissement des Ve-VIle s.
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ASEZAREA MEDI EVALĂ TIMPURI E DE LA
BORN IŞ - 'VĂRĂRI E", JUDEŢUL N EAMŢ

Ql

de Dan Gh. Teodor şi Rodica Popovici
ercetările arheologice întreprinse in ultimele decenii referi toare la istoria
primului mileniu d . H . din regiunile de l a nordul Dunării de Jos şi. în speciaL

în cele de la est de Carpaţi au reuşit să scoată la i\·cală un nu măr considerabi l
d e \'Cstigi i, pc temeiul cărora au putul fi precizate pentru prima oară o scrie
de etape cronologicc :;; i aspecte culturale din evoluţia societăţii autohtone. care au o
deosebită importanţă şi semnificaţie pentru înţelegerea fenomenului de continuitate
neîntreruptă a populaţiei locale şi, implicit. pentru mai buna cunoaştere a desfăşurării
şi încheierii procesului de etnogeneză românească.
Î n acest context. pentru spaţiul carpato-nistrcan o însemnătate aparte o prezintă
perioada celei de a doua j umătă ţ i a mileniului 1 d . H . , t i mp în care. ca şi restul
teritoriului carpato-dunăreano-pontic, în sânul societăţii daco-romanc şi vechi ro
mâneşti au avut loc multiple şi semnificative prefaccri de o rd i n social. economic.
culturaL politic şi ctno-lingvistic, care au dus. în cele din u rmă. la apariţia şi apoi
consol idarea structuri lor medievale t i mpuri i .
Î n ansamblul amplclor cercetări a rheologice întreprinse pentru studierea perioadei
secolelor VI-X d.H., mai ales, un loc deosebit îl au şi cele efectuate în regiunea
centrală a Moldovei, dintre Carpaţi şi S i ret. în numeroase obiective de mare i nteres
1
şi cu rezultate valoroase , ca da altfel şi în alte multe aşezări şi necropole d i n perioada
2
respectivă, din restul spaţiului de la est de Carpaţi . Î n cadrul acestor investigaţii se
înscriu şi cele întreprinse. în 1 980- 1 98 1 , într-o aşezare medievală timpurie la Bor
niş-Ncamţ, în zona subcarpatică a Moldove i .
Cu prilejul unor cercetări de suprafaţă întreprinse în timpul săpăturilor a rheologi
ce, care se efcctuau în a şeza rea medievală d i n punctul " Mâleşti" d i n localitatea
Bomiş, comuna Dragomireşti. judeţul Neamţ, în partea de nord-est a satului, în 1 980
au fost identificate, pc terasa inferioară a pârâului Bahnei, u m1ele unei aşezări din
perioada feudală timpurie3 .
1 . Mitrea, Regiunea centrală a Moldovei dintre Carpati şi Si ret în secolele VI-IX,
Carpica, XII, 1 980, p. 55 - 1 36.
(2) D. G h . Teodor, Teritoriul est-carpatic în \'eacurile V-XI e. n. Contribuţii
arheologice şi isto rice la problema formării poporului român, l aşi, 1 978, passim.
(1)

in

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

334

Dan Cih. Teodor şi Rodira Popovic-i

Locul pc care este situată aşezarea descoperită se preziniă ca o platfonnă cu o

lăţi me ,·ariind între :w m şi 50 m, care mărg i nc�tc malul drept al pârâului Bahna. pc

� i rca 1 00 m lungime, î n apropierea confluenţei sale c u p{nâul M <i l c � t i . Această terasă.

uşor înclinată către apă. e ra brăzdată î n mai multe porţ i u ni de i :�Yoarclc c:1rc îşi a u
obârşia î n dealul d i n imediata apropiere. Alu necările d e p c p:1ntclc dealului aflat l a
sud-vest, precum ş i izvo:1rcle amint ite au modific:Jt în decurs u l timpu l u i aspectul
acestei platforme, astfe l încât numai în porţ i u nea ci d i nspre est a u putut fi înt reprinse
sondaje arheologice î n anii 1 980 şi 1 98 1 . Denumirea de " Vărăric". pc care terasa o
poartă în zona în care a fos t i nvcstigată pri n cercetări arheo l ogice s i stemat ice. se
datorează depuneri l o r masive de calcar provenite din apa i zvoarelor.
Sondaj e l e a rheologice întreprinse pc terasa de la " Vă răric" a u i nyestigat aşc1.arca
descoperită aici prin 16 secţiuni de control. care au c.\ CaYat cfccti,· .:J.OO 111p şi a u
cercetat î n ansamblu o suprafaţă d e circa

2000 mp.

D i n punct de vedere s t ratigra fic. în această poni unc a te rasei s-a constat(lt că. după

stratul vegetal actuaL variind între O. 1 0 -0, 1 5 m gros i me. urmează nivelul feudal

timpuriu

a căr>Ii gro s ime este cuprinsă, în fu nctie de inclinarc(l pantc i . int re 0 . 1 5 ş i

0,25 m. fiind m:ti consistent îndeosebi î n zona locui nţelor. D u p ă stratul feudal

timpuriu u rmca�.ă solul galben nisipos. cu foa rte mu lte concrc t i u ni calcaroasc. care

îi conferă o structură destul de . dură. Locm nţcle a u fos t săpate. în m;�j o ri tatca
cazurilor, î n acest sol, probab i l cu o anumită dificult:1te. ţinându-se cont de stad i u l
tehnic al uneltelor folos ite în epocă.
Cu prilej u l cercetărilor arheologice si stematice. pc terasa menţionată, in cele două
campanii de săpături. au fost i ndent ificatc şi dczve l itc î n întregime şase locui nţe- şi
şapte gropi s i mple, dintre care trei locuinţe ( L 1 -L3) ş i două gropi s-au descoperit în
.
campania din 1 980, i a r alte trei locu inţe (L4-L6) ş i c i nci gropi î n anul 1 98 1 .

Locuinta nr. 1 (fig. 2 ) a fost descoperită î n 1 980 î n secţiunea I I I . Avea o formă
patrulateră, cu colţurile pufin rotunj ite, şi laturile cu dimensiunile de ci rca 3 ,75

x

4, 1 5 m, iar orientarea lor aproximativă nord est-sud vest. I nt ra rea nu a putut fi
precizată, ea aflându-sc probabi l pc latura de nord vest, în faţa vctre i . Adâncimea
medic la care a fost locui nţa este de 0,75 m de la suprafaţa i niţială de călcare. Vatra,
de fo rmă oval-alungită, se afla plasată către m ij locul locu inţei, între laturile de nord
şi de est. În j u ru l l i piturii de lut a vetrci, puţin albiată faţă de podea. se afla un
paramcnt din pietre de râu şi gresii locale, parţial arse sau înnegrite de fu m. Pietrele
erau răvăşi te din vechime şi parţial răspânditc î n centrul locuinţei, pc podea. Înspre
colţul format din laturile de la vest şi de la nord e x ista o pată c i rculară de arsură. cu
diametru! de aproximativ

1 in, s i tuată pc podea, care parc

să i nd ice urmele unei \'Ctrc

d i struse d i n vechime. Nu au fos t găsite gropi de la pari i de susţinere ai acoperişului
ş i ai pereţilor.
Î n umplutura locuinţei şi pc podcaua ei au fost găsite numeroase resturi ccramicc

(3) Rodica Popovici, Două piese \'estimentare d i n secolele VI-VII descoperite la
Borniş, în ArhMold, X I I , 1988, p. 249-251.
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lucr<1tc cu mân<1. pro\'cnitc din Y(]SC borc(]n (fig.IJ/ 1 . -l-5). tipsii. din c<1rc două (]U fost
. întregile (fig. 7/ 1 . :1) şi c<lslro<�nc (fig. IJ/-l) . prccumşi cfltc\·a fragmente htCr(]\C la roata
înceată. ornmncntatc cu striuri Yăluritc şi orinzontalc (fig. 10/2-5). Alte câtcn
fr<�gmcillc ccrmnicc proYin din \'(]SC lucmtc l<1 roată d i n pastă fină. de cu loare cenuşie.
a\'ând suprafeţele Iust m ite (fig. 1 OI I ). Împreună cu resturile ccramicc. în locuinţă au
mai fost descoperite �i trei fusaiole de lut. de fo rmă bitronconică (fig. 517-IJ ). un fl uier
fr<1gmcntar htcr<lt dint r-un os de pasăre
(fig. 5/-l ) . precum şi lanw u nu i cutit de fier
.
(fig. -l/7 ) .
/,oc/11/fn nr. 2 ( fig. 2 ) a fost descope rită în 1 980. în scctil!nca I V . AHa o formă
patm latcră. cu colţ urile uşor rotu11i itc. şi dimensiunile laturilor de c i rca :1 . 2 5 x :1 .60
m. i<1r orientarea lor apro.-.: i mat i\'ă nord est - sud ,·est Intrarea nu a putul fi precizată.
ca afl;îndu-sc se parc pc l<1tura d i nspre sud. în faţa \'Circi. Ad;încimca la care a fost
săp(]tă locui nt<� este. în medic. de O. 75 111 de ((] suprafaţa i niţială de călcare. Judccând
după p<lt(] de arsură de formă circulară de pc podea. si ttwtă între laturile de la nord
şi de la est. <1ici s-a afl<1t ,·atra. probabil dct.<1fcct<1tă în momentul părăsiri i locui nţei.
Către mijlocul laturci de sud ' est. un grup de pietre. partial arse şi înnegrite de fum.
m pute<� să fi pro,·cnit de ((] ' atra distmsă. Nu (]U fost descoperite gropi de la stâlpii
de susţi n,crc (li acoperişului şi (li pereţ i lor.
În i ntcrioml locuinţei s-(111 găsit resturi ccmmicc lucrate cu mfma din Yasc borcan
(fig.8/ l . 2 . 7 ) şi tigăi. dintre care una a putut fi întrcgită ( fig. 7/2 ) . precum şi c<îtcva
fragmente din oCIIe lucrCitc cu roata încc<1tă. ornmncntatc cu striuri orizontCIIe şi
Yălur itc (fig. l l /-l ) . Nu a fost descoperit nici un obiect Puţinătatca mCitcriCIIclor
mhcologicc. CCI şi ntra distrusă. Clrată că locui nţCI CI fost părăsită încă din ti mpul
existenţei aşezări i .

/,ocuinfn nr. 3 (fig. 2 ) CI fost descoperită în 1 980 în scc(iuncCI 1 . Arc o formă
onl-alungită. d i mensiunile ICiturilor fii nd de circCI 3 .75 x 2.50 m. iCir oricntCirca lor
(]prox inwti\· nord est - sud ,·csl. l ntrarcCI nu a putut fi prccizCită. Locuin(CI nu arc gropi
de pCiri pcntm susţi nerea CICopcri şului şi Cii pereţilor. Săpată în contmpmttă. locuinţa
Circ o adâncime med ic de 0.55 m de ICI solul i niţial de călcare. Ca şi la locuinţa
a ntcrioCiră. Yatm CI fost distmsă din Ycchimc. după cum o arată dispersarea uno r pietre
şi a u no r pete de Clrsură pc suprafaţa podelei. Conccntrarca acestor u m1c par a indica
totuşi că Yatra s-CI aflat în colţul de sud Ycst a locuinţei.

În i ntcrioml locuinţei s-au descoperit fragmente ccramicc lucrate cu mâna, pro
Ycnitc din Yasc borcCin şi tipsi i (fig. 8/4 . 8: IJ/6). în asociaţie cu fragmente l ucrate la
roata înceată şi ornamentale cu stri u ri orizontale şi Yălurite (fig. l l / 1 , 6). Alături de
Clccste fragmente ceramice s-au descoperi t o lamă de cuţ it de fier. fragmentară, şi un
străpungător de os (fig. 5/ 1 ). De asemenea. au fost găsite şi câte\' a bucăţi dintr-o
gardină pro,·enită de la o \'atră portati\'ă . Ca şi la locuinţa precedentă. cantitatea mică
de ceramică şi raritCitca i nyentamlui de obiecte. ca şi \'atra distrusă mată că locuinţa
a fost intentionat dezafcctată.
Locuinta nr. -1 (fig. 3) CI fost descoperită în mml 1 98 1 în secţiunea X I I . A\'ea o
fonnă Clproximati\· t rapczoidală, cu colturi le uşor rotunj i te. Ea CI fost parţial distrusă
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Fig. 2 Planurile şi profilelc locuin!elor nr. 1 -3 şi 6.
1 . sol vegetal ; 2 . strat feudal timpuriu; 3 . umplutura locuinţelor; 4. strat steril;
5 . pietre; 6. arsură; 7. gropi de pari.
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Fig. 3 Planurile şi profi lclc locuinţelor nr. -l şi 5 .
1 . sol vegetal : 2 . strat feudal timpuriu: 3 . umplu tura locuinţei nr. -l:
4. umplutura locuinţei nr. 5: 5 . sol steril: 6. pietre: 7 . arsură:
8. gropi de pari : 9. bâme arse.
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în partea de est dc.groapa unei locuinte '!ll .::rioa re ( L . 5 ) . Laturile care s-au mai păstrat
d i n această locuint ă au dimensiunile de ::"1 . 2 � -.: 3 .60 x 3 . 2 5 m şi o r ic n t n rc a aproximati\·
nord est - sud ycsL L:�t ura dinspre nord c s 1 ��stc nt.ib i l arcuită. iar acea dins�Jrc sud
ycst ncrcgnlată şi s::t pată în t rept e . pc aici ar� } ndu-sc p robabil intrarea i uspre co lţul
de est se af!ă o a lY co la re. cu o sup m faţă dC' c i rc <l 2 x 1 111. A d :1 nc i mca la c;uc a fos t
săpată l ocu i nţ a este destu l d e mică. de numai 0.25-0.10 m d e la ni,·clul iniţial d e
călcare. prc:zcnt ând î n comparaţie cu restul co mple x e l o r de locu 1 re aspectul unei
amcnajări temporare. Nu au fost găsite gropi de la pari i de sustinere ai pereţilor sau
ai acope ri ş u lu i De aseme nea . nu a fost descoperită Ya t ra sau C \ entual u nnc de la o
instalaţie pcntm foc. ceea ce ne face să credem că presupusa 'locu i nţă a fost mai
cur:1nd fo los i tă în scopuri gospodărcşti sau mcşl eşugărcşti. ca o anexă a uneia di n
l o c u i n ţe l e d i n p rc <li mă .
Î 1 1 i n te ri o rul ci s-au descoperit foarte pu ţ ine resturi ccra micc lucrate cu mâna.
p ron : ni t c de la \'ase borcan. castroanc şi tips i i (fig. H/5 ). precum şi alte câte,·a l ucrate
la roata înceată. ornamentale cu striuri incizate ori t o ntal şi Yălurite (fig. l l /2 : 1 2/ 1 . 3 ) .
alături d e care a u apămt ş i unele fragmente d e la o a l e borcan. lucrate la roatf1 din
pastă fină cenuşie. cu s upra fctc lc lustruite (fig. l 3 /5-6 ) . Î mpreună cu eera mica. in
u mplu tu ra locuinţei a fost găs it ă o p ia u ă pcnlm ascutit străpungătoarc. precum şi
câtcYa fragmente din l upe �i zgură de fier. De asemenea. s au găsit şi câtCHI bucăţi
de \'atră portati\·ă.
/,ocuin{a nr. 5 ( fi g . 3 ) a fost desco peri tă în 1 9X L in c aseta dintre sectiunile X I I
şi X I V . Locuinta avea o formă palrulatcră� cu c o l t u rile uşor ro tunjite. şi di mensiunile
laturi lor de circa 3.40 X 3 .90 m. iar orientarea lor aproximativ nord est - sud vest.
Intrarea nu a putul fi precizată. dar riu a r fi e xclu s ca ca să se fi aflat pc latura dinspre
nord. care a dislms complexul de locui rc nr.4. dej a menţionat. Adânc imca la care a
fost săpată locuinţa în conlrapantă. \'ariază între 0 . 5 5 -0.6Ş m d e la solul initial de
călcare . În coltul fom1at de laturile de la ·est şi \ e s t se afla va tra cu pto r. de formă
pa t m latcră de dimensiuni relativ mari (c i rca 1 .5 x 1 ,5 m). prc\'ăzută cu boltă.
construită, de asemen ea din pietre de râu şi grcsii locale şi c o nse r a tă destul de bine .
Î n t rei din colturile locuinţei se aflau gropi de pari, de formă circulară sau ovală
alungită, cu d ia metml de 0,25-0,30 m şi adâncimca de O, 1 5 -0,22 m, proveniti de la
stâlpii de sustinere ai pereţilor şi ai acoperişului . În coltul de nord, groapa de stâlp
se afla în perimctml locuintei. De asemenea, în apropiere de latura de nord a
cuptorului, mai către centru se aflau două gropi alăturate, destinate sprijinirii.
probabil, a bâ rnc i centrale de la acoperiş. Mai multe pete de a rs u ră pc podea. urme
de cenuşă şi cărbune, de formă aproximativ circulară erau situate în fata gurii
cuptorului. Pc latura de est, lângă perete. pe podea s-au mai conservat u nele resturi
de bârnă carbonizatc, provenite de la stâlp.
În i nteriorul locuintei a fost găsită o canti t ate destul de mare de ce ra m i că lucrată
.

.

�

-

'

-

,

,

v

·
cu mâna, provenită din borcane, castroanc şi t ipsii (fig. 8/3.6: 9/2 ). din care s-au putul
:
intregi trei vase, două in formă de borcan (fig. 6/4) ş i unul în formă de castro n (fig.
6/2 ) , alături de care se re m arcă un fragme nt dintr-un vas-borcan o mamentat cu o
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Fig. 5 Obiecte din os ( 1 -4), lut (6-9) şi caolin (5).
3: 2 . locuinţa nr. 5 : 3 . 5-6 , locuinţa nr. 6: -l. 7-9. locuinţa

nr.

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

nr. 1 .

Aşezarea medievală timpurie de la Borniş-"Vărărie", judt'!ul Neam! 341

2

Fig. 6 Vase lucrate cu mâna. 1 -3 , locuinţa nr. 6: -L locuinţa nr. 5.
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Fig. 7 Tigăi lucrate cu mâna. l . 3 . locuinţa nr. 1 : 2. locuinţa nr. 2 .

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

Aşezdrea medievală t i mpurie de la Borniş-"Vărărie", j ude!ul Neam! 343
cmce incizată. înainte de ardere (fig. 8/6 ).
Alte numeroa se fragmente pro,· in de la \"aSe borcan lucrate la roată. omamentatc
el! linii incizatc \"ăluritc şi ori;ontale (fig. 1 2/2 A ) . Au fost găsite şi câteva fragmente
de oale lucrate la roată. din pastă fină cenuşie şi l ustruită (fig. 1 3/5-6). Î mpreună cu
fragmentele ccramicc s - nu descoperit un străpungător de os (fig. 5/2 ) şi o toar1ii din
tablă de fier (fig. -l/3 ) Intre pietrele cuptomlui nu fost descoperite şi câtc,·a mici
bucăţi de zgură de fier.
rocuinta nr. 6 (fig. 2) a fost descoperită in caseta dintre sect iunile X I I şi XIV. in
anul 1 98 1 . A\'Ca o formă pntmlateră. cu colturile aproape drepte. şi cu di mensiu nile
laturi lor de circa 3.50 X 1 . 3 5 m. iar orientarea lor aproximativ nord est - sud vest.
Adânc imea la care a fost săpată groapa locuintei est� in medic de O . 95 m de la so l u l
i nitial de călcare. I ntrarei! nu a putul fi prcciziltă. Către coltul dinspre est . p c podea
s -a descoperit o pi!lă de ilrsură de formă circulară. cu diilmctml de circa O. 75 m. care
prov ine probi!bi l de l i! o vatră. întrucât nu s - a găsit o altă instalaţie de foc . Probabil.
ca şi la alte locuinte. vatra a fost dczafcclillă din vechime. Nu au fost găsite decât
foilrtc puţine pietre. care ar fi putul proycni de la paramcntul vctrci Î n colturi şi pc
mij locul li!lurilor. locuinta era prc,·ăzută CII gropi circul are sau o\·alc. cu diamctml
cuprins intre 0.25-0.30 m şi adâncimi de circa 0.20-0.30 m. în care fuseseră introduşi
stâlpii de susţinere ai acopc �i şului şi peretilor. Î n coltul de sud s - au găsit două gropi
de st<îlp alăturate, fiind vorba probabil de o refacere.
Î n i nterioml locuintei s - au descoperit numeroase fragmente ccramice. lucrate cu
mânil. provenite de li! \"ilSC de tip borcan. castroilne şi tipsii (fig. 9/3 ). din care s -ilu
putut întregi două vase borcan şi un castron (fig.6/ l -3 ) . De ascmeneil. s-a descoperit
o cantitate destul de apreciabilă de ceramică lucrată la roată. ornamentată cu striuri
orizontale şi ,·ăluritc (fig 10/6; 1 1 /3,5: 1 2/5-6). precum şi mai multe fragmente de
vase lucrilte la roată din pastă fi nă cenuşie lustmită (fig. 1 3 / 1 - 4). Alături de ceramică
au fost găsite şi câteva obiecte, precum două fusaiole, una din caolin (fig. 5/5 ) şi alta
di n lut (fig. 5/6). o li ngură de lut pentru turnat metale (fig. 4/6), un străpungător din
os (fig. 5/3) şi unele obiecte de fier, dintre care o seceră miniaturală (fig. 4/2). un
dom (fig. 4/4 ). o buclă de cataramă (fig. 4/5) şi o verigă fragmcntară (fig. 4/ l ).
Î n umplutura locuinţelor ş i în stratul de cultură din preaj ma lor, în amestec cu
ccramica şi obiectele menţionate a fost descoperită şi o anumită cantitate de oase de
animale. Analiza paleofaunistică a fragmentelor de oase studiate a arătat existentil a
opt specii de animale domestice, precum găina. gâsca, taurinelc, porcinele. ovicapri
nele (oaia şi capra), calul şi câinele şi două specii sălbatice, cerbul şi căprioml 4 .
D intre animalele domestice predominau porcinelc şi taurinel c. ceea ce arată u n
accentuat sedentarism.
Î n ceea ce priveşte locui rea umană este interesant de reţ inut faptul că, în planul
general al aşezării complexele de locuire sunt grupate câte trei. fiecare grup având
(4 ) S. Haimovici, Studiul m a terialului paleofaunistic descoperit în aşezările de la

Măleşti şi Vărărie (sat Borniş, com una Dragom i reşti, jud. Neamt) din sec. VI-IX
e.n., în MemAntiq, X V-XVIII ( 1 983-1 985 ), 1 987, p . 273-280.
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Fig. 8 Fragmente ceramice lucrate cu mâna.
1 -2, 7, locuinţa nr. 2 ; 3 , 6, locuinţa nr. 5; 4, 8, lo�uinţa nr. 3 ; 5, locuinţa nr. 4.
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Fig. 9 Fragmente ceramicc lucrate cu mâna .
L 4-5. locuinţa nr. L 2 . locuinţa nr. 5 : J. locuinta nr. 6: 6. locu i nţa
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Fragmente ccramicc lucrate cu roata .

1 -S . locuinţa

m.

1 : 6. locuin\a

m.

6.
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câte două locuinte nwi ad<incitc. foa :k <Jpropia1e unele de a ltele !;' i o :-� treia. mai puţin

adâncă în apropierea sau într-un ca1. ehi<� ·· suprapusă. AstfeL locuintele LI � i L 2 ca
şi Ls şi L6 sunt foarte apropiate între c i c . Li c i rea O. SO- l m. au acc.:�şi orientare. în
fiecare din aceste gmpuri cxistând câte un :.:omplcx cu vatrd d istms� din vechime.
Locuinţele apropiate între ele au fonnă rectangulară. în ti mp ce complexele din
apropierea lor sau mai depărtate sunt oYalc sau trapcz�idale şi par să fi avut mai
curând.aşa cum am şi presupus, rolul unor anexe gospodărcşti sau mcştcşugărcşti .
Judccând situaţia existentă î n cele două grupuri d e locuinţe. s e parc că. î n fiecare caz.
după distrugerea unei locuinţe în i mediata· ci apropiere se constmia alta. aceasta
cxplicând într-o anumită măsură sărăcia invcntamlui şi \'etrclc distruse din locuinţele
alăturate.
Uropi. Aşa cu m < un amintit. în preaj ma locuinţelor de pc traseul secţiunilor VL
V I I . I X . X I I I şi X I V au fost descoperite şapte gropi de fonnă circulară sau 0\'ală în
plan, având adâncimi cupri nse între Ol60 şi 1 . 1 0 m. în intcrioml cărora nu s-au găsit
decât foarte puţine resturi ceramicc şi oase de nnimalc şi. într-un singur caz. în gronp<J
nr. l , câteva pietre arse şi puţini cărbuni. Face oarecum exceptie groapa nr. 1 .
deoarece pc lângă pietre arse şi cărbuni au mai apămt şi câtC\'il bucăţi d e zgură de
fier. ceea ce ar putea sugera folosi rea ci exclusiv în scopuri mcştcşugăreşti.
LU

După cum s-a arătat i nventarul locuinţelor dczvelitc în aşezarea de la Bomiş-''Vă
răric" este. în generaL sărăcăcios. Judccând după stratul de cultură medieval-timpurie.
acesta este destul de puţin consistent pc întreaga suprafaţă a tcrasci, fapt de natură
să demonstreze că existenţa aşezări i nu a fost de prea lungă durată. De altfeL întregul
i nventar scos la iveală poate fi raportat u nei singure faze de locuire. limitată crono
logic după trăsăturile vestigiilor ce - i aparţin numai în secolele VI II-IX.
În general, aşa cum s-a amintit, obiectele sunt rare, ceea ce ne dctcnnină să
presupunem că aşezarea a fost cvacuată i ntenţionat, adunându-se pc cât posibil tot
inventam! care mai putea fi utilizat. Din numărul redus al obiectelor descoperite
remarcăm, în primul rând, prezenţa fusaiolei de caolin. provenită probabil din
Dob rogea, unde astfel de obiecte s-au produs, precum şi a unor fragmente de crcuzctc
şi a lingurii de lut pentru t urnat metale, care trebuie puse în legătură cu activitatea
de prelucrare a ficrului . Existenţa unor bogate scdimente de mincralizaţii de oxizi de
fier în zonă, a fragmentelor de lupe şi zgură de fier şi a uno r vase cu pereţii foa rte
groşi şi putcmic arse fac dovada că şi la Bomiş "Vărăric", ca şi în al te părţi ale ţări i ,
în această ncme s-a prelucrat p ri n metode specifice obţinerea fierului d i n aceste
depozite minera l e .
În ceea ce priveşte producţia ceramicci . categoria cea mai numeroasă este aceea
lucrată cu mâna, dintr-o pastă în amestec c u cioburi pisate şi uneori cu nisip ş i
microprund işuri, i ncomplet arsă. Au fost precizate diferite tipuri d e oale borcan de
d i mens iu ni variate, având corpul destul de bombat, buza răsfrântă, în fo a rte multe
cazuri ornamentată cu alveole. Fundurile sunt mult îngroşatc. ca şi pereţii . Uneori
fundurile preintă o anumită i nelare, iar altele sunt mai subţiri. Unele fragmente de
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nr. 3: 2.

Fragmente ceramice lucrate cu roata.
locuinta nr . - L 3. 5. locuinţa nr. 6: -l. locui ll!a
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, ·ase au fost l ucrate dintr-o p<lstă mai bună. a\'ând în compozitie mai mult nisip. Din
· pastă în compozitie cu cioburi pisate <1u fost lucrate şi tipsii lc. a\' ând marginile de
obicei dccoratc cu ah·colc. precum şi câtcYa C<lstroane tronconicc sau scmisfericc.
toale cu buza rotunj ită. Din accc:-tşi pnstă au fost l ucrntc şi \'Ctrelc portati,·c. iar din
pastă mai fi nă. în speciaL creuzctcle.
În proporţie de ci rca JO% se află cemmicn lucrată la roata î nceat ă . din p :-t s tă în
compozitie cu cioburi pisate sau numni cu nisip. Din această categoric s-au lucrat
numai \'ase de tip borcan de mărimi diferite. cu bu1.:1 răsfnîntă. umcrii · procmi ncnţi
şi fundurile î nguste şi destul de subt i r i Ornamentul ncoperind de obicei 2/) din
corpul nsclor este constituit din benzii de linii i nci;.ate ,·ălurite sau orizontale.
dispuse altcrnati\' sau în nltc combinatii. In mai multe cal.llri şi interio ml buzelor a
fost omamcnlnt cu benzi de linii Yălurite.
A trein c:�tcgoric ceramică este constituită din olărin lucrată din pastă fină. de
culo:�rc cenuşie uneori. cu lustm pc suprnfctclc cxtcriomc. folosi ndu-se o roat�l cu o
turntic mni wpidă. Vasele prczcntând numai forme de borcan sunt bine arse şi au
bu;.ele răsfrânte. corpul bombat şi fundurile. ca şi peretii mai subtiri. Nu s-au
descoperit prea multe fragmente. dar ele sunt prezente în majoritatea complexelor
cercetate.
În contextul cercetărilor efectuate în ult imele decenii în regiunile de la est de
Carpati cu priY i re la pri mul mileniu al erei creştine. descoperirile de la Borniş
"Vărăric" prezintă o importanţă aparte.
A nal izând caractcristiccle i riYentarului descoperit în această aşezare. se constată
că obiectivul se datează în perioada secolelor V l l i -IX. încadrându-sc în gmpa unor
situri din aceeaşi vreme cercetate în zona Neamţ. cum sunt cele de la Poiana-Dul
ccşti 5 , l zyoarc-Bahna6 şi Brăşăuţi7 . De asemenea. an:-tlogii foarte apropi:-ttc sunt
atestatc şi în restul spaţiului de la est de Carpaţi. la Suceava-Drumul National 8 •
.
.
.
.
. .
'
H l mcca- 1aşt' 9 . L ozna Stratcm�
B otoşam 10 şt D o dcştt-V as 1 m' 1 1 d ar şt m a 1 te parţt a 1c
.

'

(5) Gh. Bichir, Şantierul arheologic Poiana Dulceşti, j ud. Neamt (1961- 1970), în
Materiale, X, 1 973, p. 1 00- 1 0 1 .
(6) 1 . Mitrca, Aşezarea prefeudalii de la IZ\'oa re Bahna, în Ca rpica, VI, 1 973 - 1 974, p .
6 1 , 65-66; idcm, in Carpica, X, 1 978, p. 2 1 1 -2 1 5, 2 1 9-228, fig . 1 1 -2 2 .
(7) V. S pinci, D. Monah, Aşezarea prefeudală de la Brăşăuţi, i n MemAntiq, I I , 1 970 ,
p . 371 -385.
(8) A lexandrina Alexandrescu, Şt. Oltcanu, Şantierul a rheologic Sucean1 - Sectorul
Oraş, în M ateriale, V, 1 957, p. 607; T. Martinovici, Şt. Olteanu, Şantierul
arheologic Sucena, în Materiale, VI, 1 95 !J , p. 687-692 .
(9) M. Petrcscu-Dimboviţa şi colab., Şantierul Hlincea-Iaşi, in SCIV, 4, 1 95 3 , 1 -2, p.
3 1 2-3 1 2; ic.lem, în SCIV, 5, 1 954, 1 -2 , p. 233-239; idcm, în SCIV, 6, 1 95 5 , 3-4, p.
687-693.
( 1 0) D . Gh. Teodor, 1 . Mitrea, Cercetă ri a rheologice în aşeza rea de la Lozna-Dorohoi,
în ArhMold , IV, 1 966, p. 279-290; D. Gh. Tcodor, Săpăturile de la
Loz na-Strătcni, jud. Botoşani, în Materiale, Tulcea, 1 980, p. 4 55-4 6 L
( I l ) D. Gh. Teodor, Continuitatea populatiei autohtone la est de Carpaţi. Aşezările
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Fig. 1 2 Fragmente ccramicc lucrate la roată.
1 . 3 . locuinta nr. 4: 2. 4. locuinţa m. 5: 5-G, locuinţa nr. G .
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12
teritoriului carpato-dunărc<m. ca de c:xcmplu la Crăciuncşti-Maramureş şi la Dul
n
ccanca l V-Tclconnan .
Este i nteresant de reţinut şi constatarea că orizontul cultural caracteristic secolelor
VII I-IX d . H .. care deja anunţă prin trăsăturile sale unele semnificative transformări
în conţ inutul culturii materiale locale. către ceea ce se cunoaşte sub denumirea de
ci,·ilizaţic de tip /)ridu. din secolele X-XI d.H .. mai conser\"ă încă o scrie de elemente
arhaice. i lustrate de c:xistcnţa unei cantităţi destul de mari de ceramică. lucrată cu
mâna. prczcntând tehnici şi forme mai vechi. apropiate de perioada secolelor V I -VII
d . H . U nele elemente noi. cum sunt decoml din benzi de lini i i ncizatc Yălurite sau
orizontale. ceramica fină cenuşie. obiectele din caolin şi altele i ndică legături cu
regiunile Dunări i de Jos. i nfluenţate la rândul lor de civil izaţia bizant ină. Analogiile
mcntionatc cu obicctirclc cercetate în alte părţi ale spaţiului carpato-dunărcan.
c\·idcnţiază o anumită u nitate culturală. care nu poate fi decât consecinţa c:xistcnţci
in tot acest spaţi u a u nor elemente etno-ling,·isticc comune şi a unor condiţii
social-economice şi pol itice de dcz\'oltarc identice.
Pri n urmare, i nrcst igaţ i ilc arheologice de la Bomiş-"Vărăric". deşi li mitate ca
întindere. aduc prin rezultatele obţinute date noi şi i nteresante referitoare la cunoaşte
rea conţi nutului culturii materiale din perioada secolelor VII I-IX d.H .. perioadă încă
destul de puţin cercetată până acum. nu numai în regiunile de la est de Carpaţi. ci şi
în restul spaţiului de ctnogcncză românescă.
Î n acest contc:xt trebuie amintit şi faptul că. la Borniş. în i mediata apropiere a
acestui obiectiv. în punctul "Măleşti", cu mai mulţi ani în urmă a fost cercetată p rin
14
săpături şi o aşezare datând din secolele VI-VII d.H. , suprapusă de o aha mcdicnllă
din secolele X I V-XV I I 1 5 . iar pc pantclc şi terasele din jur . prin atente cercetări d e
suprafaţă depistate numeroase urn1c de ,·iaţă umană datând din perioada secolelor
I I-I I I d . H .. ceea ce do,·cdcşte că în această microzonă a c:xistat o evidentă cont i nui
tate. aşczările pcndulând în timp, într-un spaţiu relativ restrâns. detcnuinatc de
condiţiile pc care le oferea mediul geografic al zonei respective.
Cercetarea c:xhaustivă a acestor neîntrerupte urn1c de v iaţă u mană la Borniş
Ncamţ poate aduce un plus de info nnaţii, deosebit de i mportant ş i necesar în ceea ce
priveşte mai buna înţelegere a fenomenului de continuitate autohtonă pc ori zontală.
c:xplicând dinamica aşczărilor în a numite microzonc în perioada primul ui mileniu
d . H . , perioadă c:xtrem de complexă şi încă puţin cunoscută în u nele din aspectele ci.
din secolele VI-XI e . n . de la Dodcşti-Vaslui, laşi, 1 9R4, p . 4R- 1 1 3 .
( 1 2 ) R . Po pa , R. I larhoiu, Mărturii a rheologice din Mara m u reş aparţinând mi leniului
I e.n . , în SCIVA, 4 0 , 1 989, 3 , p. 256-265 , fig . 6-8.
( 1 3 ) Susana Dolincscu-Fcrchc, Habitats des VI e et VII" siccles de notre cre, în Dacia,
NS, XXXV, 1 992, p . 1 5 3- 1 77, fig. 2 1 -35.
( 1 4 ) Rodica Popovici, o p . cit. , p. 1 4 9- 1 5 1 .
( 1 5 ) ld.:m, Cercetări a rheologice în aşez a rea ru rală medie\· al ii de la Mâl eşti (sec.

X IV-XVII), în Arh Mold, X I , 1 987, p. 1 69- 1 89.
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Fig. 1 3 Fragmente ceramice fine cenuşii lucrate la roată .
1 -4. locu inţa nr. 6: 5 -6. locuinţa nr. 5 .
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ETABLISSEMENT DU HAUl MOYEN Â(jE
DE B ORNIS - "VĂRĂRIE"
DEPARTEMENT DE N EAMT
'

1

'

Resume
Les rcchcrchcs Circhcologiqucs systcmntiqucs entrcpriscs entrc les annccs 1 9801 98 1 â Borniş. communc de Dragomircşli. dcpartcmcnl de Neamţ, dans le !ieu dit

"Vărăric", ont nbouti it mcllrc au jour un nombrc de si\: habitations ct sept fosscs.
contcnanl des ,·cst iges de la pcriodc des VI I l e -IXc siecles ap. J.-C. (fig. 1 ).
Les habitalions ctaicnl particllemcnt cnfouics dans le sol ( -0,50 m - 0,95 m). pour
la plupart cn formcs de quadrilatcrc. quclqucs-uncs nyanl aux coins les fosses des
picux qui soutcnaicnt les parois el le loii. Ccrtaincs habilations avaient l 'âtrc forme
par unc jonction de tcrrc glaisc cnlourcc de picrre, u n scul ayanl mcmc une voiite,
d'autres ctaicnl dctruils. au moment probablcmcnt de ! 'abandon de l ' habitation
(fig. 2-3).
A l'intcrieur des habitations on a dccom·crt de nombrcux rcstes ceramiqucs, cn
pâte melangee d'cclats broycs, fac;:onncs it Ia mai n (fig. 6-9), ainsi que, cn moindre
quantite. de la ccramique toumce en pâlc mclangce de sabie (fig. 1 0/2-6; I l ; 1 2). On
a trouve de memc quelques fragmcnls de ccramiquc tourncc cn pâte fine. grisc, aux
surfaces lisscs (fig. 1 01 1 ; } )) . Out re ccs rcstcs ccramiques, on a decouvert aussi
quelques obj ets en fer (fig. 411 -5 , 7), os (fig. 5/ 1 -4), argile (fig. 4/6: 5/6-9) et kaolin
(fig. 5/5).
En ce qui concerne la forme ct le systcmc de constmction de ces habitations, ainsi
que leur invcntaire, des analogies prcsquţ: identiques sonl attcslces dans les ctablis
sements de la meme zone geographiquc. de Brăşăuţi, Izvoare-Bahna et Poiana
Dulceşti-Neamţ, mais egalement dans d'autres parties de l'espace ă l'est des Carpates,
par exemple ă Suceava-Drumul Naţional, Lozna Strătcni-Boloşani, Hlincea-Iaşi et
Dodeşti-Vaslui et meme dans d'autrcs rcgions plus cloignecs comme ă Călineşli-Ma
ramureş et Dulceanca-Teleorrnan.

Explication des fi gures
Fig. 1 . Plan general des fouilles an:heologiques de Ilomiş-'·\(ărărie".
Fig . 2. Plans et profils des habitations nos. 1 -3 et 6. 1 , sol vegetal; 2, niveau du VIW-rx•
siecles; 3, remplissage des habitations 4, sol vierge; 5, pierres; 6, terre bril.lee; 7, fo s ses
de pieux.

Fig. 3. Plans et profiles des habitations nos. 4 et 5. 1 , sol vegetal; 2, niveau du vrn•-rx•
siccles; 3, remplissage d'habitation no. 4; 4, remplissage d'habitation no . 5; 5, so l
vierge; 6, picrres; 7, tcrrc brfM:e; 8, fosses de pieux; 9 , poutres bruil!es.
Fig. 4 . Objets en fer ( 1 -5, 7) el cn terre �:uillc (6). 1 -2 , 4-6, habitation no. 6; 3, habitation no.
5; 7, habitalion no . 1 .
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Fig. 5. Ohjels cn os ( l -4 ), c11 lcrrc cuiltc (6-9) el c11 kaoli11 ( 5 ) 1 , hahitatio11 110. 3: 2, hahilatiop
110. 5: 3-5, 6, hahitalion no. 6: 4, 7-9, hahitatio11 no. 1 .
Fig. 6. Vascs l�1�ţ0111\CS <l la mai11. 1 -3 , hahitatio11 no. 6: 4 , hahitatioi1 110. 5 .

Fig. 7. Poe les c11 tcrrc cuiltc fa�ţonncs il la mai11 . 1 , 3 , hahitatio11 n o . 1 : 2 . lwhitation n o . 2 .

Fig. 8 . Fragmc11ts ccramiqucs fa�ţmmcs <l la mai11 1 -2. 7, hahitatw11 n o . 2: 3 , 6, hahilalion uo.
5; 4, 8 , lwhitation no. 3; 5 , hahitation no . 4 .

Fig. 9. Fragmcnts ccnuniqucs fa�ţonues <l la main. 1 -4 , 5, hahitation 110. 1 : 2 , habitation 110.
5 ; 3, habitation no. 6: 6, hahitation 110. 3.
Fig. 10 . Fragmc11ts ccramiqucs lonrncs. 1 -5 , hahitation no. 1 : 6, hahitation no. 6.
Fig. I l . Fragmcnts ccramiqucs tournes. 1 , 6 , habitation 110.
habitation n o . 6; 4 , habitation 110. 2 .

3:

2 , habitalion no. 4: 3 , 5 .

fig. 1 2 . Fragmcnts ccramiqucs toumcs. 1 , 3 , habitatio11 .11o . 4·. 2, 4 , hahitatio11 110. 5 : 5-(i,
habitation no. 6.

fig. 1 3 . Fragmcnts ccnimiqucs fi11CS de coulcur grisc, loumcs. 1 -4 , habilali011
. habitntion no. 5.
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TEZAURUL MONETAR ROMAN DE LA
HOMICENI ( 1 1 ), JUDEŢUL NEAMŢ
de Elena Petrişor

�1: ocalitate<l H omiccni se află situată la J 3 km est de municipiul Piatra Neamţ,
.J 1 pc malul drept al pârâului Y<1lea M<1re (un <1fluent secundar al râului Moldo
'JJ n). în extremitate<l no rd-Ycstică a comunei B ârgăuani şi la hotarul cu
comun<1 B otcşti. Este totodată <1diacentă drumului j udeţean care leagă satele
Baratc<l. Bârgăuani. T<llpa, H lăpeşti şi Tupilaţi.

Prima menţiune despre existenţa unei aşezări a dacilor l iberi în imediata apropiere
s<1tului Ho miccni <1 fost făcută în prima j umătate a sec. XX de cercetătorul
Constantin Matasă care a inclus-o ca atare in harta arheologică întocmită ca unnare
a unei susţinute activităţi de cercetare pericghetică 1 .
Î n jurul satului H omiceni, atât pc t9ritoriul comunei Bârgăoani cât şi în zonele
limitrofe, în decursul timpului au fost semnalate mai multe urme de cultură materială
carpică, u nele verificate arheologic (Poiana-Dulceşti, Văleni-Boteşti, B ârgăuani,
Vlădiceni), altele surprinse ca u m1are a cercetărilor de suprafaţă întreprinse în
ultimele decenii. La aceste<� s-au adăugat ş i descoperi rile întâmplătoare de depozite
monet<1re.
2
De altfel, apari�ia în anul 1 980 a unui asemenea tezaur l a locul numit de localnici
"La B endcasca" sau "La Iaz", a determinat începerea unei activităţi de cercetare
s istematică în cadrul aşezării carpice de pe panta sud-vestică a dealului Davidului,
situat pe malul stâng a pârâului Valea Mare, în faţa satului Homiceni.
a

·

Pe o rază de max. 10 km, î n j u ru l acestei aşezări, în timp, au fost descoperite mai
3
multe tezaurc monetare. �.mclc d i spărute înai nte de 1 944 (Bozienii de Jos-Dulceşti ,
4
5
Vălcni-Boteşti , Talpa-Bârgăuani, Hlăpeşti-D ragomireşti şi Tupilaţi despre care

( 1 ) Harta arheologică întocmită de C. Matasă se află în biblioteca Complexului Muzeal
Judetean Neamt.
Abrevieri le folosite în text: A v - a vers; Ar - argint; B - bună; C.l.i. - cerc liniar
interior; C .p.e. - cerc periat exterior; dr. - dreapta; F.B. - foarte bună; M - mediocră
(uşor tocită); R v . - revers; St. - stânga; U - uzată.
(2 ) Tezauml a fost descoperit de către un localnic din satul Breaza, com. Bârgăuani.
(3) Despre acest tezaur se ştie că ar fi cuprins denari emişi în sec. I-II e.n.
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Fig. 1 Tczaurc monetare descoperite pc teritoriul comunei Bârgăuani .
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ne-au parycnit numai ştirile (fig. l ).
Cele existente în colectia Complexului Mu1.cal Judeţean Neamt rcuncsc un număr
important de moncdc şi au fost descoperite l a Bo;.ienii de Sus-Dulccşti. repre zentând
6
7
denari republicani romani şi de la Vcspasianus . cel de la B i\ rgăuani-Dcalul Chicera .
''8
Vlădiccni-Bârgăuani • şi Bălăncşti-Bârgău<�ni La acestea s-au mai adăugat două
tezaure monetare prO\·cnitc din aşezarea cmpică de la Homiccni.
Astfel. primul tezaur apămt în anul 1 9XO. a fost descoperit înt<î mplător de ţăranul
Dâncă Victor din satul B rcaza (co1n. Bârgăuani ) . cu prilej u l rccoltării cartofi lor.
Rccupcmt integral. el rcuncştc un număr de lX de dcnari i mperiali romani. cu prima
10
emisiune de la Galba (68-69 e.n.) ş i ultima de la H adrian ( D 8 c . n . )
Cercetarea arhcologică efectuată la locul respecti\· a constatat prezenţa unei
11
bogate aşezări ce a apm1inut carpilor . st<1b iliti pc panta dealului ce desparte satele
Homiccni de DaYid, a cărei margine Yestică a fost distmsă {pc o lăţime de aproxima
tiv 40 m) cu ocazia a mcnajări i unui iaz şi a stăYi lamlui acestuia. pentru care s-a
folosit pământ din aşezare.

Î n campania arhcologică a anului 1 986 1 2 a fost descoperit un al doi lea tezaur
monetar, numit de noi Homiccni II, aflat la o distanţă de 30 m nord-est de punctul
de (lpariţic a primului lot monetar. Moncdclc care-I compun au fost aşezate într-o
cană de di mensiuni mijlocii. cu gâtui spart de utilajclc agricole datorită adâncimi i
mici la care s-a aflat. Î ncărcătura sa monetară a fost risipită în sol. pc o suprafaţă de
aproxima ti\' 80 m pătraţi 1 3 .
Lucrată la roată dintr-o pastă fină, b i ne aleasă. cana arc o formă bitro nconic-ro
tu'li i tă. Toarta făcea legătura între diamcntrul maxim şi gât căruia nu-i putem stab i l i
fonna ş i înălţimea. L a ba:�.a gâtului s e observă un m i c prag cxcizat ce-l delimitează
de restul corpului . Fundul este b i ne profitat Şi aşezat pe un i nel, i a r la mijloc se
observă un mic umbo. Este arsă în mediu reductor, pasta având culoare cenuşie
(4) Despre acesta se cunoaşte că avea ultima emisiune de la Commodus.
(5) V. Mihăilescu-Bârliba, MemAntiq, 2, 1 970, p. 308; I dem, La monnaie romainc chez
les Daces orientaux, Bucureşti, 1 980, p. 254, 267-268, 2 85-286.
(6) M. Chitescu, V. Ursachi, SCIV, 1 7, 1 966, 4 , p . 703-707.
(7) V. Mihăilescu-Bârliba, MemAntiq, 2, 1 969, p. 1 2 1 - 1 48; idem, Carpica, 1, 1 968, p.
209-2 3 1 ; idcm, La monnaie . . . , p. 2 5 5 .
(8) C . Matasă şi I3 . Mitrca, SCN, 1, 1 95 7, p. 4 75-476; V . Mihăilescu-Bârliba, La
monnaie . . . , p. 288.
(9) B. Mitrea, SCIV, 7, 1 956, 1 -2, p. 1 67; V. M ihăilescu-Bârliba, La monnaie . . , p. 254.
( 1 0) E. Petrişor, Tezaurul de denari romani de la Homiceni, jud. Neamt; comunicare la
.

sesiunea ştiintifică a Complexului Muzeal Judetean Neamt, Piatra-Neamt, decembrie,
1 985.

( I l ) E. I'ctrişor, Mcml\ntiq, 1 5- 1 7, 1 987, p. 99- 1 1 4; E. Petrişor, E. C iuhotaru, Sondajul
arheologic de la Homiccni, jud. Neamt, comunicare la cea de-a X XI-a sesiune de
rapoarte arheolog ice, Timişoara, 1 987.
( 1 2 ) Din colectivul de cercetare, în anul 1 986 a făcut pa rte şi E . Ciubotam
( 1 3) Fundul vasului s-a anat la adâncimca de o ,40 m, aplecat în direcţie sudică.
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Homiceni 1 986. planul săpăturilor. C - cuptor. sec. V-VI d. Chr:
G - groapă: V - Yalră: X - locul de descoperire a tezauml ui.
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închis. La exterior este acoperită cu un slip fin de nuantihişor mai închisă. în timp
ce în interior este aproape negru. Arc înăltimca de 1 07 mm. diametru! fundului de
62 mm. iar diametru! maxim de 1 1 -l nun (Fig. 3 ) .
Asemenea tipuri de cană se întâlnesc frcc\·cnt în mediul carpic. Analogii mai
14
apropiate m·cm în cadrul a�qării de la Vălcni-"La Moară'' com. Botcşti şi Poiana
1
Dulccşti. punctul " Yarniţă'' ) . iar di ntre Yasclc de tezaur se apropie mai mult ca formă
de cel de la Pu iiccni ··Poiana Mămlui" 16
Î n mml dcscopcritii ( 1 9X6). Homiccni I I număra 66 1 de moncdc. la care s-au mai
adăugat 5 exemplare apărute în campania anului um1ător ( 1 987). Adâncimca şi
punctele din care au fost recoltate acestea din urmă. le atestă apartenenţa la acclaş!
tezaur ce m1mără în final 666 monedc.
Componenta lui este omogenă şi se întinde pc o perioadă destul de scurtă - 87 de
ani. în timp ce-Ho miccni 1. pc 70 ani.
Repartizarea pc cmitcnţi este uniformă: Ncro - 1 2 cx.: Galba - -l_ cx . : Otho - -l
cx. : Vitcl lius - 1 -l cx.: Ycspasianus - 1 77 cx.: Ti tus - 75 c x . : Domitimms - 79 cx.:
Ncn·a - 1 6 cx.: Traianus 2 1 2 cx.: H adrianus - 1 1 1 cx. şi Antoni us Pius - 2 ex.
(Tab. 1 )
Î n ordinea proccntajclor. cei ma i reprezentanţi cmitcnţi sunt: Trai anus c u 3 1 .90%.
Vcspasianus cu 2 5 . 1 0 % . Hadrianus cu 1 6.50% şi Domitianus cu 1 0 . 3 5 % iar în ce
pri,·cştc intensitatea de emitere pc an domnie şi de pătrundere a monedei în zonă.
ordinea ·este alta : Ti tus - 1 7.5 moncdc/an. Vcspasianus - 1 6,09 moncdc/an. Yitcllius
- 1 -l. Traianus - Hl . l -l (Tab. 1).
Ca la majoritatea tczaurclor descoperite. perioada de început şi de sfârşit este mai
slab reprezentata . u ltimele moncdc de la Antonius Pius (2 c x . ) marcând o încetare
bruscă a cumulării. semnalată şi la H omiccni 1. unde finalizarea este marcată de o
monedă din ultimul an de domnie a lui Hadrianus ( 1 3 8 c . n . ) .
C011s idcrând că unei monedc, d e l a data emiteri i şi până a ajunge în teritoriile
carpicc îi trebuiau un oarecare timp. diferenţa de 3 ani dintre ultimele emisiuni ale
celor două tezaurc este aproape insesizabilă. Ea do\'cdcşte totodată că aceleaşi cauze
au determinat încetarea acumulării şi că ca a a\'ut loc în acelaşi timp.
Majoritatea moncdclor cuprinse î n depozitul monetar Homiceni II este formată
din dcnctri, care se află în proporţie de 99.4 1 %. Excepţie fac 3 drahme. una din timpul
lui Domitianus şi două de la Traianus, bătute în monctăria i mperiului din Lycia.
Dacă în teritoriile est carpatice se mai cunosc două asemenea exemplare proYenind
17
din aceeaşi monetăric. bătute în timpul lui Trnianus • cea cu efigia lui Domitianus
este singurul exemplar cunoscut de noi .
Î n condiţiile î n care acu mularea s-ar fi făc ut î n aşezare, prezenţa lor poate fi pusă
în legătură cu comerţul practicat de aceasta. Dnr tot atât de bine au putut fi aduse pc
·-

•

( 14)
( 1 5)
( 1 6)
( 1 7)

V. Ursachi, în Carpica , 1 , 1 968, p. 1 2 1 , fig. 6/5 .

G. Bichir, Cultura carpică, Bucureşti, 1 97 3 , p.

34 2 ,

pl. 1 26 .

V. Mihăilcscu-Ilârli ba , L a monnaic. , . , p . 2 0 3 , pl . V/3.
Itlcm, p. 200.
·
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teritoriul Daci ei de legiuni le venite din Orient. Înseşi e xpediţ i i le carpilorîn imperiu
pot constitui , prin prăzile aduse, o posibilă provenienţă.

18

A rgintul d i n care au fost bătute-moncdele este de bună t:alitate, analiza întrept;,i nsă

asupm titlului acestuia rclevând o fineţe a aliajului cuprinsă între 750 procet1te la mic
-

937

procente la mie. De fapt, u n singur exemplar are titlul de

(de la Traianus. cu nr.

553

750

procente la mic

di n catalog) şi de asemeni unul singur mc titlul de

9:P

procente l a mic, majorit atea constituind-o cele cu titlul între 800-91 6 procente la mie.

Drahmelc au şi ele u n titlu ridicat de argint, cele din timpul lui Traian m·ând 9 1 6

procente la mic, iar cea din timpul lui Domiţian fiind de 937 procente ia ·mte.

g, iar a denari lor de

g. mai mare decât la alte d� scopcriri similarc 1 9

Greutatea totală a tezaurului Homiceni

2205,25 g, cu o greutate medic de 3,33
(Diagrama nr. 2).

II

este de

22 1 3 .66

D rahmele au şi ele greutăţi apropiate de ale denmului, cea de la Domitianus - 3 , 1 8

g ş i de l a Traianus

-

2 ,85

şi

3,30

g , cu o medie de 3 , 1 1 g. fapt pcntm care sunt

acceptate alături de aceştia, mai ales că uneori aliajul de argint din care sunt l ucrate
este foarte bun.

Cea mai mare parte din denari se plasează între grupde pondcrale

(diagrama nr.

(T�b.

1 ),

3, 1 0 -3 , 50

g

fapt care se observă şi din examinarea greutătii medii pe e m i tenţi

Il).

Cel nmi uşor denar provine din monetăria lui Traianus (cu

.

2,60 g).

El reprezintă

fie o eroare de cântărire antică, fie o tentativă de diminuare a greutătii denamlut atâta

vreme cât starea lui de conservare este bună (nr. 3 54 ).
Sunt puţine monede1e cu greutăţi sub

3

g

(9

ex.) şi ele nu prov in totdeauna de la

primii emitenţi ca să poată fi plauzibilă explicaţia uzurii din c i rculaţie. Cele mai

multe prov in din timpul domniei lui Traianus (5 ex.), cu greutăţi cuprinse între

2,60-2,99 g.

D i ntre acestea, trei au o stare bună de conservare, iar două sunt uşor

uzate. Diminuarea ma i mult sau mai puţin voită a greutăţii denarilor se observă mai

bine la cele aflate într-o stare de conservare bună şi foarte bună (Tab.

III).

intr-adevăr. iniţial, toate monedelc prezente în tezaurul st udiat de noi, aveau o

greutate mai mare. Spunem acestea gândindu-ne la atomii de cupru (aflaţi în aliajul

argintului monetar), care migrând din interior către exterior şi îndepăt1aţi prin

curăţirea mecanică sau chimică a monedclor, au dus la o diminuare a greutăţii avute
la data emiterii. La acestea se adaugă şi cei rămaşi J1e pereţii vasului d�pozitar cât şi

în pământul cu care au venit în contact după spargerea lui. De fapt nu numai greutatea

a fost afectată de acest proces chimic, ci şi titlul aliaj ului de argint folosit, care spre
deosebire de cel i niţial. a_crescut la i nterior devenind mai ridicat ctec�t cel :wut la
data baterii monedclor respective20.

( 1 8) B. Mi trca SCIV, 2 1 , 1 970, p. 332.
( 1 9) Bârgăoani - 3 , 1 4 g , Puriccni . .. 3, 1 3 g, Racova-Chetriş - 3 ,02 g , Homicenii - 3 ,2 8 g.
(20) Diminuarea greutăţii şi a t i tl ul ui dcnarilor, acţiune dirijată uneori o ficial, datorită
greutăţi lor de ordin economic cu care s-a confruntat mereu vastul imp.�riu, este un
fapt cunoscut, unde dovezi aflându-se chiar în tezaurul în discuţie.
,
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Sigur că o îndelungă circulaţie poate duce la o diminuare a greutăţii monedelor,
dar de cele mai multe ori aceasta este evident intenţionată, atât prin micşorarea
modulului de ştanţat, prin tăierea marginii împrejur (cum se observă la moneda cu
nr. 540), cât şi prin desprinderea unor fragmente marginale, fapt sesizat şi de alţi
cercetători cu diverse prilejuri2 1 .
Din totalul de 666 monede, un număr de 1 20 de exemplare prezintă urme ale
intenţiilor de sustragerca argintului din modulul monetar prelucrat. Ele sunt semna
late de la Vitellius şi până la ultimul emitent (Antonius Pius), ceea ce ne face să
presupunem că această acţiune s-a petrecut şi in timpul domniei acestuia din urmă,
cu atât mai mult cu cât se observă că ele au continuat să fie in circulaţie şi după
extragerea fragmentelor marginale (Tab. V) .
Observaţia că şi ultimele emisiuni au mai circulat după această operaţie, ne
determină să conchidem că ele au ajuns in posesia populaţiei carpice de la Homiceni,
Ia o dată mult ulterioară anilor de emisie.
În tezaur nu există nici un exemplar fourre, în schimb avem o scrie de zgârieturi
făcute intenţionat cu un corp dur şi ascuţit, ca in cazul monedelor cu nr. 1 3, 1 1_8, 3 7 1 ,
440, 462, 48 1 , 555, 60 1 , 625. La altele, probabil după verificarea greutăţii au rost
imprimate contramărci, cum se poate vedea la nr. 1 47 (care are in câmp un omega
lărgit), la nr. 547 (unde pe obrazul împăratului se observă un semn în formă de romb
alungit) şi la nr. 553, la care de asemeni pe avers se află o contramarcă asemănătoare
unui S culcat, iar la nr. 628, un semn asemănător unei semilune. Toate aceste monede
provin di.n monetăria lui Traian, exceptând pe ultima, emisă de Hadria.n.
Greutăţile medii cele mai mari provin de la ultimii emitenţi (Nerva-Antonius
Pius), deşi cel din urmă, prin cele două monede ce-i aparţin, nu este edificator in
cadrul situaţiilor comparative.
Denarii cu greutăţile cele mai mari provin, in ordine, de la Traianus (3,85 g),
Hadrianus (3,78 g), Domitianus (3 ,66 g), Vespasianus (3,56 g), Nero (3,5 1 g), cu o
stare de conservare dominant bună şi foarte bună (Tab. III).
Urmărită pe emitenţi; media greutăţii denarilor din tezaur este destul de ridicată,
iar numărul scăzut al exemplarelor subponderale (2 buc.), denotă o bună stare de
conservare a intregului lot monetar, din care lipsesc piesele deteriorate sau ilizibile
din cauza unei uzuri avansate. Chiar şi cele uzate, prezente in procent de 4,8%,
reprezintă foarte puţin, raportate la mărimea tezaurului. În schimb există un număr
remarcabil de moncde cu o stare bună de· conservare (39, 1 3%) şi uşor uzate (47, 1 0%),
ceea ce reprezintă mai bine de 2/3 din întregul depozit monetar.
Remarcăm totodată că majoritatea diathetrelor
monedelor din tezaurul Homiceni
'
II, se situează intre 1 7- 1 9 mm.
Din cauza unor dificultăţi de ordin tipografic, axele monedelor au fost numerotate
cu cifre care co,espund mişcării acelor ceasornicului22 . După cum se observă şi în
.
(2 1 ) V. Mihăilescu-Dârliba, 1. Mitrea, Tezaurul de la Măgura, Bacău, 1 977, p. 27; idem,
MemAntiq, IV-VI, p. 1 3 3.
(22) Reprezentarea cifrică a axului monedei s-a făcut conform normelor elaborate de
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către c ifra 6 (indicand î 80 grade).
(225 grade) :;; i 5 ( 1 3 5 grade) . Cele mai puţ i n întâlnite sunt orieniările
către cifra 1 2 (O grade) şi cele din juml ci ( l l şi 1 ) . Numa i l a moncdr:k emise in
timpul lui Traianus, se preferă pozitia 7 a axuiui. deci 22 5 grade . din moment ce ma1
pmlt de jumătat(' din ele au aceastil directie, ceea ce ar in dica nu L' pref.:rin(ă anume.
ci o măsură expresă p ent ru individualizarea unei e m i s iun i auutnc-. Si t u aţ ia ar reieşi
clar la serii mai mari de moncde. Dctcm1inarea mc,ncdelor d i n tezaur ;;-a făc ut pe
baza catalogul ni RIC23, la care au fost găsite un număr de 2 1 de va riante, pe care le
preze nt ăm in continuare. în ordinea acestora: Vespasianus - nr. 1 98, RIC II. p. 42 .
nr. 238, cu CAES în legenda avcrsul�i ; Ti tu s nr. 2 1 2-2 1 3 , R I C I l , r. 1 1 7, nr. 9, cu
Ven u s sprij im tă de o co l o a nă şi nn de �ippns;-Domitianus - nr. 2 )8 . RlC II, p. 1 70,
m. 0 2, dar cu DOMITIAN US m. 2 70-2 7 L RIC Il. p. 1 7 L nr . 1 -H . dar cu TRP VI II:
Traianus - nr. 404--l l 4, R I C I l , p. 252, n r . 1 1 8, dar denar şi n u aur (tip existent î n
HILL} n r .:124, R IC I L p. 252, nr. U 9, dar cu scut pe u m ami st . : nr. .f2 5, cu bustul
împăratului drapat şi cui rasat spre s t . ; nr. 427, RIC I I . p. 252. nr. 1 24, cu scut pe
umăml s t . ; nr. s ::; s , RIC n. p. 268, nr. 3 5 3 . cu bust d rapat şi cuirasal.
În afară de acestea a fost scm;1alat şi u n denar hibrid, c;u nr. 5 5 3 . în care efigia
lui Trahmus este cxccutatl stJngaci, !egendcie $unt scrise corect. însă cea a aversului
co respu nd e anilor 98-9� c . n. (R! C II. p. 245-24 7). iar a reversul n i pcntm 1!i1ii 1 1 4 - 1 1 7
c.n. \RIC Il, P · 269, nr. 365). Titlul argintului folosit e s te de 750 procente la mi c în
momcatul baterii fiinJ mai scă:;: ul. Greutatea este apropiată de cea ncrmaii'i (3,08 g) .
EI a putut ft e xec u ta t într-unul d i n ateiicrclc oe contrafaceri d i n i mperiu, poate chiar
pe calc oficială şi i nt egra t unui lot de moncde f.;,!osit în re!aţtile cu '·barbarii" .
Tab. IV, j u mătate din monedc :n! axul îndreptat

urmată de 7

-

.

,

,

În ccnchtzie, după examinarea datelor de ordiu numismatic l e gate de componenţa
II. credem ..::ă este n ec e sa r să fie lărnurile unele pro�icme. ·

tezaurului H o mice n i

Prima ar fi dacă cele dcmă tczaure Homiccni I şi Homiccni II ar putea fi părţi a le
unuia singur. Prima! depozit mo netar a apărul !;� �lproximativ :�0-40 m vest de cel
de-al doilea, cc�ea ce ar fi presupus executarea lucrărilor de arături �i de-a latul
tcrenul:.�i, ori pe t e ren ul respectiv s-au culli,'at ani in şir numai pommb şi cartofi
(altemativ), iar arături le s-au executat numai de-a lungul deal ulm. Faptul cii nu ştim
în ce fel de •:as a fost depus acest prim tezaur se d atoreş te descoperitom!ui, ca re nu
a recoltat şi fmgmcnte!e cera rn i cc aflate la locul descoperirii (considcrându-le
'·hârburi"), fii11d preo._cupai doar de pres upu sa exislenlă a unei ·'comori mai mari" , de
mccpu t d.e scco 1 XX""4 .

..

_

"'

Aceste căutări au dus la bulversaîea materialulu i ce ra m ic at1at in stmtul de cultură
Minister::l Cl!! t mii pentru intocm:re fi�d0r de

evidenţă a bunur;!:>r cu!! arale mobile.

(2 3) H. Mattingl�', E. A. Sydenham, Roman l rnpcri:J) Coinage, London, voi. 1-III, iar

pentru v a ri a nte şi drahme: Philip V. Hill, The Dating and Anangement of the
Undated Coins of Rome Ad 98- 148, LondQn, 1 970: Catalogue of Grcecc. Coius 
Hunterian Collection, voi. II, Glasgow, 1 90 1 .
(24) "'Comoara" era atribuită văduvei boicrului Bendcscu, terenul tacând patte din moşia
oc�cra

•
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carpic, aşa încât nu s-a mai putut găsi nici un fragment cu umtc de oxizi de cupru pc
el, care să-I identifice ca făcând parte din vasul de tezaur. Că monedclc s-au aflat în
momentul descoperirii într-un vas a reieşit atât din relatările celui care le-a recuperat
cât şi din starea de conservare a monedelor respective. Unele din ele a\'eau doar un
strat fin de oxizi, ceea ce dovedeşte că nu toate au fost în contact direct cu pământul,
ci doar cele care s-au aflat deasupra. Înseşi greutăţile monedelor aflate între 3,08 g
şi 3 ,55 g sunt un indiciu pentru buna lor stare de conservare.
Repartizarea monedelor pe emitenti în cadt6l primului tezaur2 5 păstrează unele
trăsături comune cu Homiceni I I, dar nu numai el, ci cu majoritatea tezaurelor din
secolele I -I I e.n. descoperite pc teritoriul Moldovei, în care cei mai reprezentativi
împăraţi sunt Vespasianus, Traianus şi Hadrianus26 . În cazul nostru aceasta poate fi
un indiciu asupra contemporaneităţii celor două tezaure, care au putut fi acumulate
odată, ca unnarc a unei acţiuni comune.
Desprinderea intâmplătoare a unui lot de 35 de monede dintr-un grup mai mare,
nu se putea face perfect, încât să fie reprezentati aproape toţi emitcnţii dintre 68- 1 38
e.n. şi în proporţii asemănătoare cu cel de-al doilea lot. Ori acesta se putea realiza
dirijat şi dacă s-ar pune problema existenţei u nei tezaur unic, acesta a putut exista
inaintea retragerii micului grup monetar.
Apartenenţa tezaurului Homiceni II la nivelul carpic al aşezării cu acelaşi nume
este un lucru dovedit de cercetările arheologice cu care prilej s-a stabilit prezenţa lui
în cadrul nivelului. II (târziu) de locuire, in timp ce primul nivel poate fi atribuit
primei j umătăţi a sec. Ii e.n.
Datorită· numărului mare de monede ce-l conţine, el poate yeni din stipendii le
primite de la romani pentru paza graniţelor răsăritene ale imperiulu e 7. Ia care s-au
mai putut adăuga eyentual şi alte piese obţinute pe calea comerţului. din jafuri sau
răscumpărări de captivi 2 8 . Faptul că uneori, in cadrul tezaurelor apar şi alte materiale
fine (fire din aur, sârme din aur sau argint, bijuterii l9 , surprinde aspectul adăugiri lor
ulterioare care se fac la un tezaur anume, ceea ce pune în discuţie şi posibilitatea
folosirii acestora ca viitoare surse de materii prime, ca urmare a lipsei uncr zăcăminte
de argint pe un teritoriu întins.
Titlul ridicat al argintului din acest tezaur, asociat cu greutatea foarte bună a
monedelor prevăzute aici şi cu starea bună de consc!Vare pe care o are intregul
depozit (ca urmare a scoaterii lor din circulaţia monetară), Ia care se mai adaugă
prezenţa contramărcilor şi a inciziilor făcute în scopul verificării compoziţiei meta-

(25) Galba: 2 ex; Vitellius: 2 ex; Vespasianus: 1 0 ex; Titus: 5 ex; Domiţianus: 3 ex;
Nerva: 2 ex; Traianuus: 7 ex; Hadrianus: 7 ex.
(26) Cu atât mai mult în cazul tezaurelor finalizate cu monedă de la Antoninus Pius.
(27) B. Mitrea, Contribuţii la. . . , p. 1 63; V. Mihăilescu-Bârliba, Moneda romană . . , p. 333;
idem, MemAntiq, 4-5, 1 972- 1 973, p. 1 34- 1 35 ; idem, Tezaurul de la. Măgura, p. 30.
(28) Ibidem.
(29) V. Mihăilescu-Bârliba, 1. Mitrea, Tezaurul de la Măgura, p. 1 6; S. Sanie, P.
Şadurschi, CI, 7, 1 976, p. 83.
.

•
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!ului în profunzime, pot constitui indicii ce demonstrează .o intenţie de folosire
ulterioară.
Ascunderea tezauru lui s-a petrecut după anul 1 4 1 e.n. de când datează ultima
moaedă a sa. Din examinarea monedelor din care au fost extrase fragmente margi
nale, s-a observat că acestea au continuat să fie în circulaţie şi după intervenţia
suferită, mai puţin cazul monedelor emise de Antoninus Pius. Acest fapt ne îndeamnă
să considerăm că îngroparea depozit ului monetar s-a produs la destul timp după data
ultimei emisiuni. Lipsa vreunui exemplar "fleur de coin" ne pune în imposibilitate
de a ne pronunţa asupra unei date Ia care aceasta s-a putut întâmpla.
Motivul ascunderii lui (conflict intertribal sau pericol extern) a stat şi la baza
îngropării tezaurului Homiceni 1 . Diferenţa de trei ani între ultimele emisiuni ale
celor două tezaure este aproape nesemnificativă.
Cu Homiceni II, numărul tezaurelor cu monedă provenind de la Antonius Pius se
ridică la 9, alături de cele desoperite la Berzunţi (Bacău), Arva (Vrancea), Bereşti
Bistriţa (Bacău), Brăieşti (Botoşani), Buciurni-(Bacău), Costişa II (Neamt) şi Muncelul
de Sus (laşi)3 0 .
Este totodată cel mai numeros tezaur descoperit în cadrul unei aşezări carpice3 1
în timpul cercetărilor arheologice şi singurul finalizat cu monedă Antonius Pius în
cadrul acestora3 2 .
1
Tezaurul Homiceni II aduce elemente referitoare la viaţa economică şi politică a
carpilor, pe parcursul secolului II e.n. El este rezultatul relaţiilor exitente între
locuitorii aşezării carpice de la Homiceni-Neamţ şi civilizaţia romană, care s-a
răsfrânt asupra Jor sub diferite aspecte, relevate permanent cu ocazia cercetărilor
arheologice efectuate în această aşezare.
·.

CATALOQVL MONEDELOR
NERO (56-58 e.nJ

1. AR. 3,36 g ; 1 7,8 rnrn; RIC I, p. 148, nr. 42; av 1 rv - 6; U
2-4. AR. 3,40 g; 1 8,6 rnrn; RIC I, p. 148, nr. 45; av 1 rv - 6; M
AR. 3,32 g; 1 7,3 rnrn; RIC I, p. 1 48, nr. 45; av 1 rv - 6; U
AR. 3,22 g; 19,2 rnrn; RIC I, p. 1 48, nr. 45; av 1 rv - 6; M
5. AR. 3,32 g; 1 8 ,2 rnrn; RIC I, p. 148, nr. 47; av 1 rv - 6; M
6-1 1 . AR. 3 ,20 g; 1 9,8 rnrn; RIC I, p. 148, nr. 52; av 1 rv - 6; M
AR. 3,32 g; 19,5 rnrn; RIC 1, p. 148, nr. 52; av 1 rv - 6; M
AR. 3,35 g; 1 8,6 rnrn; RIC I, p. 148, nr. 52; av 1 rv - 7; M
AR. 2,96 g; 1 7,9 rnrn; RIC I, p. 148, nr. 52; av 1 rv - 6; U
AR. 3,44 g; 1 7,7 rnrn; RIC 1, p. 148, nr. 52; av 1 rv - 6; B

(30) ldern, La rnonnaie ... , p. 76, tab. 1 3 .
(3 1 ) Ibidem, p. 1 90, tab. 34.
(32) Ibidem.
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1\R. J,5 1 g; i 8,2 mm; RIC I, p. 1 48, nr. 52; av 1 rv - 6; M
1 2 . 1\ R . 3,3 1 g; 1 8,3 mnr, RI C I, p. 148, m. 54: av 1 rv - 6: M

(jALBA (68-69 e.n.)

1 3 . A R . 3 ,40 g ; 1 7,'7 mm; RIC 1 , p . 200, nr. 4; nv 1 r v
pornită din margine

1 4 . AR. 3 ,42 g; 20,4 nun;

RIC

1 , p. 200,

nr.

·-

1 5; av 1 n·

-

5 ; B, c u o

tăietură verticală pc gât,

6; B

1 5 - 1 6 . AR 3 ,28 g; 1 8,9 mm; RIC 1 , p. 201 , nr. 20; av 1 rv - I l ; M
Alt \25 g; 1 7,2 nmL R JC L p. 20 1 , nr. 20; av 1 n· - 5; M

-V

<Jr. <.:t! av. m.

3

OTHO (69 e.n.)

17 AR. l , 14 g; 1 7 .9 111111; RIC I , p . 2 1 9
1 8. AR. 3 ,35 g: ! 9) nun; RIC ! , p. 2 1 9

,

nr .
nr.

2 : a v 1 rv - 5; M
3; nv 1 rv - 6; B

! 9. A R. 3 ,03 g; U � ,9 mm; RIC I , p. 2 1 9, nr. 5; av 1 rv 7; M
20. Al<.. 3 ,37 g; 1 8,8 m111; RIC 1, p. 220, nr. 6; av 1 rv - 6; M
,

-

VI TELLIVS (69 e.n . )

2 1 . A R . 3 , 1 9 g ; 1 8,8 nun; R I C I , p. 224, nr . 1 ; a v 1 rv - 7 ; M

2.2. A R . 3 ,04 g; 1 9.4 mm; RIC 1, p. 224, nr. 4; av 1 rv - 7; M
23-24. AR. 3,28 g; i 8,6 mm; RI C 1 , p. 225, nr. 1 7; av 1 rv - 6; B
AR . 3 , 1 7 g; 1 7,6 mm; RIC 1, p. 225, nr. 1 7; av 1 n· - 7; M
2 5 . AR. 3 , 1 5

g;

1 8,2 mnr,

R I C 1 , p.

225,

nr.

1 8; av 1 rv

-

5: M

26-27. AR. 3,35 g; 1 7,7 mm; RIC 1 , p. 225, nr. 20; av 1 rv - 6; B
AR. 3,07 g; 1 9 , 1 m m; RIC 1, p. 225 nr. 1 7; av 1 rv - 6; M

2R-29.

3,26 g; 1 8.4 mm; RlC L p. 225, nr. 22; av 1 rv - 5; M
AR. \ 1 6 g; 1 9,7 mm: R [ C ' I , p. 225, nr. 22; av 1 rv - 5; B
,

AR.

30-32 . AR. 3,1 5 g; 1 7,9 mm; IUC 1 , p. 225, nr. 24; av 1 rv - 6; M
AR. 3 ,30 g; 20,2 mm; RIC J, p. 225, nr. 24 ; av 1 rv - 5; B, scos un
A R . 3,33 g;1 1 8,6 mm; R I C 1, p. 225 nr. 24; a\' 1 rv - 6; M
,

3 3-34. AR. 3,29 g; 1 8,4 m m ; RIC 1 , p. 225, nr. 26; av 1 rv - 6; M
AR 3 , 3 8 g; 1 8,8 mm; RIC 1, p. 225, nr. 26; av 1 rv
6; M
--

3 5 . AR.

VESPAS IANUS (69- 71 e.n.)

3 , 3 3 g; 1 7,2 mm; HJ C I l , p. 1 5, n r 2; av 1 r v -- 6 : M

�(l . AR. � , 14 g�

37-3 9 . AR.

1 8,9 nun;

RIC l i , p. 1 5, nr 4� av 1 rv - 6� M

3,26 g; l ll ,4 mm, ruc I I , p. 1 5, nr. 5 ; av 1 rv - 6; M
3 , 1 6 g; 1 8,7 mm; RIC II, t1. 1 5, nr. 5·, av 1 rv - 6; y..,f
AR 3,27 g; 1 9,7 mm. RIC II, p. 1 5, nr. 5; av 1 n - 6; M
�0-4 4 . AR J ,2 9 �; l <'i,6 mm; HlC I I , p. 1 5 , nr. 6; av 1 rv - 5; M
A R . 3}C g; i 8 ,4 mm; RJC I I , p. 1 5 , m. 6; av 1 rv - .î ; B
AR \.'19 �:, I P ,2 ni.m; IUC I i , p. 1 5 , nr. o; av 1 rv - 6; M
A R . 3 .-t l g; l u . 8 mm; RIC II , p. 1 5 , nr. 6; av 1 n· - 7; B
AR :; ,,i 9 g; i !d mm; ruc I i , p. 1 5 , nr. 6; av 1 rv - 6; M
Ale
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Elenil Petrişor

200

-

150

�
1

1 00
�

1

-

50
�

10
2,60

r

....

2,80 2,90

3,00

3,10

3,20 3,30 3,40 3,50 3,60 3,70 3,80 3,90

Numărul denarilor pe dife rite grupe pondcrale.
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4 5 . AR. 3,32 g; 20,3 mm; RIC I l , p. 1 6, nr. 7; av 1 rv - 6; M
_
'
46-54. AR. 3 , 1 7 g; 1 7 , 1 n1m; RIC II, p. 1 6, nr. 9; av / rv - 6; U
AR. 3, 1 9 g; 1 8,2 mm; RIC II, p. 16, nr. 9; av 1 rv - 5; M
AR. 3,24 g; 1 8, 1 mm; RIC II, p. 1 6 , nr. 9; av 1 rv - 6; M
AR. 3,27 g; 1 8,6 nun; RIC Il, p. 1 6, nr. 9; av 1 rv - 5; M
AR. 3,3 1 g; 1 7,3 mm; RIC II, p. 1 6 , nr. 9; av 1 rv - 6; M
AR. 3,33 g; 1 8,7 mm; RIC II, p. 1 6, nr. 9; av 1 rv - 7; B
AR. 3,37 g; 1 8,6 mm; RIC II, p. 1 6 , nr. 9; av 1 rv - 6; M
AR. 3,37 g; 1 8,5 mm; RIC Il, p. 1 6 , nr. 9; av 1 rv - 6; M
AR. 3,39 g; 1 6,9 mm; RIC II, p. 1 6 , nr. 9; av 1 rv - 6; M

5 5-70. AR. 3 , 1 0 g; 1 7,8 mm; RIC II, p. 1 6, nr. 1 0; av 1 rv - 5; M
AR. 3 , 1 1 g; 1 8, 1 mm; RIC II, p. 1 6 , nr. 1 0; av 1 rv - 6; U
AR. 3 , 1 2 g; 1 8,3 nun; RIC I l , p. 1 6 , nr. 1 O; av 1 rv - 6; M
AR. 3 , 1 2 g; 1 8 ,5 nun; RIC II, p. l 6 , nr. 1 0; av / rv - 6; U
AR. 3 , 1 9 g; 1 8 ,6 mm; RIC II, p. 1 6 , nr. I O; av / rv - .5; U
AR. 3,20 g; 1 8,6 mm; RIC II, p. 1 6 , nr. 1 0; av 1 rv - 5; U
AR. 3,23 g; 1 8,2 nun; RIC II, p. 1 6 , nr. 1 O; av 1 rv - 6; B
AR. 3,23 g; 1 8,9 mm; RIC Il, p. 1 6 , nr. 1 0; av 1 rv - 7; M
AR. 3,25 g; 1 8 , 1 mm; RIC Il, p. 1 6, nr. 1 0; av 1 rv - 6; M
AR. 3,29 g; 1 7,9 nun; RIC II, p. 1 6, nr. 1 O; av 1 rv - 5; M
AR. 3,3 1 g; 1 7,7 mm; RIC II, p. 1 6 , nr. 1 O; av 1 rv - 7; U
AR. 3,34 g; 1 8,2 mm; RIC II, p. 1 6, nr. 1 0; av 1 rv - 6; M
AR. 3,35 g; 1 7,9 mm; RIC II, p. 1 6, nr. 1 0; av 1 rv - 6; M
AR. 3,39 g; 1 9,3 mm; RIC II, p. 1 6, nr. 1 O; av 1 rv - 7; B
AR. 3 ,4 5 g; 1 8 ,2 mm; RIC I l , p. 1 6, nr. I O·, av 1 rv - 6·, B
AR. 3,53 g; 1 7,4 mm; RIC II, p. 16, nr. 1 0; av 1 rv - 6; M

7 1 . AR. 3,32g; 1 8,3 mm; RIC I l , p. 1 6, nr. 1 5; av 1 rv - 6; U

72-82. AR. 3,06 g; 1 9,2 mm; RIC Il, p. 1 6, nr. 1 6; av 1 rv - 6; M
AR. 3, 1 5 g; 1 7,6 mm; RIC II, p. l 6 , nr. l 6; av / rv - 6; M
AR. 3 , 1 6 g; 1 6 ,8 nun; RIC I I , p. 1 6 , nr. 1 6; av 1 rv - 5 ; M
AR. 3, 1 9 g; 1 8,9 mm; R1C I l , p. 16, nr. 1 6; av /-rv - 6; M
AR. 3,2 1 g; 1 9,2 mm; RIC II, p. 1 6, nr. 1 6; av /.rv - 7; M
AR. ·3,26 g; 1 7,3 mm; RIC Il, p. 1 6, nr. 1 6; av 1 rv - 6; M
AR. 3,27 g; 1 7,8 mm; RIC I I , p. 1 6 , nr. 1 6; av 1 rv - 6; U
AR. 3,27 g; 1 8,3 mm; RIC II, p. 1 6 , nr. 1 6; av 1 rv - 6; M
AR. 3 ,27 g; 1 8 ,4 mm; RIC I l , p. 1 6 , nr. 1 6; av 1 rv - 5; M
AR. 3 ,30 g; 1 8,3 mm; RIC II, p. 1 6, nr. 1 6; av 1 rv - 7; U
AR. 3,36 g; 1 8,6 mm; RIC I I , p. 1 6 , nr. 1 6; av 1 rv - 6; M

70- 72 e.n.

83-88. AR. 3,2 1 g; 1 7 ,6 mm; RIC II, p. 1 8, nr. 30·, av 1 rv - 6·, M
AR. 3,26 g; 1 7,2 mm; RIC I I , p. 1 8 , nr. 30; av 1 rv - 7; M
ĂR . 3,27 g; 1 8,9 mm; RIC II, p. 1 8 , nr. 30; av 1 rv - 6; B
AR. 3,34 g; 1 7,9 mm; RIC Il, p. 1 8 , nr. 30; av 1 rv - 7; B
AR. 3,36 g; 1 8,4 mm; RIC Il, p. 1 8, nr. 30; av 1 rv - 5; M
AR. 3,42 g; 1 8,6 mm; RIC II, p. 1 8 , nr. 30; av 1 rv - 6; M
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Elena Petrişor
•

H9. AR. 3,22 g; 1 8, 1 mm; RIC II, p. 189

nr.

37; av 1 rv - 6; I3

90-92. AR. 3,3 1 g; 1 6,9 mm; RIC II, p. 1 9, nr. 39; av 1 rv - 6; U
AR. 3,46 g; 1 7,2 mnL RIC II, p. 1 9. nr. 39; av 1 rv - 6; M
AR. 3,56 g; 1 8,2 nun: RIC II, p. 1 9 , m·. 39; av 1 n· 7: FB
-

7'1.-73 e.n.

93- 1 02 . AR. 3,18 g; 1 8,2 nun; RIC II, p. 19, m . 42; av 1 rv - 6; M
AR. 3, 1 9 g; 1 7, 1 mm; RIC II, p. 1 9, nr. 4 2; av / rv - 6; M
AR. 3,20 g; 1 6,9 mm; RIC II, p. 1 9, nr. 42; av 1 rv - 6: M
AR. 3,27 g; 1 7,9 mm; RIC Il, p. 1 9, nr. 42; av 1 rv 6: M
AR. 3,29 g; 1 8,8 mm; RIC I I , p. 1 9, nr. 42: a;· / rv - 7; M, scoase 2 fragmente marginale
AR. 3,3 1 g; 1 7 , 1 mm; RIC I l , p. 1 9, nr. 4 2 ; av 1 n• - 6; M
AR. 3,32 g; 1 7,8 mm; RIC II, p. 1 9, nr. 42; av 1 rv - 7: B
,\R. 3,34 g; 1 7,5 mm; RIC II, p. 1 9, nr. 42; av 1 rv - 7: M
AR. 3,35 g; 1 7,3 mm; RIC I I , p. 1 9, nr. 42; av 1 rv - 6; M
AR. 3,43 g; 1 7 ,4 nun; RIC II, p. 1 9 , nr. 42: av i n· 6; M
-

1 03. AR. 3, 1 9 g; 1 S, 1 nun; RIC I l , p. 20,

-

nr.

49: av 1

n· -

5; U, scos Wl fra gment marginall

1 04- 1 1 0. AR. 3,0 1 g; 1 8,0 nun; RlC II, p. 20, nr. 50; av 1 rv - 6: U
AR. 3,03 g; 1 7,4 mm; RIC I I , p. 20, nr. 50; av 1 rv - 6; U, scos un fragment marginal
AR. 3,04 g; 1 7,8 mm; RIC I I , p, 20, m·. 50; av 1 n· - 7; M
AR. 3,24 g; 1 8 ,5 nun; RIC II, p. 20, nr. 50: av 1 rv - 7; I3
AR. 3,27 g; 1 8 ,8 mm; RIC II, p. 20, nr. 50; av 1 rv - 7; B
AR. 3,30 g; 1 7,9 mm; RIC Il, p. 20, nr. 50; av 1 rv - 6; B
AR. 3,37 g; 1 8,9 mm; RIC IL p. 20, nr. 50; av 1 rv - 6; M

1 1 1 - 1 1 4. AR. 3 , 1 8 g; 1 9, 1 mm; RlC Il, p 20,
AR. 3,3 1 g; 1 6,7 mrn; RIC I l , p. 20, nr.
AR. 3,34 g; 1 7,6 nun; RIC II, p. 20, nr.
AR. 3,39 g; 1 7 ,O mm; RIC I I , p. 20, nr.

nr.
52;
52;
52;

52; av 1 T\' - 7 l M
av 1 n• - 5; M 3
av 1 rv - 5: M
av 1 rv - 6; M

73 e.n.

l i S.

AR. 3, 1 51g ; 1 9,8 mm; RIC II, p. 2 1 , nr . 55; av 1 rv - 7; M
,
1 1 6- 1 22. AR. 3, 1 7 g; 1 9,6 rnm; RlC Il, p. 2 1 , nr. 65; av 1 rv - 1 ; M
AR. 3,24 g; 20,6 mm; RIC I l , p. 2 1 , nr. 65; av 1 rv - 1 2 ; M , scoase 2 fragmente marginale
AR. 3,25 g; 1 8, 1 mm; RIC I I , p. 2 1 , nr. 65; ay 1 rv - 1 2 ; M, cu o tăietură pc av - pe
obraz
AR. 3,28 g; 1 8 ,4 mm; RIC II , p. 2 1 , nr. 65; av 1 n· 1 2; M, scos Wl fragment marginal
AR. 3,33 g; 1 9,5 mm; RIC II, p. 2 1 , nr. 65; av 1 rv - 1 3; M
· AR. 3,37 g; 20,6 rnm; RIC II, p. 2 1 , nr. 65; av 1 rv - 1 2; B
-

1 23. AR. 3 , 1 2 g; 1 9,2 rnrn; RIC II, p. 22,

nr.

66; av 1

rv

-

5: U

1 24- 1 27. AR. 3,20 g; 1 9,2 mrn; RIC I l , p. 22, nr. 67; av 1 rv - 7; M
AR. 3,2 2 g; 20,2 mrn; RIC I I , p. 22, nr. 67; av 1 rv - 1 2; M
AR. 3,29 g; 20,3 rnrn; RIC II, p. 22, nr. 67; av 1 rv - 7; M
AR. 3,44 g; 1 9,8 rnm; RIC I I , p. 22, nr. 67; a\· 1 rv - 1 2 ; M

(33) Provenit din campania anului 1 987.
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e.n.

74

1 2 8. AR. 1,2 1 g � 1 9,7 nun; R IC Il, p. 2 2 , nr. 7<1 ; a v 1 n· - C> ; B

1 2 9- I B. AR. 3, 1 0 g; 1 9,2 mnL RIC I l , p. 22, nr. 75: av 1 rv - Ci� M
AR. 3 .2 1 g; 1 8,8 nun; RIC Il, p. 22, nr 75; av 1 n· -·6; B
AR. 3.23 g; 20,4 mm; RJC I l , p. 22, nr. 75; a\' 1 rv - G: M
AR. 3 ,36 g; 1 !! ,6 mm; R IC I l , p. 22, nr. 75� av 1 rv - 6: M
AR. 3,43 g� 1 9 , 3 mm; RIC II, p. 22, nr. 75; av 1 rv - 6; B
·

1 34- 1 3 !!. AR. 3 , 1 O g; 1 !! , 5 mm; RIC I l , p. 2:\,
AR. 3,2 1 g: 1 8 ,6 mm; RJC II, p. 2 3 , nr.
AR. 3,26 g: 20, 1 mm� RIC Il, p. 2 1 , nr.
AR. 3 , 3 1 g: 1 !!,r) mm: RIC 1 1 , p. 2 3 , nr.
AR. \ 3 8 g; 1 7 ,7 mm: RIC I l , p. 2 3 , nr.

1 3 '). AR. 3,32 g; 20,9 mm; RIC I l , p. 2 3 ,

e.n.

1 9,7 mm; RIC I I , p. 24 ,
mm; RIC I l , p. 24 ,
mm; RIC I l , p. 24,
mm; RIC I l , p. 24,

77; av 1 rv - 5: lJ
av 1 rv - 5; M
av 1 rv - 7: M
av 1 rv - 7; M
av / n· - (>; M

83; av 1 rv - 5; B, scos un fragmenl margin111

nr.

75
1 40- 1 4 3. AR. 2 ,93 g;
marginale
AR. 3,0 1 g; 1 8,3
AR. 3,34 g; 1 7,5
AR. 3,39 g; 1 9,4

nr.

77�
77:
77;
77:

nr.

III .

III .

.ur.

R9: av 1

n· -

7: U , scoase 2 fragmente

89: av 1 rv (J ; U
R9; av 1 rv - 6; M
89; av 1 rv - 7; M
-

1 44- 1 5 5. AR. 3 ,02 g; 1 9,2 mm; RIC I l , p. 24, nr. 90; av 1 rv - 6; lJ
AR. 3 ,07 g; 1 !! ,6 mm; RIC I l , p. 24, III. 90; av 1 rv - 6; U
A R . 3 , 1 O g; 20,8 1mn; RIC Il, p. 24, nr. 90; av 1 r v - 6; M
AR. 3 , 1 7 g; 1 9,5 nun; RIC I I , p. 24, nr. 90; av 1 rv - 7; M, pc av. contramarcă - omega
lărgită
AR. 3,2 1 g; 1 9,8 mm; RIC Il, p. 24, nr. 90; av 1 rv - 6: B, scos un fragment marginal
AR. 3 ,25 g; 1 9 ,6 mm; RIC I I , p. 24, nr. 90; av 1 rv - 5; M
AR. 3 ,28 g; 20,7 nun; RIC I l , p. 24, nr. 90; av 1 rv - 6; U, scoase 2 fragmente marginale
AR. 3,30 g; 1 9,3 mm; RIC Il, p. 24, nr. 90; av 1 rv - 6; M
AR. 3,38 g; 20, 1 mm; RIC II, p. 24 nr. 90; av 1 rv - 6; M
AR. 3,39 g; 1 9,9 mm; RIC Il, p. 24 , nr. 90; av 1 rv - 6; l3
AR 3,40 g; 20, 1 mm; RIC II, p. 24 , nr. 90; av 1 rv - 6; M, scos un fragment marginal
AR 3,42 g; 1 9, 8 mm; RIC Il, p. 24, nr. 90; av 1 rv - 6; 8
,

1 56. AR. 3,03 g; 1 9 ,6 mm; RIC II, p. 24,

nr.

92; av 1 rv - 5; M

1 5 7- 1 58. AR. 3,09 g; 1 9,6 mm; RIC I l , p. 2 5 , nr. 93; av 1 rv - 6; M
AR. 3 , 1 9 g; 1 9 ,2 mm; RIC I I , p. 2 5 , nr. 9 3 ; av 1 rv 7; B
1 59. AR. 3 ,2 9 g; 1 9,6 mm; RIC II, p . 25,

160. AR. 3,25 g; 1 8,7 mm; RIC I l , p. 2 5

,

76 e.n.
nr.

96;

av

nr.

98;

av

-

1 rv
1

-

6; B

rv - 6; M

1 6 1 - 1 62 . AR. 3,26 g; 1 9,2 mm; RIC I l , p. 2 5 , nr. 99; av 1 rv - 7; M
AR. 3,40 g; 1 9,8 mm; RIC II, p. 2 5 , nr. 9 9 ; av 1 rv - 6; M
163. AR. 3,35 g; 1 8 3 mm; RIC II, p. 26, nr. J O I ; av 1 rv - G; M
,
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3,(,0
350
J ,- 1 0
3 ,311
3 , 2 11
3 , 1 11
3,(1(1
2

3

s

6

7

8

9

10

G reutatea medic a moncd c l o r pc c m itcnti în tc;.a u m l H o miccni I l :

1 . N c ro : 2 . Galba: l . Otho : -1 . Vitcl l i u s : 5 . Vcspasian: (, _ Titus: 7 . Domitian:
X . Ne�> a: 9 . Tra ian:

1 O.

H ad rian: I l . A nto n ius Pius.
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77-78 e.n.
1 64 . A R . .1 ,2 1 g: 1 8,7 mm: R I C I l , p. 2 6 , 1 1 1 i 01 : a r 1

1 6 5 . AR. 3 ,4 0 g: 1 9,8 mnL R I C I l , p. 2 6 ,

i 07:

nr.

1

ar

nrv

- (,: M

- 5: I l . scoase 1 fragmente

J 66- 1 68. AR. 3 ,09 g; 1 9, 1 mm; RIC I l , p. 27. pr. 1 1 0: a v 1 n· - (, . M, scos un frag men t marginal

AR. 3 . 3 5 g : 1 9, 1 mm; R I C I I , p . 27,

m.

l i O:

A R . 3 ,4 5 g : 1 8 ,4 mnL R I C I l , p . 2 7 , nr. I l O ;

ar

1

1

ar

n· -

n· -

7: I l

6: M

79 e.n.
1 69. AR. 3 , 3 7 g ; 1 8 ,7 mm; RIC I l , p. 2 7 ,

nr .

1 1 3:

m·

1 rr - 6 : M, scos

1 70. AR. 3,26 g: 1 9,9 nun: RIC I l , p. 27, nr. 1 1 ,1 ; av 1

1 7 1 . A lt 3 ,4 2 g; 1 8 ,8 mm; RIC I l , p. 2"7,

nr.

1 72. AR. 3 , 3 7 g: 1 8,4 mm; R I C I l . p. 2 8 ,

nr.

n· -

1 1 5: a\"/ rv

-

6: M

(,:

tlll

B,scoase 2

1 1 9: m· 1 rv - 6: M

fra gm e n t marginal

fragmente marginalc

75 - 79 e.n.
1 73- 1 76. A R. 3, 1 3 g: 1 9,6 mnL RI C I l . p. 28, nr . 1 24: a v 1 rv - 6 : M
A R. 3, 1 5 g; 20,2 mm; R I C I l , p. 2 8 , nr. 1 24 : av / rv - 6: M
A R . 3 , 33 g; 1 9,6 mm; R I C I l , p. 2 8 . nr. 1 24 ; av 1 rv - 7; M
AR. 3,]5 g; 20,2 mm: R I C 1 1 , p. 2 8 , nr. 1 24: av / rv - 5: M, scoase 2 fragmente m arg i n ale

1 77- 1 79. AR. 3, 1 9 g; 1 9 ,5 mm: RI C I I , p. 2 8 , nr. 1 24 ; av 1 rv - 6: M
AR. 3 , 3 5 g; 1 9 ,6 mm; R I C I I , p. 2 8 , nr. 1 24 : av 1 n� - 6: B
A R . 3,46 g; 1 8,4 mm; R I C I I , p. 28, nr. 1 24 ; av 1 rv - 1 2 ; M

78-79 e.n.

1 80. A R . 3,32 .g; 1 7,6 nun; RIC I l , p . 2 9 , nr .

1 8 1 . AR. 3,34 g; 1 9,] nun; RIC I l , p. 2 9 ,

1 82. AR. 3,20 g; 1 9 ,6

mm; R I C I l , p. 2 9 ,

nr.
nr.

I .J l ; a v 1 rv - 7 : M

I J L av 1

n· -

(, ; M

1 3 1 ; av 1 rv - 6; M, scos tm fragment marginal

1 83 . AR. 2 , 83 g; 1 8 , 8 mm; R I C I l , p. 2 9 , n r . 1 32 ; av 1 rv - 6; U, scoase 5 fragmente marg inale

VESPAS IANUS: TllVS ( 73 e.n.)

1 84. A R . 3 , 5 2 g ; 1 9, 1 mm; R I C I l , p. 3 5 ,

nr.

1 69; av 1 rv - 1 2 ; B

74 e.n.
1 8 5- 1 86. AR. 3 , 3 0 g; 1 9,3 m m ; RIC I I , p . 36, nr . 1 76; av 1 rv - 6; B
Alt 3,32 g; 1 9,2 mm; RIC I I , p. 3 6 , nr. 1 76; av 1 rv - 6; B

75 e.n.

1 87. A R . 3,27 g ; �0,3 nun; R I C I l , p. 3 6 ,

nr.

1 85; a v 1 rv - 6; 13

76 e.n.

1 88- 1 89. AR. 3,25 g ; 1 8,8 mm; R I C I I , p . 3 7 , nr . 1 87; a v 1 rv - 5; M
A R . 3,27 g; 1 9,6 mm; RIC I I , p. 3 7 , nr. 1 87; av 1 rv - 7; M

1 90. A R . 3,23 g; 1 9,6 nun; RIC I l , p. 37,

nr.

1 9 L av 1

n· -

7; M
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Elena Petrişor

1 9 1 A R . J.5 1 g: l !U mnL RIC I I , p. 3 7 ,

nr.

1 92 . A R . J , 2 8 g: 1 9 ,(• mnL R I C I I , p. :07,
marginale

1 9 1 /a: a v 1 rv - 6: M

m.

1 9 1 /h: a v 1

n· -

(, ; M. scoase 2 frag.mcnle

77-78 e.n.
1 9 J- 1 9-I . A R . :0,40 g : 1 7,7 mnL R I C I L p. J7. nr. 1 95 : av 1 n· - 6 : M
A R . 3 , 1 5 g; 1 8 ,7 mnL R I C I l , p. :.7, nr. 1 95: a v 1 rv - (,; M, scos un fragment marginal

1 9 5 . AR. 3 , 1 5 g; 1 7 ) mnL RIC I I , p. 37, nr. 1 %: av 1

n· -

5: M

1 %- 1 97. A R . 3,29 g·. l li , lJ mm: R I C I l , p. J R , nr. 1 97: av 1 r v - 6: M
A R . J ,27 g: 1 9 , 2 mnL R I C I I , p :08, nr. 1 97 : av 1 rv - 6: M

VESPASIANVS: DOMITIANVS (76 e. n . )

1 98 . A R . J,28 g : 1 9 ,9 muL H I C I I , p . 4 2 , nr . 238; av 1 rv - 5 : M , v ari a n tă

a v . ct1

CAl�S

1 99-200. AR. J ,52 g: 1 9 , 1 mnL RIC IL p. 42, nr. 238; av 1 rv - 6: FIL scos un fragment
marginal
A R . \2-1 g: 1 8,5 mnL R I C I I , p . -12 . nr. 238: av 1 n· - 7: B

77-78 e.n.
20 1 -202. A R . 3,22 g: 1 8 ,6 mnL R1 C I I , p. -1 3 , n r . 24 1 : a v 1 rv - 5: M
AR J) 1 g; 1 8-;8 mm: R I C I I , p. 4 3 , nr. 24 1 ; av 1 rv - 5: M

203-207. AR 3,26 g; I 7,8 nun; RI C I I , p. 4 3 , nr. 242; av 1 rv - 5; M
A R . 3 , 1 8 g: 1 7,8 mm; RJC I l , p. 4 3 , m. 242: av 1 n· - 6; M
A R . 3 ,26 g; 1 7,9 mnL RIC I I , p 4 3 , nr 242: av 1 rv - 5; M
A R . 3,26 g; 1 7,7 mm; R I C I l , p. 4 3 , m. 242; av 1 rv - 6; M
AR. 3,37 g; 1 7,8 mm; R I C I l , p. 4 :0 , m. 242: av 1 rv - 5; B

79 e.n.
20R. A R 3 , 3 2 g; 1 8 ,2 mm; R I C I I , p. 4 3 ,

m.

2 4 3 : a v 1 rv - 6; M

209. AR. 3,2 1 g; 1 8,8 mm; R I C I I , p. 4 3 , nr 244; av 1 rv - 7; M

2 10 -2 1 1 . AR. 3,22 g; 1 8 , 3 mm; RJC I I , p. 4 3 , nr. 246; av 1 rv - 5; B
AR. 3 , 3 3 g; 1 8 ,8 mm; RIC I I , p. 4 3 , m. 246; av 1 rv - I I ; B

TllUS (79 e.n.)

2 1 2-2 1 3 . AR. 3 , 1 7 g; 20,6 nun ; R I C I l , p . 1 1 7 , nr. 9; a v 1 rv - 6 ; B, variantă rv., Venus
sprij inită de o coloană şi nu de cippus
A R . 3 ,27 g; 20,1 mm; R I C I l , p. 1 1 7, nr. 9; av 1 rv - 6; FB

2 1 4 . AR. 3 , 1 4 g; 1 7,7 mm; RIC I I , p. 1 1 7, nr. I O; av / rv - 7; M

2 1 5 . AR. 3,42 g ; 1 8 , 1 mm; RIC I I , p. 1 1 7, nr. l i ; av 1 rv - 6; B

2 1 6-2 1 7. AR. 3,22 g; 1 9,7 mm; RIC I I , p. 1 1 8 , nr. 1 4 ; av 1 rv - 5; B
AR. 3 ,43 g; 1 9 ,8 mm; RIC I I , p. 1 1 8, nr. 1 4 ; av 1 rv - 6; B

2 1 8. AR 3 , 1 7 g; 1 66,9 mm; RJC I I , p. 1 1 8 , nr. 1 6; av 1 rv - 6; M

80 (ianuarie - iulie) e.n.

2 1 9. A R . 2 ,98 g ; 1 7,8 m m ; RIC I I , p. 1 1 8 , nr. 2 1 ; a v / rv - 7; M, scoase 2 fragmente marginale

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

1

Tezaurul monetar roman de la Homicen i ( I l ), judeţul Neamţ

381

220-222. AR. 3,20 g; 1 7,6 mnL RI C I l , p. 1 1 9, nr. 22:r. m· 1 rv - 5; M
A lt 3 , 3 0 g; 1 8 , 1 mnL R I C I l , p. 1 1 9, nr. 22a; a\ 1 rv - 6; M
AR. 3 , 3 5 g; 1 7,9 mnL R I C I l , p, 1 1 9 , nr. 22a: av 1 rv - 6; B
22J. A R . 3,32 g; 1 8,4 mnL RIC I l , p. 1 1 9, nr 2 3 ; av 1 rv - 5; B

224-22 5. AR. 3 2 8 g. 1 8, 9 mnL RIC I l , p 1 1 9, nr. 2-ta; av 1 n· - 5; B. sc os un fra gmen t
marginal
AR. 3,. U g: 1 7, 9 mnL RIC I l , p. 1 1 9. nr 2-ta; m· 1 n - 5; B
,

226. A R . \3 1 g: 1 7 , 2 mnL RIC I l ,

p. 1 1 9,

nr.

2 5 : av 1 n· - 7: M

227-23 0 . AR. 3,09 g; 1 9, 3 mnL Rl C 1 1 , p 1 1 9 , nr.
A R . 3,43 g; 1 8 ,6 IllllL R I C I I , p. 1 1 9, nr. 26;
A lt 3,- B g: 1 8,7 nun: RIC I l , p. 1 1 9, nr. 26:
A R . 3,44 g; 1 7, 9 mm; RIC I l , p. 1 1 9, nr. 26:

26; av 1 rv - 5; M
av 1 rv - 1 2 : FB
av 1 n· - 1 L M
'
av 1 n· - 6: 13

2J 1 -2 3 4 . A R . \22 g; 1 8 ,7 mnL RIC I l , p. 1 1 9 , nr. 2 7 ; av 1 rv - 7: B
AR 3 2 5 g: 1 8,7 mnL RIC I I , p. 1 1 9 , nr. 27: av 1 n· - 5: B
AR 3,29 g: 1 9,2 mm: RIC I I , p. 1 1 9, nr. 27: av 1 rv - 6: M, s.:oase 2 fragmente marginal..:
AR. 3 .42 g: 1 7 ,4 mnL RIC I I , p. 1 1 9, nr. 27: av 1 rv - 7: B

TITVS: DOMITIANVS (80 e.n.)

2 3 5 . A R . 3 ,4 3 g : 1 6,8 mm: R I C I l , p. 1 2 1

,

nr.

4 1 ; a v / n· - 5 ; M

236-239. A R . 3,30 g; 1 8,2 mm: RIC Il, p. 1 22 ,
A R . 3 ,4 0 g; 1 8 , 3 mm; RIC I l , p. 122, nr.
A R . 3 4 1 g; 1 8,2 mm; IUC I I , p. 1 22 , nr.
litera O est..: plină
AR. 3 ,47 g; 1 8,2 m m; RIC I l , p . 1 22 , nr.
,

240. AR. 3,36 g; 1 8,8 nun; RIC I I , p. 1 22,

nr.

24 1 . A R . 3 26 g ; 1 9,7 mm; RIC I I , p . 1 22,

nr.

nr. 50; av 1 n· - 7; B
50; av 1 rv - 5; M
50; av 1 r v 6; FB, în legenda
-

50; av 1 rv

-

n· . ,

din COS,

6; B

5 1 ; av 1 rv - 6; B, scos un fragment marginal

TITVS: IULIA TITIA (80-81 e.n . )

,

242. A R . 3 , 3 5 g; 1 8,8 mm; RIC I I , p. 1 2 2 ,

nr.

56; a v 1 rv - 6 ; B
57; av 1 r v - 6; I3

TITVS: DIVVS V.ESPASIANVS (80-81 e.n.)

24 3 . A R . 3 , 1 4 g; 1 9,2 m m ; RIC I I , p . 1 2 3, nr. 5 9 ; a v 1 rv - 7; M

244. AR. 3,20 g; 1 7, 8 mm; RIC II, p. 1 2 3 , nr. 60; av 1 rv - 5; M

245. AR 3,26 g; 1 8,7 mm; RIC II, p. 1 2 3, nr. 62 ; av 1 rv - 5; B, scos un fragment marginal
246. AR. 3, 1 8 g; 1 8 , 1 mm; RIC I I , p . 1 2 3, nr. 63; av 1 rv - 6; M

DOMITIANVS (81 e.n . )

247-248. A R . 3,33 g ; 1 7 ,2 rnrn; RIC I I , p. 1 54 , nr . 3 ; av 1 rv - 6 ; M
A R . 3,35 g; 1 8 ,6 mrn; RIC II, p. 1 54, nr. 3; av 1 rv - 7; B

249. A R . 3,35

g; 1 9,6 rnm; RIC II, p. 1 5 5 , nr. 1 6 ; av 1 rv - 6; B, scoase 3 fragmente marginale

82 e.n.

250. A R . 3 , 2 9 g ; 1 8 ,2 mm; RIC I I , p. 1 56,

nr.

2 8 ; av 1 rv

-

6;

M

25 1 . A J' t 3, 2 2 g; 1 8 ,9 mm; RIC I l , p. 1 57, nr. 49; av 1 rv - 6; M
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Elentl Pelrişor
e.n.

83
2 5 2 . /\R. 3.5 9 g : 20,9 m m : R IC Il. p . 1 5 8.

nr .

e.n.

87
2 5 3 . /\ R. 3 .-f5 g: 2 0 , 3 mnL R I C I l , p . 1 65 .

25-1. /\ R . 3)0 g : 1 9 9
,

nuiL

R IC I l , p . 1 6 5

2 5 5 . /\It 3 ,2 5 g: 1 9 ,4 mm: RIC I l , p. 1 66 ,

.

nr .
nr.
m.

2 5 (>. /\ It 3,-IS g : 1 9, 3 mm: RIC 1 l , p. 1 (>8,
g: 1 8 , X mm: RJC I I , p 1 68 ,

9 � : av 1

nr .
nr.

m.

259. /\ R . 3 3 9 g ; 1 9 , 1 mm: R I C I I , p. 1 70,
,

2C>ll. /\ R . 3,45 g: 1 S,7 mm: RIC I l , p. 1 70,

2 6 1 . /\ R . 3,34 g ; 1 9 ,2 mm: RIC I I , p. 1 70,

nr.
nr.
nr.

6: F l l

(>: I l

n· -

9-1: a v 1 rv - (>: B

1 02 : ar 1 n·

-

I l (>: av 1 rv

1 1 7:

88-89
2 5 8 . /\R. 3,4 1 g: 1 9,2 nun: R I C I l , p. 1 70,

n· -

e.n.

88
257. /\R. 3 ,32

3 6 a : :t,·' 1

a\·

e.n.

1

scos

tm

-

5: B, scos un fragment marginal

(>: B, variantă a v .

1 3 5: a v 1 rv - 7: B

1 3(>: av 1

n·

fragment margi1pll

- 7 : Fl l

n· -

1 32 . a \· 1 rr

G: M ,

cu

Dm : IJ'IA:\Us

- 7. FB

1 2 6a: av 1 rv - C>: n

262 2 64 . AR. 3, I 5 g: I 8 ,8 nun: R I C I I , p. I 70, nr . . I J7; av 1 rv - 7: F/3
1\R. 3,45 g: 1 9,3 mm: RIC I I , p. 1 70, nr. 1 37 : av / rv - 5: B, scos un fragment margina1
/\ It 3,49 g : 1 8 ,8 mm; R J C I I , p . 1 7<i, nr. 1 37: av 1 rv - 7: B
-

265-267. /\R. 3 , 3 5 g; 1 9, 1 mm; IUC I L p. I 70, nr. I 38; av 1 rv - 7; B
AR. 3,4 I g; 1 8 ,7 mm; R I C I I , p. 1 7 0 , nr. 1 3 R; av 1 rv - 7; B
"
AR. 3,43 g: I 9,2 nun; R I C I I , p. 1 70, nr. 1 3 S; av 1 rv - 5; 13

268.

AR.

3, 50 g; 1 8,9

269. AR. 3,43 g; 1 9,3
270.
27 1 .

AR.
AR.

nun; RIC I l , p. 1 70,
mm; R I C I I , p. 1 7 1 ,

3,33 g; 1 8,4 mm; RIC I I , p. I 7 1 ,
3,33 g; 1 9,5 m m ; R I C I l , p . 1 7 1 ,

nr.

,

1 40; av

-

1 44:

-

nr.

1 45;

AR.
AR.

e.n.

nr .

av 1 rv

-

6; B

7; B ,

varia ntă av. cu TRI'

VIII

6: B , variantă av . c u TRI' V I I I

1 4 \ av 1 r v - 7; I3

e.n.

3 ; 39 g; 1 9,2 mm; RIC I I , p. 1 7 1 , nr . 1 4 8;
3, 1 8 g; 1 9,3 nun; RIC I I , p. 1 7 I , ur. 1 49;

90

273.
274.

1 rv
av 1 rv

nr.
nr.

89
272. AR. 3,42 g; 1 9,4 mm; RIC I I , p . 1 7 1

1 39 : av 1 rv - 6; FIJ

a v /rv - 7; B
av /

14

rv - 5; B

275-280. AR. 3, 1 3 g; 1 8 ,2 mm; RIC I l , p. 1 72 , nr. 1 52 ; av 1 n· - 6; B
AR. 3, 1 9 g; 1 8 ,6 mm; RIC Il, p. 1 72 , nr. 1 52; av 1 rv - 7; M
AR. 3,39 g; 1 9 ,6 mm; RIC I l , p. 1 72, nr. 1 5 2 ; av 1 rv - 7; B
AR. 3,4'1 g; 1 8,9 mm; RIC I I , p. 1 72 , ur. 1 52; av 1 rv - 7; M, scos un fragment marginal
AR. 3 5 1 g; 1 8,9 mm; RIC I l , p. 1 72 , ur. 1 52; av 1 rv - 6; 8
AR. 3,5 1 g; 1 9,3 mm; RIC I l , p. 1 72 , nr. 1 52; av 1 rv - 6; 8
,

(34) Provd1it din campania anului 1 987.
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Cont ramărci a n atc pc lllOllCdclc din IC!.all llll de la H om i cc n i

0 8 0 0
553

5.t7

U7

(i 2H

A lte se m ne ( t.g ârictmi . tăieturi) a natc pc lllOIICdclc d i n tC/.ClllllJI de In H o m iccni

CJ O O O O
13

1 18

371

44.0

462

00800
481 (n·)

555

60 1

625
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384

Elena Petrişor

2 8 1 -282. A R . �32 g; 1 8,8 mm; RlC I I , p. 1 72 , nr. 1 5 3; nv 1 rv - 6; B
A R. �.4 1 g; 1 8 ,4 m m ; RIC II, p. 1 7 2 , nr. 1 5 1; av 1 n· - 6; B

91

e.n.

2 8 3 . AR. 3 , 5 6 g; 1 8 ,8 m m ; R I C I I , p . 1 72 , nr 1 54 ;
284-288. A R . 3, 1 7 g; 1 9 ) mm; RlC I I , p. 1 72 ,
A R . 3 , 3 8 g; 1 8,3 m m ; RIC II, p . 1 72 , nr.
A R . � ,4 5 g; 1 8 ,3 mm; R I C I I , p. 1 72, nr.
A R . 3,49 g; 1 8 , 8 mm; RIC I I , p. 1 72, nr.
AR. 3 ,54 g; 1 8,6 mm; R I C II, p. 1 72 , nr.

289-293. AR. 3,30 g; 1 9,3 mm;
marginal
A R . 3 ,4 5 g; 1 9,2 mm; RIC
A R . 1,47 g; I 8 ,6 mm; RIC
AR. 3,5 1 g; 1 8,9 mm; RIC
A R . 3 ,64 g; 1 7,8 mm; R I C

nv

1 rv -

7: FB

1 56; av 1 n· - 7: I · B
1 56; a v 1 r v - 7 ; M
1 56; av 1 rv - 7; M
1 56; av 1 n· - 7; B
J 5(J; av 1 n· - 7; M
nr.

Rl C II, p. 1 72,' nr. 1 5 8 ; av 1 rv - 6; M, scos un fragment

I I , p. 1 72, nr. 1 58;
I I , p. 1 72, nr. 1 58;
II, p. 1 72 , nr. 1 5 8;
I I , p. 1 7 2 , nr. 1 5 8;

av 1 rv - 7; FB
av 1 rv - 6; FB
av 1 rv - 6; B
av 1 n· - 6; M

2 94-29 5. AR. 3,27 g; 1 9 ,3 nun; RlC I I , p. 1 72 , nr. 1 59; av 1 r v - 6; l3
AR. 3,45 g; 1 7,9 mm; R1C I I , p. 1 72 , nr. 1 5 9 ; av 1 rv - 7; M

92

e.n.

296. A R . 3,50 g; 1 8,8 mm; RIC II, p. 1 73, nr . 1 69; a v 1 r v - 7; M

92-93

e.n.

297-300. AR. 3,24 g; 1 8 ,3 nun; RIC I l , p. 1 74 , nr. 1 7 1 ; a v 1 n· - 6 ; B
A R . 3,30 g; 1 8,6 mm; RIC II, p. 1 74, nr. 1 7 1 ; av 1 rv - 7; FB
AR. 3,40 g; 1 8,9 mm; RIC II, p. 1 74, nr. 1 7 1 ; av 1 rv - 7; B
AR. 3,45 g; 1 9,2 mm; RIC II, p. 1 74, nr. 1 7 1 ; av 1 rv - 7; FB

30 1 -303. AR. 3,32 g; 1 8,5 mm; RIC I I , p. 1 74 , nr. 1 72 ; av 1 rv - 6; B
AR. 3,33 g; 1 8,6 nim; RIC II, p. 1 74, nr. 1 72; av 1 rv - 7; FB
AR. 3,47 g; 1 7,7 mm; RIC II, p. 1 74, nr. 1 72; a v 1 rv - 6; B

304-305. AR. 3,40 g; 1 8 , 1 mm; RIC II, p. 1 74 , nr. 1 73; av / rv - 6; M
AR. 3,52 g; 1 9,2 mm; RIC II, p. 1 74, nr. 1 73; av 1 rv - 6; B

93 -94

e.n.

306. AR. 3,35 g; 1 9,2 mm; RIC II, p. 1 74, nr . 1 74; av 1 rv - 5; B

307. AR. 3,40 g; 1 9, 1 mm; RIC II, p. 1 74, nr. 1 75; av 1 rv - 7; B
308. AR. 3,34 g; 1 8,3 mm; RIC Il, p. 1 74, nr. 1 76; av 1 rv - 7; B

309. AR. 3,46 g; 1 9,2 mm; RIC Il, p. 1 74 , nr. 1 77; av 1 rv - 7; B

3 1 0-3 1 1 . AR. 3,4 1 g; 1 8 ,3 mm; RIC I I , p. 1 7:4 , nr. 1 78; av 1 rv - 6; B
AR. 3,66 g; 1 8,9 mm; RIC II, p. 1 74, nr. 1 78; av 1 rv - 6; B

3 1 2-3 1 3. AR. 3,08 g; 1 8 ,6 mm; RIC I I, p. 1 75 , nr. 1 79; av 1 rv - 7; U
AR. 3,34 g; 1 8, 3 m m ; RIC I l , p. 1 75, nr. 1 79; av 1 rv - 7; B
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95-96 e.n.
3 1 4. AR . 3,20 g; 1 8,4 m m ; R I C I l , p. 1 75,

nr .

1 86; a v 1 r v - 7 : B

3 1 5. AR. 3,36 g: 1 8 ,4 nun; RIC I l , p. 1 76,

nr.

1 90: av 1 rv - 6: B

nr.

1 92: av 1 rv - 6; FB

3 J (J - 3 1 7. A R . 3,20 g; 1 9, 1 mm; RIC I I , p. l 76, nr. l 9 1 ; av / rv - 7; B
AR. 1,26 g; 1 9,8 mm; R I C I I , p. 1 76, nr. 1 9 1 ; av 1 n· - 5; U

3 1 8. AR. 3,20 g; 1 8, 3 mm; RIC I l , p. 1 76,

3 1 9-322. AR. 3 ,34 g : 1 7,4 mm; RIC II, p. 1 76,
AR. 3,34 g; 1 8,7 mm; RIC I l , p. 1 76, nr.
AR. 3,47 g; 1 9 , 1 nun; RIC I l , p. 1 76, nr.
AR. 3 , 5 5 g; 1 9 , 1 mm; RIC I l , p. 1 76, nr.

nr. 1 93; av 1 n· - 5 ; B
1 93; av 1 rv - 5; U
1 93; av 1 n• - 6; B
1 93; av 1 n· - 6; B

32 3 - 324. A R . 3,28 g: 1 8,3 mm; RIC I l , p. 1 76, nr. 1 94; av 1 rv - 6; B
AR. 3,37 g: 1 8 ,8 mm; RIC I l , p. 1 76, nr. 1 94; av 1 rv - 5; B
325. Av. Ay f K A 1 C !1 0 M 1 T I A N O C C E B A C T O CC O P M, c.p.e.Cap laureat spre
stânga
R v. y E T O y C (1 A) y n A T O y 1 E, c.p.e.Caduceu, având la dreapta şi la stânga câte
o liră.
AR, Dralună, 3 . 1 2 g; 1 9,2 nun? catalogue of grcck coins-1 Iunterian collection, Glasgow,
1 90 1 , voi . I I , p. 499 (1 ) ; Monctăria Lycia; av 1 rv - I l ; M

NERVA (96 e.n.)

326. A R . 3 , 3 8 g; 1 9,9 m m ; RIC I l , p. 2 2 3 , nr . 6; a v 1 rv - 6; B

327. AR. 3,59 g; 1 8 , 1 mm; RIC I I , p. 2 2 3 , nr. 6; av 1 rv - 6; B

.

97 e.n .

328-330. AR. 3,36 g; 1 8 ,4 mm; RIC I l , p. 224, nr. 1 3; iiV 1 rv - 7; B
AR. 3,48 g; 1 7,7 mm; RJC I l , p. 224, nr. 1 3; av 1 rv - 6; M
AR. 3,54 g; 1 7,5 mm; RIC I l , p. 224, nr. 1 3 ; av 1 rv - 6; B

3 3 1 - 332. A R . 3 , 1 8 g; 1 7,7 mm; RIC I I , p. 224, nr. 1 4 ; av 1 n: - 1 2 ; M
AR. 3,42 g; 1 8 ,7 mm; RIC Il, p. 224, nr. 1 4 ; av 1 rv - 1 2 ; FB
3 33-337. A R . 3,08 g; 1 8,6 mm; RIC I I , p. 2 Î4 , nr. 1 6; av 1 rv - 6; U
AR. 3,29 g; 1 8 ,9 nun; RIC II, p. 224, nr. 1 6 ; av 1 rv - 6; B
AR. 3,39 g; 1 8 ,3 mm; RIC II, p. 224, nr. 1 6; av 1 rv - 7; M
AR. 3,46 g; 1 6 ,7 mm; RIC I l , p. 224, nr. 1 6; av 1 rv - 5; M
AR. 3,64 g; 1 7,8 mm; RIC Il, p. 224, nr. 1 6; av 1 rv - 7; M

338-339. AR. 3,37 g; 1 9,3 mm; R.IC I I , p. 224, nr. 1 9; av 1 rv - 6; B
AR. 3 ,46 g; 1 7,5 mm; RIC I I , p. 224, nr. 1 9; av 1 r� - 7; M, scos un fragment marginal
340. AR. 3,48 g; 1 6,8 mm; RIC I I , p. 224, nr. 24; av 1 rv - 6; M

34 1 . AR. 2,98 g; 1 8,3 nvn; RIC Il, p. 225,

nr.

34; av 1 rv - 6; FB

TRAIANVS (98-99 e.n.)

342. AR. 3 ,0 8 g; 1 8,8 m m ; RIC II, p. 24 S, nr. 6 ; a v 1 r v - 7; B
343-34 5 . AR. 2,75 g; 1 8,5 mm; RIC II, p. 245 , nr. 1 0; av 1 r v - 6; B
AR. 3,49 g; 1 9,3 mm; RIC II, p. 24 5, nr. 1 0; av 1 rv - 6; 8
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Elena Pelrişor
AR.

3 ? 5 1 g; 1 9,7 nun; RIC I l , p. 245,

nr.

1 0; av 1 n·

-

7;- FB

3,30 g; 1 7,9 mm; RIC I I , p. 245, nr. I l ; av 1 rv - 6: B, scoase 2 fragmente
AR. 3,32 g: 1 8,8 nun; RIC I I , p. 245, nr. 1 L av 1 rv - 6; B
A R . 3,40 g; 1 9 , 1 nim; RIC I l , p. 245, nr. I l ; av 1 rv - 6; B

346-348.

AR.

349. A R . 3,59 g; 1 8 4 mm; RIC II, p. 245,
,

350. AR. 3,36 g; 1 8 ,4 mm; RIC Il, p. 244,

nr.
nr.

12; av 1 rv - 7: B

1 3; av 1 rv - 6: FB

3 5 1 -353. AR. 3 , 1 0 g; 20,1 mm; RI C I I , p. 246, nr. 2 1 ; av / rv - 6; B, scos un fragment marginal
AR. 3,45 g; 1 8,3 mm; RIC Il, p. 246, nr. 2 1 ; av 1 rv - 6; FB
AR. 3,85 g; 1 8,4 mm; RIC II, p. 246, nr. 2 1 ; av 1 rv - 7: B

354. AR. 2,60

g; 20, 1 mnL R IC II, p. 246,

355. AR. 3,09 g; 1 9,3 mm; RIC I I , p. 247,

nr.

nr.

22; av 1 rv - 6; n

40; av 1 rv - 7; l3

1 01 -1 02 e.n.,

356-358. A R . 3 , 1 4 g; 1 9,2 m m ; RIC I I , p . 247, nr. 4 9 ; a v 1 n· - 7 : M
AR. 3,36 g; 1 9,2 m m ; RIC I I , p. 247, nr. 49; av 1 rv 7; B
AR. 3,39 g; 1 8,8 nun; RIC Il, p. 247, nr. 49; av 1 rv - 7: B
-

359-364. AR. 3 ,20 g; 1 9,2 mm;
margi nale
A R . 3,30 g; 1 9,3 mm; RIC
AR. 3,4 1 g; 1 8,3 mm; RIC
AR. 3,44 g; 1 8,6 mm; RIC
AR. 3,49 g; 1 8,3 mm; RIC
AR. 3,55 g; 20,6 mm; RIC

RIC II, p. 248,
Il,
II,
II,
II,
Il,

p.

248, nr.
248, nr.
p. 248, nr.
p. 241!, nr.
p. 24 8, nr.
p.

nr.

52;
52;
52;
52;
52;

365-369. AR. 3,30 g; 1 9,6 nun; RIC II, p. 248, nr.
AR. 3,32 g; 1 8,9 mm; RIC II, p. 248, nr. 58;
A R . 3,34 g; 1 8,8 mm; RIC Il, p. 248, nr. 58;
A R . 3,35 g; 1 8,3 mm; RIC II, p. 248, nr. 58;
A R . 3,47 g; 1 8,8 mm; RIC I l , p. 24 8, nr. 58;

52; av 1 rv

av 1 rv - 6;
av 1 rv - 6;
av 1 rv - 6;
av 1 rv - 7;
av 1 rv - 6;

6; B, scoase 2 fragmente

-

B,

scoase 2 fragmente

B

B

FB
F8,

seoase 2 fragmente

58; av 1 rv - 6; 8
av 1 rv - 6; B
av 1 rv - 7; M
av 1 rv - 7; 8 3 5
av 1 rv - 7; B

370-372. AR. 3,04 g; 1 7,8 mm; RIC I l , p. 248, nr. 59; av 1 rv - 6; B
AR. 3 , 1 4 g; 1 9,4 mm; RIC I l , p. 248, nr. 59; av 1 rv - 6; 8, scos

un fragment şi cu o
tăietură pornită din coltul acestuia
AR. 3,30 g; 20, 1 mm; RIC li, p. 248, nr. 59; av 1 rv - 6; B, scoase 3 fragmente
373-376. AR. 3,27 g; 1 8,3 mm; RIC II, p. 248, nr. 60; av 1 rv - 6; 8
A R . 3,37 g; 1 8,6 mm; RIC Il, p. 248, nr. 60; av 1 rv - 7; B
AR. 3,40 g; 1 8,9 mm; RIC II, p. 248, nr. 60; av 1 rv - 7; B
AR. 3,40 g; 1 9,8 mm; RIC I l , p. 248, nr. 60; av 1 rv - 6; FB, scos un fragment marginal
377. AR. 3,65 g; 1 7,6 mm; RIC Il, p. 248, nr. 66; av 1 rv - 6; M

1 03-1 1 1

e.n.

378-379. AR. 3,30 g; 1 9,3 mm; RI C II, p. 2 50, nr. 96; av 1 rv - 6; M
AR. 3,67 g; 1 7,8 mm; RIC II, p. 250, nr. 96; av 1 rv - 6; M

380. AR. 3,08 g; 1 8,2 mm; RIC II,

p.

25 1 , nr. 98;

av 1

rv -

6; M

(35) Provenit din campania anului 1 987.
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38 1 -382. AR. 3,24 g; 1 8,8 mm; RIC II, p. 2 5 1 , nr. 99; av / rv - 6; B, scos un frgament marginal
- AR. 3,33 g; 1 8,5 mm; RIC II, p. 25 1 , nr. 99; av 1 rv - 5; FB

383. AR. 3,09 g; l lJ,2 mm; RIC II, p. 25 1 , nr. 1 00; av 1 rv - 6; M, scos un fragment marginal
384. AR. 3,29 g; 1 9,3 mm; RIC II, p. 25 1 ,

nr.

385. AR. 3,1 8 g; 1 9,9 mm; RIC II, p. 25 1 ,

nr.

3,30 g; 1 9,2 mm; RIC II, p. 2 5 1 ,

nr.

386.

AR

1 0 1 ; av 1 rv

102; av 1

AR. 3,20 g; 20,2 nun; RIC II, p. 25 1 ,

n· -

7; B

7; M

1 03; av 1 rv - 7; B, scos un fragment marginal

387-388. AR. 3,04 g; 1 9,2 mm; RIC I I , p. 2 5 1 ,

marginal

-

nr.

1 04 ; av 1 rv - 6; M, scos un fragment

104; av 1 rv

nr.

-

6; M, scoase 2 fragmente

389. AR. 3,48 g; 20,7 mm; RIC II, p. 25 1 , nr. 1 08; av 1 rv - 7; B
390-395. AR. 3,20 g; 1 8 , 1 mm; RIC II, p. 252,

drapat
AR. 3,29 g; 1 8,5 mm; RIC II, p.
AR. 3,3 1 g; 1 9,3 mm; RIC I I , p.
AR. 3,33 g; 1 8,4 mm; RIC II, p.
AR. 3 ,40 g; 1 8,9 nun; RIC I I , p.
AR. 3,52 g; 1 8,4 mm; RIC II, p.

nr.

252, nr. 1 1 5;
252, nr. 1 1 5;
252, nr. 1 1 5;
252, nr. 1 1 5;
252, nr. 1 1 5;

1 1 5; av 1 rv - 7; M, dar cu umăml stâng

av 1 rv
av 1 rv
av 1 rv
av 1 rv
av 1 rv

- 7; M
- 6; B
- 6; M, scoase 2 fragmente
- 7; M

- 7; M

396-401 AR. 3, 1 8 g; 1 9,3 mm; RIC I I , p. 252, nr. 1 1 6; av 1 rv - 6; M, scos un fragment

marginal
AR. 3 , 1 8 g; 20,2 mm; RIC II, p. 252, nr. 1 1 6; av 1 rv - 7; B
AR. 3 ,20 g; 1 8,4 mm; RIC II, p. 252, nr. 1 1 6; av 1 rv - 6; M, scos un fragment marginal
AR. 3,22 g; 1 7,7 mm; RIC II, p. 252, nr. 1 1 6; av 1 rv - 7; M
AR. 3,32 g; 1 8,3 mm; RIC II, p. 252, nr. 1 1 6; av 1 rv - 6; M
AR. 3,38 g; 1 9,8 mm; RIC II, p. 252, nr. .1 1 6; av 1 rv - 7; B, scoase 3 fragmente
AR. 3,42 g; 1 8,6 mm; RIC II, p. 252, nr. 1 1 6; av 1 rv - 7; M
AR. 3,46 g; 1 9,4 mm; RIC. II, p. 252, nr. 1 1 6; av 1 rv - 6; M

404-4 1 4 . AR. 3 , 1 0 g; 1 9,2 mm; RIC II, p. 252, nr.. 1 1 8; av 1 rv - 6; B, variantă-denar şi nu

aur, existent în Philip V. Hil - The Dating and Arrangement of the Undated Coins of
Rome AD 98- 1 48, London, 1 970, p. 1 40, nr. 48 1 , ca emisiunea 1 5 din naul 1 08 e.n.
AR. 3, 1 8 g; 1 9,7 mm; RIC II, p. 252, nr. 1 1 8; av 1 rv - 7; FB
AR. 3,27 g; 1 9,3 mm; RIC II, p. 252, nr. 1 1 8; av 1 rv - 7; M
AR. 3,33 g; 1 8,7 mm; RIC II, p. 252, nr. 1 1 8; av 1 rv - 7; FB
AR. 3,36 g; 1 9,4 mm; RIC II, p. 252, nr. 1 1 8; av 1 rv - 6; B
AR. 3,40 g; 1 8,8 mm; RIC II, p. 252, nr. 1 1 8; av 1 rv - 6; M, scos un fragment marginal
AR. 3,40 g; 1 9,3 mm; RIC Il, p. 252, nr. 11 8; av 1 rv - 7; B
AR. 3,44 g; 1 8,8 mm; RIC II, p. 252, nr. 1 1 8; av 1 rv - 6; M
AR. 3,51 g; 1 8, 1 mm; RIC II, p. 252, nr. 1 1 8; av 1 rv - 7; M, scos un fragment marginal
AR. 3,65 ţ, 1 8,5 mm; RIC II, p. 252, nr. 1 1 8; av 1 rv - 6; M
AR. 3,85 g; 1 8,4 mm; RIC Il, p. 252, nr. 1 1 8; av 1 rv - 5; M

4 1 5-424. AR. 3,22 g; 1 9, 1 mm; RIC II, p. 2 52,
AR. 3,25 g; 1 8,3 mm; RIC Il, p. 252, nr.
AR. 3,30 g; 1 8,6 mm; RIC Il, p. 252, nr.
AR. 3,40 g; 1 8,8 mm; RIC II, p. 252, nr.
AR. 3,4 0 g; 1 9, 1 mm; RIC II, p. 252, nr.
AR. 3,4 1 g; 1 9,2 mm; RIC II, p. 252, nr.

1 1 9; av 1 rv - 6; B
1 9; av 1 rv - 7; M
1 9; av 1 rv - 7; M
1 9; av 1 rv - 6; M
1 9; av 1 rv - 5; M
1 9; av 1 rv - 6; M, scoase 2 fragmente

nr.

1
1
1
1
1
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Elena Petrişor
AR.
AR.
AR.
AR.

3,47 g;
3,56 g;
3,57 g;
3,30 g;

1 8,) mnL RIC II, p. 25 2 nr. 1 1 9: av 1 rv - 7; M
1 8, 1 mm; RIC I I , p. 2 5 2, nr. 1 1 9 : av 1 rv - 6; 1 3, scos un fragment marginal
I 8,6 mm; RIC I I , p. 252, nr. 1 1 9: av 1 n· - 5; M, scoase 2 fragmente
1 9 ,8 mnL RIC I I , p. 252, nr. 1 1 9; a\' 1 n· - 7; M, variantă a v . , �u scut pc
,

·

umărul stâng

425. AR. 3 ,4 8 g; 1 8,8 nun; RIC I I , p. 252,
şi cuirasat

1 20; av /rv - 7: M, variantă av. cu bust Jrapal

nr.

m· 1 n· - 6; M. scoase 2 fragmente
.
m���
AR. 3,2 1 g; 1 9,4 nun; RIC I I , p. 252, nr. 1 2 L av 1 rv - 7; FB, \·arianlă cu scul pc umărul

426-43 1 . AR. 3,07 g; 1 8,8 mm; RIC I I , p. 252, nr. 1 2 1 ;
SI.

AR. 3 2 4 g; 1 8,) mm; RIC I I , p. 25 2 ,

nr.

,

marginale
.
AR. 330 g ; 1 8,8 mm; RIC II, p. 252,
AR. 3,33 g; 1 8 ,6 mnL RIC I I , p. 252,
AR. 3,46 g; 1 8,8 nun; RIC II, p. 252,

1 2 L av 1 n·
12 L av 1 n·

nr.

nr.
nr.

432. AR. 3,47 g; 1 8,8 mnL RIC II, p. 252,

nr.

4 J J . AR. 3,)7 g; 20,2 mm; RIC I I , p. 252,

nr.

1 2 L av 1

1 2 1 ; av 1 rv

n·

-

-

1 22 ; av 1 rv -

- 7; B, scoase 3 fragmente

5; B
6; B
7; B

7:

FB

126; av 1 rv - 5; B

434-436. AR. 2,97 g; 1 9,0 mm; RIC I l , p. 252, nr. 127; av 1 rv - 5; B
AR. 3 ,25 g; 20,) mm; RIC I I , p. 252, nr. 1 27 ; av 1 rv - 7; M, scos un fragment marginal
AR. 3,)4 g; 1 9,9 mm; RIC I I , p. 252, nr. 1 27; av 1 r v - 7; B, scos un fragmcnl margina1

437-445. AR. 3,07 g; 20, 1 mm; RIC I l , p. 253, nr . 128; av 1 n· - 6; M
AR. 3 , 1 6 g; 1 9 ,8 nun; RIC I I , p. 253, nr. 1 2 8; av 1 rv - 6; M
AR. 3,23 g; 1 8 ,2 mm; RIC I l , p. 253, nr. 1 2 8; av 1 rv - 6; B
AR. 3 ,24 g; 1 8,4 nnn; RIC I l , p. 253, nr. 1 28; av 1 rv - 7; B, pc rv . arc o zgârietură în
fonuă de y inai pre lung ce pomeşte din prima literă a leg endei
AR. 3 ,37 g; 1 8,6 mm; RIC I l , p. 253, nr. 1 28; av 1 n· - 7; M, scoase 3 fragmente
marginale
AR. 3,39 g; 1 8,8 mm; RIC I I , p. 2 5 3 , nr. 1 28; av 1 rv - 7; U
AR. 3,42 g; 1 8,4 mm; RIC I l , p. 253, nr. 1 2 8; av 1 n· - 6; B
AR. 3,43 g; 1 8,9 mm; RIC I l , p. 2 5 3 , nr. 1 2 8; av 1 rv - 5; B
AR. 3 ,50 g; 20,2 nun; RIC I l , p. 253, nr. 1 28; av 1 rv - 6; M, scos un fragment marginal
,

446-447. AR. 3 , 1 6 g; 20,5 mm; RIC I l , p. 253, nr. 1 29; av 1 rv 6; M
AR. 3,30 g; 1 8,3 mm; RIC I l , p. 253, nr. 1 29; av 1 rv - 6; M
-

448. AR. 3,03 g; 1 9,8 nun; RIC Il, p. 253,

nr.

1 30; av 1 rv - 7; B

449-452. AR. 3 ,52 g; 1 7,7 mm; RIC I l , p. 253, nr. 1 3 1 ; av 1 rv - 7; M, scoase 4 fragm ente
marginale
AR. 3,35 g; 1 8,7 mm; RIC I l , p. 253, nr. 1 3 1 ; av 1 rv - 6; B
AR. 3,4 1 g; 1 8,3 mm; RIC I l , p. 253, nr. 1 3 1 ; av 1 rv - 6; M, cu drapaj pe u mă rul st.
AR. 3 ,47 g; 1 9,4 mm; RIC II, p. 2 5 3, nr. 1 3T; av 1 rv - 6; M, cu drapaj pe umărul st. şi
scoase două fragmente marginale

4 5 3-458. AR. 2 ,96 g; 1 9,2 mm; R IC I l , p. 253,

nr. 142; av 1 rv - 7; M, scoase 4 fragm en te
marginale
AR. 3 , 1 6 g; 1 8,6 mm; RlC I I , p. 253, nr. 1 42 ; av 1 rv - 7; B, scos un fragment marginal
AR. 3 , 3 3 g; 1 8 ,3 mm; RIC I l p. 2 5 3 , nr. 142; av 1 rv - 7; B
,
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AR. 3)8 g: 1 8 , 1 mnL RIC I l , p. 2 5 3 , nr. 1 42: av 1 rv 7: B
A R . 3,4 9 g: 1 9) 111111: RIC I I , p. 2 5 3 , nr. 1 42: av 1 rv - 6: M
A R . 3,59 g: 1 9,2 111n1: RIC I I , p. 2 5 3 , nr. 1 42: av 1 rv - 7: M
-

45 9-460. A R . 3)2 g: 20,2 mnL R I C I L p. 254, nr. 1--17: m· 1 n· ·_ 5 : FB
A R . :U5 g : 1 8 ,6 mm: RIC I l , p. 254, nr. 14 7: av 1 n· - 7: B
4 (d A R. 3) 1 g: 1 H ,4 mnL RIC I I , p. 2 5 5 , nr. 1 5 L av 1 n· - 7: B

4(•2 A R . 3 ,52 g: 1 8,6 mnL RIC I l , p. 2 5 5 , nr. 1 5 8: av 1 n· - 7: M, variantă av. cu scut pc
umărul si. �i un semn pc gât, asemănător unui omega lărgit
463-464. A R . 3 ,2<' g : 1 8 ,3 m111: RI C I I , p. 2 5 5 , nr. 1 65: av 1 n - 6: B
A R . 3,30 g; 1 8 ,3 111111: RIC I l , p. 2 5 5 . nr. 1 65 : av 1 n· - 6: M
4(• 5 . A R . 3 ,09 g: 1 9 ,9 111111: RIC I l , p. 256, nr. 1 (,9: av 1 n· - 7: M

466-469. A R . 3)8 g: 1 9,4 111111: RIC I L p. 256. nr. 1 87: av 1 n· - 7: FB
A R . 3)6 g; 1 9 ,(, mm: RIC I l , p. 25C•, nr. 1 87; av 1 rv - 7: B, dar cu umăml si. drapat
A R . 3 ,39 g: 1 8 ,5 111111: RIC I I , p. 2 5(, , nr . 1 87: av 1 n· - 7: 13, cu o Iiniută oblică în
c:-.:crgă-sub dac - rezultată din batere
A R . 3.4 5 g: 1 H,J mnL RIC I I , p. 2 5(> , 11r. 1 87: av 1 rv - (i: FB, doar cu umăml si. drapat
470. A R .

:�.-B

g: 1 9, 9 mnL RIC I I , p. 257, nr. 1 90: av 1 n· - 7: FB

47 1 . A R . 3,3 1 g: 1 H ,4 mm: RIC I I , p. 257, nr. 1 93: a v 1 rv

-

7:

B

472. A R . 3 , 5 7 g: I H ,J mm: RIC I l , p. 257, 11r. 202: av 1 n· - 7: B, dar cu u măml si. drapat

473. A R . 3,52 g: 1 9,2 mm; RIC I I , p. 2 5 8 ,

nr.

2 1 6: av 1 rv - 6� B

1 1 2-1 1 4

e.n.

474-477. A R . 3, 1 5 g: 2 0 , 9 m m : RIC I I , p. 26 1 , nr . 2 4 3 ; av 1 r v - 6; M
A R . 3 ,24 g; 1 9,3 111m; R I C I I , p. 26 1 , nr. 243; av 1 n· - 7; M, scoase 3 fragm ente
marginale
AR. 3,34 g: 1 9 ,7 mm; R I C I I , p. 26 1 , nr. 243; av 1 n· - 5; M
A R . 3,57 g: 20,9 mm: R I C I I , p. 26 1 , nr. 243; av 1 rv - 7; B

478-479. AR. 3 , 1 5 g; 1 9,5 mm; RIC I I , p. 26 1 , nr. 245: av 1 rv - 6; M
AR. 3 ,26 g: 1 9 ,4 m m : R I C I l , p. 26 1 , nr. 245; av 1 rv - 7 ; M

480. A R . 3,29 g; 1 9,8 mm; RIC I l , p. 26 1 , nr. 2 52; av 1 rv - 6; D
4 8 1 . A R . 3 , 1 5 g; 1 9, 5 mm; RIC I l , p. 2 6 1 , nr. 245; av 1 rv
SI.

-

6; M, dar cu drapaj pe umăml

482-483 . A R . 3,32 g ; 1 7,9 mm; RIC Il, p. 26 1 , nr. 2 53; a v 1 rv - 6 ; M, scos un fragment
ma rg inal
A R . 3 ,4 1 g; 1 8,6 mm: R I C I I , p. 26 1 , nr. 2 5 3 ; av 1 rv - 6; M, dar cu drapaj pe umăml
sL

484-487. AR. 3 , 1 7 g; 1 9,8 mm; RIC I l , p. 263, nr. 275: av 1 rv - 7: M
A R . 3 ,34 g; 1 9 ,6 mm; R I C I l , p. 263, nr. 275; av 1 rv - 7; FB
A R. 3 ,44 g; 20,2 m m ; RIC I l , p. 2 6 3 , nr. 275; av 1 rv - 7; B
A R . 3 ,47 g; 20,2 mm; R I C I l , p. 263, nr. 275; av 1 rv - 6; FB

488. A R . 3 ,54 g; 1 9,7 mm; RIC I I , p. 263, nr. 279; av 1 rv - 7: M
489. AR. 3 , 3 5 g; 1 9,6 mm; RIC I I , p. 264,

nr.

291;

av

1

rv -

�; M,

scos tm

490-494. A R . 3 , 1 0 g; 20 , 1 mm; RIC I l , p. 2(>4, nr. 292; av 1 rv - 7: B
A R . 3 ,29 g; 1 8 ,7 mm; R I C I I , p. 264, nr. 292: av 1 rv - 7: M
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Elena Pelrişor
AR. 3,30 g; 1 9,4 nun; RIC I I , p. 264,
AR. 3,45 g; 1 9,7 mm; RIC II, p. 264,
AR. 3,62 g; 1 9,7 mm; RIC II, p. 264,

495. AR. 3 ,36 g; 1 9,6 nun; RIC I I , p. 264,

nr.

292; av 1 rv - 7; M
292; av 1 rv - 7; M
292; av 1 rv - 7; B

nr.
nr.

nr.

293; av 1 rv - 7; 13, sco ase 2 fragmente marginale

496. AR. 3,20 g; 1 9,3 mm; RIC Il, p. 264, nr. 295; av 1 rv - 7; FB

1 1 4-1 1 7
497-498. AR. 3 , 1 7 g; 2 1 ,8 mm; RIC II, p . 265,

marginale
AR. 3,36 g; 1 8 ,8 mm; RIC II, p. 265,

nr.

e.n.

nr .

307; a v 1 rv - 7 ; M, scoase 3 fragmente

307; av 1 rv - 6; M

499-500. AR. 3,34 g; 1 8,7 mm; RIC II, p. 266, nr. 3 1 5; av 1 rv - 7; B
AR. 3,50 g; 1 7,8 mm; RIC II, p. 266, nr. 3 1 5; av 1 rv - 6; M
50 1-504. AR. 3,05 g; 1 8,2 mm; RIC I I , p. 267, nr. 3 1 8; av 1 n·
AR. 3,25 g; 1 8,9 nun; RIC II, p. 267, nr. 3 1 8; av 1 rv - 7;
AR. 3,48 g; 1 8,6 nun; RIC II, p. 267, nr. 3 1 8; av 1 rv - 7;
AR. 3,49 g; 1 8,8 mm; RIC II, p. 267, nr. 3 1 8; av 1 rv - 6;

7; I3
B

-

M
M, c u stanta av. dcscentrată

505-507. AR. 3,27 g; 1 9, 1 mm; RIC I l , p. 267, nr. 33 1 ; av 1 rv 7; B
AR. 3,37 g; 1 8,8 mm; RIC I I , p. 267, nr. 3 3 1 ; av 1 rv - 7; B, scos un fragment marginal
AR. 3,39 g; 1 8,8 nun; RIC I l , p. 267, nr. 3 3 1 ; av 1 rv - 6; M
-

508-509. AR. 3 , 1 7 g; 1 9,7 mm; RIC I l , p. 268, nr. 332; av 1 rv - 7; U
AR. 3,43 g; 1 9,5 mm; RIC I I , p. 268, nr. 332; av 1 rv - 7; M, scoase 2 fragmente

marginale

5 1 0-5 1 1 . A R . 3 ,29 g; 20,7 mm; RIC II, p. 268,

marginale
AR. 3 ,36 g; 20,2 mm; RIC I I , p. 268,
marginale

nr.

nr.

3 34 ; av 1 rv ' 7; M, scoase 2 fragmente

334; av 1 rv - 7; M, scoase 2 fragmente

5 1 2-5 1 8. AR. 3,1 1 g; 1 8 ,8 mm; RIC II, p. 268, nr. 337; av 1 rv - 6; M, av. de sc entrat
AR. 3 , 1 9 g; 1 9,5 mm; RIC II, p. 268, nr. 337; av 1 rv - 6; M
AR. 3,45 g; 1 9,2 mm; RIC II, p. 268, nr. 337; av 1 rv - 6; B
AR. 3,47 g; 20,2 mm; RIC I I , R.- 268, nr. 337; av 1 rv - 6; B
AR. 3,53 g; 1 8 ,8 mm; RIC I I , p. 268, nr. 337; av 1 rv - 6; FB
AR. 3,60 g; 1 8 ,8 mm; RIC I I , p. 268, nr. 337; av 1 rv - 7; M
AR. 3 ,73 g; 1 8,3 mrrr, RIC II, p. 268, nr. 337; av 1 rv - 6; M, dar cu umă ml st. drapat
şi scos un fragment marginal

5 1 9. AR. 3,25 g; 20, 1 1n m; RIC I I , p. 268, nr. 338; av 1 rv - 6; B

520-524. AR. 3,32 g; 1 9,2 m m; RIC II, p. 268, nr. 340; av 1 rv - 6; B
AR. 3,44 g; 1 9,3 mm; RIC I l , p. 268, nr. 340; av 1 rv - 6; B
AR. 3,50 g; 1 9,3 mm; RIC I l , p. 268, nr. 340; av 1 rv - 7; M
AR. 3,5 1 g; 1 9,9 mm; RIC I I , p. 268, nr. 340; av 1 rv - 6; M, scos un fragment marginal
AR. 3,56 g; 20,1 mm; Rtc I I , p. 268, nr. 340; av 1 rv - 6; B

525-529. A R . 3 , 1 5 g; 1 9, 1 mm; RIC I I , p. 268, nr. 34 3; av 1 rv - 7; M
AR. 3,32 g; 1 9,8 mm; RIC I I , p. 268, nr. 343; av 1 rv - 7; B
AR. 3,38 g; 1 9,2 mm; RIC I l , p. 268, nr. 343; av 1 rv - 7; B
AR. 3,42 g; 1 9,2 mm; RIC I I , p. 268, nr. 343; av 1 rv - 7; M, scos un fragment marginal
AR. 3,50 g; 1 8,2 mm; RIC I I , p. 268, nr. 343; av 1 rv - 7; M
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530. AR. 3,5 1 g; 1 8 ,4 nun; RIC I l , p. 268, nr. 344; av 1 rv - 7; B
53 1 -533. AR. 3,33 g; 1 9,8 nun; RIC II, p. 268, nr. 347� av 1 rv - 6� M
AR. 3 ,35 g: 1 9,4 mm; RIC I l , p. 268, nr. 347� av 1 rv - 6; M, scos un fragment marginal
AR. 3,65 g; 1 8,6 mm: RI C I l , p. 268, nr. 347; m· 1 rv - 7; B, dar cu drapaj pc umăml

st.

534. AR. 3 . 1 7 g; 1 9 ,9 mm; RIC I l , p. 268,

5 3 5 . AR. 3 , 3 1 g; 1 8,3 mm; RIC I l , p. 268,

nr.

34 8� av 1 rv - 6� B

nr.

353; av 1

n· -

7; M, dar bust drapat si cuirasat

536-538. A R . 2,98 g� 1 9 ,2 mm� RIC 1 1 , p. 268, nr. 3 5 5 � av 1 rv - 7� M
A R . 3 , 3 1 g� 1 8 ,4 mm; RIC I l , p. 268, nr. 355; av 1 rv - 7� B
AR. 3 ,40 g; 1 8 ,3 mm; RIC I l , p. 268, nr. 3 5 5 ; av 1 rv - 7; B

5 39-5-1 0. AR. 3,36 g� 20,-1 nun� RI C I I , p. 269,

din margine
A R . 3 /• 1 g; 1 8,3 m nL RIC I l , p. 269,

nr.

nr.

3 56� av 1 rv - 7; M, cu o tăietură pomită
_

356; av 1 rv - 7; M

54 1 . A R . 3 , 3 8 g: 1 8 ,4 mnL RIC I l , p. 269, nr. 359; av 1 rv - 6; B

542-546. AR 3,0 1 g: 1 8 ,8 mm; RIC I I , p. 269, m . 36'1 : av 1 rv - 7; B
AR . 3,06 g; 20, 1 mm; RIC I l , p. 26 9 nr. 36 1-. av 1 rv - 6; U, scoase 2 fragmente
.

,

·

marginale
AR. 3 , 1 5 g; 1 8,2 mm; RIC Il , p. 269, nr. 361 ; av 1 rv - 6; M, scos un fragment marginal
· AR . 3,20 g; 1 8,8 mm; RIC I l , p. 269, m . 3 6 1 ; av 1 rv - 7; U, scoase 3 fragmente
marginale
AR. 3 , 54 g; 1 8,4 mm; RIC I l , p. 269, nr. 3 6 1 ; av 1 rv - 7; M, scoase 2 fragmente
marginale
.

.

547. AR. 3,40 g; 1 8,9 mm; RIC I l , p_. 269, nr. 364; av 1 rv - 6; B, en o conlramarcă pe av. în
fonnă de romb alungit
548-54 9. AR. 2,99 g; 1 8,9 mm; RIC I I , p. 269, m. 365; av 1 rv - 7; B
AR. 3 ,52 g; 1 8,5 mm; RIC I l , p. 269, nr. 365� av 1 rv - 7; B
550. AR. 3 ,48 g; 1 8 ,5 nun; RIC I I , p. 3 09, nr. 80 1 ; av 1 rv - 5; M, cu o eontramarcă pe av. în
fonnă de S în apropierea bărbiei şi 3 ştirbituri marginale
55 1 . Av. A y f K A I C T P A I A N O C E B f E P M, cap laurcat spre st. , c.p.c.
R v. !1 H M E = y n A T O B, două lire alăturate cu o bulină între ele
Drahmă, AR. 2 ,85 g; 1 8,2 mm, av 1 rv - I l ; M, emisă între anii 97- 1 02 e.n., Catalogue
of grcece coins

552. Idem, AR. 3,32 g; 1 8,8 mm, av 1 rv - I l ; M

5 5 3 . A v . IMP CAES NERVA TRAIANAUG GERM, cap laureat spre dr.
Rv. PROVID 1 PMTRP COS VI PPSPQR, Providenta în picioare Ia st. , ţinând mâna
dreaptă întinsă, iar cu cea st. ţinând sceptrul. La picioare, în dr. glob, c.p.e.
AR. 3,08 g; 1 8,3 mm; av 1 rv 7; U
Denar hibrid, cu av. pentm anii 98-99 e.n. - RIC I I I , p. 245-247, iar rv. pentru anii
1 1 4 - 1 1 7 e.n. - RIC III, p. 269, nr. 365
-

HADRIANVS (1 1 7 e.n . )

554. AR. 3,30 g ; 1 8 ,3 mm; RIC I I , p . 3 3 9, nr . 3b;

av

1

rv - 6 ; M

555-556. AR. 3,48 g; 1 9,8 mm; RIC I I , p. 339, nr. 8b; av 1 rv - 7; B , cu o mică tăietură pe
obraz
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Elena Petriş or
AR. 3,28 g; 1 9,2 mm; RIC I I , p. 339,

557 AR. 3,05 g ; 1 9,2 mm; R I C I I , p. 340,
.•

8h; av 1 rv - 6; FB

nr.

9; av 1 rv - 6; B

nr.

1 1 8 e.n.

5 5 8-559. A R . 3 ,44 g; 1 9,7 m m ; RI C I I , p. 345 , nr . 39h; a v 1 rv - 7 ; M , scos un fragment
marginal
A lt 3,52 g; 1 9,9 mm; RIC I I , p. 345, nr. 39h; av 1 rv - 7; B

560. A R . 3 ,38 g; 1 8,2 mm; RIC II, p. 345, nr. 40a av 1 rv - 7; B, scoase 2 lhtgm ente marginale

56 1 . A R . 3,32 g; 1 7,8 mm; RIC I I , p. 345, nr 4 1 ; av 1 rv - 6; M

562-563. A R . 3 , 10 g; 1 9,7 mm; RI C I I , p. 345, nr. 42; av 1 rv - 7; M
A R . 3,3 1 g; 1 8,2 mm; RIC II , p . 34 5, nr. 42; av / rv - 0; M, scoase 2 fragmente marginale

564. A R . 3}6 g; 1 8,7 nun; RIC I I , p. 345,

44; av 1 rv - 7; M

nr.

565-568. A R . 3,3 1 g; 20,1 nun; RIC I l , p. 345, nr.
AR. 3,40 g; 1 9,8 mm; RIC I I , p. 345, nr. 46;
A R . 3,5 1 g; 1 9,4 mm; RIC I I , p. 345, nr 46;
A R . 3,58 g; 1 9 ,6 mm; RI C I I , p. 345, nr. 4(> ;

569. A R . 3,49 g ; 1 8,8 nun; R I C I I , p. 34(>,
570. A R . !,53 g; 1 9, 1 mm; RIC I I , p. 34(,,

nr.

nr.

46; av 1 rv - (>; M

av 1 rv - 6; M
rv - 6; B
av 1 rv - ?;. I l

av 1

4lL av 1

n·

- (>;

M

49; av 1 rv - 7; B, av. des�:cnlrat

1 1 9-1 22 e.n.

5 7 1 -573. A R . 3,25 g ; 1 8,9 m m ; RIC I I , p . 34 8 , t:r. 67; av 1 rv - 6 ; B
AR. 3,38 g; 1 9,3 nun; RIC I I , p. 348, nr. 67; av 1 n· 6; I l
AR. 3,39 g; 1 7,5 mm; RIC I I , p. 348, nr . 67; av 1 rv - 7; B
-

574. AR. 3,36 g; 1 8,3 nun; RIC I I , p. 349,

575. A R . 3,48 g; 1 8,9 mm; RIC I l , p. 349,

nr.

69; av 1 rv - 7; B

nr.

75; av 1 rv - 6; B

576. A R . 3,33 g; 1 9,3 nun; R I C I I , p. 349, nr. 76; av 1 rv - 6; B , sc os 1111 fragment marginal
5 77- 5 82. AR. 3, 1 7 g; 1 9,8 m ih ; RIC I I , p. 349, nr. 77; a v 1 rv - 6; U

AR. 3 ,26 g; 1 9,2 mm; RIC I I , p. 349, nr. 77; a v 1 rv - 6; B, scoase 4 fragmente marginale
AR. 3,28 g; 1 8 ,6 mm; RJC II, p. 34 9,

AR. 3,33 g; 1 7,7 mm; RIC I I , p. 34 9 ,

A R . 3,44 g; 1 9,7 mm; RIC I I , p. 349,
AR. 3,46 g; 1 8 ,6 mm; RIC I I , p. 349,

nr.

nr.

nr.

nr.

77; av 1 rv - 6; FB

77; av 1 rv - 7;

M

77; av 1 rv - 6; FJJ
77; av 1 rv - 7; M, scoase 3 fragmente

583-584. AR. 2 ,80 g; 20,5 mm; RIC I I , p. 350,
marginale

nr.

80; av 1 rv

-

6; M, scoase 4 fragmente

AR. 3,34 g; 1 8,8 mm; RIC I I , p. 350, m . 80; av 1 rv - 7; M, scoase 2 fragm en te marginale

585. A R . 3,62 g; 1 7,9 mm; R I C II, p. 350, n r 8 1 ; av 1 rv - 6;

M

586. A R . 3,42 g; 1 9 ,2 mm; RIC I I , p. 350, nr. 82; av 1 rv - 7; M, scos un fragment marginal

587-589. AR. 3,06 g; 1 9,2 mm; RIC I I , p. 35 1 ,
AR. 3,20 g; 1 8 ,2 mm; RIC I I , p. 35 1 ,

A R . 3 , 57 g; 1 8,6 mm; RIC I I , p. 35 1 ,

nr.

nr.

nr. 86; av 1 r v
7; B
86; av 1 rv - 7; B
86; av 1 rv - 6; M, scos un fragment marg i na l
-

590-591 . AR. 3 ,0 1 g; 20,1 mm; RIC I l , p. 35 1 ,
marginale
AR. 3,78 g; 20,2 mm; RIC I l , p. 35 1 ,

nr.

nr.

94; av 1 rv - 6; M, scoase 3 fragmente

94; av 1 rv - 6; B
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592. A R . 3,50 g; 1 9, l mm; RIC I l , p. 352, nr. 96� av 1 rv - 7; B

593-595. A R . 3,23 g; 1 8,5 mm; R I C I I , p. 352, nr. 98; av 1 rv - 6; B
AR. 3,36 g; 1 8,7 mm; R l C I I , p. 352, nr. 98; av 1 rv - 6; M
A R . 3 ,52 g, 1 8,3 mm; RIC I l p. 352, nr. 98; av 1 rv - 6; 13, scos un fragment marginal

596. AR. 3,30 g; 1 8,9 mm; RIC I I , p. 352, nr. 1 O 1 ; av 1 rv - 7; B, scos un fragment marginal
,

597. AR. 3,23 g; 1 9,7 nun; RIC I I , p. 3 5 3 , nr. 1 1 3; av 1 rv - 6; B, scoase 2 lragmcntc marginale
598. AR.

3 ,58 g; 1 8, 1 nun; RIC I I , p. 3 54 , nr. 1 1 5; av 1 rv - 7; M , scos un frgamcnt marginal

600. AR.

3 ,28 g; 1 8,8 mm; RlC I l , p. 354, nr. 1 1 8� a\• 1 rv - 7; B

599. AR. 3,38 g; 1 8 ,9 mm; RIC I I , p. 354 , nr. 1 1 6; av 1 rv - 6; B, scos un fragment marginal

60 1 . A R . _ \50 g� 1 8 6 mm; RIC I I , p. 354, nr. 1 20; av 1 rv - 7; B, cu o tăietură pc obraz şi
bust şi scqs un fragment marginal
,

602. A R . 3,06 g; 1 9 ,5 mm; RIC I I , p . 355, nr. 1 26; av 1 rv - 5; B

603. AR. 3,53 g; 1 9 ,2 mm; RIC I l , p. 355, nr. 1 27; av 1 rv - 7; FB, scos un fragment marginal
604. AR

),5 1 g� 1 8,7 mnL RIC I l , p . 355, nr. 1 2 8; av 1 rv - 6 ; FB

605. A R . 3,36 g; 1 9 2 mm; R I C I l , p. 356,
,

nr.

1 3 5; av 1 rv - 5; M

606. A R . 3 , 5 6 g; 1 8,6 mm; RIC I I , p. 3 5 6 , nr 1 37 ; av 1 n·
c.l.i.

607. A R . 3,20 g ; 1 8,3 nun; RlC I I , p. 3 5 6 , nr . 1 39;

av

-

7; M, pc rv . se vede tmna unui

1 r v - 6; M

608. A R . 3,28 g; 1 8 ,2 mm; RIC I I , p. 357, nr. 1 4 1 ; av 1 rv - 6; M

1 25- 1 2 8

e.n.

609. A R . 3 ,4 5 g ; 1 9,3 mm; R l C I I , p . 3 5 8 , nr.,- 1 47; a v 1 rv - 6 ; M

6 1 0. AR. 3,54 g; 1 8 ,5 mm; RIC I I , p. 359, nr. 1 6 3 ; av 1 rv - 6; M

6 1 1 . A B. . 3 ,44 g; 1 8,9 mm; RIC I I , p. 359, nr 1 64; av 1 rv - 7; B

6 1 2. AR. 3 ,03 g; 1 8,2 nun; RlC I l , p. 360, nr. 1 65 ; av 1 rv - 7; M, scos un lragment marginal

6 1 3. AR. 3 ,27 g; 20,4 nun; RIC I I , p. 360, nr. 1 69; a� 1 rv - 5; B, scoase 2 fragmente marginale
6 1 4. AR. 3,37 g; 1 8 ,4 nun; RIC I l , p. 360, nr. 1 70; av 1 rv - 6; FB

6 1 5. AR. 3 ,26 g; 1 8 ,5 mm; RIC I I , p. 360, nr. 1 7 1 ; av 1 rv - 6; M
6 1 6. AR. 3,47 g; l 8,8 mm; RIC I l , p. 360, nr. 1 73 ; av 1 rv - 6; B
6 1 7. A R . 3 , 1 4 g; 1 9,2 m rn; RIC I l , p. 360, nr. 1 75; av 1 rv - 7; B

6 1 8-6 1 9. A R . 3,20 g; 1 9, 1 nun; RI C I I , p. 36 1 , nr. 1 8 1 ; av 1 rv - 6; B, scos un fragment
marginal
A R . 3,50 g; 1 9,3 mm; RIC I I , p. 36 1 , nr. 1 8 1 ; av 1 rv - 6; M
620. AR. 3 ,4 1 g; 1 9,2 mm; RIC I I , p. 362 ,

nr.

·

1 82 ; av 1 n· - 7; M, scos tm fragment marginal

62 1 . A R 3,36 g; 1 8,3 mm; RIC Il, p. 36 1 , nr. 1 84; av 1 rv - 6; B

622-62 3. A R . 3,37 g; 1 8,3 mm; RIC I I , p. 362 , nr. 1 98; av 1 rv - 6; B, scos un fragment
•
marginal
AR. 3,42 g; 1 8 ,6 mm; RIC I I , p. 362, nr. 1 98; av 1 rv - 7; B

624-62 5. A R . 3,28 g; 1 9,4 mm; RI C II, p. 362, nr. 200; av 1 rv - 7; B
AR. 3 ,32 g; 1 8,3 mm; RIC I I , p. 362, ltr. 200; av 1 rv - I l ; B, cu o uşoară tăietură in
fata ochiului
626. AR . 3 ,4 1 g; 1 9,4 mm; RIC I I , p. 362, nr. 20 1 ; av 1 rv - 6; B, scoase 2 fragmente marginale
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1 32 - 1 34
627. AR. 3,50 g ; 1 8,2

mm;

RIC I I ,

p . 364,

nr .

628. AR. 3.50 g; 1 7 , 9 mm; RIC I I , p . 36-J, nr.
pc obrazul împăratului

629. AR.

3 , 37 g;

1 8,6

nun;

630. AR. 3 ,43 g; 1 8,9

2 1 'i: a\· / n· - (i : M, cu o contrmnarcă scmilunară

RIC I I , p . 36 5 , nr. 2 1 9 ; av 1 rv - o: B, scoase 3

mm;

RIC I I , p. 365 ,

marginală pc rv .

"63 1 . AR. 3 , 36

g; 1 8 .8 nun;

RIC I I ,

nr.

p . 3o5,

marginale

nr.

·1 34-1 38
632. AR. 3,30
633. AR. 3 , 1 8

g;

1 8 ,3

mm;

g; 1 9 , 2 mm;

634. AR. 3,53 g;

1 8 ,8 mm;

e.n.

2 1 3 : a\' 1 n· - (i : B. scos u n fragment marginal

RIC II,

p.

RIC I I , p.

367,

nr .

368,

nr.

3 6 'J ,

nr.

220; a \' 1

rv - 7; B,

fragmente marginale

cu

o

scobitură l i niară

222; av 1 rv - 6; FB, scoase 2 fragmente
e.n.

2.1 3 ; a v 1

n· -

6; B

237; a \' 1 rv - 7; B

2..J7; av 1 rv - G; FB

RIC Il,

p.

635. AR. 3,57 g; 1 8 ,3

mm;

RIC Il,

p. 369,

nr.

2 5 6 ; av 1

638. AR. 3,45

mm;

RIC I I , p. 37 1 ,

nr.

2 6 7;

av 1 rv -

270;

av 1

rv - 6; B

636-637. AR. 3,34 g; 1 8,6 mm; R1 C I I , p. 37 L nr. 266; av 1 rv - (, ; M
AR. 3 , 5 6 g; 1 8,9 nun; RIC I l , p. 37 1 , nr. 26(>; av 1 �v - 6; M
639. AR.

g;

3, 1 2 g;

640. AR. 3,30

g;

1 8, 1

1 7,3

mm;

RIC II, p. 37 1 ,

1 7,3

mm;

RIC II,

p.

371,

nr.
nr.

268; a v 1 n; -

5; U

5; B

rv - 6; FB

64 1 -643. AR. 3,55 g; 1 8,8 mm; RIC I l , p. 3 74, nr. 297; av 1 rv - 7; Fl3
AR. 3 ,42 g; 1 8,6 nun; RIC I I , p. 374, nr. 297; av 1 rv - 6; M
AR. 3 ,70 g; 1 8,6 mm; RIC I I , p. 374, nr. 297; av 1 rv - 7; M

644-645. AR. 3 ,24 g; 1 9 ,3 mm; RIC I I , p. 374, nr. 299; av 1 rv - 7; B ,
marginale
AR. 3,62 g; 1 7,8 mm; RIC I I , p. 374, nr. 299; av 1 rv - 7; U

scoase 2 fragmente

646-647. AR. 3,36 g; 1 9, 1 mm ; RIC I I , p. 374, nr. 300; av 1 rv - 6; FB
AR. 3,47 g; 1 9,3 mm; RIC I I , p. 374, nr. 300; av 1 rv - 6; FB, scoase 4 fragmente
marginale

64 8. AR. 3 ,4 1 g; 1 8 ,2 mm; RIC

I I , p.

649. AR. 3,24 g; 1 8,2 mm; RIC II,

374, nr. 302; av / rv - 6; B, scoase 2 fragmente marginale

p.

375,

650. AR. 3,43 g; 1 8,6 mm; RIC I l , p. 379,
65 1 . AR. 3,29 g; 1 8 ,9 mm; RIC I I , p. 379,

652. AR. 3,30

g;

1 8,6

mm;

RIC II,

p.

nr.
nr.
nr.

3 1 0; av 1 rv

332; av 1
333; av 1

-

6; M

6; FU
- 6; FU

rv -

rv

379, nr. 339; av 1 rv - 6; B

6 5 3 . AR. 3,45 g; 1 8,9 mm; RIC Il, p. 380, nr. 343; av 1 rv - 6; FU
654-656. AR. 3,36 g; 1 8,8 mm; RIC I I , p. 380, nr. 345; av 1 rv - 6; M
AR. 3,42 g; 1 9,3 mm; RIC II, p. 380, nr. 345; av 1 rv - 6; FB
AR. 3,48 g; 1 9,2 mm; RIC II, p . 380, nr. 34 5; av 1 rv - 6; M
657. AR. 3,5 1 g; 1 8,3 mm; RIC II, p. 380, nr. 3 5 1 ; av 1 rv - 6; M

658-659. AR. 3,54 g; 1 8,8 mm; RIC II, p. 38 1 , nr. 355; av 1 rv - 5 ; M
AR. 3,48 g; 1 7,6 mm; RIC Il, p . 38 1 , nr. 3 5 5 ; av 1 rv - 6; B
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(>60. 1\R. J,47 g; 1 7,9 mm; RIC II, p. J8 1 ,
(>(, 1 .

1\R. J,J2 g; 1 8,2 mm; RIC I I , p. 38 1 ,

66 2 . 1\R. 3 ) 6 g; 1 8,8 mm; RIC I I , p. 382,

nr.
nr.
nr.

3(! 1 ; av 1 rv - 6; B

363; av 1 rv

-

7; B

3 67 ; av 1 rv - 6; B

HADRIANUS: SABI NA (1 36 e.n.)

663. 1\ R . J ,2 3 g; 1 9 , 3 mm; RIC I I , p. 3 8 6 , nr . 390; a v 1 rv - 6 ; B , scoase 2 fragmente marginale

1 38 - 1 3 9 e.n.
664 . 1\ R . 3 , 3 5 g: 1 8 ,2 nun; R I C I l , p. 387,
marginale

nr .

398: a v 1 rv - 7 ; F B , scoase 5 fragmente

ANTONINUS PlUS: FAUSTINA 1 (1 39-1 41 e.n.)

6 6 5 . 1\R. 3 ,6 6 g; 1 8 mm: R I C I I I , p . 6 8 , nr . 340; a v 1

rv -

6 ; F B , scos u n fragment marginal

ANTONI NUS PlUS şi MARCUS AURELIUS ( 1 40 e.n.)

666. 1\R. 3 ,40 g ; 1 8,4 mm; R I C I I I , p . 7 8 , nr . 4 1 7; av 1 rv - 7: B, scos u n fragment marginal

Tabel 1 : Homiceni II - distribuţia m onedelor pe emitenţi
Nr.
crt.

1
2

Împăratul şi membrii
familiei imperiale

Anii de
domnie

Anii în
care se
datează
monedele

NERO

54-68

55-60

12

0,8

1 ,80

68-69

68-69

4

2

0,6 0

GALBA

Nr. exemplare
Pc

Total

an

1

domn ie

Procentaj

3

OTHO

69

69

4

VITELLIUS

69

69

5

VESPASIANUS

69-79

69-79

1 77

1 6,09

6

TITUS

79-8 1

79-80

35

1 7,5

7

DOMITIANUS

8 1 -96

8 1 -96

79

4,9

1 1 ,89

8

NERVA

96-98

96-98

16

5,33

2 ,40

9

TRAIA.NUS

98- 1 1 7

98- 1 1 7

112

10,14

3 1 ,03

10

HADRIANUS

1 17- 1 38

1 1 7-' 1 38

III

5

1 6, 36

11

SABINA

1 36

2

12

ANTONINUS PlUS

1 40

1

13

FAUST1NA I

1 39- 1 4 1

1

•

TOTAL

1 38- 1 6 1

4

14

-

666
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0,60

14

2,10

26, 5 7
5,25

11
1

0,30
1

0, 1 5
0,1 5

··-

100,00
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Elena Petrişor

Tabel I I
Nr.
crt.

Împăratul şi
membrii familiei
imperiale
·

_l!.umăr moncJc cu orcutate
Gr..:utatca
ubnonn a Pcsto.:
N onna 1'a S
medic lă
nonnală
2 _8U-.1.4 l
.
.

1

NERO

3,29

2

3 33

3

GALI3A
OTHO

4

10

!

l

+

- 2 80

Greutate în gram..:
Minimă

Ma:-.:imă

2,96

3,42

3 .4 1

-

2

3

-

1

3,25

4

-

-

VITELLIUS

3,22

14

-

-

3.04

3,38

5

VESPASIANUS

3,29

1 60

-

17

2,S3

3.56

6

TITUS

3,29

26

-

9

2,98

3.47

7

DOMITIANUS
NERVA
TRAI ANUS
HADRIANUS
ANTONINUS PlUS

\32

49

-

3 ,66

3,38

8

-

2.98

3,64

3,33

1 44

2

8

.3,08

64

3,85

65

-

r------

2,60

3,39

4()

2,80

3,78

3,53

1

1

3,40

3,66

8
9
10

Il

,

-

,

3,03

29
-

-

3,5 1

3 25

--

3,3 7
__

Tabel I I I : . Starea de conservare a lotului m onetar Hom iceni I l
Nr.
crt

în wăratul şi
membrii

familiei

imperiale

Total

Uzate

o/o

o/o

Bună

o/o

Foarte

uzate

Uşor

25

8

66 6

1

8,3

-

-

-

bună

.%

1

NERO

12

3

2

GALBA

4

-

3

75

1

25

-

3

OTHO

4

-

3

75

1

25

-

-

4

VITELLIUS

14

-

10

71

28,5

-

-

1 77

20

1 19

67,2

36

20,3

2

1 ,2

14

40

18

5 1 ,4

3

8,5

47

59,4

14

1 7,7
1 2,5

5

6
7

VESPASIANU
s

TITUS
DOMITIANUS

35

-

79

3

3 ,7

15

1 8,9

7

43 ,7

7

4 3,7

2

0,2

96

45,2

91

4 2,9

20

9,4

39

35,1

54

48 6

17

1 5, 3

1

50

1

50

NERVA

16

9

TRAI4NUS

212

5

I II

1

2

-

Il

ANTONINUS
- PlUS

TOTAL

4

--

8

1 0 HADRIANUS

1 1 ,2

,

666

32

48

1

314

47, 1

26 1

,

39,1
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Tabel I V : Orientarea axelo•· la denarii din tezaur

:rin>pă;"tui";i1N'
membrii

cn l

1

mo-

.

lam1TIt:I.

i mperiale

nedc

N l �RO

12

r--- --·

-

GAL BA

2

3

OTI IO

4

VITELL! l!S

ANUS

5 VESPASIANUS
6

TITUS

7 DO MIT!

8

NERVA

9

TR/\1/\NUS

10
Il

-·

12

_]_4_

--

1 IADRIANUS
ANTONINUS
P.

TOTA L

4
�
--

-

14

1 77

l fl
1

3.5
--

7&

-

--

%

1

s.o

% 3 lJc

1

1

2,H

�
16
-- __:

:w

50

1

25

%

7

%

Il

9 1 .6

1

�J

1

2

25
50

1

25

.l

2 1 .4

j

20

7

50

31

17,5

1 02

B

li

3 1 ,4

15

57

42,8

9

1 1 ,5

64,1

34

4 3,5

1

9

56,2

4

25

Il

6.2

35

5,2

87

4 1,6

111

53,1

66

59,4 • 37

3 3 ,3

6

-

5,4

9 % I l '!o

--

28,5

1 2,5

lll

2

6

4

'

-

%

5

1

n

(:lj2

l

IM

76

337

1

1

scoase din rnonede

4

231

2

3

14

fragmente

VESPASJANUS

Il

8

1

3

TI TUS

3

2

4

DOMITIANUS

9

3

2

5

NERVA

1

6

TRAIANUS

21

12

6

2

7

I IADRIANUS

16

12

3

2

1

12

4

2

Nr.

Împăratul şi membrii

crt.

familiei imperiale

1

VITELLIUS

2

-

Nr.

1-1

4

5

1

.

ANTONINUS PlUS

TOTAl.

2
64

37
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Tabel V

8

l

2
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LE TRESOR DE HOMICENI ( 1 1 ), DEP. DE N EAMŢ

Resume
On prcsente le deuxicme tresar monctaire de I 'ctablissement des Daees Libres
dccouvcrt de Homiceni. au lieu dit ''La Bendeasca". pendant les foui lles de l'annce
1 9S6. d<Jns le deuxicme ni\'eau archeologique d"habitation.
Les 666 deniers impcriaux ont etc dcposes danns un broc de couleur cendre fonce.
Le broc. dont le cou et l'anse ont ele casscs par les outil lages agricoles. antit un eorps
de forme bitronconique arrondie, appuyc sur une base annulaire. Ceue forme se
rapproche a celle du broc dans lequel on a decouvert le tresor de Puriceni. dep. de
Neamt.
Les monnaies sant distribuces nonuniformcmenl. par emitents: Neron - 1 2 ex . :
Galba - 4 ex . : Othon - 4 ex.: Vitel lius - 1 4 ex . : Vespasien - 1 77 ex.: Titus - 75 ex.:
Domiticn - 79 ex. : Ncrva - 1 6 ex . : Trajan - 2 1 2 ex.: Hadrien - 1 1 1 ex. : Antonin le
Pieux 2 ex.
Panni le monnaies du tresar il y a. aussi. trois drachmes provenant. une de
Domit ien - allestce pour la premiere fois dans notre pays - el deux de Trajan. cmises
de Ly cie.
Le poids moyen des deniers (superieur ă celui des decouvcrtcs similaires) este de
3 , 3 3 g . ainsi le poids total du tresar est de 22 1 3 ,66 g. Le plus lcger denier (2,60 g.),
emis par Trajan, pcut ctre considere une erreur antique.
Deux ti crs de toute Ia quantitc de monnaies du tresar de Homieeni II sollt
rcprcscntcs par les pieces lcgerernent usces et par cellcs dans un etat de conser;ation
bonne et trcs bonne.
..,
On rernarque la prcsence de certaines cxtractions peripheriques ă 1 20 rnonnaies
du dCpâl. qui sont considcrces des mesures officialles de diminution forcce du poids
du denier.
En vue de l ' identification des pieces fourrces, 9 monnaies ont subi des coupures
et des ccorchures profondes, tandis que dans le cas de 4 exemplaires, o n a observe
des contremarques.
On signalc, aussi, la prescnce de 2 1 variantes au catalogue Rl C (sclon lequcl on
a determine les rnonnaies) ct d un denier hybride avcc l 'effigie du Trajan et la ICgende
de l'averse, correspondante aux annccs 98-99 de n.c., tandis que cellc du reverse
correspond aux a nne e s 1 1 4- 1 1 7 de n c. On cons i dere que ce dcrnicr pouvait ctre
rcalisc dans un atelier de contre fa9ons de l ' Empire, peut-etre, meme officiellement.
ctanL puis, introduit dans ccrta i ns payements faits aux "barbarcs". On considere.
aussi, q u e tout le tresar provient du payerncnt des stipendia accordcs par l ' Empire
Romain aux tribus de Carpes.
Les monnaies qu i ont subi des extractions pcripheriqucs du metal o nt etc rcmises
cn circulation. merne cettc intervcntion. C'cst pourquoi, on prcsume quc le tresar a
-

.

'
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etc enfoui a une date ullcrieure <1 l 'annce 1 4 1 de n.c . . qui reprcscnte la dat� de la
dernicre cmission de trcsor.
Le motif de l 'enfouisscmcnt este toujours i nconnu. mais on suposc qn 'il a etc
determine par un CYcntucl conflict entrc les tribus ou par un danger extcrieur.

Liste des figures

Fig . ! - Les trcsors moneteires dccouvcrts sur le terriloire de la commune de B:îrgauani el de
la zone l imitrophe.
Fig .

2-

Fig . 3

-

!'lan de la fouille archcologiquc de I ' a nnec 1 986.
Le vase de tresor.

Fig. 4 - Monnai..:s du trcsors de llomiccni I I .

Fig. 5 - Monnai..:s d u trcsors de

1 Iomiceni

Il.

Fig . 6 - Monnaies du trcsors de Homiceni I l .

Fig. 7 - Monnaics du trcsors de Homi<:eni I I .
fig.

8 - Monnaies du trcsors d o.: l lomiccni I l .

Fig . 9

-

Momwies du trcsors de I lomiccni I l .

Fig. 1 O - Momwies du trcsors d e l l omiceni I I .
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TEZAURUL DE MONEDE MEDI EVALE
DESCOPERIT ÎN 1- 975 LA ROMAN 1
A

de Domniţa Hordilă

n prirnă,·ara anului 1 975, c u ocazia săpării unei gropi. locu itorul Dancău Ioan
din Roman. strada Cuza Vodă nr. 26.. a descoperit mai multe moncdc medic
vale. din care S au fost aduse la Muzeul de Istoric Roman.
iar altele 9 au fost
.
recuperate ulterior de către noi . de 'la diferite persoane care s-au aflat la locul
descoperirii.
Controlul amănunţit al pământului scos din groapă a dat posibilitatea să se
completeze tezaurul cu încă 75 de moncdc medievale. care. împreună cu cele 1 7
amintite. au intrat în patrimoniul muzeului.
Din cele 92 de moncdc care compun tezauruL 90 sunt moncdc moldoveneşti. de
aceeaşi valoare nominală, jumătăţ i de gros ancpigrafc, una este u n ban emis în Tara
Românească în timpul lui Dan al I l-lea. iar ultima piesă este un aspm turcesc de la
Murad al II-lea. Monedclc moldoveneşti sunt emise de cinci domnitori : Alexandru
cel Bun. I liaş, Ştefan al I I -lea. Petru al l i -lea. Roman al I I-le;?
Moncdelc lui Alexandru cel Bun au ponderea cea mai Il,l<UC în cadrul tezaurului :
·
ele sunt în număr de 50 şi cuprind trei tipuri cu mai multe ,·ariante.
Un număr de 48 de monedc din acestea aparţin tipului V şi cuprind 7 variante.
Varianta a este reprezentată de 15 monedc de aramă (nr. 1 - 1 5 ), care au pc avcrs
capul de bour stilizat, cu coarnele lungi şi puternic arcuitc, ochii din globule plasaţi
în afara conturului capului, cu urechile de formă romboidală, drepte sau crcstate şi
·
care arc între coarne o stea cu cinci raze. Î n partea stângă a capului se ::tflă scmiluna
, iar în dreapta rozeta din cinci globule. Totul este înscris într- un cerc de perle sau
şnur răsucit. Pc revers se aOă un scut despicat, care arc în primul câmp trei fasci i ,
i a r în al doilea câmp şapte flori d e crin. Î n câmpul din dreapta scut ului s e a O ă plasată
sigla .1- monograma domnitorului .
(1)

Tezaurul de la Roman a făcut subiectul unei comunicări, susţinută în cadml

colocviului "Contributii numismatice la istoria României", din 1 7 iunie 1 987,
organizat de Muzeul N a ţ i o n al de I storic.
(2) La d e term i n area monedclor am fo losit unnătoarelc lucrări: G. J3uzdugan, O. Luchian,
C. Oprcscu, Moncdc şi b a n cnote româneşt i , nucurcşti , 1 977 ş i Nmi Pere.
Osm a n l i l a rd a M a dcnî Parl a l a . Istanbul. 1 968.
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Varianta b. inedită - cxcmplaml nr . 16 - este asemănătoare cu varianta a. numai
că rozcta de pc avcrs este formată din patm globule.
Moneda cu nr. 17 din tezaur este o variantă inedită - ,·ariantn c -- deoa rece arc pc
a\·crs lângă cornul stâng sigla C. iar rc\·crsul im·crs mobilat. Rcdnrcn inversă de pc
rc\·crs se datorează gravării greşite din matriţă. J
Varianta d cuprinde 7 moncdc (nr. 1 8-2-t ). Ele au rc,·crsul \·ariantci a. numai că
aici capul de bour arc globulă în frunte.
Varianta c arc a\·crsul şi reversul ca al \'ariantci a. numai că scutul de pc rc\·crs
reprezintă o globulă centrală. Din această variantă fac parte trei exemplare (nr.

25-27).
Alte 14 moncdc (nr. 28-4 1 ). ce fonncază nrinnta f - i nedită - nu pc m·crs capul
de bour cu globulă în fmntc şi pc rc,·crs scutul despicat cu globulă centrală. Acest
gen de scut se cunoştea până acum numai la moncdclc care m·cau a\'crsul ca al
variantei a. O \'ariantă necunoscută este şi moneda nr. 42. care arc pc avcrs capul de
bour cu globula nu în fnmtc. ci sub stea şi rc\'crsul ca al variantei b.
Toate monedclc aparţinând acestui tip sunt de aramă. Florile de crin de pc revers
sunt redate sub formă de coroniţă.
Acest tip monetar de la Alexandru cel Bun este dat::�! de O. l l icscu în 1 4 30 4
Î n acest tip au fost înc::�dratc şase moncdc. cu menţiunea falsuri de epocă (nr.
43-48). Acest lucru s-a făcut avându-sc în vedere rcprczcntarcn de pc avcrs şi a
greutăţii lor mult mai mari ca a jumătăţilor de gros: 1 .09- 1 .90 g.
Tipului VI îi aparţine o singură monedă de argint (nr. 49). Ea arc pc ::�vers capul
de bour cu globulă în frunte, în stânga scmiluna şi în dreapta rozcta din cinci globule.
Pc revers se află un scut despicat t imbrat cu o coroană. ce ::�re în primtfl câmp trei
fascii, iar în al doilea şapte flori de crin. redate sub forma unor crcnguţe. Moneda
este o variantă inedită, nccunoscându-sc până acum j umătăţi de gros având pc avcrs
capul de bour cu globulă în frunte, iar pc revers scutul cu globulă centrală.
Datorită faptului că um1aşul lui Alexandru cel Bun, lliaş. <1 menţinut pc primele
moncde ale sale scutul timbrat cu o coroană. acest t ip este considerat u ltima emisiune
5
monetară a lui Alexandru cel Bun d i n 1 43 0- 1 4 3 1 .
Tipul următor, aparţinând acel uiaşi emitent. este reprezentat de o monedă de
argint (nr. 50) având pe avcrs capul de bour cu globulă ÎJl fmntc. însoţit de atributele
sale - rozcta şi semiluna. Pe revers se află o cruce cu braţele egale: în primul canton
se află o stea cu cinci raze, în al doilea o coroană. în al treilea reprezentarea nu se
observă, iar în cantonul al patrulea semiluna.
Acest tip este considerat o emisiune excepţională locală. probabil de Ia Cetatea
Albă; bătută spre sfârşitul domnie� lui Alexandru cel Bun. între 14 15-143 1 6
(3) O. I licscu, Despre legendele celor mai \'Cehi moncde moldon•neşti. AIIA, I I I .
1 966, p . 209-2 1 O.
(4) O. I l iesc u , Moneda în România, Bucureşti, 1970, p. 2 8 .

(5)

Ibidem; O. I licscu şi Gr. Foit, U n tez a u r d e m o ncde moldonncşti din prima
jumătate a secolului al XV-lea, descoperit l a Suceava, în AM, V, 1 967, p . 1 62 .
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De la I l iaş tezaurul conţine o singură monedă de argint . ce arc pc arers capul de
bour cu steaua între coamc. cu rozcla în dreapta şi scmiluna în stânga. Pc rc,·crs se
află scu tul despicat. cu palm fascii în primul câmp şi cu şase flori de crin în al doilea.
în drc<1pla se află sigl<1� iar în stânga o cheie. Moncd<1 nr. 5 1 . prin număml de fascii
şi al florilor de crin este o ' ariantă inedi tă ce apar1 inc tipului premergător. care ne-ar
putea trimite cu gândul la începutul domniei lui l l iaş prin prc1.cnţa siglci � de p c
revers .
U rmătorul emitent este $tefan al I I-lea. prezent î n tezaur c u IJ moncdc care fac
parte din trei tipuri diferite.
Moncdclc cu nr. 52 şi 5 .1 apa rţ in tipului al I l-lea ce se datează între 1 -B 3- I -B 5 7
Ele au pc m·crs stema Moldo\·ci iar pc revers scultll despicat cu trei fascii în primul
câmp şi cu şase flori în al do ilea: în drcilpta se află o cheie aşezată drept sau răstumat.
im în stânga sigla ;1; Ele sunt o variantă inedită. deoarece până acum se cunosc
jumătăţile de gi·os cu şapte flori de crinl< . iar cele cu şase flori de crin sunt groş t
Tipul I I I arc acelaşi m-ers : pc revers se află un scut despicat timbrat cu o coroană
plată. arînd într-tut cartier trei fascii. iar în celălalt o aripă. Tezaurul de la Roman
conţine trei moncdc de bilon aparţinînd acestui tip ( nr. 54-56). Acest lip este datat
0
de Octm· ian llicscu între 1 4 1 5 - 1 4 4 3 1
Tipul I V arc a\·crstll ca la celela lte. două tipur i . iar rc,·crsul reprezentat de un scut
despicat. cu globulă centrală. ti mbrat cu o coroană plată. adnd în pri mul cîmp tre i
11
fascii. iar î n a l doilea o cmcc dublă. Acestui tip. datat între 1 44 3 - l .U5 . i s e
încadrează patru moncdc de argi ni (nr. 5 7 -60) .
Cele 2 9 d e moncdc care aparţin l u i Petru a l I l -lea se î ncadrc<1ză în trei t.i puri
diferite.
Tipului 1 î i aparţin 7 moncdc (nr. (> 1 -6 7). Ele au pc avers stema obişnuită a
Moldovei. iar pc rcrcrs scutul despicat. cu globulă centrală. timbrat cu o rozetă: în
primul câmp se află trei fascii. iar în al doilea o cmcc dublă.
Moneda cu nr. 67 ridică o problemă interesantă. I ni ţial ca <1 fost un gros. dar
datorită unor necesităţi urgente de monedă mămntă, î n î mprejurări cxcepţion<1lc� a
fost t rnnsfcrată în jumătate de gros 1 2 . Având un lan foarte redus din legendă se mai
observă doar pc avcrs: vB
Tipul <Il doilea este rcprczcnt<1t prin 7 moncdc. cxcrnplarclc cu nr. 68-74 . Aversul
este ca la tipul anterior. Pc revers se <1flă un scut despicat, cu globulă centrală, timbrat
·

(6) O. l liescu, Moneda în România, p. 2 8 .
( 7 ) Ibidem, p 30.
(8) C . Şlirhu, Colcqia de monedc medievale româneşti "Dr. Rudolf Gssaucr", în BSNR,
LXXV-LXXVI / 1 98 1 - 1 982 /, Bucureşti, 1 983, p. 2 3 5 .
( 9 ) G . Buzdugan, O . Luchian, C . Oprescu , o p . c it., 70, nr. 5 1 6, 5 1 6 a, 5 1 6 b.
( 10 ) O. I liescu, op. cit., p. 3 1 .
( I l ) lhidem.
( 1 2 ) O. I l iescu, Emisiuni monetare ale Moldovei in timpul don1niei lui Ştcfim cel Mare, în
"Cultura mo ldovenească în timpul l ui Ştefan cel Mare", Bucureşti, 1 964 , p. 3 1 .
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cu coroană, adnd in primul câmp două flori de crin opuse. unite printr-un manşon.
iar in al doilea trei L1scii . Monedn m. 70 :-tdnd rc,·ersul im·ers mobibt este o Yari:-tntă
inedită Exempl:-trcie 7 1 -TJ pre z intă batere dublă pc ambele feţe. Am încadrat i n
categoria j umăt ăţilor de g ro şi şi moneda 7-l. deşi ca arc o greutate de 1 .2X g.
�onsi dc r;î nd-o u n fals de epocă.
Cel de-al trei lea Lip il formează I l exempl are (nr 75-85 ) care au m·crsul ca mai
sus. dar pc rc, · c rs se anii un scut despicat cu trei fasci i in pri mul câmp şi cu o spad:t
cu vârful in jos in al doilea câmp. Deasupra scutului se ană sigla K aşezată drept sau
răsturnată .
Toate emisiunile monetare ale domnitorului Petru al 1 1-lc<l sunt datate intre ani i
l -l-P- l -l-l9 1 3 .
De la urmaşul lui Pctm al Il -lea. Roman al I I -lea. tczauml de care ne ocupăm
contine o singură monedă (nr. 86).
A\·crsul arc capul de bour insotit de atributele sale. Pc rc,·crs se află scutul
despicat. cu globulă centrală. ce arc in p rimul câmp trei fasci i. iar în c elă l alt capul
de bo ur. Prczcuţa capu lui de bour atât pc a\ Crs cât şi pc fC\ Crs şi înlălur :-trC<l nori lor
de C ri n , de infl uenţă angcv ină, CS[C considerată ca O cxprim<lrC a drepturi lor sa le la
tronul Moldovei I .J _ Datorită acestui fapt t1 pu l acesta este datat in pcr i oad<1 I -l-l71 H9. când e l domneşte singur 1 5 .
Patru moncdc (nr. 87-90) sunt i mp ri ma t e numai pc m·crs - fiind o greşeală de
batere şi capă tă aspect de moncdc bractcate.
S i n gura monedă apartinând Tări i Româneşti este exemplarul cu nr. 9 1 . care ridică
o problemă interesantă. Este un ban emis de Dan al I I -lea, urmaşul l u i Mircea cel
Bătrân. Acest tip de monedă aminti t documentar la lO noiemb rie I-l24 de către Da n
.
..
.
16
I I , 1 11 popor purta d cnunmca dc ft'//er sau dcnar nuc.
Moneda descoperită la R oman arc pc m-ers înfăţişat domnitoruL în pot.iţic fron
tală cu haină st râ nsă pc bml şi pl isaW în partea de jos. Î n mâna dreaptă tine un scut
terminat cu o floare de crin. Împ rej ur se ană siglc ce nu se obser\'ă. Pc revers se află
u n scut t i mbrat cu o coroană plată. în mij locul căm ia se află o cmce cu b raţele
terminate drept . Î n dreapta scutului se află o floare de cri n stilizată. iar sub ca si � la
j, . Acest exemplar se încadrează în tipul I I I de monedă emis de Dan al II-lea 7 :
datorită comb i natiilor de s iglc este o varia n tă inedita. Până nu demult moncdelc
emise de Da n al I I-lea erau atribuite în mod greşit lui Nicolae Redwitz- ban de
18
Sevcrin
Moncd.t măruntă c u valoare de 1 ban din nemca lui Dan a l I I-lea a avut o
·

-

-

.

,

( 1 3 ) O. I l icscu, Moneda în România, p. J 1 .
( 1 4 ) C . Şlirhu, p . 2 36.
( i 5) O. l liescu, M o n eda in România, p. 3 1 .

( 1 6 ) DRI-f, D, voi 2 . p . 22 7-230.
( 1 7) Ana-Maria Veltcr, Câteva probleme tic numismalică românească - monede atribuite
lui Nicoluc Hc<.lwitz,

în C N .

Hl, 1 9 80, p. HD .

( 1 8) G. Buzdugan, O Luchian, C Op�csc u , p. 29.
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circulaţie rcstrânsă. ca fi i nd cunoscută îndeosebi în partea d� ' es t a Tări i Româneşti
şi în Transi iYania. Se cunoştea în MoldoY<L până la descoperire<� prezentului tezaur.
doar un cxcmplm descoperit întâmplător în partea de nord a Mo ldoyci 19. Descope
ri rea acestei monedc aduce in discutie problema ilrici şi a mij loacelor de pătnmdcrc
a banilor l u i Dan al I I -lea în MoldO\·a.
U l t ima m o nedă din tezaur reprc;.intă un aspru emis de Murad I I in a nul �D � al
hegirci ( 1 -B 1). la Scrress în Grecia de ::Jstii z i . Ea este tăiată pc margini. rcducilndu
i -se astfel greutatea de In l . l 5 la O .50 g.
Deşi în documentele din Moldo\·il aspml este amintit mai t<irziu nu mai in T;lra
20
c· · ·
1 <1ş1· 2 ' .
Ro mancasca. d cscopcn rea ctc 1 a Ro man. ca ş 1 ce 1 c d c 1 a s uceaYa ş1 arpl(l·
\"ilie să aducă noi date in legătură cu păt runderea aspmlui tur9csc i n M o ldoYa. Dacă
în Tma �o mâncască asp ri i sunt cunoscuti d i n descoperiri izo late. cei d i n Moldon1
sunt descoperi t i în tezaurc.
Cele două tcz<lllrc sus amintite. ca şi cel de li! Roman -- ce conţin aspri din J . n 1
Yin să arate că aspru! turcesc a circulat pc teritoriul Mo ldo\·ci în ncmca u rnwşilor
lui Alcxm1dm cel Bun, cum o do\·cdc�tc componenţa accştora. Î n sec. X VI ci sunt
2
folositi curent pc piata acestui stat , datorită comerţu lui c u B mş0nd şi Tara
Românească. circulând alături de florinii u ngurcşt i.
U ltimele două moncdc descoperite în tezaurul de la Ronliln. dau posib i l itatea să
se întrcyadă şi pc ca lca descoperirilor arheologice legăt urile economice ale Tări i
Româneşti -- din timpul l u i Di!n a l l i -lea - şi Tmcici c u MoldoYa. legături cunoscute
nu mai din documente.
Monedclc descoperite la Roman s.c înt i nd pc o perioadă relativ scurtă de a ni de
la sfârşitul d01nniei lui Alcxandm cel B u n până în timpul domniei lui Roman al
I I-lea. Acu mularea tczaundui s-a făcut aproximiltiY în 33 ani.
Rcpartilia monedelor pc tări . emitcnţi, tipuri şi varim1te monetilrc este u mlătoilfea:
·

•

·

�

·

-

.

.

1 . MOLDOVA

Alexandru cel Bun 50 monede
Ti pu l V: Yarianta a 1 5 exemplare
-

-

varianta b
Yarianta c
varianta d
Yarianta e

-

-

-

-

1 exemplar
1 exemplar

7 exemplare
3 exemplare

( 1 9) Ibidem.
(20) C. Chiritcscu, Sistemul băncsc al leului şi precursorii lui, Bucureşti, 1 964, l, p . 9 3 .
(2 1 ) O. Iliescu, D. Marin, Teza ur�) monetar din secolul X V , d e la Cârpiti, î n SCSII , VII I ,
2 , 1 957, p. 3 3 4 .
.
(22) E. Neamtu, Gr. Foit, Tczauml de la Păun,: com. Mihălăşcni (i ud. Botoşani), în
ArhMold, VII, 1 972, p. 3 6 3 ; O. l l iescu, Un tezaur de aspri turceşti de la începutul
sec. XVI glisit la Bucureşti, în SCN, I I I , 1 960, p. 307, subsol 5 .
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1 exemplare

Yarinnta f - 1 5 exemplare
yarianta g - 1 exemplar
fnlsuri - 6 exemplare
Tipul 1 V - 1 exemplar
Emisiuni excepţionale 1 exemplar
I l ias - 1 monedă
Tipul premergător
Ştefan al I I-lea - 9 monede
Tipul II - 2 exemplare
-

Tipul I I I

-

1

exemplare

Tipul IV - ..J exemplare
Pctm al I I-lea 25 moncdc
Tipul 1 7 exemplare
-

-

Tipul I I - 7 exemplare
Tipul I I I - I l exemplare
Romnn al I I-lea - 1 monedă

2. TARA ROMÂN EASCĂ
1

Dan al Il -lea
Tipul I I I - 1 monedă

3. TURCIA
Murad al I I-lea - 1 monedă
Î ngroparea tezaumlui - probabil într-o pungă din material perisabil - pc la
mijlocul secolului al XV-lea poate fi pusă în legătură cu desele schimbări de domnie
survenite în această perioadă, deci din cauza nesiguranţei t i mpului.
Tezaurul a aparţinut, se pare, unui negustor care avea nevoie de monedă măruntă
în tranzacţiile comerciale diverse - fiind probabil parte din suma ce o poseda.
Considerăm că alături de alte descoperiri monetare de pe teritoriul Moldovei şi a
moncdelor din diverse colecţii, tezaurul descoperit la Roman îşi aduce contribuţia
atât la cunoaşterea emisiunilor monetare moldoveneşti din prima parte a secolului a l
XV-lea, cât ş i la pătrunderea şi circulaţ ia monedclor străine în Moldova în această
perioadă.

CATALOQVL M O N EDELOR
1.

MOLDOVA

a) A L EXANDRU CEL BUN
1 . Av. Cap de bour cu steaua între coarne, în dr. rozcta din cinci gl&ule, în st. semiluna, c . ş .
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Rv. Scul despicat, în primul cîmp trei fascii, în al doilea şapte llori de crin. În dreapta
scutului sigl a 9, ,c . ş .
A E . 1 :u m m : 0,40 g .
M i m. , p . 62, nr . 4 I X .
2 . A v . ş i rv . c a mai sus.
AL 15 mnL 0.52 g .
MBR, p . 6 2 , nr. 4 1 8 .
J. A v . şi rv. ca mai sus.
AE: 1 5 mm: 0,95 g.
MllR, p. 62 . nr. 4 1 8 .
4 . A v . şi rv . ca mai sus.
A I :: 1 5 mm: 0,42 g.
M i m , p. <i2, nr. 4 1 X .
5 . A v . ş i n·. c a mai sus.
AE: 1 5 mm: 0,40 g.
MBR, p. 62, nr. 4 1 8 .

6. A v . ş i rv. c a mai sus.
AE; 1 5 nun: 0,57 g.
MBR, p. <i2, nr. 4 1 8 .

\

7. A v . şi rv . c a mai sus.
AL 1 5 mm: 0,54 g.
MBR, p. <i2, nr. 4 1 8 .
8. A v . ca mai sus.
Rv. ca mai sus, dar vizibile 5 flori.
AE; 1 5 nun: 0,70 g.
MBR, p. 62 , nr. 4 1 8 .
9. A v . ca mai sus, dar rozeta ştearsă.
R v. ca mai sus.
AE; 1 5 mm; 0,39 g.
MUR, p. 62, nr. 4 1 8 .

1 0 . A v. c a mai sus.
R v . ca la nr. 1 , dar vizibile 5 flori.
AE; 1 5 nun; 0,55 g.

I l . Av. ca mai sus.
Rv. ca la nr. 1 , dar vizibile 4 flori.
AE; 1 5 mm; 0,77 g.
MBR, p. 62, nr. 4 1 8.
1 2 . Av. ca mai sus.
R v. ca la nr. 1 , dar sigla .J. nu se observă.
AE; 1 3 nun: 0,38 g.
MBR, p. 62, nr. 4 1 8 .

B . A v. c a mai sus.

R v. ca mai sus, dar florile şterse.
AE; 1 5 nun; 0,78 g.
MBR, p. 62, nr. 4 1 8 .
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1 4 . A v . c a I a nr . 1 , dar rozeta ştearsă.
R v. ca mai sus, dar florile şterse.
AE; 1 4 nun; 0,25 g.
MBR, p. 62, nr. 4 1 8 .

1 5 . A v . c a l a nr . 1 , dar rozeta ştearsă, batere dublă (?).
Rv. ca la nr. 1 , dar vizibile 2 fasci i şi 2 flori.
AE; 1 5 nun; 0,47 g.
MBR, p. 62, nr. 4 1 8 .

1 6. Av. ca Ia

nr.

1 , dar rozeta din 4 globule.

Rv. ca la nr. 1 , dar vizibile 2 fascii şi 2 flori.
AE; 1 4,5 mm; 0,47 g .
MBR, p . 62, nr. 4 1 8 var.

1 7. A v. ca la nr. 1 , dar în partea stângă lângă com sigla r.
Rv. ca la nr. 1 , dar scutul invers mobilat - se observă 2 flori - sigla în stânga scutului.
AE; 1 5 mm; 0,67 g.
MBR, p. 62, nr. 4 1 8 var.
1 8 . Av. ca Ia nr. 1 , dar capul cu globulă în frunte.
Rv. ca la nr. 1 .
AE; 1 5 nun; 0,73 g.
MBR, p. 63, nr. 4 3 5 .

1 9. A v . ş i rv. c a mai sus.
AE; 14 nun; 0,75 g.
MBR, p. 63, nr. 4 3 5 .
20. A v . ş i rv. c a mai sus.
AE; 1 5 nun; 0,63 g.
MBR, p. 63, nr. 4 3 5 .
2 1 . A v . ş i rv. c a mai sus, dar vizibile 4 flori.
AE; 1 5 nun; 0,75 g.
MBR, p. 63, nr. 4 3 5 .
2 2 . Av. ş i rv. ca mai sus, dar c.p.
AE; 1 5 mm; 0,63 g.
MBR, p. 63, nr. 4 3 5 .
2 3 . A v . ş i r v . ca l a nr . 1 .
AE; 1 5 nun; 0,88 g.
MBR, p. 63, nr. 4 3 5 .

24 . A v . ş i rv. ca mai sus.
AE; 1 5 ,5 mm; 0,67 g .
MBR, p . 6 3 , nr. 4 3 5 .

2 5 . Av. ca l a nr . 1 .

R v. ca la nr. 1 , dar scutul cu globulă centrală.
AE; 1 5 nun; 0,52 g.
MBR, p. 63, nr. 44 1 .

26. Av. şi rv. ca mai sus.
AE; !5 mm; 0,40 g.
MBR, p. 63, nr. -44 1 .
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2 7 . A v . şi rv. ca mai sus, Jar c . ş .

AE; 1 4 nun: 0,54 g.
MBR, p. 61, nr . 44 1 .

2 R . A v. ca mai sus, dar capul <.le bour c u globulă în frunte şi c.p. pătrate.

Rv ca mai sus, Jar c.p. pătrate.
A I ·: : 14 mm: O.M� g.
MBR, p. 61, m . 44 1 ,·ar.

29. Av. şi rv. ca mai sus, Jar c.p.
AE: 1 5 mm: O,S7 g.
MBR, p. 61, nr. 44 1 var.
10. A v. şi rv. ca mai sus .

AE: 14 mm: 0.70 g.
MBR, p. (> 3 , nr. 44 1 var.

1 1 . A v. şi rv. ca mai sus .
A l ·: : I 4 ,5 mm: 0,75 g .
M B R , p. (> 1 , nr. 44 1 var.

32. Av. şi rv. ca mai sus, Jar c.ş.

A I ·: : 1 4 mm: 0,66 g.
MBR, p. 61, nr . 44 1 var.

: n . Av. şi rv. ca mai sus.

AE; 1 5 nun; 0,77 g.

MBR, p. 61, nr. 44 1 var.
34. Av. şi rv. ca mai sus.
AE; 1 5 ,5 mm: 0,70 g .
MBR, p. 6 1 , nr . 4 4 1 var.
3 5 . Av. şi rv. ca mai sus, dar c.p.
AE; 1 4 mm: 0,52 g.
MBR, p. 61, nr. 44 1 var.
36. Av. şi rv. ca ma i sus.
AE; I4 nun; 0,54 g .
MBR, p. 61, nr . 4 4 1 var.

17. Av. şi rv. ca mai sus.
AE; 1 5 nun; O,W g .
MBR, p. 61, nr . 44 1 var.

18. A v . şi rv. ca mai sus, dar c . ş .
AE; I 5 nun; 0,69 g .
MBR, p. 63, nr. 44 1 var.

39. Av. şi rv. ca mai sus, dar pe rv. c.p.
AE; 15 nun; 0,60 g .
MBR, p. 63, nr . 44 1 var.

40. Av. şi rv. ca mai sus, dar c.p., iar fasciile şi sigla şterse.
AE; 1 5 nun; 0,83 g.
MB R, p. 63, nr . 44 1 var.

4 1 . Av. şi rv . ca la nr. 39, dar vizibile 5 flori.
AE; 14,5 mm; 0,53 g .
.
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MBR, p . � 3 , nr . 44 1 var.
42 . Av. şi rv. cn mai sus, numai că pc avcrs globula este sub stea; rv. este invers mobilat şi
vizibile 3 flori.
AE; 1 5 nun; 0,71 g.
MBR, p. 63, nr. 44 1 var.
43.

Av. şi rv. ca la nr. 2 5 numai că pc revers sunt 8 flori de crin şi sigla răstumată.
AE; 1 5 ,5 nun; 0,72 g .
MBR, p . 6 3, nr . 44 1 var.

44 .

A v.

,

şi rv. ca la nr. 1 , c.ş.

14 mm; 1 ,09 g.
MBR, p. 63, nr. 4 1 8 .

AE;

45.

46.

Av. ş i rv . ca la nr. 1 8.
AE; 1 5 nun; 1 ,JO g.
MBR, p. 6 3 , nr. 4 3 5 .

A v . ş i n·. cn la nr. 27.

AE; 1 5 nun; 1 , 1 0 g.
MBR, p. 63, nr. 44 1 .

47. A v. şi rv. ca mai sus.
AE; 1 6 nun; 1 ,60 g.
MBR, p. 63, nr. 44 1 .
48. Av. şi

n·.

ca mai sus.

AE; 1 4 ,5 mm; 1 ,90 g.

MBR, p. 63, nr. 44 1 .

49. Av. ca la nr. 1 8.
Rv. Scut despicat, cu globulă centrală, timbrat cu o coroană, trei fascii în primul câmp,
7 flori în al doilea.
AR; 1 1 ,5 mm; 0,27 g .
MB R , p . 6 5 , nr. 470; var.

50. Av. ca mai sus.

Rv. Cruce cu bratele egale, în cantoane: I stea, II coroană, I I I (?), I V semiluna.

AE; 14 nun; O, 64 g.
MBR, p. 65, nr. 490 b.

b) ILIAŞ

5 1 . Av. ca la nr. 1 .
Rv . Scut despicat, în primul câmp 4 fascii, în a l doilea 6 flori, în dreapta sigla, în stânga
o cheie răstwnată.
AR; 1 3 mm; 0,50 g.
Inedită.

c) ŞTEFAN AL Il-LEA

52. Av. ca la nr. 1 .
Rv . Scut despicat, în primul câmp 3 fascii, în al doilea 6 flori de crin; în dreapta scutului
o cheie, în stânga sigla.
Bi; 1 3 mm; 0,30 g.
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Inedită.
53. A v. ca mai sus.
R v. ca mai sus, dar cheia răslumală.
Bi; 1 3 mm; 0,30 g .
Inedită.

54. Av. ca mai sus.
R v. Scul timbrat c u o coroană plată, în primul cartier o aripă, în a l doilea trei fascii.
Bi; 15 nun; 0,98 g .
MBR, p. 7 1 , nr. 522.

55. Av. şi rv. ca mai sus.
Bi; 1 6 nun; 0,57 g.
MBR, p. 7 1 , nr. 522.

56. Av. şi rv. ca mai sus, dar reversul invers mobilat.
Bi; 1 5 nun; 0,57 g .
MBR, p. 70, nr. 52 1 .

57. Av. ca mai sus.
R v. Scul timbrat cu o coroană plată, în primul câmp 3 fascii iar în al doilea o cmce
dublă, globulă centrală.
AR; 1 3 ,5 mm; 0,50 g.
Inedită.
58. Av. şi rv. ca mai sus.
AR; 12 nun; 0, 1 8 g.
I nedită.
59. Av. şi rv. ca mai sus.
AR; 1 3 nun; 0,63 g.
Inedită.
60. Av. şi rv. ca mai sus, dar pe rv. 2 c.p.
AR; 12 mm; 0,80 g.
I nedită.

d) PETRU AL II-LEA

6 1 . Av. ca mai sus.
Rv. Scut despicat, cu globulă centrală, timbrat cu o rozetă, în primul câmp 3 fascii, în
al doilea o cruce dublă, c.p.
Bi; 1 4 mm; 0,64 g.
MBR, p. 72, nr. 540.
62 . Av. şi rv. ca mai sus.
Bi; 1 3,5 mm; 0,55 g.
MBR, p. 72, nr. 540.
63 . Av. şi rv. ca mai sus.
Bi; 1 4 mm; 0,52 g .
MB R , p . 7 2 , nr . 540.
64.

•

Av. ca mai sus, dar invers mobilat.
R v . ca mai sus.
Bi; 14 mm; 0,47 g .
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MUR, p. 72, nr. 540.
65 . Av. şi rv. ca mai sus.
Bi; 1 4,5 nun; 0,5 1 g.
MI3R, p. 72, nr. 54 1 .

66. Av . şi rv. ca mai sus.
Bi: 1 4 mm; 0,64 g.
MDR, p. 72, nr. 54 1 .
67. Av. şi rv. ca mai sus, dar pe avcrs \'B.
Bi; 1 4 nun; 0,4 1 g.
Inedită.

68. Av. ca la nr. 1 dar c.p.
Rv. Scut despicat timbrat cu o coroană, globulă centrală, în primul câmp 2 flori de crin
opuse unite printr-un manşon, c.p.
AE; 1 4 nun; 0,75 g.
MBR , p. 72, nr. 545.
69. Av. şi rv. ca mai sus.
AE; 14 nun; 0,63 g.
MBR, p. 72, nr. 545.

70. Av. ca mai sus, dar invers mobilat.
R v. ca mai sus.
. Ui; 1 3,5 nm1; 0,40 g. ·
MBR, p. 72, nr. 545 var.
·

7 1 . A v. şi rv. ca mai sus, dar batere dublă.
Bi; 1 3,5 nm1; 0,60 g.
MBR, p. 72, nr. 545 var.
72 . A\'. şi rv. ca mai sus.
,Bi; 1 4 mm; 0,4 1 g .
MB R , p . 72, nr. 5 4 5 var.
73 . Av. şi rv. ca mai sus.
AE; 14 nm1; 0,32 g.
MBR, p. 72, nr. 545 var.
74. Av. şi rv. ca la nr. 68.
Bi; 1 3 mm; 1 ,20 g.
MBR, p. 72, nr. 545.
75. Av. ca la nr. 1 .
Rv. Scut despicat, în primul câmp 3 fascii, în al doilea o spadă cu mâner bombat ş i
vârful î n jos. Deasupra scutului sigla K.
Ar; 1 3 mm; 0,36 g.
MBR, p. 73, nr. 550 var.
"
76. Av. şi rv. ca mai sus.
•
Bi; 1 3,5 nm1; 0,4 1 g.
MBR, p. 73, nr. 550 a var.
77. Av. şi rv. ca mai sus.
Ar; 1 3,5 mm; 0,40 g.
MBR, p. 73, nr. 550 a var.
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78. Av. şi rv. ca mai sus.
Ar� 1 3,5 mm; 0,4 1 g.
MB R , p. 73, nr. 550 a var.
79. A v. şi rv. ca mai sus.
AL 14 mnL 0,31 g.
MB R , p. 73, nr. 550 a var.
80 . Av. şi rv. ca mai sus.
Ar� 14 mm; 0,50 g.
:MBR, p. 73, nr. 5 50 a var.
8 1 . Av. şi rv. ca mai sus.
Bi; 1 3 mm; 0,45 g .
MBR , p . 7 3 , nr . 550 a var.
82. Av. şi rv. ca mai sus.
Ar; 1 3 mm; 0,31 g .
l'vfB R , p . 7 3 , nr . 5 50 a \'ar.
83 . Av. şi rv. ca mai sus.
AL 1 5 ,5 mm; 0,63 g.
MBR, p. 73, nr. 5 50 a var.
84. Av. şi rv . ca mai sus.
Ar� 1 4,5 mm; 0,35 g.
MBR , p. 73, nr. 550 a mr.
85. Av. şi rv. ca m11.i sus.
Ar; 14 mm; 0,77 g.
MBR, p. 73, nr. 5 50 a var.

c) ROMAN AL II-LEA

86. Av. ca la nr. 1 , dar c.p.
Rv. Scut despicat, cu globulă centrală, în primul câmp 3 fascii, în al doilea cap de bour,
c.p.
AE; 12 nun; 0,35 g.
MBR, p. 74, nr. 564 var.

f) MONEDE NEDETERM I NATE

87. Av. Cap de bour cu stea între coame, în dreapta rozeta, în stânga semiluna.
Moneda este imprimată numai pe avers.
AE; 14 mm; 0,5 1 g.

88. Av. şi rv. ca mai sus.
AE; 1 5 mm; 0,69 g.
89. Av. şi rv. ca mai sus.
AE; 14 mm; 0,60 g.

90. Av. şi rv. ca mai sus.
AE; 1 3 ,5 mm; 0,32 g.
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DomniJa Hordilă

1 1 . TARA ROMÂN EASCĂ

DAN AL I l-LEA
9 1 . Av. Domt�itoml în picioare în pozitie frontală, cu haina strânsă pc hust şi plisată în partea
de jos. In mâna· dreaptă tine un scut terminat cu o floare de crin. Împrejur se află siglc
care nu toate se observă bine.
!_{v . Scut timhrat cu o coroană plată, în mijlocul cămin se allă o cmce cu hra\cle egale.
In dreapta o floare de crin.
Ban, Ar, I l ,3 mm; 0,30 g .
Inedită.
1

M URAD I I
Dcnar cu marginile tăiate.
AR; 9,5 mm; 0,50 g.
Nuri Pere, nr. 62.

I I I. TURCIA

M O N NAI ES DU TRESOR DE ROMAN
Resume

Monsieur Dancău Ioa·n de Roman, a dccouvert e n 1 975, 17 monnaies qui a prcsent
font partie du patrimoine du Musee d'Histoire de Roman.
Les recherches entreprises plus tarc;l n'ont plus rien rcvele, mais le controle de la
terre du fosse a permis de comph!ter le trcsor de 75 exemplaires.
Les 92 monnaies sont emises en Moldavie, Valachie et Turquie, 90 exemplaires
sont des moities ele groschen d 'argent, bilon ou cuivre - emis en Moldavie d'Aie
xandru cel Bun (50 exemplaires), d'IIiaş ( 1 exemplairc), de Ştefan II (9 exemplaires),
Petru II (25 exemplaires), Roman II (1 exemplaires), 4 monnaies sont brachtecs.
La monnaie emise en Valachie est un dinar appartenant a l 'epoque de Dan II, et
la monnaie turque est un aspre emis de Murad II.

Explication des figures
Fig .

1 -8. Monnaies du tresor de Roman.
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METODA TRASEOLOQICĂ ŞI UNELE
POSIBILITĂTI DE APLICARE ÎN
ARHEOLOGIE
.

1

de Senica Tudose
ncltclc sunt primele noastre doyczi de raţiune. primele noastre titluri la
rangul de om. titluri pc care nici o altă creatură terestră nu le" poate arăta.
.
1
spunea încă din 1 857 Boucher de Perthes . În virtutea acestui fapt. încă de
la descoperirea primelor unelte preistorice, oamenii şi-au pus întrebări
privind fu ncţiile şi modul de folosire a diverselor tipuri de unelte şi în special a celor
de piatră.
Astfel. de-a lungul timpului au existat mai multe metode - mai mult sau mai puţin
precise - ce au fost utilizate în scopul elucidării acestor probleme. În absenţa unor
posibilităţi tehnice avansate, majoritatea au fost fondate pe analogiile de forme dintre
uneltele preistorice şi cele actuale sau pe comparaţiile etnografice. Nu este cazul să
insistăm aici asupra ,;alidităţii acestor interpretări; dat fiind că discutiile din l iteratura
de specialitate sunt foarte cunoscute, ne limităm doar la a reaminti că nu avem nici
o garanţie că respectivele interpretări funcţionale ar corespunde realităţii.
În momentul de faţă, de o largă audienţă se bucură, în unele şcoli arheologice,
metoda traseologiei care îmbină în mod fericit experimentul arheologic cu analizele
de laborator şi comparaţiile etnologice2 .
( 1 ) Uoucher de Perthes, Portrait de I'bomme a n tedihn icn. Antiquites celtiques, voi.
III, 1 857, p. 459 (apud A. Leroi-Gourhan, Gestul şi cul·ântul, voi . I, Ed. Meridiane,
Bucureşti , 1 983 , p. 2 94, nota 3 ).
(2 ) A. Anniglaialo el O. Valore, Microscopia elettronuca a scansionc e m icroanalisi,
1 980, The Universily Press, Bologna; S. Bey ri es Etudes des traces d 'utilisation
sur des empreintes en latex, în Bulletin de la Societc Pn'\historique Fran�alse,
1 98 1 , 78, p. 1 98 - 1 99; L.H. Keeley, Technique et methodology in microwear
studies, în World Archaeology, 1 974, 5, p. 323-336; idem, Experimental
determin ation of stone tool uses, 1 980, The University of Chicago Press, Chicago ct
Londres; p. JardonGiner, La metodologia del analisis traceologico y su a plicacl6n
a conj untos liticos prchist6ricos, în Sag,·ntvm, Paples de! laboratorio de
arqueologia de Valencia, 1 990, 2 3 , Universitat de Valencia; G.F. Korobkova,
Experimental noe iz(lccnie orudij truda tripol' skoi kul' tury, în Arheologice skie
,
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Întrucât în arhcologia din România această metodă nu a fost încă receptată şi
având în vedere largilc posibilităţi pc care le oferă în reconstituirea ocupaţiilor
,·cehilor civil izaţii, vom încerca, în cele ce urmează, să facem o prezentare sumară a
lrascologici care. în momentul actual, parc a fi metoda cea mai precisă de cercetare
a fu nctiilor uneltelor.
Istoricul cercetărilor. Analiza lrascologică a funcţiilor u neltelor nu s-a răspândit
cu adcYăral decât după apariţia, în 1 964. a traducerii în limba engleză a lucrării
cercelălorului rus S. A Scmenov3 . Acesta, încă de la începutul anilor ' 3 0, s-a gândit
să examineze cu o lupă binoculară şi la microscop urmele de uzură ale uneltelor şi
4
să dovedească că este posibil a le reproduce prin cxperimcntări . Deşi prezentarea în
engleză a indicaţiilor metodologice relativ la formularul de analiză era lipsită de
precizic 5 , ca a suscitat, în cursul anilor '70, elanul mai multor cercetări, care au avut
la bază aceleaşi principii de cxperi mcntarc şi identificare a unnelor prin observarea
lor la microscop.

În 1 974 R. Tringham şi G. Odell, î mpreună cu o echipă de cercetători de la
Universitatea Harvard, au pus bazele unui program experimental, fundamentat pc
observaţiile cu lupa stereoscopică (ce poate fi utilizată la măriri de la I OX la 80X) a
modificărilor, a "deteriorărilor" remarcate, în urma utilizării, pc tăişurilc experimen
tale. Încercările s-au limitat la a distinge duritatea materialului lucrat (moale, mij lociu
sau dur) şi tipul de acţiune: transversal (răzuire), longitudinal (tăiere) şi rotaliv
(perforare{

Începând din acelaşi an, L. H . Keeley 7 va experimenta, la Universitatea din
Oxford, o metodă fondată pe examinarea la măriri puternice (de la l OOX la 400X) a
microlustrului şi microslriurilor laturi lor .active. Cu ajutorul microscopului mctalo
grafic şi plecând de la ideea că util izarea unei unelte de silex pe un anumit material
dezvoltă pe latura activă un lustru specific, această metodă a permis identificarea
materialelor prelucra'te (os, piele, lemn, corn, plante, carne) şi a mişcării generale a

(3)
(4)

(5)
(6)

(7)

otkrytija, Moscova, 1 973; idcm Experimental'nyi a naliz i ego mesto \' metodike i
teorii archeologii, în K.S.l.A., 1 977.
S. A. Semenov, Pervobytnaja technika, în MIA, 54, 1 957.
Idem, Rezul'taty issledovanija poverhnosti kamennych drudij, în Biuleteni
komissi po izuceniju ceh·erticnogo perioda, nr. 6-7, 1 940, Moscova; idem,
Zatvennye kremnevye noji iz pozdneneoliticeskogo posclenija. Luka
Vrublevetzkaia na Dnestre, în SA, t. 1 1 , 1 949.
La pn!histoire dans le monde, ouvrage co llectif dirigeparjose Garanger, Presses
Universitaire de France, 1 992, p. 1 8 5 .
R . Tringham, G. Cooper, G. Odell, 8 . Voytek, A . Whitman, Experimentation in the
formation of edge damage: a new approach to lithic abalysis, în JFA, 1 974, 1 , p
1 7 1 - 1 96 (apud D. Cahen, J. P. Caspar, Les traces d ' u tilisation des outils
prehistoriques, în L' Anthpopologie, t. 88, 1 984, nr. 3, p. 278).
L. H. Keeley , op. cit., 1 974 (apud L . H. Keeley, M. H. Newcomer, Microwear
analysis of experimental tlint tools: a test case, în Journ a l of A rchaeological
Science, 1 977, voi. 4, nr. 1 , p. 3 5 şi urm).
•
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uncHei (răzuire, tăiere, pcrforare).
În 1 97 7 această metodă a fost validată printr-un test orb. realizat de L. H. Kcclcy
8
şi M. H. Ncwcomcr . Cel de-al doilea a cioplit 1 5 unelte, ale căror tăişuri (în număr
de 1 6) au fost utilizate pc diverse materiale. L. H. Kcclcy a identificat partea utilizată
în 1 4 cazuri, mişcarea uncltci în 1 2 cazuri şi materialul uti lizat în 10 cazuri9 .
Un test asemănător a fost realizat în 1 982 de către P. Gcndcl şi L. Pimay 1 0
Rezultatele lor sunt la fel de concludente: pc 2 3 de tăişuri a fost recunoscută partea
utilizată în 2 1 de cazuri, actiunea uncHei în 1 9 cazuri şi materialul lucrat în 1 7 cazuri.
În câtiva ani metoda utilizând măriri puternice a lui L. H. Kcclcy a făcut numeroşi
emuli în lumea întreagă. Diverse colocvii au fost în întregime sau partial dedicate
acestei teme de cercetare : Vancouver, 1 977; Maastricht şi Shcfficld, 1 979; Tcrvurcn.
1 98 1 ; Lyon. 1 982 şi Bringhton, 1 983 .
Util izate mai întâi pc uneltele de silex. analizele traseologicc au fost extinse treptat
la diverse alte materii prime Iitice şi la utilajul de os. ochilii şi ceramică.
UHi mul pas în directia pcrfcctionării metodei îl constituie utilizarea microscopu
lui electronic cu balayagc (MEB, în limba engleză SEM), care este în momentul de
fată aparatul cel mai bine adaptat pentru identificarea microcaracterelor suprafetelor
pieselor studiate, pcrmitând măriri de mai multe mii de ori . Utilizarea sa pcm1itc
depăşirea unor probleme tclmice legate de iluziile şi distorsiuni le optice caracteristice
fenomenelor de difractic, ridicate de observaţiile făcute la măriri puternice cu ajutorul
unui microscop metalografic 1 1 . Astfel, P. Anderson - Gerfaud de la I nstitut du
Quatcrnaire de la Bordeaux a descoperit, cu ajutorul unui astfel de microsco�,
anumite reziduri vegctale-caphytolitele - placate pe tăişul unor piese arheologice 1 .
Identificate pe uneltele musterienc şi pc seccrile neolitice, aceste rcziduri pem1it
recunoaşterea familiei căreia i-au apartinut plantele exploatate în epocă.
Printre reziduurile conscrvate în mod exceptional şi identificate cu ajutorul u nui
MEB menţionăm de asemenea calciul depus pe anumite unelte prin lucrul pc cochilii
sau pe anumite materiale osoase, urmele de ţesut epidemie animal şi reziduurile
3
sangvine 1 .
În momentul actual asistăm la aplicarea metodei ca analiză la măriri puternice aşa
cum a fost ca concepută la începutul anilor '80. Bineînţeles, cercetătorii au îm(8) Idem, The Function of Paleolithic Flint Tools, în Scientific American, 1 977, voi.
237, nr. 5, � 1 08-1 26.
(9) Ibidem, p. 1 1 6.
.
( 1 0) P. A . Gendel, L. Pimay, Microwear analysis of experimental stone tools further
test results, în SPB, 1 982, 2, p. 2 5 1 -265 (apud D. Cahen, J. P. Caspar, op. cit. ,
p. 278).
( I l ) f. d 'Errico, Traces d ' usures sur !'industrie lithiquc et proposion d ' u nc
tcchnique, în L'Anthropolo gie, Paris, t. 89, 1 985, nr. 4, p. 444.
( 1 2 ) P. Anderson-Gerfaud, Contribution methodologique a l'analyse des microtraces
d ' utilisation sur les o u tils prehistorlques, Thcse 3• cycle, Universite de Bordeaux
1, (apud D. Cahen, J. P. Caspar, op. cit., p. 278).
( 1 3 ) J. Garanger, op. cit. , p. 1 86.
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bunătăţit această metodă lărgind, de exemplu. cadrul experimental şi aprofundând
problemele alterări lor naturale. În acelaşi timp baza metodei nu parc a se fi schimbat.
cercetările reprezentând, în cele- mai multe cazuri.. aplicaţiile metodei la colecţiile
arheologice. contribuţiile metodologice sunt puţin numeroase. metoda fiind conside
rată sigură. interesul cercetătorilor se îndreaptă asupra problemelor arheologice
concrete (raportul dintre telmologic şi funcţie. distribuţia ariilor de acti,· itatc în
aşezare. raporturile dintre diferite comunităţi) 1 4 .
Pc aceeaşi linie se plasează şi eforturile cercetătorilor din alte şcoli arheologice
(ca cea italiană 1 5 şi rusă 1 6) ce au adoptat această metodă: de aceea ne limităm la a le
menţiona fără a intra în amănunte.
Principiulfundamental al analizelor traseologice poate fi rezumat astfel: suprafaţa
silexului. observată sub microscop. prezintă o structură gamulară. O acţiune meca
nică pe această suprafaţă determi nă adăugiri sau pierderi de material. ce sunt diferite
în funcţie de materialul ce le provoacă precum şi de varietatea silcxului pe care sunt
provocate. Este posibil ca lucrul să ducă la dispariţia depresiunilor intergranulare.
ceea ce echivalează cu apariţia lustrului vizibil cu ochiul libcr 1 7 .

La examenul microscopic suprafaţa litică se prezintă - practic - ca un veritabil
microcosmos de caractere, pe care traseologul trebuie să le înregistreze. să le
repezinte, să le interpreteze şi să le pună în corelaţie. Pentru fiecare caz trebuie să
fie identificate elementele distincte şi înregistrate asocierilc lor cu ajutorul fotografi ilor.
·

A m menţionat mai sus principalele mijloace tehnice i ntermediare necesare lecturii
datelor utilizate de diverşi specialişti, în funcţie de metoda pe care o aplică. Facem
precizarea că cel mai răspândit este microscopul metalografie cu lumină i ncidentă,
MEB. fiind încă destul de scump şi, prin urmare, destul de rar în dotarea diverselor
laboratoare.
Activităti complementare impuse de analizafunctională:

Procedeele utilizate pentru pregătirea eşantioanelor în vederea unei observări
microscopice au suferit de asemenea o evoluţie:
Curăţarea, efectuată la început cu un simplu detergent, a devenit o adevărată
manevră de laborator ce caracterizează modul de lucru al fiecărui specialist. În
general s-a impus practica spălărilor succesive în apă la diferite temperaturi ş i în

( 14) F. d'Errico, p. Ja rd6D3iner, Quelle fonction pour ces outils? Eh!ments pour un
debat sur l ' avenir de la discipline, în Traces et fonction: les gestes retrouves,
Actes du colloque international de Liege, Editions ERAUL, nr. 50, 1 993, voi. 2,
p. 489.
( 1 5) B. Bagolini, A. Scanavini, Richerche funzionali e tipologiche su un gruppodi grattoi
in AUF, 5, 1 974, p. 2 1 7-246.
( 1 6) G.F. Korobkova, op. cit. , 1 973, idem, op. cit., 1 977; idem, A.K. Filippov, V.E.
Sclinskii, Experimental no trasologiceskie issledovanija v archeologii, in SA,
Leningrad, 1 979.
( 1 7) J.L. Piel-Desruisseaux, L'outil de picrre prehistoriquc, Paris, 1 984, p. 30.
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soluţii de HCI, NaOH, H zOz. La sfârşitul anilor ·6() s-a răspândit folosi rea cuvei cu
ullrasunete pentru facilitarea detaşării depozitelor de diferite naturi prezente pc
materialul li tic analizat 1 8 .
Procedeele de curăţare diferă şi în funcţie de obiectivul cercetări i. tinzând să fie
puţin "agresive" sau chiar inexistenle, în cazul în care interesul analistului se referă
la eventualele reziduuri de materie prclucrată ce ar putea fi depozitate pe piesele
19
liticc . De aceea nu este recomandabilă spălarea pieselor destinate analizelor traseo
logice fii nd dorită chiar protejarea lor prin împachetarea separată într-o folie de
aluminiu.
Traseologia este strâns legată de fabricarea experimentală. ce a fost recunoscută.
de multă vreme, ca un important domeniu al cercetării arhelogicc. Experimentarea
este considerată o etapă indispensabilă în fomtarca t raseologului. în scopul recu
noaşterii şi identificării urmelor de uzură şi a diferitelor tipuri de activitate pentru
care respectivele unelte au fost folosite. Recursul la cxpcrimentare s-a dov.edit
indispensabil tuturor etapelor de analiză, pentru a testa materialele particulare. pentru
evaluarea duratei de utilizare, pentru validarea unei i nterpretări sau sugerarea unei
ipoteze.
Obiectele de piatră folosite de societăţile-relicvă pot constitui un ghid etnologic
pentru experimentare. Analizând replicile acestor obiecte cu funcţi i cunoscute, cer
cetătorii adaugă observaţiile lor asupra urmelor de uzură şi, în particular, pe cele care
se raportează la mişcare şi la prinderea în mâner.
Producerea experimentală trebuie să se raporteze, pe cât posibil, la condiţiile
20
preistorice. E. Moss şi M. H. Newcomer propun o listă de atribute necesare unei
producţii experimentale a urmelor de uzură corespunzând realităţilor preistorice:
materia primă, tehnica de cioplire, mişcarea uneltei în timpuf utilizării, durata
lucrului, morfologia uneltei în relaţie cu lucrul de efectuat şi, nu în ultimul rând,
abi litatea utilizatorului. De asemenea, trebuie luate "în considerare în timpul expe
rienţei şi alte elemente ce au putut juca un rol i mportant: i nfluenţa particulelor
abrazive parazite (nisip, praf), reamenajarea părţii active a uneltei şi prinderea sa în
mâner.
Posibilităţi de valorificare a metodei traseologice. Experimentarea arheologic:• .>i
analizele traseologice sunt două mij loace privilegiate - complementare - care pemtit
cunoaşterea istoriei unei unelte de la fabricarea sa până la abandonare. Coroborând
rezultatele acestora, s-au disociat urmele de origine funcţională de cele legate de
fabricarea uneltelor şi de cele datorate modificărilor poslerioare abandonării lor.
Studiul suprapunerii diverselor urme duce la reconstituirea "biografiei" de utilizare,
'
refacere sau trasformare a unei unelte.
( 1 8) F. d'Errico, op. cit., p. 444.
( 1 9) Ibidem.
(20) E.H. Moss, M . H. Newcomer, Reconstruction of tool use at Pincevent: microwea r
and experimcnts, î n SPB, 1 982, 2 p. 289-3 1 2 (apud D . Cahen, J.P. Caspar, op. cit. ,
p. 1 86).
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S-au putut stabili diversele categorii de materiale prelucrate. disti ngându-sc ur
mele lucmlui pc os, lemn dur sau moale. corn. vcgetalc. piele uscată sau umcdă şi
carne. I nventarul materialelor lucrate în timpurile preistorice esle departe de a fi
lerminat. El se măreşte pc măsură ce sporeşte precizia determinărilor. Astfel s-a putut
demonstra lucrul pc materiale din care nu s-au găsit decâl puţine urme în aşezare şi.
în consecinţă. atestarea unor activită�i ce au fosl realizate pc lor: măcelărie. curăţirea
de solzi a peştelui, pregătirea vegelalclor. tralamcnlul picilor etc.
Dacă prezen�a reslurilor osoase animaliere sugerează o activilate de vânătoare.
analiza um1elor descoperite pe anumite piese litice sau osoase precizează natura
am1elor ut! lizate şi tehnicile de abata/ 1 .

Men�ionăm de asemenea faptul că analizele traseologice au pemtis atâl reconsli
tu irea modului de prindere a diferilelor tipuri de unelte în mâner câl şi a actiunii ce
a fost efcctuală cu respectivele unelle.
Dar lraseologia nu se limilează numai la a face un simplu im·enlar al materiilor
prelucrate cu laluri active, a mişcărilor unellclor de silex şi a modulilor de prindere
în mâner. Recunoaşterea ariilor de activilale şi a li mitelor spaţiului este unul di ntre
domeniile unde această metodă poate aduce mai mullc infomtaţii, cu condiţia corclării
urmelor de uzură cu alte mărturii arheologice i mediate, apropiate şi îndepărtate 2 2 .
Într-un asemenea demers trebuie avut în vedere faptul că uneltele nu sunt în mod
necesar abandonate pc locul utilizării lor. Ele pot fi păstrate, de exemplu, ca rezervă
în altă parte - şi în acest caz lipsa tuturor umtclor de uzură le denunţă cu uşurinţă după cum pot fi păstrate chiar dacă sunt uzate, datorită valorii lor particulare2 3 .
Aceste informaţi i sunt utile în plan spaţial, deoarece, fie că erau puse deoparte
pentru o folosire ulterioară, fie că se avea în vedere repararea lor, s-a constatat că nu
sunt abandonate în aria propriu-zis domestică, unde puteau fi pierdute, ci mai curând
puse de-o parte în arnplasamentcle rezervate manufacturii sau aproape de corturile
4
(adăposturile) care sunt pentru vânătorii nomazi singurul spaţiu strict individual2 .
Există însă şi cazuri în care astfel de piese au fost lăsate în aria de activităţi -'- care
nu este aceeaşi cu cea de utilizare - problemele ridicate fiind mult mai delicate pentru
arheolog. Gra�ie însă corclării datelor traseologice, tehnologice şi petrografice se po t
găsi soluţii. Astfel lamelcle a dos s e întâlnesc de multe ori aproape de vetre, n u pentru
(2 1 ) J. Garanger, op. cit. , p. 1 86.
(22) H. Plisson, Contribution de la traceologie a la Iocalisation des aires d ' activite et
d 'occupation, în L' Anthropologie, Paris, t. 89, 1 985, nr. 4 , p. 473.
(23) Un astfel de caz pare a fi cel de la Pont d' Ambon, unde s-a descoperit un mic depozit
cu piese de silex exotic, mult mai uzate decât cele din roci locale; G. Celerier, E.H.
Mass, L'abri sous roche de Pon t d' Am bon a Bourdeilles (Dordogne). Un
gisement magdaleniena zilien. Microtraces et analyse fonctionnelle de )'industrie
lithique, în Gallia Prehistolre, 1 983, 26, 1 , p. 8 1 - 1 09. {apud H. Plisson, op. cit. ,
p. 476).
(24) L . R . Binford, In the pursuit of the past. Decoding the a rchaeological records ,
Thames and Hudson, 1 983 ( apud H. Plisson, op. cit., p . 4 76 ) .
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că ar fi fost utilizate aici ci deoarece la căldura focului erau fabricate şi reparate
.
.
5
pr01ect1 , e1e pc care e 1e erau montate2 .
Distribuţia spaţială a activităţilor depinde bineînţeles şi de suprafaţa disponibilă.
iar condiţiile climatice o pot diminua considerabil. Acesta este motivul pentm care
densitatea şi distribuţia spaţială a acti,·ită(ilor puse în evidenţă de utilaj şi vestigiilc
care îi sunt asociate sunt adesea susceptibile a trăda existenţa unui acoperiş de
protectie (o copcrtină). Dacă condiţiile exterioare sunt prea grele. anumite activit�ti
în aer liber (de exemplu. tratamentul pieilor brute) se fac la adăpost (natural. sub
stânci: artificial. copcrtină de protecţie). Ele se găsesc deci comprimate într-un spaţiu
în mod anormal rcdus26 . Această densitate poate fi un indiciu pentru arheolog cu
condiţia de a reconstitui operaţiile exacte la care au aprticipat uneltele şi de a m1
confunda lucml extensiv cu lucml de precizie. Frigul nu este singuml clement contra
cămia se protejau. soarele meridional nefiind deloc de neglijat. Este deci utilă o
coroborare a infonnaţiilor traseologice cu o bună cunoaştere a sezonului şi a climei
perioadei respecti\·e, pentm a înţelege amenajarea spaţiului.
Umitele metodei. Acestea sunt câteva din rezultatele pc care le poate avea
traseologia şi care pot fi folosite în reconstituirea vieţii cotidiene dar. în acelaşi timp.
acest tip de analiză se loveşte de numeroase obstacole. unele pur materiale, altele
circumstanţiale sau şti inţifice, din care vom încerca să amintim câteva.
În primul rând cercetările de acest tip trebuie efectuate de un specialist a cărui
fom1are ia timp şi a cărui activitate nu poate fi efectuată cu diletanţă. Chiar analiza
este lungă şi necesită o trecere pcm1anentă de la observare la cxperimentare şi invers.
Timpul necesar examenului unui singur obiect, o oră în medic, împiedică, în majo
Jitatea cazurilor, analiza totalităţii unei industrii. Este deci. în general. i ndispensabil
a proceda la o eşantionare.
Procedeele de eşantionare sunt variabile, iar validitatea lor depinde de capacitatea
de asigurare a unei reprezentativită(i vis-vis de i ntegralitatea ansamblului.
Numeroase roci nu pot face obiectul analizelor trascologice. Cauza principală se
datorează structurii cristaline a acestor roci (cazul cuarţului şi cuarţitului în special),
care le dă o foarte mare putere de reflecţie ce împiedică o observare adecvată.
Şi, în sfârşit, punctul delicat al tuturor studiilor traseologice rezidă în trecerea de
la datele relative la reconstituirea activităţilor exercitate într-o aşezare. Tabloul de
utilizări prin materialele lucrate, prin tipurile de unelte sau tipul de acţiune nu este
atât de uşor de citit ca acela al unei diagrame polinicc. Aici recunoaştem un tip de
unealtă şi un material , în timp ce o activitate poate îngloba mai multe tipuri de unelte
utilizate cu diverse mişcări şi mai multe materiale diferite.
Interesul primordial al studiului traseologic rezidă în posibilitatea de a corobora
ceea ce ea oferă cu totalitatea datelor arheologice în ceea ce priveşte o rganizarea
·

(25) H. Plisson, Etudc fonctioncllc des outillagcs lithiques prehistoriques par
l'analyse des microusurcs:· rcc h c rch c mctodologiquc, Thcsc d e doctorat prcsentce
a I 'Uninrsilede Paris 1, 1 98 5 , (apud I l . Plisson, op. cit.,. 1 985, p. 476 ).
(26) I I . Plisson, op. cit., 1 985, p. 478.
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spaţială a habitatului. exploatarea mediului naturaL tehnologia. Analiza trascologică
nu este o simplă tehnică de rutină, ale cărei rezultate pot fi conţinute într-o anexă a
raportului de săpături. Această nouă metodă completează metodele clasice dar nu le
înlocuieşte. Ea pennite o îmbinare a di,·erselor date în scopul reconstitui rii cât mai
fidele a unui segment al vieţii preistorice.
Oricum. cu toate limitele inerente începutului. această metodă trebuie să-şi gă
sească locul cât mai curând în cercetarea arheologică din ţara noastră. lărgindu-i
astfel evident posibilităţile de i nterpretare şi cunoaştere. aşa cum s-a constatat şi în
cazul altor deschideri interdisciplinare.

LA METHODE TRASEOLO(jiQVE El QVELQVES
POSSIBI LITES D'APPLICATIONS DANS
L'ARCHEOLOQIE
Resume

On prcsente Ia methode trascologique. la plus precise mcthode utilisc dans la
recherche des fonctions des outils en pierre taillce.
Apres un court historique des recherches trascologiques. on prcsente les principes
fondamentaux de cette mcthode, les activitcs complementaires, les posibilitcs de
valorisation dans l 'archco logie, ainsi que les limites de la mcthode.
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STUDIUl ARHEOZOOlOQIC AL
RESTURilOR DI N DOUĂ ASEZĂRI
MEDI EVAlE SITUATE IN JUDETUl N EAMT
1

-

1

1

de Sergiu Haimovici
·
taţiunilc medievale respective se găsesc la sud de Depresiunea Neamţ. deci
în regiunea pericarpatică.. spre izvoarele râului Valea Mare, afluent pe
dreapta al Moldovei. într-o zonă cu o altitudine în jur de 300 m, astăzi
.
aproape cu totul lipsită de păduri. la nord de şoseaua Roman - Piatra-Neamţ.
Ele sunt reprezentate prin două foste sate, apropiate de actualul sat Bomiş
(comuna Dragomireşti. judeţul Neamt). Prima dintre ele poartă numele de Obârşia
şi este mentionată documentar la 1 septembrie 1 444 1 şi apoi la 23 septembrie 1483 2 .
Ea era aşezată Ia circa 200-300 m SV de marginea nordică a satului B orniş, pe o
terasă, către o pantă înclinată spre o zonă mlăştinoasă din care astăzi îşi are originea
un fir de apă ce se uneşte cu actualul pârâu Mâleşti, afluent al Văii Mari; este probabil
că acest sat a fost cuprins ulterior în locali tatea Borniş. A doua se numea Mâleşti şi
era situată la circa un km NE de marginea sudică a satului Bomiş, fiind documentată
tot prin actul menţionat la nota 1 . S-a păstrat astăzi doar denumirea pârâului Mâleşti,
care probabil o străbătea, ca fiind actualmente dispărută3 .
4
Menţionăm că într-o lucrare antcrioară am mai studiat resturi faunistice medie
vale provenind atât de la Obârşia (secolele XIV-XVII), cât şi de Ia Mâleşti (sec.
XIV-XV), dar în cantitate foarte mică (97, respectiv 66 fragmente osoase), împreună
cu o câtime relativ mare de material osteologie (774 resturi) din aşezarea de la
Si/iştea-Negoieşti, situată tot în apropiere de actualul sat Borniş.
Materialul faunistic luat în studiu în această lucrare (dat nouă prin bunăvoinţa
arheologului Rodica Popovici) provenit din aşezărilc de la Obârşia şi A1âleşti este
relativ abundent. El apare însă foarte fragmentat (încât o parte a rămas nedetermina
bil) fiind alcătuit evident aproape total mente, din resturi menajere.
( 1 ) D.R.H. A Moldova I ( 1 384- 1 448), p. 3 5 3- 3 5 5 .
(2) D.R.H. A Moldova I I ( 1 449- 1 486), p. 387-388.
(3) Datele despre cele două aşezări le ave1n prin intermediul arheologului Rodica

Popovici, cămia îi mulţumim.

( 4) S. I laimovici, I. Cojocaru, ArhMold, XI, 1 987, p. 260-26 1 .
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Menţionăm că starea de fragmentare este mai puternică decât cea a materialului
osos proveni t din oraşe medievale (Baia, Siret. Vaslui), arătând de la început o
populaţie umană sătească mai săracă decât cea orăşenească. ce măruntca oasele cât
putea de mult, pentru a profita pc deplin şi de măduva lor.
Resturile faunisticc de la Obâ1-_�ia provin din trei locuinţe. două din sec. XV şi
una din sec. XVII. dar în cea mai mare parte din şanţuri le săpăturii. ncputând fi deci
dcpartajat pc secole şi fiind astfel datate sfârşitul sec. XIV - sec. XVI-XVII . Întrucât
nu am găsit nimic special de menţionat pentru locuinţe am tratat materialul ca un tot.
Au fost puse în evidenţă un număr de aproximativ 850 resturi osoase dintre care au
putut fi dctcm1inatc 664. Unul dintre acestea (0. 1 5%) provine de la păsări, iar 663
(99.85%) sunt de la mamifcrc; menţionăm că tot acestui din urmă grup aparţin şi cele
aproape 200 fragmente zise "ncdctcrminabile", pentru care datorită fărămiţării lor
cxccsive. nu s-a putut stabili diagnoza specifică.
Păsările sunt reprezentate doar printr-un humerus de Gal/us domest. (găina
domcstică) la care s-au putul executa măsurătorile (în mm): lung. max. = 59: lărg.
cpi f. sup. 2 1 : lărg. cpif. inf. 1 8 .
Mam!ferele. A u fost evidenţiate: taurinele. porcinele, ovicaprinclc (de fapt precis
doar Ovis). calul. câinele şi pisica, cât şi două specii sălbatice. căpriorul şi cerbul.
Taurinelc (Bos taurus) prezintă cele mai multe resturi. Astfel, există trei fragmen
te mai mari de craniu, u nul având coarnele retezate de la bază. La unul din ele a fost
scos precis encefalul printr-o ruptură anterioară a acestuia, dar la altul, cel mai întreg.
craniul neural arc o foarte mică discontinuitate prin care credem că nu s-a recuperat
de la el creierul. Craniile prezintă linia intercornuală uşor ridicată în porţiunea
mediană, regiunea frontală apare plană, chiar uşor adâncită. Coarnele sunt mici,
gracile (există şi două coarne separate); toate aceste piese aparţin unor femeie şi se
încadrează la tipul "brachyceros".
Asupra coarnclor şi a unor oase ale extremităţilor s-au putut executa măsurători
(vezi Tabelul 1 ) care arată co'rnute mari cu o largă variabilitate, dar în general graei le.
de talie mică. Prezenţa u nei tibii întregi (Tabelul 1 ), dar mai ales cinci metapodale
complete (vezi Tabelul 2) ne arată o înălţime la greabăn destul de joasă, în medic de
1 1 3,5 cm (var. 1 08- 1 2 1 cm), predominanţa în cadrul adulţilor şi maturilor a femelelor
(fapt evidenţiat şi după coarne şi măsurătorile la oasele membrelor), lipsa, sau poate
doar penuria castraţilor.
=

=

Tabelul l
Obârşia - Ros taurus - variaţia şi m edia dimensiu n ilor (în mm)
Segment osos

Corn

Nr.

Var.

M.

2

70; 90

-

4

1 1 2- 1 25

1 1 7,50

Diam. mare bază

4

37-5 1

44 25

Diam. mic bază

4

30-35

32,50

Dimensiuni

Lung. pe marea curbură
Circurnf. bază
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3

Maxilar sup.
Maxilar inf.

Omoplat

1 1 umcms
'

Radius

..

Tibia

Calcaneu
Astragal

Lung. M

2

26; 30

-

Lung. dinti jugali

1

( 1 08)

-

Lung. molari

3

(71 )-(78)

(74 ,66)

Lung. MJ

5

30-36

33 ,20

Lung. max. cap artic.

2

65; 7 1

-

Lung. supr. artic.

2

55; 64

-

Lărg. min. gât

2

52; 6 1

-

Lărg. cpif. inf.

2

68; 86

-

Lărg. supr. artic. inf.

2

60; 77

-

Lărg. cpif. sup.

5

66-86

74,20

Lărg. supr. artic. sup.

5

6 1 -80

67,40

Lărg. cpif. inf.

1

70

-

Ltmg. maximă

1

302

-

Lărg. cpif. sup.

1

(64 )

-

Lărg, epif. inf.

7

5 1 -60

55,7 1

Î nălt. greabăn

1

1 04 1

Lw1g. maximă

1

1 28

Lărg. maximă

1

45

Lung. maximă

7

55-6 1

57,7 1

Lărg. maximă

Lărg. troch. inf.

Ccntrotars
Metacarp
Metatars

7

33-38

35,71

2

5 1 ; 53

-

Lărg. epif. sup.

7

46-62

52,57

Lărg. epif. inf.

4

55-66

60,25

Lărg. epif. sup.

3

38-44

40,66

Lărg. epif. inf.

2

(40); 46

-

Tabelul 2
Ob â rş ia - Bos taurus - Metapodale, dimensiu ni, sex şi înălţimea
greabăn (în mm)
Metatars

M e t a c a r p e

Dimensiuni

Nr.

Lung. maximă

5

1 83

1 87

1 89

1 94

(202)

Lărg. epif. sup.

5

60

53

(52)

61

(4 1 )

Lărg. epif. inf.

5

66

54

59

61

48

Lărg. min. diaf.

5

36

. 28

32

33

25
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Sex

III

Înăh grcabăn

1 14 1

r

1 1 18

m· >

r

1 1 30

1 2 10

r

1 078

Considcrând vârsta de sacrificarc după aparitia dinţilor jugali definit ivi şi gradul
de eroziune a lui MJ. din 8 exemplare unul arc sub 2 ani. 3 sunt adulti de C'll act doi
a ni (deci 50% tineri şi adulti). iar alţi patm (50%) maturi. a\'ând M.l erodat in di\'CfSC
grade: unul cam de .t-5 ani şi trei de 7 - 10 ani . Considcrând la oasele lungi prezenta
pc mctafizc a discului de creştere. se poate constata. însă. mai bine decât după
dentiţie, cantitatea mare de maturi, prezenta discuri lor fiind rară şi deci mai multi
indivizi intrccând mult. in generaL 3 -4 ani. când acest disc se inchide de acum. la
toate categoriile de oase lungi.
Porc inele (Sus scra(a domest. )au resturi mai puţi ne decât cornute le mari. foarte
fragmentare de altfel: se găsesc însă un număr foarte mare de resturi de ma\ilarc.
mai ales i nferioare (28) cât şi multi dinti dispara(i. care s-au conscn·at mai bine decât
piesele apartinând tmnchiului şi membrelor. Prin aceasta s-a putut aprecia. poate ma (
exact. număml prezuma! de i ndivizi. care-I intrece uşor pc cel al taurinclor: aYând in
vedere dintele canin sau ah·cola acestuia. păstrată pc maxilarc. pc un număr mare de
exemplare am constatat că raportul dintre masculi şi femeie este exact de 1 / 1 . fapt
ce nu trebuie să surprindă pcntm această specie domestică. crescută special pcntm
scop alimentar.
Având in vedere măsurătorile executate (Tabelul 3), resturile de craniu neural şi
faciaL lungimea simfizci m�ndibularc. putem spune că porcul era reprezentat de un
tip primitiv. cu botul prelungit şi de tal ie cel mult m ijlocie. prczcntând însă o mare
,·ariaţic i ndividuală. legată într-o oarecare măsură şi de dfmorfismul sexuaL însă
relativ pregnant.

Tabelul 3
Obârşia - Sus scrofa domest. - variaţia şi m edia dim ensiunilor (În m m )
Segment osos
Maxilar sup.

Maxilar inf.

Dimensiuni

Nr.

Var.

M.

Lung. molari

3

59-(64)

6 1 ,66

Lung. M3

8

28-35

29,25

Lung. simfizei

17

53-68

59,29

4

95- 1 02

99,50

Lung. molari

6

60-68

64,83

Lung. MJ

19

28-34

30,78

Lung. dinţi jugali
(fără P l )
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Lung. max. c a p artic.

1

30

-

Lung. supr. arlic.

1

26

-

Lărg. min. gât

1

23

-

Lărg. cpif inf.

8

30-40

35 ,62

Lărg. supr. artic. inf

8

26-34

30,25

Rad ins

Lărg. cpif. sup.

2

24; 26

-

Coxa!

Diam. acctahular

1

33

-

Tihia

Lărg. cpif. inf.

(i

26-29

27,33

Omoplat

Humcms

Calcancu

Aslragal

Lung. maximă

1

(70 )

-

Lărg. maximă

1

20

-

Lung. · maximă

1

37

-

Lărg. lrochlcii inf

1

21

-

Considerând vârsta de sacrificarc, după aceleaşi criterii ca şi la taurine putem
constata un fenomen destul de interesant. După dentiţie (26 exemplare) se constată
că nu există deloc tineri, iar adulţii (între 1 -2 ani) sunt doar în număr de 3 (1 1 ,93 %
din total); maturii sunt reprezentati prin 23 exemplare (88,47% din total) dintre care
I l (47 ,83%) au în jur de doi ani , iar restul de 1 2 mergând de la 2-3 ani la circa 6-8
ani. Oasele lungi ne ·arată cam acelaşi tablou în sensul că există o predominanţă netă
a maturilor, chiar dacă la unele se mai văd urme ale discului de creştere, sau chiar
de exemplu 10 cubitusuri cu tuberculul olecranian desprins (dar acesta se alipeşte la
olecran abia la 3 - 3 1 /2 ani).
Ovicaprinele (precis doar Ovis)au resturi puţine, 63 la număr şi destul de frag
mentate. S-a pus î n evidenţă doar genul Ovis, constatându-se că numai trei piese, un
fragment de humerus şi două de femur îi aparţin cu precizie, din păcate toate
nemăsurabile. S-au putut măsura însă piese osoase fragmentate pentru care nu a fost
cu putinţă stabilirea diagnozei diferenţiale între Ovis şi Capra (deci aceasta din urmă
ar putea eventual exista în materialul care a fost dispus într-un grup artificial
"ovicaprine" - ce nu are diagnoza de gen - şi care, din păcate, este alcătuit aproape
din totalitatea resturilor: 59, ce aparţin cornutelor mici).

Aceste puţine măsurători trecute în tabelul 4 nu ne dau aproape nici o relaţie
despre talie, mai ales că s-ar putea să existe alături resturi aparţinând ambelor genuri
de cornute mici; ori cum, mai ales somatoscopic, se poate spune că ovinelc (sau poate
ambele genuri) erau mai mici.
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Tabelul 4
Obâr şia - "ovicaprine" - variaţia ş i media dimensiunilor (în m m )
Segment osos

Dimensiuni

Nr.

Var.

M.

1

72

-

1

..JR

-

Lung. M.1

3

22 - 25

23,(,(,

Lung. max. cap artic.

1

:n

-

Lung. supr. artic.

1

28

-

1

27

-

Lnn.
Maxilar inf.

Omoplat
Tihia

dinti j uga li

1 ,ung.

Lărg.

molari

cpif. inf.

În ceea ce priYeşte \'ârsta de sacrificare. după dentiţie. din 7 exemplare de
"oyicaprine··. două (28.57%) ar fi ti nere şi adulte (un indiYid de 9- 1 2 luni şi altul de
aproape 2 ani). iar cinci mature (7 1 A2%) mergând de la 3 ani. până la senilitate, de
peste 7 ani. Considerând oasele lungi, doar Ia două dintre ele. două tibii, epifizelc
i nferioare sunt desprinse. deci ele aparţin la indivizi sub 2 ani.
Calul (Equus caba/lus), arc şi mai puţine resturi decât cornutele mici. dar trebuie
remarcat că acestea nu par a fi mai puţin fragmentate decât a celorlalte speci i
domestice a căror material osos a fost descris până acum. Există u n fragment de
craniu cuprinzând o bună parte a craniului neural şi anume toată porţiunea sa
posterioară; ruptura din zona anterioară a acestei cutii craniene a fost parte intenţionat
făcută pentru a se extrage encefalul. Se găseşte de asemenea o porţiune ant!rioară a
unei mandibulc, la care există toţi cei şase incisivi cât şi caninii, a ratând prin mărimea
nu prea masivă a acestora că piesa provine de la un castrat. S-au putut executa puţine
măsurători, care sunt trecute în tabelul 5 .

Tabelu l 5
Obârşia - Equus cabal/us - variaţia şi media dimensiunilor (în m m )
Dimensiuni

Nr.

Var.

Lung. simfiză

1

82

Lărg. la niv. incisivi

1

59

-

Lărg. cpif. sup.

1

81

-

Lărg. supr. artic. sup.

1

72

-

Femur

Lărg. epif. inf.

1

94

-

Metapodalc

Lărg. epif. inf.

3

(44)-49

46,66

Segment osos
Maxilar inf.
Radius
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Segment osos
Astragal

Dimensiuni

Nr.

Var.

M.

Lung. ma:-.imă

2

58; 58

-

Lărg. ma:-.imă

2

57: 6 1

2

51; 51

Lung. ma:-.imă

3

7 1 - 90

80,00

Lărg. epif. sup.

3

49-58

53,33

Lărg. cpif. inf.

3

37-47

42,33

Lărg. min. diaf.

3

3 1 -35

33,00

Lung. ma:-.imă

2

44: 52

-

Lărg. epif. sup.

2

48; 54

Lărg. min. diaf.

2

43: 45

1 ,ărg.

Falrutga 1

Falanga I I

supr. artic.

-

-

-

Este greu de stabilit talia acestui cal, după atât de puţine măsurători. dar credem
că ea era cel mult de mărime mij locie.
Î n ceea ce priveşte vârsta de sacrificare sau poate a mortii naturale. ayem dale
destul de semnificative. După dinţi distingem unnătorul tablou : un i ncisiv de lapte
puternic erodat arată o vârstă cam de cel mult 3 ani : existenţa a doi dinţi jugali.
di sparaţi neajunşi la nivel dau doi indivizi de o vârstă cu ceva sub 4 ani: cei şase
incisivi i nferiori ai castratului arată clar o vârstă de 7-8 ani ; aceeaşi vârstă. dar cu
mai mare probabilitate, o aproximăm şi pentru un individ de la care provine un incisiv
lăturaş; 1 3 dinţi jugali superiori şi i nferiori, cu o erodare medic până la puternică.
arată că ei apartin la exemplare ce au atins de mai mult timp maturitatea. În ceea ce
priveşte fragmentele de oase lungi, pe nici unul din ele nu se observă vreo unnă a
discului de creştere.
Pe lângă · mamiferele domestice de care ne-am ocupat şi care fac parte din şeptel,
având o importanţă economică directă, am mai evidenţiat câinele şi pisica, care nu
putem să le trecem printre animalele domestice legate implicit de economia locuito
rilor aşezării.
Câinele (Canisfamiliaris) are 1 2 resturi, destul de fragmentate totuşi, neexistând
nici un os lung întreg. Se remarcă o portiune de craniu, reprezentată prin craniul
neural aproape complet, dar care are pe partea laterală o ga-ură destul de mare, făcută
evident intenţionat, poate pentru a scoate prin ea creierul; individul era de talie
mij locie. Există un fragment de maxilar superior şi mai multe de mandibule, acestea
din unnă fii nd importante pentru aflarea taliei câinilor cărora ele au apartinut. Vom
da deci măsurători şi prin calcule cu coeficienţi, lungimea bazală a craniului, după
care putem aproxima talia.
I ndivizii 1 şi 2 (Tabelul 6) sunt de talie foarte mare şi probabil că tot aşa să fie şi
individul 3; individul 4 atinge probabil de acum chiar mărimea lupului dar îl
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considerăm tol câine. dat fiind faptul că porţiunea osoasă a fragmentului de mandi
bulă nu este prea masiYă. S-a mai putut măsura epifiza i nf. a unui humerus = J.ţ mm
şi diam. acetab. al unui coxa! = 29 mm: probabil de la indivizi de talie mai mică decât
cei din tabel.

Tabelul 6
Obârşia - Canis familiaris - măsu rători pe m axilare inferioare (în mm)
1

2

3

4

-

-

Lung. de la condil la partea post. a alv'eolei c ,

1 28

1 26

1 22

1 19

-

-

Lung. dinti jugali

75

77

-

-

Lung. premolari

44

40

(44)

-

Lung. molari

19

37

37

42

Lung. de la eşancr. la partea post. a alvcolei c ,

Lung. M ,

24

22

23

26

Lung. medie bazală a cnmiului după Brinkmann

1 76,7

173 ,2

-

-

Lung. bazală a craniului după Dahr

1 75,5

1 79,3

-

-

Î n ceea ce priveşte vârsta, atât după dinţi cât şi oase lungi. toate resturile provin
de la maturi.
Pisica (Felis catus) este reprezentată doar printr-un singur rest, un fragment de
cubitus, nemăsurabil dar graei!, fiind deci precis de la cea domestică; s-a găsit în
materialul din şanţuri, nu în locuinţe.
Mamiferelor sălbatice le aparţin doar cerbul şi căpriorul.
Cerbul (Cervus elaphus) are 8 resturi, două fragmente de coarne, cu totul nesem
nificative (cioplituri), un rest mic de neurocraniu, probabil de la un mascul, cât şi
piese repartizate prin oase ale membrelor: un fragment de humerus nemăsurabil, trei
calcanee (două rupte şi unul întreg cu lungimea de 1 04 mm şi lărgimea maximă = 3 1
mm) ş i o falangă I I ruptă.
Căpriorul (Capreo/us capreo/us) este reprezentat doar prin diafiza unui metatars.
Se constată că mamiferele sălbatice sunt reprezentate prin 9 fragmente ( 1 ,36%)
dar 4 indivizi (5,25%). Ele sunt ambele comestibile. Resturile faunistice de la Mâleşti
aparţin în totalitate unor complexe închise ş i anume provin dintr-o groapă şi opt
locuinţ� (gr. 4, sec. XV; loc. 12, 1 8, 3 1 , sec. XV; loc. 1 7, sec. XV-XVI; loc. 1 1 , 14,
1 5, 20, sec. XVII); După ce am studiat materialul pe complexe (datele fii nd furnizate
arheologului) am constatat că nu există diferente semnificative de la un complex la
altul şi de aceea l-am unificat, studiindu-1 ca un tot, pe specii; vom face însă, unde
va fi cazul, referiri cu privire la unele piese mai caracteristice; arătând din care
complex provin.
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Tabelul 7
Obârşia - Frecventa speciilor de mamifere îri fragmente şi indivizi
prezuma ti
Specia

I ndivizi prewmaţi

Fragmente
nr.

ahs.

%

nr.

ahs.

%

/Jos tm1111.�

306

46, 1 5

25

32,89

Sm scroJâ domest.

223

33,63

28

36,84

63

9,5 1

8

1 0,52

h'quus cahallus

49

7,39

7

9,2 1

Canis j(m1iliaris

12

1 ,80

5

6,57

/•dis catus

1

O, 1 6

1

1 ,3 1

Capreolus capreolus

1

0, 1 6

1

1 ,3 1

Ce/1'1/S elaplms

8

] ,20

3

3 ,94

(h·icaprinae

(precis dom 01'is)

663

76

Materialul de la Mâleşti este alcătuit din circa 450 resturi osoase dintre care s-a
putut executa determinarea doar pentru 399 piese. Ele aparţin la următoarele grupe
de vertebrale: reptile (chclonieni) cu 3 resturi (0, 75%), păsări cu 26 piese osoase
(6,52%) şi mari1ifere cu 3 70 resturi (92,73%); menţionăm că tot de Ia acest din urmă
grup provin şi toate fragmentele considerate "nedetcrminabile" acelea pentru care,
datorită fărâmiţării lor excesive nu s-a putut pune d iagnoza specifică.
Chelonienii sunt reprezentaţi prin resturi aparţinând broaştei ţestoase de lac (Emys
orbicularis); două fragmente mici de carapace provin din loc. 1 8 şi un fragment mai
mare de plastron - o placă întreagă - de la alt individ, de talie mai mare, s-a gă's it în
loc. 1 7 . Trebuie să arătăm că în zona aşezării, - regiunea pericarpatică a Moldovei 
nu a fost semnalată până acum această specie, considerată termofilă. şi care, în
5
general, nu ajunge în locurile de altitudine mai înaltă ; menţionăm însă că în
apropiere exista atunci un iaz şi se pun două întrebări : ea a fost adusă eventual acolo
inlenţionat, de undeva de la câmpie, sau exista în mod natural?; a fost folosită 'în
alimentaţie, sau ţinută în cele două locuinţe doar pentru divertisment?
Păsările. Acestui grup îi aparţin în total 26 fragmente: 24 resturi provin de la
găina domestică (Gal/us domest. ); 1 6 dintre ele găsite în loc. 1 4 şi aparţinând
aceluiaşi i ndi:vid, femel); unul, un humerus întreg de Ia un individ încă relativ tânăr
- cu epifizele roase - provine de la o gâscă Anser domest. (din loc. 1 2, unde apare
şi un tarsometatars de găină) şi în fine unul - o epifi:z;ă superioară de tibiotars - de
(5)

Fauna

R.P.R. , voi. XIV, f. 2 - Reptilia - p. 1 72- 1 76.
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la o pasăre ceva mai mare decât găina, poate sălbatică, pentru care nu s-a putut stabili
_
diagnoza. I n tabelul 8 dăm măsurătorile ce s-au executat la cele două specii de păsări
domestice.

Tabelul 8
Mâleşti - Gal/us domest. şi Anser domest. , variaţia şi media
dimensiunilor (în mm)
Segment osos

Jiumems

Femur

Tarsometatars

Gallus

Dimensiuni

.inser

Nr.

Var.

M

Lung. maximă

-

-

-

Lărg. epif. sup.

1

18

-

Lărg. cpif. i.nf.

2

14; 1 5

-

Lung. maximă

1

73

-

Lărg. epif. sup.

3

15-15

1 5,00

Lărg. epif. i.nf.

2

14; 1 4

-

,Lărg. epif. sup.

2

1 8; 1 8

-

Lărg. epif. i.nf.

2

1 0; 1 0

-

Lărg. epif. sup.

2

1 2; 1 2

-

Nr.

Var.

1

1 14

Găina domestică apare de talie relativ mică - acea găină ţărănească - care s-a
perpetuat până în epoca contemporană; dimorlismul sexual este oarecum şters (de
fapt nu am găsit nici un tarometatars cu pinten care ar arăta precis prezenţa u nui
mascul). Toate resturile au atins maturitatea (aceasta apare foarte rapid chiar la
timpurile primitive - doar după câteva luni). Fragmentul de gâscă, prin gracilitatea
sa arată un exemplar domestic (poate apare la noi şi gâsca sălbatică, ce este în trecere,
în migraţiile ei spre nord şi sud).
Mamiferele, cărora le corespund cele 3 70 resturi, se repartizează la 6 specii
domestice: taurinele, porcinele, ovicaprinele (de fapt precis doar Ovis), calul, câinele,
pisica, cât şi trei sălbatice; mistreţul, căpriorul, cerbul.

Taurinele (Bos taurus) au 1 83 de resturi , dar din păcate destul de fragmentate,
existând ca mai semnificative doar o porţiune de craniu cu corn separat, cu vârful
rupt, dar nici un metapod întreg; de aceea caracterele morfologice şi talia apar mai
greu de evidenţiat foarte clar, deşi vom putea da unele caracteristici în această
privinţă. Astfel porţiunea de crani_u neural, împreună cu cornul ce apare graei! (vezi
Tabelul 9), aparţinând unei femeie (găsit în loc. 9) se încadrează la tipul "brachyce
ros".
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Tabelu l 9
Mâleşti - Bos tau rus - variaţia şi media dimensiunilor (în m m )
Segment osos

Com

Dimensi uni

Nr.

Var.

M

Lung. pc marca curbură

1

1 00 -

-

Circumf. bază

2

Diam. mare bază

1 0; 1 95

-

2

38; 65

-

Diam. mare la 5 cm bază

1

- 60

-

Diam. mic bază

2

33; 55

-

sex

1

f. cast.

1

64

-

Maxilar sup.

Lung. molari
3
Lung. M

1

25

-

Maxilar inf.

Lung. MJ

1

26

-

1 .

285

-

Lung. maximă
Omoplat

Lung. maximă cap artic.

3

60-69

65,33

Lung. supr. artic.

3

53-59

55,66

Lărg. min. gât

2

52; 55

-

Lărg. cpif. sup.

1

(68)

-

Lărg. supr. artic. sup.

2

70; (72)

-

1

58

-

Lărg. cpif. sup.

1

91

-

Lărg. cpif. inf.

2

5 1 -55

-

Lung. maximă

2

125; 1 27

-

Lărg. maximă

2

39;44

-

Lung. maximă

Lărg. troch. inf.

3

55-59

57,00

3

34-38

35,66

Lărg. maxim ă

1

49

-

Motacarp

Lărg. cpif. sup.

2

49;56

-

Metatars

Lărg. epif. sup.

3

37-49

4 1 ,00

Radius
Coxa!
Tibia

Calcaneu

Astragal
Ccntrotars

Diam. acctab

Cornul mai puternic (din loc. 1 7) este de la un castrat. Măsurătorile executate
(Tabel 9) arată, cu toată variaţia inerentă tipurilor primitive neameliorate, taurine de
mărime relativ mică, fără a se putea însă dimensiona cifric talia.
Î n ceea ce priveşte vârsta de sacrificare, după dentiţie, din 5 exemplare, 3 (60%)
sunt reprezentaţi prin tineri şi adulţi (unul de circa 1 5 luni şi doi cu ceva peste 2 ani),
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iar 2 (40%) sunt maturi, însă bătrâni, cu M3 foarte puternic erodat. aYând astfel mai
mult de 1 0 ani. Considcrând însă oasele lungi. balanţa se apleacă spre preponderenta
netă a maturilor. căci există 1 2 segmente la care discul de creŞtere nu mai este \·izibil.
ci doar o tibie. cu el abia evident. la cpifiza superioară (cam 4 ani deci). un femur.
la al cărui cap abia de se observă (deci cam tot 3 l /2 - 4 ani). un radius. cu epifiza
i nferioară lipsă (sub 3 l /2 4 ani) şi un calcaneu fără tuber (sub 3 3 l /2 ani).
·
Porc inele (Sus scrofa domest. ) se situează după cornutclc mari. Resturile sunt
foarte fragmentate. dar şi aici. ca şi la Obârşia. predomină maxilarele. mai ales cele
i nferioare: totuşi la · aprecierea numărului de i ndivizi prczumaţi ele nu mai întrec
taurinelc. Calculându-sc după cranii, raportul dintre sexe. se c\·idenţiază o prepon
derenţă a femclelor printre adulţi şi maturi. Considcrând măsurătorile executate
(Tabelul 10) cât şi somatoscopic se constată de asemenea prezenţa unui porc de tip
primitiv cu botul încă alungi!. de talie cel mult mij locie şi cu o putcmică variaţie
matrică i ndi,·iduală.
-

-

Tabelul 1 0
Mâleşti - Sus scrofa domest. - variaţia şi media dimensiu nilor (în mm)
Segment osos

Dimensiuni

Nr.

Var.

M.

Maxilar sup.

Lung. molari
Lung. M3

1

(61 )

-

3

29-30

29,33

Lung. simtizei

4

54-67

60,00

Lung. dinti jugali fără P1

2

97

Lung. molari

2

Lung. M3
Lung. max. cap artic.

5

30-32

3 1 ,00

1

J2

-

Lung. supr. artic.

1

28

-

22

-

34; 38

-

Maxilar inf.

Omoplat

Lărg. min. gât
Humems
Radius

l

ws

-

-

Lărg. epif. inf.

2

Lărg. supr. artic. inf.

2

28; 3 1

-

Lăr. cpif. super.

2

24; 26

-

Coxa!

Diam. acetab.

3

29-32

3 1 ,33

Tibia

Lărg. epif. inf.

2

30; 30

-

Ltmg. maximă

1
1

40
19

Astraga!

Lărg. trochleii inf.

-

-

Cu privire la vârsta de sacrificare se observă oarecum un tablou asemănător cu
cel de la Obârşia. După dentiţie, din 7 i ndivizi doar 2 (28,57%) sunt dej a adulţi adică
cu M3 pc cale de a ieşi - 1 8-22 luni; ce i lal ţ i 5 (7 1 ,43%) i ntră de acum în grupa
maturilor a\·ând gura '·împlinită". dar in cadrul lor 3 (60%) au cu ceva peste 2 ani.

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

443

Studiul arheozoologic al resturilor din două aşezări medievale

adică cu M 3 abia ieşit. iar 2 (40%) se armţjcază la celălalt poL cu M 3 erodat putcmic
sau foarte putcmic. având 6-8 a ni şi peste R ani. spre 1 0- 1 2 ;mi chiar. adică provenit
de Ia o scroafă matcă sau. u n v icr foarte biHrân.
Considcrând oasele lungi. nu există nici un c.�cmplar sub doi ani. chiar dacă la
două tibi i cpi fizalc superioare lipsesc (ele se alipcsc Ia 3 1/2 ani).
Ovicaprinclc. au resturi mult mai puţine decât taurinclc şi porcinclc: doar 5 1 . S-a
pus in �videnţă precis doar Ovis. cu o scrie de piese foarte caracteristice: cont crani i.
dar şi cu câteva fragmente de oase lungi. unele care au putut fi chiar măsurate (6 in
total). Totuşi, cele mai multe resturi s-au depus ca deobicei in gmpul artificial
constituit al "ovicaprinclor"; dată fiind imposibilitatea de a executa pentm ele
diagnoza diferenţială intre genurile (h·is şi Capra: s-ar putea ca in acest gmp să existe
şi material osos de la caprine. însă probabil itatea este totuşi foarte mică. dar nu nulă .
Î n ceea c e priveşte o\· inele. trecem i n rev istă cele mai importante resturi ale lor pentm
a pune in evidenţă caracteristicile. mai cu seamă morfologicc. ale lui Ovis. S-a găsi t
in loc. 3 1 un com relativ mic, de la o femelă. c u baza şi vâ rful retezate. c u aspect
uşor caprin (faptul că cornul este pli n la interior cu ţesut osos spongios ne arată că
el este de (his), cu o lungime de aproximativ 50 mm: acest lucm arată că existau
ovinc femeie cornute. ceea ce nu exclude existenţa şi a unor femeie acomutc. Î n loc.
14 s-a evidenţiat u n ncuro c;raniu fragmentar de Ovis mascul (fom1a suturi lo r
frontoparictală şi parictooccipitală arată clar apartenenţa la acest gen); coarnele a u
fost retezate chiar mai jos d e bază (desigur pentm a fi folosite in scopuri utilita re. c a
material pentru executarea d e unelte) încât sunt descoperite sinusurile osului frontal.
obscrvându-se totuşi că baza acestora era relativ masivă, destul de mare şi de formă
triunghiulară;de fapt şi masivitatea oaselor fragmentului de neurocraniu pledează
pentru un i ndivid mascul . Există şi un fragment mic de neurocraniu, cu o porţiune a
suturii frontoparietale (care indică prin forma sa apartenenţa la Ovis). dar peretele
osos este mai subţire şi suntem precis in faţa unui exemplar femel poate chiar acornut.
Resturile de oase lungi de Ovis ce au putut fi măsurate sunt trecute in tabelul 1 1
alături de fragmentele ce s-au măsurat din cadrul gmpului "ovicaprinclor''. Prin
aceste foarte puţine măsurători, dar şi somatoscopic se poate considera că ovi nele,
dar şi "ovicapri nele" (deci eventual şi genul Capra) erau de mărime relativ mică.

Tabelul 1 1
M âleşti Ovis şi "ovicaprine" - Variaţia şi m edia dimensi n ilor
(În mm); o = Ovis
-

Segment osos
Maxilar inf.

Dimensiuni

Nr.

Var.

M.

Lung. dinti jugali

3

7 1 -72

7 1 ,33

Lung. molari

4

48- 5 1

40,75

5

20-25

2 3 ,40

Lung. M3
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Segment osos
Radius

Dimensiuni

Nr.

Var.

M.

Lărg. epif. sup.

1

Jl

-

Lărg. supr. arlic. sup.

1

29

-

1

28

-

2

24� 26

-

gen o.

'

Diam. acetabul<�r

Coxa!

gen o.

Tibia

Lărg. epif. inf.

Î n ceea ce priveşte vârsta de sacrificarc. după dcntiţia "ovicaprinelor·· (la dentiţie
nu se poate executa diagnoza diferenţială între cele două genuri) se poate distinge
faptul că din 7 exemplare. două (28.58%) ar fi tinere spre adultc cu M2 pc calc de a
ieşi. deci cârlani de 1 0- 1 2 luni: celelalte 5 (7 1 .-l2%). se aşează la podul opus. trecute
fi i nd de mult de începutul maturităţii: anume 3 au cam 4-5 ani. unul arc 5-7 ani. iar
ultimul este chiar seniL cu peste 7 ani. chiar câte 1 0 ani. Î n ceea ce pri\'cştc oasele
lungi. toate fragmentele avute la dispoziţie (cu excepţia unei tibii la a cărei epifiză
i nferioară se mai observă urme ale discului de creştere: circa 2 ani deci). nu mai
prezintă aceste caracteristici, ştiut fii nd că anumite cpifizc se alipesc de diafiză chiar
între 3 1/2 -l ani.
-

Calul (Equus caballus) arc doar 7 resturi, dar rclati\' şi ele fragmentate. cxistând
însă un metatars întreg, din păcate uşor deteriorat. Î n Tabelul 1 2 dăm măsurătorile
�
ce s-au putut executa.

După măsurători. dar şi somatoscopic se constată că există la Mâleşti un cal de o
mărime cel mult mij locie. Mctatarsul complet, dă prin calcul , o înălţime Ia grcabăn
de numai 1 ,20 m, cât şi o mare gracilitate. Aparţi ne el unui Equus caballus de talie
mică sau este poate un catâr? Î n acest ultim caz acesta este totuşi relativ graei! şi nu
prea înalt (faptul că epifiza superioară a osului este roasă, aceasta nu ne poate evidenţia
b i ne suprafeţele de articulare de pe ea şi deci de a da o diagnoză foarte corectă) .

Tabelul 1 2
Mâleşti

-

Equus caballus

Segment osos
Radius

Tibia

-

Măsurătorile executate (în m m )
Dimensiuni
Lărg. cpif. sup.

71

Lărg. cpif. inf.

669

Lărg. supr. art. i.nf.
Lărg. supr. artic. inf.
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Dimensiuni

Segment osos
Astragal

Metatars

Falanga I

Lungimea maximă

62

Lărg. maximă

66

Lărg. supr. artic.

55

Lung. maximă

(237)

Lung. laterală (K)

(229)

Lărg. epif. sup.

(40)

Lărg. epif. i.nf.

(43)

Lărg. mi.n. diaf.

266

Indice gracilitate

( 1 0,97)

Înălt. grcabăn

( 1 220)

Lung. maximă

80

Lărg. cpif. sup.

55

Lărg. cpif. i.n f.

44

Lăr.g. mi.n. diaf.

33

Î n ceea ce priveşte vârsta de sacrificare, sau poate a morţii naturale. se poate
constata. după doi dinţi jugali superiori defini tivi dispara ţi, o erodare de la mijlocie
la puternică, deci o vârstă trecută cu mult de începutul maturităţii. Nici unul din cele
4 oase lungi nu prezintă urme ale discului de creştere.
Câinele (Canis .familiaris) are 4 resturi printre care se remarcă un fragment de
craniu cu botul nu prea alungit, având o parte a dentitiei superioare "in situ", găsit
în loc. 12 şi reprezentând credem un individ de mărime mijlocie; un astragal
măsurabil provi ne probabil de la un alt individ de talie mai mare.
Pisica (Fetis catus) prezintă 3 resturi, toate aflându-se în loc. 3 1 şi aparţinând
aproape sigur aceluiaşi individ.
Toate resturile de câine şi pisică provin numai de la maturi. Măsurătorile sunt
trecute în Tabelul 1 3 .
Tabelul l3
Mâleşti

-

Canis familiaris şi Fetis catus

Segment osos

Maxilar sup.

-

Măsurători executate (în

Dimensiuni

Ca11is

Lung. dinţi jugali

68

Lung. premolari

52

Lung.

molari

Lung. P4

18
17
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Scglncnt osos

Dimensiuni
Lung. maxi1Î1ă

Ifumcms

Radius

Lărg. cpif sup.

J\slragal

Feli.�

24

16

82

Lărg. cpif inf.

14

Lung. maximă

78
6

Lărg. epiC sup.
Lăr. cpif. inf.

Coxa!

Ca11is

9

.

65

Lung. nw-.imă
Lung. maximă

32

Lărg. trochlcii

17

Aşa cum a m arătat. pc lângă speciile de mamifcrc domestice a u fost găsite Ia
Mâleşti şi resturi de la trei specii sălbatice asupra cărora ne vom opri in cele ce
urmează.
Mistreţul (Sus scrofa ferrus) . Trecând în revistă materiillul provenit de la suine
am constatat existenţa unui cubitus mult mai masiv decât celelalte, dar cu tuberul
olecranian încă desprins şi deci lipsă (sub 3 - 3 1 /2 ani). Măsurând lărgimea
suprafeţei sale articulare cu radiusul am găsit-o de 28 mm; am atribuit astfel acest
fragment u nui mistreţ de sex femel, el fiind· totuşi prea gracil pentru a proveni de la
un mascul .
Căpriorul (Capreo/us capreo/us). Acestuia îi aparţine doar un singur fragment
osos, o epifiză inferioară de humerus, uşor deteriorat, găsit în loc. 1 7, a cărei mărime
a suprafeţei articulare este de (27) mm şi ar proveni astfel de la un exemplar relativ
masiv, probabil un mascul.
Cerbul (Cervus e/aphus) este reprezentat mai întâi printr-un rest de corn lepădat,
găsit în loc 3 1 . Rozeta este în parte ruptă şi de aceea nu s-au putut executa
măsurătorile de rigoare la nivelul ei; ea se continuă cu corpul propriu zis din care se
păstrează o porţiune cam de 15 cm (fiind apoi intenţionat retezat) dar nu se evi
denţiază încă la el ramul ochiului şi cel de ghiaţă, încât aparţine unui mascul ce
trebuia considerat încă relativ tânăr, de cel mult doi ani. Î n aceeaşi locuinţă apare
însă şi un fragment de omoplat cu lungimea cavităţi i articulare de 4 1 mm; prezenţa
unui os al membrului anterior arată precis existenţa şi a unui individ obţinut prin
vânătoare. Tot cerbului îi mai aparţine şi o aşchie de corn (probabil u n deşeu de Ia
confecţionarea unei unelte) care nu ne poate pr.eciza nimic.
Î n final (vezi Tabelul 1 4) dăm frecvenţa mamiferelor determinate la Măleşti.
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Tabelul 1 4
Mâleşti - Frecvenţa speciilor d e mamifere În fragmente şi indivizi
prezumaţi
Fragmente

Specia

nr. abs.

%

Indivizi prezumati
nr.

%

abs.

/Jos taums

1 83

49,45

12

30,00

Sus scrofa domesl.

1 17

3 1 ,62

Il

27,50

51

1 3 ,78

7

1 7,50

7

1 ,89

3

7,50

1 ,08

2

5,00

Ocicaprinae

(precis doar

o,·is)
Equus caba/lus
Canis familiaris
Felis calrts
Sus scro.fa.fi•mts

4

3

0,8 1

1

2 ,50

1

0,28

1

2,50
2,50

Capn•olus capn•olus

1

0,28

1

Ce11'11s elaplms

3

0,81

2

370

40

1

5,00

Se constată că rnarniferele sălbatice sunt reprezentate prin 5 fragmente ( 1 , 3 7%),
dar prin 4 indivizi ( 1 0%). Toale trei speci ile sunt comestibilc.
Considerând materialul paleofaunislic din cele două staţiuni (cele două sale
dispărute) medievale, putem spune - după toate cele arătate până acum - că situaţia
se prezintă întru lotul asemănătoare pentru ambele şi este oarecum aceeaşi cu cea
găsită la "Silişte"-Negoieşti6 , unde se pare că lipsesc cu totul mamiferele sălbatice.
7
dând credem atunci în această privinţă o explicaţie satisfăcătoare .
Se poate constata, din tabelele cu frecvenţa specii lor, că o ocupa1ie de prim ordin
era creşterea animalelor. Pe primul loc se aşează taurinele, urmate de . porcine şi
relativ puţin frecvent ovicaprine (de fapt ovi nele, căci capra, chiar dacă se găsea
eventual, nu intră în calculul economic, fiind cel mult foarte rară); dar şi calul. Tot
aici trebuie considerate cele două specii de păsări domestice: găina - care nu poate
fi socotită rară (mai ales după materialul de la Mâlcşti) şi gâsca, ce într-adevăr apare
doar sporadic. Dar păsările domestice trebuie să fi avut o frecvenţă mare. ele
contribuind la alirnentaţia oamenilor cu un produs - ouăle - pe care nu le pol furniza
mamiferelc.
Taurinele cât şi ovinele erau crescute, cu precădere, pentru scopuri utilitare, după
cum rezultă după vârsta de sacrificare; în mod secundar, evident, deveneau pro
ducătoare de carne, fiind tăiate după necesităţi, dar neconvenind unei populaţii sărace
(6) Vezi lucrarea de Ia nota 4 .
(7) ldem, p . 265.
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Fig. 1 1 . Emys orbicularis, fragment; 2. Gallus domest. , femur;
3 . Fetis catus, humerus; 4. Sus scrofa domest. , mandibulă fragmentată de femelă;
5. Equus câba/lus, mandibulă fragmentat{de mascul; 6. Ovis arjes, fragment de
craniu de mascul cu coarnele tăiate.
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să le sacrifice, în generat ia tinereţe, când exemplarele respective nu aveau greutatea
optimă. Se pare că taurinele erau ţinute mai ales ca producătoare de lapte, dată fi ind
preponderenta femel�lor printre adulţi şi maturi ; poate acelaşi lucru era valabil şi
pentru ovinc, care evident dădeau concomitent şi lână; penuria castraţilor la iaurine
este greu de explicat. Calul era folosit, evident, pentru scopuri utilitare, dar poate era
şi sacrificat - e greu să ne pronunţăm în această privinţă.
Este evident că prin frecvenţă, cât şi prin talia lor specifică cornutele mari asigurau
cantitatea preponderentă de proteine animale (probabil peste 50%) - pentru populaţia
umană - rezultată după sacrificarea lor. Porcinclc (chiar dacă uneori întrec uşor
taurinclc prin frecvenţă) se aşează evident pc al doilea loc - deci populaţia române
ască medievală consuma cu precădere carne de v ită şi nu de porc (să nu u ităm că o
vită constituie prin carcasa sa cam cât aceea a J porci). Trebuie să remarcăm că porcii,
nu numai că erau de talie cel mult medic, dar aveau şi o creştere înceată, ..:. această
specie, ţinută evident în mod direct ca producătoare de carne şi grăsime (menţionăm
că folosirea largă a grăsimilor vegetalc este tot un fenomen caracteristic contempora
neităţii - cultivându-sc plante, aşa zise tclmice, pentru acest scop), fiind sacrificată,
în urmare, în jurul vârstei de doi ani, când probabil abia ajungea la greutatea optimă.
Desigur aceste porcine erau ţinute în scmisălbăticie direct în păduri (unde este
posibil ca scroafele să se fi încrucişat în mod natural cu mistreţul - ca o consecinţă,
8
talia medic rămânând ceva mai mare în raport cu alte specii domestice ) ; fenomene
asemănătoare se mai întâmplă şi astăzi la noi în Deltă unde porcii (marcaţi la urechi)
sunt duşi chiar pe plaur, primăvara şi lăsaţi acolo până toamna târziu. Ovinclc cu
frecvenţa lor scăzută şi prin talia lor specifică mică (cam 9- 1 0 exemplare fac cât un
taurin de tip primitiv) veneau cu o cantitate foarte mică în balanţa de proteine animale
necesare populaţiei; deci, ca şi astăzi, carnea de oaie nu era agreată de populaţia
românească medievală. Este i nteresant că D. Cantemir spune9 "că singura ocupaţie
cu care se îndeletniceau locuitorii din ţinuturile dinspre apus ale Moldovei - dinspre
munte deci - era îngrijirea oilor care le dădeau hrană din belşug"; tot el adaugă că
negustorii greci duceau la Constantinopol mai mult de şaizeci de mii de oi anuat 1 0 .
Este posibil ca într-adevăr o parte din oi să fi fost exportate către ţinuturile locuite
de musulmani, dar apare evident faptul că cel puţin în Moldova (aşa cum am constatat
aproape în toate aşczările, încă din neolitic) balanţa de proteine animale nu era
satisfăcută preponderent de către carnea de ovine, ci �in contra, de cea de taurine. În
(8) După cucerirea Angliei ( 1 066), Wilhelm, a reorganizat teritoriul şi a alcătuit pentru
prima dată. în Europa un fel de carte cadastrală (Domesday Book); pentru un
domeniu dat de exetnlJlu - Limpslield Surrey - se citează câţi acri de pământ avea,
câţi oameni, ce unelte, câti acri de păşune etc . , dar şi o pădure care poate nutri o sută
cincizeci de porci (unitatea de măsură nu mai era aerul, ci cantitatea de porci), vezi
A. Maurois, Istoria Angliei, voi. I, p. 1 1 3 , Buc. , 1 970 .
(9) D. Cantemir, Descriptio Moldniae, Buc . , 1 973, p. 1 1 5 .
( 1 0) Din notele de l a p . 1 20 a lucrării, rezultă c ă o serie de călători străini consemnează un
număr şi mai mare de oi exportate încă din sec . X V I .
·
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Fig. 1 1 . Bos taurus, metacarpe ( la stânga mascul. la dreapta femelă);
2. Bas taum.'f.,_ fragment de craniu de femelă cu coarnele parţial zdrobite. aparţinând
aşa-numitului tip brachyceros: 3 . Canisfamiliaris. fragment de craniu .
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ceea ce priveşte calul. dacă şi el sucomba p ri n sacrificarc şi nu în mo d naturaL este
clar că dată fiind talia sa specifică. chiar ceva ma i mare dedl a t a uri ne l o r. ca n t i t a t ea
de proteine oferită balanţei necesare po pul a ţi e i nu era de d i s p re ţ u i t . ca fi i nd prec i s
mai mare decât cea dată de ovinc.
Oricum ar fi. trebuie de evidenţiat fo<1rtc clm· că toale s p eci i l e domest ice de
importanţă economică erau de talie reia li\' mică (poate Ia po rc i ne s p re m e d i c ) � i cf1
'
ele erau reprezentate prin tipuri primjti\·c. ncamc l io rat c. c<1rc au stat la o ri g i nea
actualelor rase cndcmicc de la noi. Pisica. de a seme n e a de talie rel a t i Y micii. t i nulă
pcntm stârpirca rozătoarclor şi câinele. mergând de la o l<1 l ic medic p<î n ă la una ma re
sau chiar foarte mare nu erau speci i cu o importanţă e cono mi că d i rec l �t .
O ocupaţie ce se executa probabil sporadic, era \'ânăloarca � spec i i l e gi1 s i tc arată
clar că ca era de tip ali mentar, acestea fiind reprezentate p ri n a rt iodac t i l c de talie
mare: mistreţul. cerbul şi chiar căpriorul . Evident că sub pro du sel e rezu l tate de la ele
a\·cau importanţa lor foarte clară în ccom>"Inia locuitori l o r. ca mc<1 fiind prod usul
principal ce contribuia. într-o măsură foarte mică totuşi. la necesităţ i le d e p ro t e i ne
animale ale populaţiei umane. Ea arată însă. totodată. că a c e s t e s pec i i mari puteati fi
yânatc probabil şi de ţărani - poate doar de cei liberi - neexis!<înd legi speciale ce
i-<lr fi oprit să o facă, aşa ca în evul mediu din Europa centra l ă şi occidenta l ă . pcntm
vânatul "nobil". Desigur că animalele mici, unele comcs t i bilc ca i e purel e . <Jltelc de
Ia care se obţinea blana (vulpea), cât şi mustelidclc - e\·cntual " idra ce exista aproape
sigur pc lângă iazul menţionat în documente -, j dc rul . d i ho m L aproape toate şi
stricătoare, se vânau . căci erau mai simplu de prins.
Este i nteresant că nu s-au găsit deloc resturi de la peşti (care totuşi s-ar fi păstrat.
chiar dacă proveneau de Ia exemplare de talie mică - mai a l es c o rpu ri \'CI1 cbra l c c e
sunt foarte rezistente): faptul surprinde. cu atât mai mult cu cât exista un i a z în
apropiere, lucm dovedit şi de prezenţa la Mâlcşti a unor resturi aparţ i nând l u i Flll vs.
Această inexistentă ridică oarecari probleme, căci în cadml canon u l u i o rtodox în
anumite zile din an, se consuma peşte. Reamintim că printre resturile animaliere
medievale de Ia Negreşti - din partea superioară a depresiunii Cracăului. dar şi de la
"Siliştca" Ncgoieşti, tot în apropiere de Bomiş 1 1 • s-au găsit fragmente de peşte. la
Siliştea chiar de crap (Cyprinus carpio). Cu privire 1� acestea din urmă se ridică o
problemă interesantă. Cunoscând zonarca speciilor piscicole pc cursul apelor i n te r i 
oare din România, Ia izvoarele Râului Mare suntem încă în zona p ă s t răv u l u i şi
lipanului sau cel mai mull a mrenei dacă aceasta urcă în amonte. crapul fiind u n peşte
tipic al râurilor mari. Î nseamnă că acest crap a fost adus, poate ca şi Fmys. când s - a
constituit iezătura, de undeva de pe cursul mijlociu sau mai degrabă inferior a l
S irctului, şi aclimatat în iaz, lucm foarte i nteresant pentru secolele X V- X VI . S e pune
atunci întrebarea; de ce nu sunt resturi de peşte (de C)prinus c hi a r) în materi alul osos
relativ abundent, provenit din satele Mâleşli şi Obârşia a căror pal cof:1uQă am
investigat-o în această lucra re, având în vedere cel puţin faptele a ră t (l te mai sus c u
( I l ) Lucrarea d e la nota 4 , p. 250 şi 26 1 .
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privire la necesitatea de a păstra unele percepte religioase (care în evul mediu aveau
oarecum valoare de lege)?
Oricum, mai trebuie să conchidem că economia. animalieră. având în vedere
caracteristicile morfodimcnsionale, ale spcciilor. avea un randament destul de scăzut
şi era în mare măsură de subzistenţă. Numărul de animale ce se putea comercializa
era. credem. destul de mic.
Nu putem însă conchide că sporadicitatca vânătorii, ca ocupaţie. m·ca drept
origine principală caracteristicile mediului ambiant. Este precis că în acea perioadă
au mai existat în jurul satelor respective masive forcsticrc destul de întinse. cu o faună
de artiodactile mari, relativ bogată şi ca densitate, deforestarea masivă apărând mai
târziu, odată cu timpurile moderne, când ca a avut dţ acum multiple cauze. ce aproape
că lipseau în evul mediu.

L'ETVDE ARCHEOZOOLOQI QVE DES RESTES
DES DEVX ETABLISSEMENTS M EDI EVAVX SITVES
DANS LA DEP. DE N EAMT
,

Resume
Les deux ctablissement sont deux villages actucllement disparus: Obârşia et
Mâleşti, situcs pres de 1 'acluei village de Borniş, (commune de Dragomireşti, depart.
de Neamţ), dans la zone precarpathique, ă la partie sud de 1 'unite denommee la
Depression de Neamţ.
Le materiei faunique est forme presque totalement des restes de cuisine trouves
par des fouilles, ă cote du materiei archeologique et provient dţs logements et des
fosses. Il est forme par des fragments appartenant aux cheloniens, aux oiseaux et e n
plus grand partie aux mammiferes domestiques et sauvages. O n a fait pour chaque
station ă part un etude morphoscopique et biometrique des restes des especes
(tableaux 1 -6 et 8 - 1 3) et on a calcule leurs frequence (tableaux 7 et 14 ) et on a emis
aussi des considerations generales sur l 'ensemble du materiei, l 'importance de
chaque espece dans l ' economie, les occupations des habitants, en pn!cisant aussi que
le milieu envirorutant etait ă ce temps lă encore bien boise.

Explication des figures
Pl.l.l.

Emys orbicu/qris, fragment avec des partions de deux plaqucs du plastron; 2. Gallus

3 . Felis catus, humerus; 4 . Sus scrofa domest. , mandibule fragmentairc
d·une femeile; 5. Equus caballus, mandibule fragmentairc d·un mâle hongre; 6. Ovis
aries, crâne fragmentaire d·un mâle avec les comes tranchees.
domest. , femur;

Pl.II.l. Bos ta rtms, metacarpes (a gauche mâle, a droitc femeile);

2.

Bos taunts,

crâne

fragrnentaire d'une femeile avec les comes partidlement brisees, appartenant ă soi

disant type brachyceros;

3.

Canis familiaris, fragment du crâne.
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UN IZVOR OTOMAN ASUPRA
CAMPAN IEI DE LA PRUT D I N 1 71 1

Ql

de Victor Spinei

ea dintâi prezenţă a am1atelor Imperiului rus în teritoriile carpato-dunărene,
ce deschidea un şir îndelungat şi funest de acţiuni războinice devastatoare,
cu consecinţe dintre cele mai sumbre pentru destinul popomlui român, s-a
consumat în anul 1 7 1 1 , când însuşi suveranul vigurosului stat din răsăritul
Europei a ţinut să-şi di rij eze oştile împotriva turcilor. Evenimentele de pe teatrul de
operaţiuni de la D unărea de Jos erau de natură să polarizeze atenţia unor cercuri
politice foarte diverse de pe conti nent, ele înlănţuindu-se strâns cu alte momente de
cumpănă din istoria mereu î nvolburată a Europei, ce prefigurau schimbări majore în
echilibrul raporturilor de forţe.
Nu este deloc de mirare, deci, că derularea războiului m so-turc, desfăşurat în
ţinuturile româneşti extracarpatice, se află oglindită în izvoare de origine foarte
variată. Cele mai abundente informaţii provin nu întâmplător din taberele celor doi
principali beligeranţi. Cum o ·însemnată parte din corpul ofiţeresc al ţarului Petru 1
desci ndea din ţări occidentale, cu tradiţii bogate în literatura memorialistică de
război, era firesc ca lor să li se datoreze numeroase mărturii interesante asupra
confruntărilor. Date privind operaţiunile militare şi stratagemele din culisele diplo
matice au fost consemnate, de asemenea, de unii din însoţitorii scandinavi şi polonezi
ai lui Carol XII. pripăşit de doi ani lângă Tighina, care se alăturaseră oştilor otomane.
Cronicarii din principatul Moldovei - principala scenă a î nfruntărilor şi, totodată,
implicat direct în conflict - au ţinut să redea propria versiune asupra evenimentelor
ce au semănat grave distrugeri şi suferinţe localnicilor. O altă categorie de mărturii
referitoare la campania lui Petru cel Mare din 1 7 1 1 o formează însemnările diplo
maţilor şi emisarilor europeni, care reflectă preocupările din diverse capitale de pe
continent pentru ceea ce avea să fie circumscris în deceniile următoare în aşa-numita
"problemă orientală", aflată atunci într-o fază embrionară. Acest bogat şi divers
material informativ şi-a găsit valorificarea în studii pertinente, care au clarificat în
mare măsură atât aspectele legate de preliminariile şi de desfăşurarea propriu-zisă a
războiului ruso-turc - cu toate amănuntele �rivind cra.nologia luptelor şi contactelor
diplomatice -, cât şi urmările sale imediate .
Chiar în eventualitatea că arhivele europene şi orientale ar mai conserva docu-
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mcntc ncsr:mn� latc până în prezent sau valorificatc ins u fi ci e n t . este putin probabil
'·

1)

D i n abund.:nla l i t e ra t ură dedicată campaniei de la Pmt din 1 7 1 1 mcn)ionăm numai

lttci �u ik apăru te în u l l i m i l e dcc.:nii, unde e\ istă şi referiri la bibl iografia mai veche:

1 3 . l i . Sum1 1er.

Pl te r
•

P r u t fr l d z u g u n d

o� t c u ro p a s ,

N F.

110 \ 0, lil l kq1a

1,

h a ri ş i 1 1 23 ( 1 7 1 1 ) , A n kara. L 1 95 1 :

thc C re a t

,\ . N. K u rat, Pru t sefcri

n·

and the Ottoman E m pirc. Chford,

1 94 9 , p. 3 7-<l4:
I I , 1 95 3 : idcm, Der

der Prutfrieden \'On 1 7 1 1 , în .Jahrbiichcr fii r Geschichte
R. 1. Engelhardt; l h IIC'fO II I I I I llll)'I'CJ\111'0

X, 1 %2 , 1 ' p . l 3 -6(· ;

î n \ •u'lllol l.1 a iiiiU\II, C h işinău, VI, 1 95 3 , p . 97 - 1 1 8 : C. Şerban,

Un
cuceri rea Brăilei ( 1 7 1 1 ) , în Studii şi materiale de
istoril' med il' , I I . 1 9 5 7 , p. <14 9-'1 56; i d cm , Ju rnalul feld mareşa lului B. P.
�crnn clcr d e sp re campania de la Pru t ( 1 7 1 1 ) , în Relatii româno-ruse în t recut,
l l t r c urc � l i . 1 9 5 7 , p. 72-95; idcm, Un plan inedit prh·itor la campania de la Prut
( 1 7 1 1 ) , în S t u d i i .5 i m a t e ri a l e d e istoric m edic, IV, 1 960, p. 5 1 9-524; idcm, O
p u h l i c a t i c co n t empo ra n ă referitoare la campania de la Prut ( 1 7 1 1 ) , în Studii.
Rer i s t ă de i s t o r i c . X I V . 1 96 1 , 4 , p. 1 227- 1 23 1 : L. E. Semenova, Din istoria
rda ţ i i lo r ro m â no - rusc de l a sfârşitul seco lului XVI I - începutul secolului XVIII,
in A n a l ele rom â n o-so\' i c l i ce, Scria istoric, X I I I , ser. a I I I -a , 1 95 9 , 2 (26 ) , p .
1 2 (, . 1 J J (tradus d t n B I' C I I I I I K l\1ocKoncKoro Y I I IIHf')JCIITI'Ta, l l cr. - «Jl ll.rJO.ruiJ · .
cq1 1 1 H . .\ , 1 'J :'i X ) . N . i \ !\1oho v , 0•1(')11\ll IIC'I'Oilllll MO.'Iila iiCI\0 ll)'CCJ\0 ·
:- 1\ Jiii i i i J C K I I :\ c n HJt'll ( c ilJII' IIIII'JJ JJJ I I :\ llllf'Ml'll JlO 11a •1a.rJa X I X 111'1\a ) ,Chişinău,
1 % 1 , p . 1 2 1 - 1 3 1 ; idcm, i\l o.rJ�la iiiJJJ :m o x n 1Jl f'0,1,a.•mn1a { o T illlf'DIIf'lllllll'
niH':>H'II Ilo na •1a .1Jil \ I X III'Ka), Chişinău, 1 964, p. 350-359; idem, Pagini din
istoria u n ei p rieten i i m u l t i s eculare, Chiş inău, 1 977, p. 1 06- 1 1 0; idem, Hll) it\ O a
l' p i s o d a l l· a m p a n iei de la P r u t :

·

;�o m1•m.•m X I X n.), Chişinău, 1 980, p. l 75- 1 88; M. A. Mehmet, C ronica
l u i Meh med R:tşid ca izvor pentru campania de la Prut ( 1 7 1 1 ), în Stu d i i. Re,·ista
de isto ric, X IV, 1 96 1 , 4, p. 9 1 9-933; idem, Istoria t u rcilor, Bucu reşti, 1 976, p.
25 1 -2 !' 4 ; 1. Fo c ş e n ea n u, Tratatul de Ia Luţk şi campania tarului Petru 1 în
Mo1 d o\'a (i ? l l ), în Studii pri\'ind relatiile româno-rusc, I II, Bucu reşti, 1 963, p.
33-55; Ja. E. Vo d a rs kij , Ilo uono�l Y 1 1a 6 on1 T)'llt'lll\oro I ICHlfllll\a o I I 11)'TCKO�I ·
uoxo;�e 1 7 1 1 r., în IICHIIIIIJJ CCCP, 1 963, 6, p. 207-2 1 2 ; P. P. Panaitescu, în
h t o r i a R o m â n iei, I I I...,B ucu reş t i , 1 964, p. 2 14 - 2 1 9 ; E. Turdeanu, Două campanii
rusqti în Mci ldo\·a, în Fi inţa rom ânească , Paris, 3, 1 96 5 , p. 95- 1 O I ; Ch.
Lcmcrc i .:r-Quclquejay , La campagnc de Pierre le Grand sur le Prut d 'aprcs les
documcnts des Archi\·es Ottomanes, în Cahiers du Monde Russe ct Sol·ictique,
VI I , 1 'JM> , 2, p . 22 1 -2 3 3 ; C 1 h . Bulgăr, Un m an uscrit fran'<ais inedit sur la bata ilie
d e S t ă n ilcş t i ( 1 7 1 1 ) , în RRH, V I I I , 1 96 9 , 1 , p. 1 0 3 - 1 1 3 ; L. Boicu Principatele
R o m â n e în rapo rtu rile politice internaţionale (secolul al X V I I I-lea), laşi, 1 986,
p n şi urm ; S A . l osipcsc u , in I storia m ilitară a poporului rom â n , I IJ , Bucureşti,
1 'J X 7 . p 4 1 5-4 1 7; )) M . Dragncv, în O•ll'IIKII Hlll'WIIl'no.rmTII'Il'CKOII nc-ropn11
'IO.J,la HCKOHI K I I R il\ f'CnJ a , rcd. D . M . Dragncv , Chi şinău, 1 98 7 , p. 2 3 8-252; A
Pippid i . Ecouri ale e\'Cnimcntelor din 1 7 1 1 în corespondenta diplomatică, în
R o m â n i i în i s t o ri a unh·ersală, I I I , 3, ll\'oare străine pentru isto ria rom ân ilor,
reu )tS G orovci, laşi, 1 988, p. 40 3-4 1 5; L . R . L ewi ttcr , Jean-Nicole Moreau de
B rasey ' s Lctter on the Molda\'ian Campaign of Pcter 1 ( 1 7 1 1 ) , în Jah rb iicher fiir
Gesch ichte Ostcu ropas, NF, 40, 1 992, 4 , p . 5 1 7-529.
1\ 0 ilil.'lii CJ. 111'1\ÎI 'IIl { l\1 o.rJ;lii DCI\O

·
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·
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că iil\'Cstigarca lor ar putea oferi în ,·iitor detalii cu adevărat revelatoare pcntm
ansamblul problematic în discutie.
Starea tensionată între I mperiul Otoman şi Rusia ajunsese într-o fază acută cu 1 5
ani înainte de declanşarea campaniei din 1 7 1 1 . datori tă faptului că oşti le lui Petm I
- profitând. potrivit unor prcccptc politice ce se ,·or dovedi perene pentm dipiQmaţia
msă. de războiul i stovitor pc care turcii îl purtau cu I mperiul habsburgic. aliat cu
Polonia şi Veneţia - cuccriscră în iulie 1 696 puternica f011ărcaţă de la Azak (Azo,·) .
Tratatul de la Carlo\Yitz ş i negocieri le şi acordurile ulterioare mso-turcc au m·ut
rostul de a atenua o v reme asperităţile din raporturile bil aterale. Implicarea Rusiei în
războiul nordic şi tulburările cu caracter social. etnic şi religios din 1 mpcriul otoman
le-au i mobilizat în mare parte forţele în primii ani ai secolului al X V I I I -lea. dc
tumându-lc i nteresele prioritare spre alte directii. E\·cnimcntclc intră într-o altă
tumură după ce la 27 iunie 1 709 Pctm cel Mare rcpurtcază o strălucită victorie
împotriva lui Carol X I I şi a hatmanului ucrainean Mazcpa. a căror înfrângere a fost
comparată cu acelea suferite mai tâu.iu de Napoleon şi Hi tler. Tranşanta modificare
a echilibrului de forţe din jumătatea răsăritcană a Europei . profi lată pc câmpul de
luptă de la Poltava, şi refugiul regelui suedez în raiaua Bendemlui erau de natură să
susccptibilizezc atât pc mşi cât şi Poarta otomană. instigată şi de intrigile ţesute de
diplomatii străini din capitala imperială. Reînnoirea tratatului de pace între cele două
puteri in noiembrie 1 709 nu a avut darul de a înlătura circumspccţia reciprocă.
clauzele înţclcgerilor convenite nefii nd respectate.
I mpacicntată de tendinţele cxpansionistc mscşt i spre litoralul nord-pontic, de
ambi ţia de a-şi asuma protecţia crcştinilor ortodocşi din cuprinsul I mperiului o toman
şi de acţiunile de i ncitare a Principatelor române şi a popoarelor balcanice. Poarta
s-a decis să formuleze o declaraţie de război împotriva Rusiei la 20 noiembrie 1 7 1 O .
dar ,·cnirca ierni i şi speranta aplanării connictului prin medierea puterilor occidentale
au întârziat declanşarea confruntărilor militare. Reţinerea i niţială a ţarului Petru d e
a s e angaja într-un nou război s-a risipit când diverşi mesageri i-au adus ştiri despre
o iminentă răzmeriţă a ntiotomană generalizată a popoarelor creştine de pc a mbele
maluri ale Dunării , esti mare i luzorie care 1-a împins în vâltoarca confruntărilor fără
o pregătire adecvată. Comanda corpului cxpcdiţionar mscsc a fost încredinţată
feldmareşalului Boris Pctrovici Şcremetcv, care a primit ordinul. de a părăsi regiuni le
baltice, unde era cantonat, la I l feb ruarie 1 7 1 1 , în timp ce ţarul. cu curtea şi alte
efective, a plecat din Moscova la 1 7 martie spre a face joncţiunea cu restul am1atei
în Moldova. Oastea turcească s-a pus în marş mult mai târziu . dar s-a deplasat spre
nord fără oprclişti. spre deosebire de trupele lui Şcremctev, care, având de infmntat
hărţuielile mobilei cavalerii a tătarilor din Crimeea, a înaintat cu dificultate printr-o
Ucraină dcpopulată şi devastată de războiul cu suedezii şi cazacii. După travcrsarca
N istrului pe la Raşcov şi pătmndcrea pc teri toriul Moldo,·ei. ele au continuat să
avanseze spre capitala ţării. La rândul său, Petru, însoţit şi de Ecaterina, îl mmează
peste câteva săptămâni, sosind la 4 iulie la I aşi, u nde domnul Di m i t ri e Cantemir ii
rezervă o primire fasluoasă. in speranţa că tarul pravoslavnic - conform promisiuni-
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lor solemne pamfalc printr-un tratat secret încheiat la 1 3/24 aprilie 1 7 1 1 la Luţk şi
rcmaniatc la laşi Ia 28 iunie - îl va ajuta să rcalipcască teritoriile smulse de turci şi
tătari �i să rcdobândcască i ndependenţa principalului, acccptând însă protecţia ru
seasca" .
I mpulărilc aspre la adresa crcdulităţii sale faţă de făgăduielile lui Pctm cel Mare
sunt numai în parte justificate, întrucât principele-cărturar avea cunoştinţă numai de
neajunsurile provocate ţării sale de către turci v reme de un sfert de mileniu şi ar fi
poate exagerat să i se fi pretins alâla acuitate în previziuni încât să fi anticipat suita
de vicisitudini cauzate de ncosloilul apetit cuceritor al mşilor din um1ălorul sfert de
mileniu.
Între timp armata otomană, comandată de marele vizir Baltagi Mchmed atinsese
Dunărea la Isaccca. la 1 5 iunie. lravcrsând fluviul câteva zile mai târziu sub protecţia
flotei trimise anterior. În vreme ce un detaşament de cavalerie. avându-1 în frunte pc
generalul Karl Erwald von Ronne, a lansat un alac împotriva B răilei. grosul lmpclor
mscşli a pornit cu întârziere în întâmpina rea turcilor, care, înainte de a fi conlracaraţi.
reuşesc să treacă pc malul stâng al Prutului. După anumite latonări. scsizând di spro
porţia numerică şi de dotare, forţele ruseşti se rcpliază spre nord hărţuilc de tătari şi
de serdenghcciţii turci, dar sunt prinse în încercuire la Stănilcşli, în apropiere de Huşi .
Statisticile oficiale ruseşti arată că ţaml dispunea de J 1 554 de i nfanlcrişli şi de 6692
de cavalcrişti3 , la care se adăugau forţele neregulate auxiliare. compuse din cazaci.
(2) Al. V. !Joldur, Expcdiţia de la Prut din 1 7 1 1 , în idcm, Comunicări făcute la
şedinţele I nstitutului de Istorie Naţională "A.D. Xcnopol" la Odesa şi Iaşi,
Zlatna, 1 944, p. 9-24; P.P. Panaitescu, Tratatul de alianţă dintre Moldova şi Rusia
din 171 1 . 250 de ani de la încheierea lui, în Studii. Rc\·ista de istoric, XIV, 1 96 1 ,
4, p. 902-9 1 4 ; N.P. Kiriccnko, TcKCT JIYCCKO - �IOJI,!J,a &cKoro )J,Orooopa 17 1 1 r. 11
cooTBCTCTBIIC cro JlCTOHIICII It. llcKyJl'IC, în B cKooaa )J,py�t�>6a, Chişinău, 1 96 1 ,
p. 1 98-2 1 O ; I . Focşencanu, op. cit. p . 27�33; 11cropn'ICCKHC CBHJII uapo;ţoo
CCCP 11 PyMLIIIIIII o XV-ua•.aJIC XVIII o. J.oKyJucnTLI 11 JUaTepnaJlLI, I I I ,
1 673-1 7 1 1 , red. I.S. Grosul, A . C . Oţctea, A. A . Novoselskii, L . V . Ccrcpnin, Moscova,
1 970, p. 32 3-337; A. Pippidi, Politică şi istorie în proclamatia lui Dimitrie
Cantemir din 1 7 1 1 , în Studii. Revistă de istoric, 26, 1 973, 5 , p. 923-946; M.
Holban şi L. Demeny, Originalul şi traducerea latină a "Diplomei lui Petru I"
dată lui Dimitrie Cantem ir, cuprinzând condiţiile t ratatului moldo-rus din 1 7 1 1 ,
în Studii. Revistă d e istorie, 26, 1 973, 5 , p . 1 067- 1 078; Şt. Ştefănescu, L a pensee
politique de Demetre Cantemir et les rapports de la Moldavie avec Ies f:tats
voisins au debut du XVIII-e siecle, în Revuc Roum aine d'Histoire, XII, 1 973, 5, p.
864-866; E. Lozovan, Une faillite diplomatique: l'alliancc de D. Cantemir avec
Pierre le Grand (1 71 1), în Buletinul Bibliotecii Române, Freiburg i. Br., SN, VII
(XI), 1 979, p. 1 -35; L. Boicu, Momentul 1 7 1 1 în raporturile politice
internaţionale ale Principatelor Române, în Anuarul Institutului de Istoric şi
Arheologic "A.D. Xenopol", XXII, 1 98 5 , 1 , p. 2 8 1 -292; idcm, Principatele ... , p.
73-89.
(3) Al. V. Boldur, Jurnalul lui Petru cel Mare ca izvor de informaţie pentru istoria
românilor, în idem, Comunicări . , p. 60; Călători străini despre Ţă rile Române,
..
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moldoYcni �i kalmuci. de circa 1 0000 de oameni. în timp ce efectivele adversarjlor
cuprindeau. potrivit cstimărilor lui Akdes Nimct Kurat. u n excelent cunoscător al
prob lemei. între 80000 şi 1 00000 de oameni sositi împreună cu marele vizir. cărora
li se alăturaseră alţi 10000 din raiaua Bondemlui. 20000-30000 de tătari şi câte,·a
mii de cazaci zaporojeni conduşi de hatmanul Filip Orlik şi de polonezi conduşi de
palatinul K icniiui. Joscf Potocki . Faţă de cele numai 1 22 de tunuri ale ruşilor.
4
inamicii lor m·ectu între 2 50 �i 400 astfel de piese de artilcric
Aportul moldovenilor la campnnic nu a fost prea consistent. diminuându-se. după
câte se parc. în faza înfmntă rii decisive. Potrivit rclatării baronului austriac Ticpolt.
la o receptie de la I nşi. cctrc a avut loc cu circa zece zile înainte de declanşarea
luptelor. Dimitrie Cnntemir se angaja faţă de protectorul său să ofere un efectiv de
5
6000 de combatanţi Celelalte esti mări asupra ponderii numerice a dcta�amcntclor
6
moldovenilor. cu cxccpţict celor ncplauzibilc inserate în pcriodicilc occidcntalc . se
opresc tot în juml acestei cifre. Francezul Aubry de la Motrayc pretinde că domnul
MoldO\·ci a pus la dispo;.iţia ţarului 6000 sau 7000 de oameni 7. în timp ce compa
8
triotul său Morcau de B rascy \'Orbeşte de 5000-6000 cavaleri cu dotare prccară .
H cttmanul Moldo\·ci. care nu era altul decât marele cronicar Ion Ncculcc. aprecia că
forţele moldovenilor se ridicau la circa 6000 de oameni, număr în care se i ncludcau
nu numai detaşamentele furnizate de Cantemir, ci şi cele aflate mai înainte în slujba
9
ţarului rus . Dntorită carenţclor disc iplinare şi poate şi a altor cauze, participarea lor
la lupta de la Stănilcşti, a fost mult mai redusă, Nicolae Costin mcnţionând vreo 2000
de oşteni, "că mai mulţi cum au luat leafă n-au mai mărsu la oaste, ce au rămas
10
tălhuindu prin ţară pc la prisăcilc oamenilor" .
.
Martor ocular la desfăşurarea războiului, Ion Neculcc scsizasc cu acuitate că
oastea rusească "mai mul t era bol navă, flămândă şi obosită", iar cea otomană "grijită
11
şi hrănită binc" . i n termeni asemănători se pronun(aseră asupra bcligeranţilor
VI I I , cd. M. Holbau, M . M . Alexandrescu-Dersca Bulgam, P. Cernovodeanu,
Bucureşti, 1 983, p. 555 ( G . I . Golovkin), 562 (.lumalul lui Petm cel Mare); AN.
Kurat, Prut sefcri . , 1 , p. 3 50-3 57.
AN. Kurat, Der Prutfcldzug .. , p. 4 1 -43. Cf şi idem , Prut scfcri . , 1, p.4 1 9-432.
Călători ... , VII I , p. 450.
Pornindu-se de Ia informatiile cuprinse de o scrisoare expediată din Varşovia la 30
iunie 1 7 1 1 , în numărul din 14 iulie din Gazette d'Am sterdam se pretindea că
domnul Moldovei s-a alăturat ruşilor cu 20000 de oameni. Cf L . Baidaff, Petru cel
Mare la Prut (171 1), în Re\·ista istorică, XIII, 1 927, 4-6, p. · 1 05; În schimb, potrivit
tmui izvor englez, t!ilalul trupelor pennanente ale lui Dimitrie Cantemir se ridica doar
la 1 200 oşteni. Cf A. Pippidi, Ecouri.. . , p. 4 1 2 .
Călători , VII I , p. 5 1 5 .
Ibidem, p . 463. Cf. ş i p . 470 (unde se indică cifra de 6000).
Ion Neculce, Letopise(ul Ţării Moldo\'ei şi O samă de cu\·inte, ed. 1 . Iordan,
Bucureşti, 1 955, p. 276.
Nicolae Costin, Letopisetu l Ţări i Moldo\'ci (1 709- 1 7 1 1 ), în idem, Scrieri, cii. S.
Korolevschi, I , Chişinău, 1 990, p. 330.
..

(4)
(5)
(6)

(7)
(8)
(9)
( 1 0)

.

..
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baronul Frcdcric-Erncst de Fabrice 1 2 şi ::uni raiul danez Just Jucl 1 3 • ambii a n aţi în
miezul c\·cnimcntclor. Pregătirea prccipitată şi insuficientă. estimarea cmnată a
situaţiei de pc tcatntl de operaţiuni. infatuarca după cclatantul succes de la Poltava.
subcvaluarca capacităţii de ripostă a adversarilor. d i ficultăţile de aprov izionare într-o
Moldovă secătuită de ingcrinţelc militare anterioare şi greşelile de strategic şi de
coordonare a mişcări lor de tmpc expl ică dci.IJOdământul pc care îl Ya m·ca campa nia
organizată de Pctm 1. Î ncă de la începutul lunii iulie 1 7 1 1 . baronul de Fabrice anticipa
că rezultatul cxpcdiţici mscşti din Moldon1 va fi asemănător cu acela a l operaţiunilor
declanşate de suedezi în Ucraina cu doi ani înaintc1 4 . Scsizând în ultimul moment
situaţia dramatică în care i se găseau t mpclc ş i pericolul de a fi capturat de ad\·crsari.
ţarul s-a gândit la un moment dat să-şi părăsească tabăra cu un detaşament redus şi
să fugă în Ungaria. călăuzit de hatmanul Ncculcc. idee Ia care a renunţat numai pcntm
că i s-a argumentat că ar fi irca lizab i lă 1 5
Î nfnmtarca cea mai aprigă di ntre combatanţ i s-a consumat la Stănilcşti pc <J/20
iulie. când se produce un puternic atac turcesc asupra taberei mşilor. care. deşi
înccrcuiţi. au reuşit să-i respingă cu dificultate pc opo nenţ i. provocându-lc pierderi
destul de însemnate. astfel că a doua zi lupta a fost lăsată mai mult pc seama artileriei.
Neta inferioritate a cfccti\·clor. l ipsa acută de pro,· izii şi i mposibilitatea de a forţa
dc sprcsu rarc a I-au determinat pc ţar să trimită e misari pcntm a pune capăt osti li
tăţi lor, Supracsti mând capacitatea de luptă a duşmanilor şi ignorând sfaturile aliaţilor
· suedezi şi po l o nezi. marele vizir Bal tagi Mchmed s-a grăbit să accepte condiţiile de
pace pe 1 1 12 2 iul ie. i rosind în mod iresponsabil şansa de a obţine o victorie dccisi,·ă.
ce s-ar fi soldat inexorabil cu distrugerea sau capturarea î ntregu lui corp de comandă
a i namicului. în fm nte cu însuşi ţarul Petru, ceea ce ar fi modificat considerabi l pentru
multă vreme raporturile de forţe din estul co ntinent u l ui. Militar şi diplomat nehăruit.
marele vizir s-a mul ţumit cu angajamentul de retroccdare a Azovului şi de dărâmare
a u nor cetăţi învecinate. ca şi cu alte câteva avantaje relativ minore. condiţii fte care
suveranul rus, odată scăpat de pericoL nici măcar nu s-a grăbit să le respecte 6 până
când a intervenit o nouă declaraţie de război a Porţi i şi s-au desfăşurat negocieri
suplimentare în 1 7 1 2- 1 7 1 3 . De altfeL la curtea sultanului Ahmed I II ( 1 703- 1 730) a
devenit repede evidentă comportarea stupidă a diriguitorilor annatei otomane, unii
(I l)
( 1 2)
( 1 3)
( 14)
( 1 5)
(16)

Ion Ncculcc, p. 276.
Călători... , VII I , p. 4 1 0.
Ibidem , p 445.
Ibidem , p.4 1 0.
Ion Ncculcc, p. 286; Călători , VI I I , p. 500 (P. H . Bruce).
Încă din toamna a n ul ui 1 7 1 1 devenise incertă menţinerea păcii între ruşi şi turci. C f.
E. Hunnuzaki, Documente p rh·itoare la istoria românilor, I X , 1 , Bucureşti, 1 897,
p. 461 ( ra port din 22 .09. 1 7 1 1 din Pcra!Istambul trimis de A. Mocenigo dogeiui
Vcnc( iei); V. Papahagi, Informaţii \'eneţiene relatiH Ia războiul ruso-turc din
1 7 1 1 , la Carol al XI I-lea, regele Suediei, şi la intenţia turcilor de a recuceri
Moreia, în Re\·ista istorică, X V I I I , 1 932, 4-6, p. 1 1 7- 1 1 8 (scrisori din : . u o şi
25. 1 1 . 1 7 1 1 )
...
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probabi l ademeni ţi de damrile ruseşti. iar represal i ile nu s-<lll lăsnt a�tcpta t e : ma re l e
vizir a fost mazilit la 20 noiembrie 1 7 1 1 şi exi lat într-o insulă din Egcc. iar unii
colaboratori ai săi au plătit cu capul zelul de a influcnţn grăbi rea scmnării a rmistitiu
lui. Dar, ca şi în conflictele mso-turcc din deceni ile ulterioare. p ri nc i pa la prcj u dici ată
a campaniei de la Pmt avea să fie Moldova. care. după plecarea t m pcl o r !<milui. a
trebuit să suporte j afu rile tătărăşti şi turceşti . smulgerea din t m p u l ci a unui nou t i nut
- cel al Hotinului -. transformat în raia. şi i mpu nerea pc tron a domnilor fa nari o ţ i 1 7
Pericolul cel mai mare ce plana asupra principatului moldovenesc co nstn. aşa cum
deducem de la Nicolae Costin, din instaurarea regimului de paşalîk 1 s . idee pc care.
în celc din um1ă. turcii nu au pus-o în practică.
Aşa cum aprcciam, despre războiul din nra anului 1 7 1 1 exi stă un abundent şi
divers material documentar. Pc lîngă numeroase a l t e referiri. deti nem mărturiile
câtorva din comandanţii forţelor bcligcrantc. precum însemnările din jurnalele lui
Petru cel Mare şi Şercmete\· şi pasaj ele inserate în istoria I mperiului otoman a lui
D imitrie Cantemi r şi in letopiscţul hatmanului Neculcc.
in urmă cu circa patru decenii Akdes N i met Kurat a pus in n1loare un scu rt text
purtând semnătura şefului suprem al o ştilor otomane. Baltagi Mchmcd paşCJ . care
reflectă evenimente din 1 7 1 1 din unghiul taberei salc 1 9. Acest document . t rCJdus în
franceză din turca osmană de Pcrtev Boratov, cercetător la Centre: N a t i o na l de l CJ
Recherche Scientifique, a fost publ icat in anul 1 966, beneficiind de comentari i le
docte ale lui Chantal Lemcrcier-Quelquejay 20 . Fiind i nclus într-un periodic cu un
profil neagreat in ţările în care se i mplantasc comunismul. unde i s-a inter1.is
difuzarea, studiul reputatei orientaliste franceze a rămCJs din câte ştim nc u î i l i za t de
specialiştii români. Dat fii nd interesul constant pc care istoriografia r01mincască 1-a
manifestat in ultimul secol pentru desfăşurarea şi um1ările campaniei de la Prut. am
considerat binevenit să prezentăm textul datorat marelui vizir al Porţii . chinr dacă el
nu face parte din categoria izvoarelor de prim rang. Respectivul document ( nr. E
2989/1 s.d. 1 1 23 ), păstrat în arhivele Muzeului Palatului Topknpi (Topkapi Sarayc
Mlizesl Arşivi) din lstambul. este o scrisoare a lui Baltagi Mehmcd paşa adresată în
anul Hcgirei 1 1 23 ( 1 7 1 1 d.H.) mamei sultanului A hmed III. având unnătorul conţinut:
"Stăpâna mea, sultana mea ce te porţi precum Asiye şi ai inima ca a luf Mari:un 2 1 .
( 1 7) Cf. în acest sens aprec ierile lui E. Turdeanu, op. cit., p. 1 O 1 : . . . alianta din 1 7 1 1 a
adus pe pământul Moldovei mizeria unei campanii inutile, unnată de jaful cumplit al
tătarilor şi de un lung veac de apăsare, când ţările româneşti aj ung ca nişte colonii
primitive, pentru a căror stăpânire se luptă, din trei margini deo sch i te , trei împărăţii
gata să su�ime, fiecare, scânteia de viaţă naţională ce mai dăinuia în inima poporului
şi a boierirnii de ţară".
( 1 8) Nicolae Costin, p. 405.
( 1 9) A.N. Kurat, Prut seferi... , II, p. 732-734.
(20) Ch. Lernercier-Quelquejay , op. cit., p. 22 1 -233 (unde nu se menţionează(?! ) că
originalul fusese reprodus de A.N. Kurat încă din 1 95 3 ) .
(2 1 ) Sfânta Maria, mama lui I sus Christos (n o tă P. B ora to v) .
"
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bi ncfăcătoarca mca prea fericită, generoasă. neprihănita şi mi losti\'ă. căreia îi dato�cz
prosperitatea şi rangul înalt. mă prostcm în praful călcat de încălţărilc talc. şi cu toată
sinceritatea şi supunerea. îl rog pc Dumnezeu să-ti acorde \'iată lungă şi fericită întm
mă ri rea strălucirii talc.
Potri\'it Ycncrabi lclo r ordine stringente ale stăpânu lui meu (fiul tău). alesul i nimii
talc. preţios odor. bi ncfăcătoml meu padişahul pământurilor şi al mări lor. su\'cranul
celor Şapte Climatc 22 . insotiti de mgămintilc sale imperiale împlinite (de Dumne
zeu). am plecat. în acest an fericit. cu. sluj itoml ,·ostm cu mpărat ca sclm·. ca şi
paşalclc şi beii din pro\'i nciilc şi sangiacurilc din Rumclia şi Anatolia. precum şi alti
şefi de tmpc ale căror ,· ictori i sunt frcc\'cntc. Desemnati să participăm la campania
i mperială. siguri de sprij inul lui Dumnezeu. Stăpânul binefăcător. ne-am îndreptat
spre ţinta ce ne era fixată pcntm a angaja ră;.boiul sfânt impotriYa necredincioşi lor
mOSCOYiţi.
Dup ă ce nc-� 1�1 opri� în mai multe P?:Rasuri şi am t�ccu! � c altc�c !ă ră să ne oprim.
_
_ samba
_
am sosit.
ta 2 DJumada al-Tham · . cu annata nnparatcasca. mtr-un loc situat
4
2
la o oră şi jumătate de ,·adul numit Falgi . dincoace de flu,·iul Pmt. i n ţara MoldoYci.
Duşmanii religiei (noastre) erau pc celălalt mal. la o d istanţă de j umătate de oră de
râu . Pc când ne pregăteam să amncăm podurile peste nîu în două sau trei puncte.
astfel ca să se poată pc:nnitc trecerea trupelor musulmanc. războinici îndrăzneţi din
am1ata imperială. pc care nici adâncimca şi nici lăţimea râului nu-i puteau opri. au
trecut pe celălal t maL pcdeştrii înnot, călăreţi i pe cai i siliţi să înnoatc.
B lestematele trupe ale lui Şcremetoglu2 5 , trimise de afurisiţii (duşmani). Ycniscră

în goană să împiedice construirea poduri lor şi să bareze d rumul în calca forţelor
noastre. începând hărţuicli de avangardă: flacăra bătăliei şi (încrânccnarca) măcelului
au rămas v i i până la apusul soarelui, şi cu ajutorul prcaînaltului Stăpân. duşmanii. în
ciuda tuturor strădaniilor. au cunoscut înfrângcrca. Graţie norocului extraordinar al
(padişahului), stăpânul nostru demn şi uimitor. şi binccuYântării fericitului destin
care i -a dat viaţă lungă, mulţi duşmani au fost prinşi v i i . alţii au fost dcvoraţi de
săb i i le tăioasc ale războinicilor v ictorioşi, comparabi l i cu nişte Ici. Aceia dintre
duşmani care rămâneau în v iaţă, cuprinşi de panică, plini de chin şi disperare. s-au
refugiat în tabăra lor fortificată (de-ar putea fi distruşi ! ).
Î n v remea când se derulau aceste evenimente au fost tri mise de urgenţă pontoane.
iar în timpul nopţi i am purces să construim poduri în trei puncte pc râu. Am muncit
fără masă, fără somn, fără odihnă. Înainte de zorii zilei următoare, cu ajutorul lui
D umnezeu, am terminat construcţia şi atunci am lăsat să treacă o parte din trupele
noastre pc celălalt mal. Î ntre timp, duşmanul îşi retrăsesc infanteria. muniţiile şi
bagajele din tabăra fortificată (d e -a r putea fi distrusă ! ) care se afla în faţa noastră, în
direcţia taberei sale fortificate centrale. situată la cinci ore de acest loc.
(22)
(23)
(24)
(25)

Aluned I I I ( 1 703- 1 730).
1 8 iul ie 1 7 1 1 (notă P. Bora to v ) .

Fălciu.

""Fiul lui Scrcmct"'

=

Boris Pctrovici Şcrcmctcv ( 1 65 2- 1 7 1 9).
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Rămăseseră doar tmpclc sale uşoare de şoc (de-ar cunoaşte înfn!ngcrca 1 ). dispuse
în pozitie de luptă. gata de apărare împot ri\ n fortelor musul manc. Atunci am dat
cavalcrici noastre de t reizeci de mii de oameni şi celor mai curajoşi dintre i nfanterişti
ordinul să atace. Duşmanii blcstcma(i (de-ar aj unge în l ad ! ) nu au putut rezista ptitcri i
şi \'itcj ici şocului tmpclor noastre obişnuite să ducă războiul sf<înt. S-au grăbit să se
rcpliczc în tabăra l or fortificată. situată în spate. la o distanţă de cinci sau şase ore
(de mers). abandonându-şi pc dmm bagaj ele. Cu toate acestea. din c<înd în când. ci
se întorceau. ca nişte câini turbaţi şi contraatacau tmpclc cred incioşi lor. În cele din
urmă. graţie lui Dumnezeu prea Înaltul. v;\ntul cuccriri i şi a victoriei a suflat plăcut
peste faldurile stindardclor t mpclor musulmanc. Necredincioşii făcuti pulbere au
cunoscut înfrâ ngcrca şi umi linta: o pradă fără număr a rc,·cnit cred incioşilor. Fără a
mai pune la socoteală pc cei care au fost capturati de vii şi făcuţi prizonieri.
nenumăraţi morti zăceau pc câmpul de bătaie. La apusul soarelui soldaţii credin
cioşilor s-au retras (pc primele lor pozitii) pcntm a se rcgmpa şi a se odihni .
A doua zi dimincată toate fortele (otomane) hărăzite victoriei. i nfanteria şi
ca\'alcria - lăsându-sc în vo ia lui Dumnezeu. sm-cranul atoatcştiut<;>r - au trcl\'crsat
cele trei poduri. Îndrcptându-sc spre tabăra fo rt ificată a duşmanului. soldatii noştri
au dat lupta de a\·angardă. B lestematii. în dcmtă. dădeau înapoi mereu. abandonând
în retragere animalele de povară obosite şi carele.
Cu aproape două ore inai nte de apusul soarelui au aju ns şi s-au oprit într-un loc
numit Vadul Mistrctului pc fluviul Prut. iar acolo au amenajat o tabără întărită.
înconjurată de fortificaţ ii din toate părţile. Au i nstalat acolo i nstrumentele de foc şi
au înăl(at pal isadc.
Eu. foarte umilul \·ostru sluj itor. cu spahiii şi ofi terii d i n garda Drapclului sfânt.
ca şi paşalelc din aripa dreaptă şi aripa stângă. bcilcrbci i şi ceilalti şefi militari. ne-am
îndreptat spre centrul taberei duşmanului blestemat şi hărăzit distn crii şi ne-am
�
opri t la o distanţă de o oră. Comandantul şef (aga) al icniccri lor2 . locotenentul
sluj itomlui vostru şi cei lalţi o fiţeri au fost numiţi la comanda coloanelor de infan't.c
rişti care au fost lansate asupra fortificaţiilor. Necredincioşii au desfăşurat atunci
toate stratagemelc lor în luptele cu am1elc de foc. Dar. încrczători în măreţia
Islmnului, nici unul din soldaţi i noştrii nu a acordat atenţie focului care ploua din
fortificaţiilc blcstcma(ilor necredincioşi. Vitejii ieniceri şi scrdcnghcci(ii au pornit la
asalt descoperiţi, strigând numele lui Dumnezeu. Bubuiturilc tunurilor erau asurzi
toare şi fumul făcea i q1posibilă deosebirea între soldaţii noştri şi cei ai duşmanului.
La sfârşit. chiar în momentul în care ienicerii erau cât pc ce să ia în stăpânire
fortificaţi ile, blestemaţii de necredi ncioşi, ieş i nd din tabăra întărită. s-au năpustit să
asaltczc pe războinicii musul mani abătând o ploaie de foc asupra lor. Dar soldatii
credincioşilor le-au opus o rezistenţă de neclintit. În cele din urmă. în puterea nopţi i.
a m pus stăpânire pc meterezele fortificaţiilor şi am instalat tunuri în diferite locuri.
(26) lusuf paşn, de neam gmzin, avea să-i urmeze lui Baltagi Mehmcc..l în functia c..l c mare
vizir c..l n pă a c..l o ua sa mazilire, între 20. I l . 1 7 1 1 şi 1 2 . 1 1". 1 7 1 2 .
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Bătălia a reinceput a doua zi dimineaţă: lupta sângeroasă a dumt de dimineaţă

p�înă sear<1, timp de paisprezece ore fără intrerupere, fără ca soldaţii armatei glorioase

s�l poată Cl(ipi şi să se odihnească cât de puţin. in sfârşit. blestematii (de-ar njungc in
I Cid 1 ) . ncma iputând rezista la şocul trupelor noas.trc Yictorioasc. tarul afurisit s-a văzut
constrâns sii se arate înconjurat de soldaţi i săi (de-ar fi infrânţ i ! ) pc fortificatii ca să
infigii steagul pentm n cerc salvarea vieţii. A dispus să iasă cinci până la zece oameni
în mai multe puncte din tabăra sa întărită Generalul blestemat numit Şcrcmctoglu
s-n î n f;î ţi ş at cu două scrisori în care, în numele tamlui şi a întregii sale armate. cerca
sah arca ,·icţii şi solicita un tratat de pace.
După pcrccptclc legii l s lamului li s-a acordat salvarea ,· ietii.
Din partea tamlui. cancelarul Petru Şafi rov 2 7 şi M ihaiL fiul lui Boris Şcrcmcto
28
g l u . au nnit în tabăra armatei victorioase drept ostatici până la încheierea păcii.
Tratatul de pace s-a semnat marţi 6 Dj umada al-Thani 29 . De ambele părţi s-au
schimbat Clngajamentc scrise prevăzute cu sigilii. În aceste documente se indicau.
după ctun urmează. condiţiile de pace: fortărea(CI de la Azak va fi restituită I mperiului
otoman în aceeaşi stare î n cnre se ana când a fost cucerită (de ruşi)30. cu toate
teritoriile şi depcndintclc ce-i aparţin: întăriturile fortărcţclor de la Taygan şi Ycni
Kalc vor fi în întregime distmse3 1 , iar tunurile şi mmuţiilc de la Yeni Kale vor fi
rest ituite otom;milor. Documentele privi nd aceste angnjamentc CIU fost semnate şi
pecetluik de tnml ms. iar generalul-maior Vasile Pavlov3 2 a fost însărcinat cu
e:xecutCtrea respectivelor angnjamcntc. S-au trimis ordine slujitorului vostru Kapudan
paşa pentru n reglementa chestiunile privitoare la fortăreţelc de la Azak şi Taygan ş i
sluj itomlui vostru Ismail paşa, comandantul de l a Ori, pentru tot c e priveşte fortărcata
de la Yeni Kale. Aceste ordine au fost duse de mesageri special i . Când pacea va fi
semnată, cu aj utoml lui Dumnezeu. documentele vor fi schimbate la lstambul de

(27) Pe tru l'avlovici Şafirov era vice-cancclar, postul Je cancclar fiind deţinut de Gavriil
l vanovici Golovkin ( 1 660- 1 734). '
(28) Mihail B o ri so v i ci Şeremetev fusese înaintat de ţar de la gradul de polcovnic la cel de
general -maior atunci când tu rcii I-au solicitat drept ostatic . Cf. Călători.. , VIII, p.
429 ( B 1' Ş eremcte v ) 4 4 1 (L.N. Allard). Împreună cu vice-cancelarul Şafirov, el a
aj uns la !stambul la 25 a ug u st 1 7 1 1 . C f. ibidem, p. 502 (P.H. Bruce). Cmn ruşii nu
au re s pec t at înţelegerea de Ia V ad u l Buşi lor, cei doi ostatici au fost aruncaţi în
Edi-Kule (Cele şapte t urn uri) în noiembrie 1 7 1 2 (Cf. ibidcm,p. 547, J. Jeffries), fiind
eli berati de a b ia în anul unnător.
(29) Eroare de d ata re : în realitate marţi 5 Djumada al-Thani = 2 1 iuiie 1 7 1 1 (notă P.
.

,

-

Buratov ) .
( 3 0 ) Cetatea de la /\zak ( /\ z o v ) fusese cucerită d e annatcle ruseşti la 29 iulie 1 696.
( 3 J ) În afară de furturile de l a Taygan (Taganrog) şi Yeni Kale (Novobogorodiţkii),
acordul cu ruşii mai prevedea şi distrugerea Kamenkăi. Cf. Călători. .., VII I , p. 500
(1'.1 1 l l mce), 509 ( Anonim francez din tabăra turcă), 536, 538 (S. Poniatowski), 640
( Re latare anonimă germană)� V. Papahagi, op. cit. , p. 1 1 4 .
( 3 2 ) Fcldmarcşalul Boris $eremctev n u î l creditează p e Vasile Pavlov decât c u rangul de
po lcovnic . CL Călători. . . , VI I I , p. 42 9.
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delegatii rcspcctiY i.
Sluj itoml Yostm. între altele. cu umil int<"i a dus la cunoştinţa maicstătii saJe.
stăpânul nostm padişahul magnific şi ui mitor. un raport despre c\· cni mcntclc menţio
nate mai sus pcntm a fi depus la scările sale de şa prcafcricitc . În acelaşi timp am
îndrăznit să tri mit acest mesaj până la praful călcat de încălţărilc Yoastrc ,·cncratc
pcntm a informa despre aceste fapte pc stăpâna mea prcCJfcricită şi milosti,·ă.
aducându-i bucurie şi plăcere. Cu speranţa că datorită inimii yoastrc mari pl ină de
milă. privirile voastre generoase şi mi lostiYc nu ,·or ocoli pc prea umilul vostm
sluj itor. cu sunt. pcntm tot ce stăpâna mea prea fericită. neprihănită. pură. sultana mea
de înaltă cinstire va binc,·oi să-mi pomnccască. foat1c credinciosul său sluj itor.
..
Mcluncd :n
Expcd itoml scrisori i. Baltagi Mcluncd paşa. zis Tcbcrdar. se născuse între 1 655
şi 1 660 la Osmangik. în apropiere de Kastamonu. în Anatolia. După misiuni îndepli
nite în Al ger. în ne mea domniei lui Mustafa 1 1 ( 1 (>95- 1 70:1 ). :�junscsc ofiţer purtător
de bardă (balta) la palatul Saraiului. demnitate de la care s-a ales cu porecla Baltagi.
La urcarea pc tron a lui Ahmcd I I I ( 1 70:1 - 1 730) de,·inc profcsom l său de echitaţie.
apoi kapudan paşa. adică mare amiraL iar ul terior i se încredinţează înCJlta funcţie de
mare vizir între 2 5 . 1 2 . 1 70-l şi H15 . 1 706. După mazilire este tri mis gm·crnator (vaii)
la Alcp. pcntm ca. Ia sfârşitul verii lui 1 7 10. să fie instaurat din nou ca mare \'i zir3 4 .
Ascensiunea spre un rang atât de important s-ar datora. după Di mitrie Cantemir. nu
atât calităţilor sale deosebite. ci CJcccptări i de a se căsători cu frumoasa concubină
circasiană a sultanului. pc care mama CJccstuia - în serviciul căreia se aflase fata - se
opuscsc să o ia de soţie. pcntm a nu contraveni unor rânduicli de la curtc:l5
Faptul că marele v izir se adresase mamei lui Ahmcd I I I nu este câtuşi de puţ in
surprinzător. sultana-mamă (Validc Sultana) (Giilnuş Emctullah) bucurându-se în
ierarhia otomană de o consideraţie deosebită. ce decurgea din prcccptclc Coranului.
şi având prerogative însemnate în rosturi le , ·icţii fami liale ale fiului ci aflat pc tron.
În plus, din câte era i nfom1at Cantemir, mama sultanului Ahmed se i mplicasc în
pregătirea campaniei antimscşti, contribuind cu bani din propriile vcttituri Ia sub
venţionarea recrutărilor36 .
Pe de altă parte, dcpcşa către sultana-mamă a fost probabi l trimisă pentru a
contrabalansa efectul mesajelor expediate spre Poartă de suedezii şi polonezii din
anturaj ul lui Carol XII şi de hanul tătar Devlet Ghirai I I ( 1 699- 1 702. 1 708- 1 7 1 3).
participanţi la operaţiunile militare, total nemulţumiţi de modul în care marele v izir
găsise de cuviinţă să pună capăt războiului, în pofida propri ilor i ntervenţii pc lângă
op. cit., p. 2 3 0-2 3 3 .
i\ .N. Kurat, Prut seferi.. . , I , p . 1 4 1 - 1 5 0; idcm, Der Prutfeldzug. . . , p. 1 8- 1 9.
D. Cantemir, Istoria Imperiului ottomanu. Crescerea şi scăderea lui, trad.

( 3 3 ) Ch. Lemercier-Quelquejay,
(34)
(35)

l lodosiu, I I , Bucureşti, 1 87 8 , p. 770-77 3 , nota 7.
(36) Ibidem , p. 4 5 8 , nota 39.
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el. p roduse încă în momentul când tratati,·cle cu împuterniciţii ţamlui erau în plină
desfăşurare. Toate insistentele pc hîngă Baltagi Mchmcd au rămas fără ecou. deşi
sugesti ile ;l\'ansatc. \·cnitc din partea unor oameni versati în abil ităţi di plomatice. I-ar
fi aj utat să plaseze pc un făgaş mu lt mai profitabi l cursul t ratatiYclor. Profund
dezamăgit de opacitatca dcmnitamlui turc. lui Stanislaw Poniatowski. însot itoml
.
suycranul ui suedez în tabăra de lângă Tighina. nu-i rămânca decât să constate . o
dO\·adă ncîndoioasă a lipsei unor intenţi i bune sau mai degrabă a ncghiobici dc
săYârşitc a v izimlui" :n . N ici demersul regelui Suediei. sosit precipitat la carticml
general otoman la chemarea partizanilor săi. nu 1-a înduplecat pc Baltagi Mcluncd să
renunţe la clauzele annistitiului semnat cu abi lul emisar ms. \'icc-cancclaml Pctm
Şafi roy 3R . N i se parc putin probabil ca marele vizir să se fi grăbit să încheie ostil ităţile
ca urmare a refuzului ienicerilor de a asalta tabăra ad\'crsă după pierderile înregistrate
în prima zi de atac. aşa cum pretind unele materiale puse în circulatie de comanda
3
mentul mscsc 9 . Pornind de la asemenea izYoarc. răspânditc cu mult zel în epocă în
toată Europa. spre a disimula eşecul oştilor mscşti în campania din Moldon1. unii
rcprct.cntanti ai şti inţei istorice sovietice. animaţi . dc orgolii naţionaliste. s-au străduit
cu aceeaşi asiduitatc precum predecesorii lor să sprijine acest punct de \'edere. prin
.
Ignorarea cu nonşa 1 anta a e\'I'd cntc 1 or40.
Dacă în momentul tratati\'elor Baltagi Mchmcd a rămas imun la sfaturile aliaţilor.
curând avea să realizeze că se pripisc pmu1ndu-şi semnătura pc un armistiţiu cu multe
ambiguităţi şi cu profituri relativ rcstrânsc pcntm Poartă şi că prin stângăcia sa.
comunicată prin mesageri în metropola de la Bosfor, se făcea pasibil de o pedeapsă
de extremă severitate. Dându-şi seama de gravitatea plângerilo r către sultan, el
dăduse ordin ca celor din suita lui Carol XII să nu li se pcm1ită î mbarcarea pc navele
ce plecau din porturile dunărene spre lstanbul 4 1 . Cu toate precauţiile l uate. matcria
lizatc, de altfel. în interceptarea unor scrisori acuzatoarc ale regelui şi scchcstrarca .
ambasadorului său. Th. Funck4 2 , nu tot i emisarii au fost împiedicaţi să ajungă la
Poartă43 .
-

(37) Călători , VII I , p. 536.
(38) Ihidem , p. S O I (P. I I . Bmce), 5 1 0 (Anonim francez din tabăra rusă), 5 36-537 (S.
Poniatowski), 545 (J. Jeffries), 564 (Jurnalul lui Petru cel Mare); E. Hurmuzaki,
Documente ... , VI , Bucureşti, 1 878, p. 85 (rleisclmlan), 95 (M. Talmam1); N. Iorga,
O nouă descriere a Moldovei în secolul al XVIII-lea de un suedez, în Revista
istorică, XVI , 1 930, 1 - 3 , p. 4 (E.H. Wcismantel).
(39) Călători. . . , VII I , p. 563 (Jurnalul lui Petru cel Mare). Ecouri ale acestei versiuni se
găsesc la: Ion Neculce, p. 292; D. Cantemir, op. cit., I I , p 792 . C f. şi A.N. Kurat,
Dcr Prutrcldzug.. , p. 46.
(40) L.E. Semenova, op. cit. , p. 1 3 1 - 1 32; N.A. Mohov, o�cpKII .. , p. 1 2 8; idem,
)�py:�K6a , p. 1 85.
(4 1 ) O astfel de dispozi1ie era în vigoare la 9.9. 1 7 1 1 la Chilia. Cf. Călători. . , VI I I , p. 52 1
(Auhry de la Motraye).
(42) Ibidem , p. 545 (J. Jcffries).
(43) O scrisoare a regelui Carol XII - prohahil prima după armislilinl de Ia Vadul Buşi lor
...

.

.
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Asupra sa plana şi bănuiala că ar fi anii slăbici unea de a se lăsa mituit de banii
mşilor. care nu au prccupcţit nimic pentru a s mulge armistiliul. În tabăra aliaţilor săi.
iritaţi de condHi ilc păcii. era larg răspând it[: ideea compcrii salc 44 . ca. de altfel. şi în
tabăra ad\ crsă45 . Câţiya occidentali aflaţi în aceasta din urmă est imează şi număml
ducaţilor oferiti lui Baltagi Mchmcd de Y ice�cancclarul ŞafirO\· : de 100000 \'Orbeşte
. 46 . d
.
un com batanl franccz anomm şi c o suma� dubl�a b aronu 1 Ţ'1cpo 1 t4 7 şi J acqucs
48
Morcau de Brascy • în timp ce Ncculcc aminteşte de 800 pungi de bani 49 . Dacă
îmbictoarca ofertă pecuniară a fost intr-ade\·ăr reală şi dacă C\'Clllual a fost acccplală
sau urnw să fie încasală ulterior este mai greu de ştiut cu precizie. În schimb. se
cunoaşte exact în ce au constat d<Jrurile tri mise de Boris ŞcrcmcteY. conscm11alc chiar
de fcldmarcşal în jurnalul său : ··2 puşt i bu 11c. a urite. 2 perechi de pistoale bune. -W
de blăni de samur în yaJoarc de -HlO de mble'' 5 0 . Asemenea cadouri nu pol fi
illlcrprclatc ca do,·czi de mituirc. prezentarea lor intrând în com·cnicnţclc contactelor
diplomatice. Într-o pledoarie presărată cu argumente bine închegate. Voltaire a
incercat să disculpe pc şeful annalei otomane de <Jcuzatia de corupere. invocând nu
numai absenţa doyczi lor palpabile b detractorii săi . ci şi anumite argumente de
logică. Între altele, celebrul scriitor şi fi lozof arată că un demnil<Jr atât de în<Jit ca
marele yizir era prea bine remunera\ spre a se lăsa momit de auml ruşilor. precum şi
faptul că lratali\'clc se purtaseră in prezenta a numeroase alte persoane - interpreti şi
colaboratori -, ceea ce făce<J imposibilă păstrarea discreţiei in c<Izul unei eventuale
..
tranzacţu neoneste 5 1 .
.

- adresată sullanului Ahmed I I I , unde se denunţă purtarea marelui vizir, poartă data
de 27 iulie 1 7 1 1 (Cf. E. I lunnuzaki, Documente... , VI, p. 82 ). Dintr-o notă
infonnalivă a lui Dcssaleur aflăm că llll curier al suveranului suedez sosise la Poartă
la 24 august (Cf. T. I lolban, Noui ştiri desp re luptele ruso-turce din 1 7 1 1 , în
Cercetări istorice, XI I I XI V, 1 940, 1 -2 , p. 308) Pentm aceste aspecte, cf. şi B. 1 I .
Sumner, op. cit. , p. 40-4 1 , nota 6 .
(44) Călători .. , VII I, p . 509 (Anonim francez din tabăra turcă), 545 (J. Je!Tries), 640
(Relatare anonimă germană).
(45) Ibidem, p. 444 (J. .T uei), 500 (P. I I . Bruce); N. Iorga , O nouă descriere .. , p. 4 (E.II
Weismantel).
(46) Călători. .., VI II , p. 505.
(47) Ibidem , p. 455.
(48) Ibidem, p. 485 şi 487.
(49) Ion Neculce, p. 294 . Opinia că Baltagi Mehmed paşa s-ar fi "lăcomit" la "inul!i
galbeni" şi ar fi făcut concesii ruşilor apare şi la Acsinti Uricariul (A doua domnie a
lui Neculai Alecsandru MaHocordat V. V. în Moldou, în Croniccle României
sau letopisefele Moldniei şi Valah iei, ed. a 2-a M. Kogălniceanu, I l , Bucureşti,
1 872, p. 1 30). În schimb, un autor grec anonim din Moldova de la mijlocul secolului
al X VIII-lea, deşi consemnează zvonul mituirii cu bani a marelui vizir, arată că
acesta nu ar fi sigur . C f. C ronica Ghiculeştilor. Istoria Moldo,·ei între anii
1695-1 754, cd. N . Camariano şi 1\. Camariano-Cioran, Bucureşti, 1 965, p . 1 1 4- 1 1 5 .
(50) Călători..., Vll l , p: 429.
(5 1 ) Voltaire, Histoire de l ' Empire de Russic sous Pierrc-lc-Grand, in OcuHes
-

.
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De altfel. decizia de a se pune capăt ost ilităţilor nu-i aparţinea în exclusi,·itatc lui
Baltagi Mehmed. ci s-a adoptat -. precum se consemnează în cronica lui Mehmcd
Raşid - la 1111 consiliu (mcdjlis) al căpeteni ilor armatei otom<mc. convocat când au
parYcnit primele oferte de pace din tabăra 1:-�mlui. a\"ându-sc prin urmare asentimentul
majorităţii participanţilor. i mpresionaţi desigur neplăcut de riposta robustă cu care
le-a fost contracarat as:-�llul din 20 iulie 5 2 Dintr-un anumit pu nct de nderc această
i nfonnaţie îşi găseşte o confirmare parţială într-un raport al ambasadomlui Frantei
la Poartă. M. Ferriol. adresat A facerilor străine la 22 octombrie 1 7 1 1 . în ca re marele
..
1
vizir este considerat '"v ictima sfaturilor rele ale ofiterilor săi 5 . Faptul că u nii di ntre
aceştia au suportnt pedepse şi mai drnsticc decât Bnltagi Mehmed reprezintă un
indiciu că v i no,·ăţia lor era cotată mai grm·ă decât a sa.
Pus la curent cu Cllmosfcra creată la Poartă de defăimătorii săi. marele vizir a
socot it pmdcnt să tcrgi,·crsczc rcintoarccrcn In !stambul. rămân<înd in tabăra de lângă
Dunăre şi npoi la Edimc în mijlocul oştirii sale. în rândul căreia se bucurn de
popularitate. în speranta că prin scurgerea ncmii mânia lui Aluncd I I I se va domoli.
Tactica sa nu n dat rondcle scontate. fi i nd destituit şi surghiunit într-o insulă din
Marcn Egec. unde s-a stins curând. fără să se ştie precis dacă a d_eccdat de moarte
)-!
naturală sau dacă a fost suprimat în taină din dispoziţia sultanu lui .
Scrisoarea lui Baltagi Mehmcd către sultana-mamă se confonncază tonului cmfn
tic şi preţios. pigmentat cu expresii specifice şi formule slugarnice. proprii rigorilor
ceremonialului tipic oriental a l curţii de la ! stambul. Ea nu reflectă decât un crâmpci
limitat din campania de la Prut, cel al î nfruntării decisive şi a tratativelor de pace. şi
se menţine în cea mai mare parte în sfera gcneralităţilor. Expunerea relevă modestia
comandantului suprem al armatei otomane. care nu a ţ i nut să-şi evidenţieze rolul în
desfăşurarea propriu-zisă a operaţiuni lor militare. hiperbol izând în schimb curaj ul şi
eroismul ardent al ostaşilor turci. Trecând peste l u ngul marş î ntreprins alături de
paşalcle şi beii din vilaicturile şi sangiacuri le din Rumclia şi Anatolia. de la Bosfor
la Prut, marele vizir îşi începe descrierea ostilităţilor cu cele de pc data de 2 Djumada
al-Thani (a. H . 1 1 23 ), corespunzând cu 18 iulie 1 7 1 1 . când grosu l tmpclor otomane
au forţat t recerea Prutului pc la Vadul de la Fălciu. u nde geniştii au construit cu
maximă expcditi,·itate trei poduri. Se specifică faptul că. încă inainte de amplasarea

completes. XXI I I , Paris, 1 82 5 , p. 227-22 8 .
(52) M. A. Mclunet, Cronica l u i Mehmcd Raşid. .. , p . 928.
( 5 3 ) T Holbau, op. cit. , p. 309. Î n raport Baltagi Mchmed este caracterizat astfel: "n Cia i t
pas hommes de guerre ny fort escla irc dans la politique$ (I bidem ) . Cf şi A. N.
Kurat, Der Prutfeldzug . .. , p. 1 9.
(54) i n epocă se aflau în circulaţie ambele variante (Cf D. Cantemir. op. cit., I I , p. 774,
nota 7), ceea ce şi explică l ips a de concordanţă dintre istorici. Ni se parc semnificativ
faptul că Mustafa Nuri, unul din corifeii istoriografiei otomane din secolul trecut,
adoptă cea de-a doua ipoteză. C f M. Ciuhoglu, Ţările române în Istoria otomană a
lui M. N u ri paşa, în Românii in istoria uni\"Crsală, I I , 1 , coord. 1 . i\grigoroaici, Gh.
13uzatu. V . Cristian, laşi. 1 987, p. 7 10 .
'
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pontoanelor. mai multi oşteni au trcn-crse�t înot r;îul . si nguri sau împreună cu. ca i i . D i n
conti nutul e�ltor relatări e�supra ce�mpanici aniim c ă . în afam scrdcnghccitilor din
corpul ienicerilor. s-au amncat cu ce�ii în ape� Pmtul ui în primul r<înd hoardele
tătarilor55 • ccee1 ce scrisoare<� e�drese�tă sultanc i-mamă nu a socotit oportun să amin
tescă. după cum nu rclc,·ă în nici un fel aportul m;�jor în dcsfăşurmce� ostil itătilor al
tătarilor din Bugcac şi din Cri mcca. cu hanul acestora din urmă. Dc\'lct Ghirai I l .
marele vizir fii nd în dc1.acord când stabi l ise condiţiile d e pace c u ruşi i . Cc,·a mai
târziu. în pofide1 annistiţiului. cete de tătari căut e�seră să profite de stmea precară a
efecti\·clor mseşti. ce se întorceau în proprie� tară escorte�te de dctaşamcnte turceşti.
pentru CI le prăda 56 şi. înainte de a aYea acordul Porţii. se dcde�seră ICI distmgeri şi la
jafuri de o rapacitate e:-.:trcmă in toată Te�ra de Jos a MoldoYei. unde au luat mii de
robi 5 7 • arogându-şi prerogative j ustit imc nei ndreptăţite pri n represali i c:-.:emplarc
pentm trădarea lui D imitrie Cantemir.
Aju ngând cu întârt.iere ICI Fălciu. rcgimcntelc de dragoni ale generalului J anus 
''lanăş ghcncrar" al cronicarilor moldoYeni -. care dispuneau doar de ci rca -lOOO
R
călăreţi şi de cîtcYa tunuri 5 _ fi ind într-o misiune de recunoa�terc. m1 au mai consi
dere�! oportun să se opună constmirii podurilor. ceea ce. de e�ltfel. nici nu le cm în
măsură să o facă. astfel că s-au repl iCI! spre nord. încât ciocnirile nu par să fi m·ut
nici pc dc�artc e�m·er?ura s ��erată în sc_ ri soarc. cu toate c � şi cronica lui_ Mch1�1cd
.
_ nu c:-.:agcrcaza_ 111 sclmnb cu mmJc cand
Raş1d pretmdc acelaşi lucnf . Marele nzn
cyocă ridicarea rapidă a celor trei poduri. termin<1te într-un timp record pentm
6
mijloacele tehnice ale epocii 0 . De e�scmcne<1 . el prezi ntă în gcncml ,·cridic spcctml
(55) E. Hunnuzaki, Documente .. , VI , p. 87 ( !{aport suedez anonim către A. ()tt l );
Căl ători..., VIII, p. 639 ( Relatare m1onimă germană); l. I lo! han , op. cit. , p. :10 1 .
Unele izvoare mentionează numai pc tătari ca participând la această aqiune. c r.
Călători. .., VIII, p. 5 1 7 (J\ubr�· d e la M ot ra y e ) , 5 :14 ( S . l'oniatowski l, 549
(Chiouzy); J\ . N . K urat, Prut seferi. .. , I l , p. 767-7(>8 ( l'oniatowsk i , 28 octombrie
1 7 1 1 ).
(56) Călători. . . , VII I , p. 441 (L. N. Allard), 4 86-48!! (.1. Moreau de Brasey), 50 1 ( 1'. H.
Bmee), 520 (J\ubry de la Motraye); Ion Neculce, p. 2 97 ; A l'ippidi, Ecouri. . . ,
p. 407.
(57) Acsinti Urieariul, p. 1 30- 1 32 ; I on Neculce, p . 2 95-2 96 �i :109; Nicolae Costin, p.
394-:195; Nico la i Muste (atribuit lui), Letopiseţul Ţcrei Moldo\'Ci de la domniea lui
Istrati Dabij a V. V. până Ia a treia domnie a lui Mihai Raco\'iţă V. V., în
C ronicele României sau Ietopiseţelc Molda\'ici şi Valahiei, ed . a 2-a M.
Kogălniceanu, I I I , Bucureşti, 1 874 , p. 48-49; Cronica Ghiculeş tilor . , p 1 1 4 - 1 1 7,
1 22- 1 2 3 .
(58) Unele izvoare pretind c ă efectivele l u i Janus erau t· eva mai mari. Astfel, 1111 raport
suedez anonim adresat lui ;\ ()t tl vorbcşte de 6000 de călărcli (E. l lurmuzaki ,
Documente... , V I , p. 87), iar D. Cantemir (op. cit . I l , p 790) de 7000 de solclali ruşi,
500 de moldoveni şi câteva sute de cazaci, fiind în dezacord, între al\ ii, cu propriul
său hatman, care, în afară d e moldoveni �i cazac i , men1ionează "vro 4 000 ele
moscali" ( Ion Neculce, p. 284 ).
(59) M. A . Mehmct, C ronica lui Mehm cd Raşid . . . , p. 926.
.

..
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anglljărilor mil itare de a doua zi - 8/ 1 9 iulie -. când m·angllrdll otomllnă şi tătarii au
urmărit corpul comandat de J anus şi diYizia lui Engsbcrg. trimisă în ajutoml său. care
nu erau di spuse să acccp,lc ciocniri cu caracter decisi\" şi au continuat să se retragă
în mod o rganizat. în intentia de a face cât mai curând joncţiunea cu gmpul principal
al armatei msc. unde se ana taml. fcldmllrCşlllul ŞcrcmctcY (denumit în scrisoare
Şcrcmctoglu. adică fiul lui Şcrcmct). domnul Moldo\'ci etc. După realizarea jonctiu
nii. tabăra msă s-a dcbllrasat de com·oaicle şi bagajele grele. cum llrată şi marele
1
,·i zir. postându-sc pc poziţi ile înalte de lângă Stănileşti6 .
Confnmtarca cea mai indârj ită şi mai sângcroasă a avut loc pc 9/20 iulie. după
cum rei ese. de altfel. şi din scrisoare. Baltagi Mchmcd paşa rcle\"ă atât etalarea
abilităt i i tactice a ad\"crsarilor. cât şi ardoarca cu care ostaşii săi s-au amncat în luptă.
62
ignorând Linii artileriei duşmanc . El nu consemnează însă pierderile mari proYocatc
turcilor de focul tunurilor ruşilor, adăpostiţi în spatele palisadclor i mprovizate în
grabă. şi nici faptul - îm·cdcrat de Poniatowski - că atacul Yiguros al ienicerilor s-a
63
produs în ncorându ială şi fără a fi fost sustinut • ceea ce rcncctă carente C\'idcntc
în coordonarea actiunilor militare. Lipsa de \'izibilitatc de pc câmpul de luptă.
datorată fumului emanat de tunuri. acuzată de marele yizir. a\'ca să fie ami ntită şi de
cronica lui Nicolae Costin: ··cât să întunccasă şi soarele de prm· ce. era de buhnctc
(60)

Hunnuzaki, Documente . . . , V I , p. 87 (Raport suedez anonim către /\ . ()ttO�
Călători.. . , VI I I , p. 425-426 (Il P. Scr?mctcv), 437 (L. N . 1\l lard), 477�-H8 (J.

E.

Marcau de Brascy), 499 (P. H. IJruce), 5 1 7 (Aubry de la Motra\c), 534-535 (S.
Poniatowski), 549 (Chiouzy), 553 (G. 1. Golovkin), 56 1 (.Tumalul lui Petru cel Mare)�
Ion Ncculce, p. 283-284; Nicolae Costin, p. 390; D. Cantemir, op. cit., I I , p. 790-79 1 .
(6 1 ) Călători . . . , VIII, p. 426 (B.P. Şeremctev), 437-438 (L.N. 1\ l larJ), 452-4 53 (Ticpoll),
479 (J. Marcau de Brascy), 508 (Anonim francez Jin tabăra turcă), G39 (Relatare
anonimă gcnnană); E. Hunnuzaki, Documente... , V I , p. 87 ( Raport suedez anonim
către /\ . (i ttO. 94 (Tahnann); Ion Ncculcc, p. 284; L . R . Lcwittcr, op. cit., p. 524-525:
Nicolae Costin, p. 3 90; T. Holban, op. cit. , p. 30 1 -302 .
( 62 ) A . Theincr, Monuments historiques relatifs aux rcgnes d ' Alexis Michclowitch,

Fcodor III et Pierre le Grand, czars de Russie, ext raits des archi,·es du Vatican
et de Naples, Roma, 1 859, p. 449 (scrisoare Jin Viena din 3 . 09. 1 7 1 1 ): E. l lunnuzaki,
Documente ... , VI , p. 84-85 (Fleischman), 87 (Raport suedez anonim către 1\. (htl),
94-95 (Talmann); Călători.. . , VIII, p . 426-427 (B.P. Şeremctcv ), 438-439 ( LN .
A llard), 4 53-454 (Tiepolt), 4 8 1 -482 ( J . Morcau d e IJrasey ), 500 ( 1' I I . Brucc),

508-509 (Anonim francez din tabăra turcă), 5 1 8 (Aubry de Motrayc), 537 ( S .
l'oniato\\·ski), 549-550 (Chiouzy), 553-554 (G. I . Golovkin), 561 -563 ( .lumalul lui
Petru cel Mare), 639-640 (Relatare anonimă gcnnană); I on Ncculcc, p. 287-290�
Nicolae Costin, p. 3 90-39 1 ; Nicolai Muste (atribuit lui), Lctopisc(ul. . . , p. 48; D.
Cantemir, op. cit., I l , p. 79 1 -792; Cronica Ghiculeştilor. .. , p. 1 08- 1 1 L T. I Io lban,
op. cit., p. 30 1 - 302; L . R . Lcwittcr, op. cit. , p. 527.
(63) Călători. .., VIII, p. 537. Aprecierea sa este confinnată ş i de tălmaciul turc Chiouzy,
care arată: "il s' cn d ctacha un gros corps qui marcha,en dcsordrca l 'cnncmi il r epce
a la

ma in mal gre les dCfenses de )cur aga,et les chargea a,· ee beaucoup de ,-a leur
pendant 63 7 rois" (T. ! Iolban, op. ci t., P- 306. Cf. şi Călători.. . , VI I I , p. 550).
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64
puşcilor şi a tlintclor şi chiotul păgânilo r de mulţime ce cra" .
Despre luptele angajate pc 2 1 iulie comandantul annatci turceşti a tinut să
specifice că s-au rezumat mai mult la un duel al artilcrii lor. pierderile din ziua
anterioară obligând la circumspecţie. Bătălia nu a durat până scara. cum afi rmă eL
65
ci până spre amiază. când ţarul a delegat emisari pentm a încheia pacc . De
asemenea. cel care a prezentat turci lor scrisorile trimise în numele ţarului nu a fost
Şcrcmctc\·. ci baronul vicc-cancclar Petru Padovici Şafiro\·. I m·ocarca prcccptclor
legilor I slamului. pcntm că nu s-a dedat la măcelărirea adversarului ce solicita pacea.
a fost făcută de marele vizir şi la întrevederea avută cu Carol X l L cămia i-ar fi
declarat: "legea ne opreşte să nimicim un adversar care-şi cerc iertarea şi se dă plecat
66
în faţa noastră" .
67
Dintre condiţiile tratatului de pace semnat la 6 Djumada al-Thani (22 iulic) .
Baltagi Mchmcd enumera numai restituirea Azakului şi a hintcrlandului său şi
distmgcrca cetăţilor de la Taygan (Taganrog) şi Ycni Kalc (Cetatea Nouă = Novo
bogorodiţki i. la confluenţa Samarei cu Nipml). mcnţionând şi ordinele date unor
demnitari otomani pentm punerea în practică a prevederilor înţelcgcrilor. amănunte
care l ipsesc din alte categorii de izvoare . Demnitarul turc trece sub tăcere succesul
generalului Riinne la Brăila. cele stabilite la masa tratativelor în priYinţa suedezi lor
şi asupra cazacilor din Ucraina. precum şi cererea neonorată de extrădare a lui
6
D imitrie Cantemir, despre care ruşii au pretins că nu se afla în tabăra de la Stănileşti 8

(64) Nicolae Costin, p. 3 9 1 .
(65) E. Hunnuzaki, Documente.. . , VI, p. 88 (Rnport suedez anonim către A. O ttl), 95
(Talmann); T. Holban, op. cit., p. 302-303; Călători. . . , VI II, p. 427-428 (B. P.
Şeremetev), 440-44 1 (L.N. A llard), 454 (Tiepolt), 482-483 (J. Moreau de Brasey),
505 (Anonim francez din tabăra msă), 509 (Anonim francez din tabăra turcă), 5 1 9
(Anbry de Motraye), 535-537 (S. Poniatowski), 554 (G.I. Golovkin), 563-564
(Jurnalul lui Pelm cel Mare), 640 (Relatare anonimă gcm1ană); C ronica
Ghiculeştilor. .. , p. 1 1 0- 1 1 1 ; A.N. Kurat, Prut seferi . . . , Il, p. 760, 770 (Poniatowski),
803 (Hallart); L.R. Lcwittcr, op. cit., p. 527.
(66) Gh. Bulgăr, op. cit. , p. I I I ; Călători . .. , VIII , p. 5 1 O (Anonim francez din tabăra
turcă).
(67) E. Hurrnuzaki, Documente... , VI , p. 85-86 (fleischman), 88-89 (Raport suedez
anonim către A. Ott�, 95 (Talmann); 1 03 - 1 04 (Tiepolt); ibidem , Supt. I , voi . I , ed.
Gr. C. Tocilescn, A. I . Odobescn,. Bucureşti, 1 886, p. 400, 405 ( Des Alleurs); A .N.
Kurat, Prut scferi ... , Il, p. 76 1 -763, 770 (Poniatowski), 78 1 -782 (Sntton), 803
(llallart); Călători. . . , VII I , p. 44 1 (L.N. Allard), 445 (J. Juel), 500-50 1 (P.H. Bmce),
505 (Anonim francez din tâbăra msă), 509- 5 1 O (Anonim francez din tabăra turcă),
53 5-536, 538 (S. Poniatowski), 564 (Jurnalul lui Petru cel Mare), 640 (Relatare
anonimă germană); Acsinti Uricariul, p. 1 26; Ion Neculce, p. 294; Nicolae Costinp.
392; Cronica anonimă a Ţerei Moldo,·ei, trad. de Al. Amiras, în Cronicclc
României..., I I I , p. 1 1 9- 1 20; Cronica Ghiculeştilor... , p. I l O- 1 1 1 ; V. Papahagi, op.
cit. , p. 1 1 4; T. Holban, op. cit. , p. 304-305; M.A. Mehmet, Cronica lui Mehmed
Raşid .. . , p. 929.
(68) A.N. Kurat, Prut scfcri ... , I l , p. 772 (Poniatowski - 28 octombrie 1 7 1 1 ); Călători...,
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Scrisoarea prezentată in pasaj ele de mai sus nu este singu ml document de acest
fel purtând semnătura lui Baltagi Mehmed. O altă epistolă mult inai detaliată în
infonnaţii. aOată. de asemenea. în arhi,·ele Muzeului Palatului Topkapi. aYând
acelaşi expeditor şi aceeaşi destinatară. a fost reprodusă in facsimil într-un ,·olum
69
şi editată ulterior de Akdes Nimet
tipărit la l stambul in perioada interbelică
70 Î
Kurat
ntinderea sa mai mare a permis eYocarea u nor detalii suplimentare asupra
campaniei din Moldon1 şi asupra clau;.elor tratatului de pace. Î n afară de aceasta. la
Biblioteca Naţională din Viena se păstrează o scrisoare în limba turcă a marelui ,·izir
71
adresată Yoie,·ozilor. magnaţilor şi senatori lor Poloniei • dublată de o traducere a sa
72
în germană . in care se fac succinte consideraţii despre geneza războii1lui mso-turc.
menţionându - se conOictul di ntre Petru I şi Carol X I I . şi se descrie în manieră sumară
demlarea confmntărilor militate şi a negocierilor de pace. Totodată. in circuitul
istoriografic a mai i ntrat o dispoziţie trimisă la 29 iulie 1 7 1 1 de marele vizir Baltagi
Mehmed către Constantin B rânco,·canu din tabăra sa de la Vadul Huşilor. în care.
i ntre altele. se fac referiri la campania de la Prut. Domnitoml Tării Româneşti este
înştiinţat că ţarul m� sosise cu toată ;mnata sa in MoldoYa. dar în confmntarca de pc
râul Pmt nu a putut rezista atacul ui i mpetuos al turcilor. fiind nevoit să solicite pace.
ale cărei principale stipulaţii sunt. de asemenea. înşirate în mod succint. Actul se
73
74
păstrează în traducere i taliană în copii aOate în arhi,·ele din Viena • Veneţia şi
75
Vatican . Cu siguranţă că depeşe cu conţinut parţial identic în privi nţa datelor asupra

VI I I , p. 454 (Ticpolt), 500 (1'. H. Bruce); E. I Iurmuzak i Documente ... , supt. I, voi. I,
p. 400, 405 (Des A ll curs ) ; Ion Neculce. p. 293-294; Cronica anonimă .. , p. 1 20; N.
Tinda!, Victi' a lui Demetriu Cantemiru, fostu domnu alu Moldaviei, în D.
Cantemir, op. cit. , II, p. 800 . Zvonul înregistrat în '·Gazctte de france" din
1 0 . 1 O 1 7 1 1 şi preluat din I mperiul l labsburgic, din vecinătatea hotarului .PI Tara
Românească, potrivit cămia Dimitrie Cantemir s-ar fi refug i at în Transilvania (Cf. L.
Baidaff, op. cit. , p. 1 1 4 ), fusese probabil lansat din tabăra ruseasc ă . O altă versiune a
refuzului de extrădare a domnului Moldovei , foarte măgulitoare pentm Petm cel
Mare, dar total incredibilă şi, de a ltfel, contrazisă de izvoarele menţio n ate mai sus,
fumizcază D . Cantemir (op. cit. , I I, p. 793), ca fiind preluată şi de Voltaire (op. cit. ,
p. 2 30).
(69) Topkapi Sarayi Miize"i Arşh·i kila\·uzu, I , Istambul, 1 938, doc. X , apud Ch.
Lemercier-Quelquejay, op. cit. , p. 223, nota 4.
(70) A.N. Kurat, Prut sefe ri..., I I , p. 8 1 5-823.
( 7 1 ) Ibidem, p. 79 1 -793.
(72) Ibidem, p. 794-796.
(73) E. Hunnuzak i Documente ... , VI, p. 9 1 -92 .
(74) Ibidem, I X , 1 , p. 457.
(75) A. Theiner op. cit., p. 449 (nr.' CCCXXXI): Glorioso tra li principi delia religione di
Mcssia appogg io de' grandi delia n az ione di Gicsi1, Conslantino woiwoda di
Wallachia. A l giunger del prcsentc cccclso et imperial scgno vi sia noto, come per
disposizione e favore dcll 'altissimo Motorc, havendo il fclicissimo suprema vesiro,
prudenti s simo cons igl icre , ornamento dcl mondo, dircttore degl affari publici e mio
luogotencntc gen eral e Mchmct Pasc ia, l ddio cccclso pcrpctui le di lui glorie ct
,

.

,

,

,

"

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

,

Vn izvor otoman asupra c.a m paniei de la PI'UI din

1 71 1

471

deznodământului luptei de la Stănileşti au po m i i de )(1 serY iciul cancelmial turcesc
de la Vadul Huşilor (1 fus Ge(idi) şi spre alti demnitari. spre a proslăYi Yictoria
împotriYa mşilor. Un prim mesaj a fost desigu r e:xpediat sultanului Ahmed I I I. dar
acesta. cel puţin până· în prezent. nu a fost depistat de speciali şti . Scrisoarea către
sultana-mamă a urmat foa rte curând. fi ind redactată. după toate aparentele. în zilele
i mediat unnătoare încheierii ostilităţilor.
Fără să ofere i nfo nnaţii deosebit de consistente asupra campaniei de Ia Pmt.
scrisoarea lui Baltagi Mehmed paşa adresată mamei sultanului Ahmed I I I confirmă
în mare parte mărturiile altor izYoare contemporane şi redă Y iziunea asupra cursului
război ului a comandantu lui suprem al annatei otomane. cel care s-a aflat î n situaţia
de a putea i mprima o altă turnură evenimcill elor din jumătatea răsăriteană a conti
nentului pentm mai multe decenii.
'
aumcnti le suc forzc, accompagnato da tutr il mio villoriosissimo esscrcito,
circonvallato il Czaro di Moscovia con tutta la sua anunta nclla riva dcl fiumc l'mth,
c con zuffc c straggi angustiato c ridotto allc strcttc, ne potcndo li scommunicati
infemali resisterc all 'impeto ardentc dcll' essercito trionfantc, finalmente per
consenso e voce si de) comma ndante genera l e fig l io di Szercmeth, come del Czaro, e
di tutti general mente furono spedi te sue le !tere contenenti ch ' c ssi richiedevano
qunrtiere, el inclinavano a fare la pace, laonde questa li fi1 accordata con le
condizioni susseguenti: Che la fortezza d'Asak si dovn\ restituire all'eccelsa Porta
Ottomana con tnlt ' i l suo territorio el aggiunti, si come c stata per avanti e ne! tempo
che fll presa dalie mani de'Musulmani. Che li luoghi dctti Tigan, Cahcnceke, e la
nuova fortezza coslrulta sopra il fiume Samar dovn\ esser tutto affatto demolita. Che
tutta l 'artiglieria e monizioni, che s'attrovano in Cahencke, dovranno essere
riconsegnate al i eccclso imperio Ottomano. Che n cl li luoghi prescritti in a venire non
sia lecito di fabbricarc fortezze ne dall'una ne dall' allra parte. Che di qua innanzi non
si faccino insulti , ne oppressioni di nessuna sorte alli sudditi dipcndenti d'ambe le
parti. Che ollre di ci6 comprendendosi a queste certe allri condizioni, fi1 in tai guisa
ristabilita la pace, e seguita la riconciliazione tra il mio stabil imperio el il Czaro di
Moscovia, dandosene da entrambe le parti vicendevoli autentici stromenti . Quindi
cssendo neccssario et importante al mio eccclso imperio d'osservare e proteggere le
condizioni e palti di quc sta pace, perci6 voi che siete il prenominato woiwoda,
ricevendo il presente mio imperial ordine dovrete divolgar el publicare la pace
successa, ne! modo sopra espresso, tra i l mio eccelso imperio el il Czaro di Moscovia
alli sudditi, incoli el altri ch'esistono et habitano nel paese delia Wallachia,
emanando inhibitorie eflicaci ovunque stimarete a proposito e necessario, che
ciaschuno si guardi in avenire di frastornar et impedire il comercio et il tra ffi co del li
mercanti Moscoviti et altre genti, che volessero pratticarc nel mio custodito dominio.
Et affinche ci6 si esseguisca, fu rilasciato questo mio sublime ordine degno
d'obbcndienza, con cui comando ch'all'arrivo del mcdesimo si operi nella maniera
premcntovata, guardandovi bene di commetter azzione contraria ad esso; cosi saprete
prestando fede a questo imperial regno. Segnato nel campo appresso il Passo di Huss
alia metă delia luna di Gemosiel ahir 1 'anno, sti le Turco, 1 1 23 , ci o e alli 29 di Luglio
1 7 1 1 . (Tradotto da me Wolde, interprete)
"
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UNE SOURCE OTIOMANE SUl� LA CAMPAQNE
DU PRUTH DE 1 71 1
Resume
La premiere apparition des armces de 1 'Empire msse dans les territoires carp<Jtho
danubiens. qui om·rait tout un long et funeste cortege d ' actions dc,·astatrices. est
signaiCe en 1 7 1 1 . quand i e Tzar lui -mcme a tenu <1 diriger ses annces contre les Turcs.
Les C\'Cnements ctaient de nature a polariser l 'attention de milieux politiques tres
di\·ers de !OUt le conti nent. de SOrte qu 'i( n'est pas du tout Ctonnant que le dcroule111ent de la guerre msso-turque portce en Moldavie soit reflctc dans des sources
d' origines tres varices.
Panni ces sources il y avait aussi unc lcttrc du Grand Vizir Baltadj i Mchmcd
Pacha. adresşce en 1 7 1 1 a la Sultane Mere. publice en 1 95 3 en turc par Akdes Nimet
Kurat et en 1 966 en traduction fran�ţaise par Chantal Lemercicr-Quelquej ay . A cause
.
de l ' inclusion de son ctudc dans un periodique (Cahicrs du Mondc Ru ssc ct
So,·ictiquc. VII. 2) qui n 'Ctait pas agrce dans Ies pays conununistes. ou Ia diffusion
en ctait intcrdite. celle-ci est restee i nutilisce par les spccialistes roumains. Vu
1 ' i nterct constant que 1 'historiographie roumaine a manifeste pendant le dernier siecle
pour le dcroulement et les consequences de la campagne du Pmth. on a considere
que la prcsentation et le commentaire du texte du Grand Vizir de la Porte sera le
bienvenu.
Sans offrir des infom1ations trop consistantcs sur la campagne de 1 7 1 1 , la lettre
de Baltadj i Mehmed Pacha confirme en grande partie les tcmoignages d'autres
sources contemporaines et refletc la \'ÎSion sur le dcro ulcment de la guerre du
commandant supreme de I'am1ce ottomane. celui qui s'est trom·c dans la situation 
non-matcrialisce - de pouvoir i mprimer une autre tournure aux evcnements de la
moitic orientale de I ' Europe pour plusieurs decennics a vcnir.
Traduit par Michae/a Spinei
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CONTRIBUTIA LVI
(jHEO R{jHE ASACH I LA DEZVOLTAREA
HERALDICI I NATIONALE
1

1

®

de Maria Dogaru

.
m de cultură cu larg orizont. Gheorghe Asachi 1 al cărui nume îl găsim în
toatc înccpuh� ri � c intclcctua Ic şi industria � ale Mold?Yci. cam�ion ���obosit
.
_
_
_
_
al mtchgcnţct ttmp de J Umatate
de secol . arc mcntc deosebite şt m ceea
ce priveşte dczvoharea heraldicii naţionale.
Aplccându-sc asupra mărturi ilor documentare aparţinând epocii în care acesta a
trăit, constatăm faptul că neobositul cărturar cămia îi datorăm atît de mult în ceea ce
3
priveşte organizarea învăţământului superior în l imba română . a manifestat o preo
cupare constantă şi în ceea ce priveşte fenomenul heraldic românesc. Departe de a fi
doar rezultatul u nor situaţii de conjunctură, preocupările lui Gheorghe Asachi în acest
domeniu au îmbrăţişat laturi diverse.
Pentru început ne vom referi la un aspect. după opinia noastră strâns legat de
preocupările heraldicc ale lui Asachi. respectiv la preţuirea pc care acesta a dovedit-o
faţă de izvoarele sigilare, mărturii ce constituie în ţara noastră ca şi în toată Europa,
principala sursă de cercetare a fenomenului hcraldic. Ceea ce este demn de relevat
în această direcţie este faptul că Gheorghe Asachi, încă de la începutul activităţii sale
4
ca arhivist al statului a însumat sigiliile în ansamblul mărturiilor i storice .. Acest fapt

�

.

.

( 1) Gheorghe Asachi ( 1 788 martie 1 - 1 869 noiembrie 12) a deslaşurat activităţi în
domenii de primă importanţă pentru cultura românească: teatru, artă, şcoală,
publicistică, tipografie, fabricarea hârtiei etc. El este autorul unor lucrări literare
originale, apreciate a fi "cea mai autentică manifestare a clasicismului în etapa
literară premodemă".
(2) Mihail Kogălniceanu, în "România Literară", nr. 4, 1 855, p. 1 75.
(3) Gheorghe Asachi, în perioada 1 827- 1 849 referendar al şcoalelor, a edificat un
adevărat sistem de învăţământ în frunte cu Academia Mihăileană ( 1 8 35). Vezi: V. A.
Urechia, Istoria şcoalelor, voi. 1-IV, Buc . , 1 892- 1 90 1 ; V. Atanasiu, Gheorghe
Asachi, viata, lucrările, scrierile sale, Piatra-Neamt, 1 892; N. C. Enescu, Gheorghe
Asachi organizatorul şcoalelor naţionale din Moldova, nuc. 1 96 2 .

(4) A ocupat funcţia de arhivist al Arhivei Principatului Moldovei între 1 83 2 - 1 84 9 ,
1 857-1 858, fiind permanent preocupat de îmbogăţirea fondului documentar a l
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este rcJc,·at. pc de o parte de mărturiile scrise. iar pc de alta din actiYităţilc practice
indreptate spre aducerea acestor pretioase mărturii istorice in dcpozitelc publice
Astfel. intr-mt raport din 1 836 adresat Sfatului Cârmuitor. Gheorghe Asachi arată că
··aşa precum dcl ilc ·trecute din lucrări se depun la Arhi\'ă. socoteşte că ar fi de
trebuinţă ca şi peceţile- ce nu sunt m<1i mult in trebuinţă să se trimeată i n păstrarea
.

.•.

CI

5

.

Dat fi ind insistenţele sale. acest obiccti\· s -a concretizat in măsurile luate de
fo mri lc administrati\'c pcntm trimiterea tiparclor sigilarc scoase din uz. de diferitele
institutii. la Arhi,·a Statului . Este concludent in acest sens pomnca Departamentului
Treburilor din Lăuntm trimisă la 23 octombrie 1 836 Isprămicici Tinutului Iaşi :
··Potri,·it cu incheierea Cârmuitomlui Sfat. împărtăşită acestui departament prin
otnăşcnia marelui postclnic sccrctariu de stat sub nr. 1 7 29 să scrie acestei Ispră\' lticii
că toate pccctile ncmii mai dinainte. atât a ncmii cârmuirii rosăncşti ce s-ar ana
nclucrătoarc la dânsa. cât şi o rice alte peceti a nemilor de mai inainte cu Yiitoarca
poştă. ���� rcşit să le prcstadiscască departamentului spre a să da in păstrarea Arhi,·ei
StatulUI . . .
Pcntm a ,·cni i n intâmpinarca institutiilor deti nătoarc. Asachi a elaborat i n
stmctiuni pentru i m c ntaricrca tiparclor sigilarc. Deşi aceste instructi uni nu s-u
păstrat aflăm despre existenta lor din adresa trimisă la 1 8 decembrie 1 8-16 Isprănucci
Ron1an - căreia i s-au returnat mai n1ultc tipare sigilarc bisericeşti motivându-sc că
"nu au opis care să arate căror anume sate şi din ce an şi ca atarea nu se pot aşeza la
regula menită acestei Arhive". Se solicită a se alcătui ""opise in dublu exemplar
potrivit modelului ce i ,s-au poroncit de către Departament in trecutul an 1 844 luna
7
septembrie, adică în dreptul scrierii satului. la sfirşitul rîndului. să se puic şi pccctea" . . .

Conştient de însemnătatea pc care o aveau aceste iZ\·oare istorice. Gheorghe
Asachi, insistă pentru recuperarea vechilor tipare sigilare. Combătând atitudinea
delăsătoare a unor foşti funqionari,căutând să înlăture vechile mentalităţi R conform
cărora actele create de un dregător în timpul în care îşi desfăşura activitatea erau

(5)
(6)
(7)
(R)

Arhivelor, îmbunătăţirea organizării instituţiei, evidenţa diferitelor genuri de
materiale documentare. Vezi: A rhh·ele Statului: 125 de ani de acth·itate, D.G.A.S.,
Buc . , p. 44-46; Gheorghe Ungureanu, O \'iată întru luminarea neamului:
Gheo rghe Asachi, în "Magazin istoric", II, 1 968, nr. 2, p. 46-47.
Arh. St. Iasi , fond I spramicia Tinutului Iaşi - Transport 652, opis 7 1 7, dosar nr. 377,
f 55.
Ibidem, fila 10.
Idem dosar 1 8/ 1 846, f. 1 O. Vezi Gh. Ungureanu, Figuri de arhh·işti români 
Gheo rghe Asachi, p. 2 1 0.
Deşi domnitorul ţării hotărâse încă de la sfârşitul secolului al XVIII-lea ca
docwncntelc create de un dregător în cursul activităţii desfăşurate să fie predate la
ieşirea din functie, existau încă situaţii în care hârtiile oficiale erau considerate
proprietate personală cu atât mai mult cu cât uneori sediul instituţiei era chiar casa
functionamlui respectiv (cx. în 1 832 Sfatul Mun ic ipal din laşi îşi avea sediul in casa
celui numit in această funcţie Ştefan Catargi).
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considerate proprietatea sa personală Gheorghe Asachi a insistat pc lângă diferite
.
persoane pcntm a ana info rmati i asupra documentelor şi matricclor sigilarc vcch?
Atunci când a constatat că astfel de valori se păstrează la \'Cehi functiona ri a depus
eforturi pcnt m a-i determina să le depună la Arhiva Statului. Din do\·czi sigure ştim
că Asachi a recuperat în acest mod u na dintre matricclc sigi larc aparţinând Di,· <umlui
.
.
.
10
- d d m 1 782 a aJuns. 1 a
D omncsc ca ş1 aceea a ·· por(JJ· · G ospo d .. J J : u 1 t11na datan
începutul ,·cacu lui X X . la Bucureşti (a fost incl usă în e:xpozi(ia documentară iniţiată
12
în 1 906) unde se Jflă şi astă1.i n
Ca urmare :1 acestor strădanii. la laşi a început să se constituie o colectie de matrice
sigilarc ce s-a îmbogătit continuu. Î n perioada în care Gheorghe Asachi s-a aflat la
conducerea institutiei menite a conscr\'a tczauml national documentar. în această
colectie au intrat circa 800 de tipare sigilarc 1 4 . Î n cadml acesteia au fost ordonate cu
grijă matricclc sigilarc apartinând unor i nstitutii dcsfiintatc sau celor scoase din uz
din diferite mo ti,·c (schi mbarea dcnu miri i posesorului. modificarea subordonării
admi nistrati\'c a unor i nstituti i sau localităţi. înnoiri i armelor ţări i. tocirce� rondclci
etc ) .
Prima preluare a u n u i tipa r sigilar în Arhi,· a Statu lui Moldovei a an1t l o c î n 1 838.
când în registrul cu număm l de transport 1 2. opis 1 2 . pozitia 92 s-a consemnat
··pecetea isprămicici ţi nutu lui Sucevii" din anul 1 825. primită în Arhi\'ă cu adrcsul
15
Visteriei din 30 octombrie 1 836 . U rmărind modul în care a fost organi zată colectia
de matrice sigilarc de la Iaşi. vedem că s istemul de luare în evidentă corespundea
principi ilor arhivisticc ce şi-au păstrat valabilitatea până in zilele noastre. Pentru
fiecare piesă se preci zează denu mire�• posesorului. locul unde acesta şi-a desfăşurat
activitatea. anul gravă ri i . denumirea institutiei care a depus-o şi formele pc baza
...
1
"
16
carora a . ost uata m cv1 d cnţa .
·

V

V

v

(9) Gh. Ungurcanu , Figuri de arhh·işti ro m â n i , Gheorghe Asachi 1 788-1 869,
IHi AS , Bucureşti 1 969, p. 1 9.
( 1 O) Nu este vorba de tiparul Divanului Cncjici Moldovei având în câmp stcmelc
tinuturilor (acesta este pierdut), ci de alte e:xcmplare folosite la începutul veacului
trecut de institutia centrală mcn(ionată (tipare sigilare existente în colectia Sigilii a
Arh. St. laşi . )
( I l ) Maria Dogam, Sigi liile m ă rturii a l e t rec u t u l u i isto ric, Edit. Ştiin(ilică şi
enciclopedică, Bucureşti, 1 976, p. 1 95- 1 96.
( 1 2) S-a specificat acest lucru pc un bilet ataşat tiparului sigilar.
( 1 3 ) i\rh. St. Bucureşti, colectia Sigilii ( Matrice Sigilare), nr . 6328.
( 1 4) Maria Dogam, Colectiile de m a t rice sigilarc ale A rh i\'clor Statu lui, D.G.A . S . ,
Bucureşti, 1 984 , p . 1 90- 1 96 . S e poats_ vedea ş i inventa ..;_ll colectiei Sigilii (tipare
s1gdarc) de l a Fi i . i\rh. St. I aşi, ca şi l n d ru m ă tor în Arhivele Statului Iaşi, voi. II
(întocmit de Gh. Ungureanu, C . Ungurennu, V. Apostolescu, V. I sac, E.
Ghergheade-Durnitrescu, A Cîheorghiu), Bucureşti, 1 956.
( 1 5 ) Matricea în cauză se păstrează şi astăzi în colectin Sigilii a Fii. Arh. St. Iaşi.
( 1 6) De regulă matriccle sigilarc erau depuse pc bazn adresei forului tutelar al institutiei
posesoarc (în inventar mentionându-sc numărul acesteia şi data emiterii).
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O altă preocupare a l ui Gheorghe Asachi în ceea ce priveşte izvoarele sfragisticc.
,·izca/'.ă ro lul juridic a l sigili ilor.
..
17
Documentelc ce s-au păstrat din epoca în care la cârma "Mesei Arhivelor din
Iaşi a stat Gheorghe Asachi dovedesc faptul că acesta a înţeles să uti lizeze dreptul la
sigiliu în vederea respectări i legalităţii. ca o garanţie a aplicării instrucţiunilor
arhivistice. Astfel. instmqiunile difuzate în 1 836 prin Marca Logofeţic în legătură
.
cu pregătirea '·delelor"' ce urmau a fi depuse la Arhi,·ă precizau că acestea trebuie . să
aibă număml um1ătoriu şi filele lor să fie numcrarisite. scriplesite. adcvcritc în dos
de câti mca filelor sub curată iscălitură şi şncmitc cu peceţi de ceară tarc. bună şi
18
înţelegătoarc" .
Nerespectarea întocmai a acestor i ndicaţ i i impun noi reveniri . Astfel. în decembrie
1 837. cmiţându-sc .. i ndicaţii asupra metodologiei pregătiri i dosarelor ce urmau a fi
depuse la Arhivă". Gheorghe Asachi i nclude ca o operaţiune aparte. şnumirca
..
acestora şi autentificarea cu ''peceţi înţclcgătoarc"' . a �oscsomlui. iar .. nu străină şi
9
.. cu ceară tare. mai bună căci cea proastă se sfărâmă'' .
Asachi cerca totodată instituţiilor care sol icitau pentru o perioadă unele documen
te depuse Ia Arhivă. să nu încerce a fi scoase file întmcât acest fapt ar duce la
20
deteriorarea sigiliului cu care dosarele erau certificate . precizare ce dovedeşte ro lul
sigiliului în garanţia integrităţii piesei arhivisticc.
Una din cele mai i mportante direcţi i ale preocupărilor hcraldice ale lui Gheorghe
Asachi o constituie participarea sa la elaborarea unor însemne oficiale. Contextul în
care viitoml arhivist al statului s-a i mplicat în astfel de activităţi a fost detcm1inat de
evenimentele specifice primelor două decenii ale secolului t recut.
În 1 8 1 5 voievodul Moldovei, Scarlat Callimachi, voind a-şi alcătui o stemă care
21
să infăţişcze hcrbul ţării alături de simbolurile ţinutale , a cerut Divanului Domnesc
să ia măsuri pentru compunerea unei astfel de reprezentări. Membrii instutuţiei
( 1 7) Cunoscând faptul că Gheorghe Asachi a însumat sigilii le între "materialurile
istoriccşti" menite "să servească scrierii istorici patriei", înţelegem că relatările din
raportul data! 27 septembrie 1 849, referitor la înlocuirea sa din funcţia de "arhivist al
Principatului Moldovei", expresie a adevăratei sale profesiuni de credinţă, se refereau
şi Ia mărturiile heraldice şi sfragistice: "am adunat interesante documente ale ţării
răspândite şi dosite şi am păstrat cu sfinţenie acest sancluar al drepturilor
compatrioţilor". Arh. St. Iaşi, colecţia Documente P. 5 5 1 /3 4 .
( 1 8) Arh. St. Iaşi, fond Ministerul d e Justiţie, transport 1 382, opis 1 560, dosar 842, f. 1 6 .
( 1 9) Ibidem, f. 1 42, 1 44 .
(20) Document publicat de S. Zotta, Din trecutul Arhh·elor Statului a Moldovei.
Spicuiri din dosarele Cancelariei, în AR, tomul VI , Bucureşti 1 94 1 , p. 14 8-25 1 .
(2 1 ) Acest tip sigilar era cunoscut în Ţara Românească încă din veacul al XVI II-lea.
Primul izvor documentar pe care sunt reprezentate steme judeţene este aşezământul
mitropolitului Antim Ivireanu din 1 7 1 5 . În legătură cu sigiliile princiare incluzând
emblemele districtuale, vezi M. Dogaru, Sigiliile cancelariei Domneşti a Ţării
Româneşti int re 1 7 1 1-1728, în RA, 2, 1 970, p. 385-42 1 ; G. Rădulescu - Sigiliile
cancelariei domneşti din Moldova (171 1 -1 8 2 1 ), în RA, 2, 1 969, p. 1 73-2 1 8.
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ccntrillc mcn onilte. intre cmc se aflmt cărturmi cunoscători ai istorici şi a multor
2
limbi străine • inţclcgând că pentru rcill izarca acestei compoziţii sunt necesare
cunoşlin\e speciale. au apelat la Gheorghe Asachi. pe a tunci profesor la Academia
domncilSCă din Iaşi. unul dintre cei mai de vază istorici. cunoscut şi pentru stămin\cle
sale in ceea ce priveşte ilrta blazonului.
Dând curs solicitării. Asachi a elaborat proiectele mai mullor reprezentări ce au
23
fost apoi utilizate la ilustrarea Codului Civil al Moldovei .
Ccrcctând cele patm volume ale lucrării menţionate. apămtc intre 1 8 1 6- 1 8 1 7.
constatăm prezenţa unor stcme interesante. U na împodobeşte foaia de tillu a Părţii 1
(ce-a văzut lumina tipamlui in 1 8 1 6) . Distingem în ccntml rcprczentării capul de .
bour cu stea între coamc plasat direct pc căptuşcala de hcrmină a pavilionului şi
timbrat de o coroană deschisă. Î ntâlnirea de bour. flancată de aştri. arc deasupra doi
dclfini afrontaţi. iar ca sprijinitori doi Ici. Totul este aşezat pc o panoplic de steaguri
desfăşurate şi arme.
Remarcăm în special prezenţa în această compoziţie a celor doi dclfini care se vor
2
impune dc,·cnind ulterior sprij initori ai scutului încărcat cu hcrbul Moldov ci 4 .
Cuprindcrca lor în înscmnul oficial moldav avea menirea de a aminti faptu l că
regiunea maritimă se însuma hotarelor ţării. gurile D unării aparţinând încă din
25
vechime voievozi lor Principatului Moldovei .
Cea de-a doua reprezentare heraldică datorată lui G heorghe Asachi, prezentă pc
amintita publicaţie, î nfă�işc ază stema ţării înconj urată de medalioane cuprinzând
2
simbolurile districtuale ', compoziţie care însoţea portretul \'Oievodului, desigur
pentru a se evidenţia în acest mod rolul unităţilor teritorial administrative în concrc
tizarea atribuţiilor dom niei.
B lazonul la care ne referim cuprinde în centm scutul mobilat cu capul de bour cu
stea î ntre coarne şi plasat sub u n pav ilion căptuşit cu hermină, prins într-o coroană
deschisă, aşezată la rându-i pe o panoplie de steaguri şi arme. Circular, insoţind stema
descrisă mai sus se află 1 6 medalioane cu simbolurile ţ i nuturilor. Com arând impre
R pe a cărei
siunile provenind de la D ivanul Cnej iei Moldovei d i n 1 806- 1 8 1 2
,

(22) În legătură cu membrii Sfatului Princiar din această perioadă, vezi M. Dogaru, Un
armorial românesc din 18 13. Spiţa de neam a familiei Balş dotată cu stcme,
D.GAS., 1 98 1 , p. 1 1 -5 5 .
(23) D. Cemovodeanu, Ştiinţa ş i a rta hcraldică î n România, Edit. Ştiinţifică ş i
Enciclopedică, Bucureşti, 1 977, p. 1 9.
(24) Lucrarea s-a tipărit în limba greacă în "nou înfiinţata tipografie grecească în lăuntrul
Sfintei Mânăstiri a celor Trei Ierarhi".
(25) Sunt reprezentative din acest punct de vedere sigiliile de instituţii. Unele dintre
acestea sunt descrise în Sigiliilc m ă rturii ale trecutului isto ric, p. 1 72-24 1 .
(26) Tot aşa au fost interpretati cei doi delfini şi de Mihail Kogălniceanu, raportor în
corpurile legiuitoare asupra stemei României din 1 867. Vezi Şt. Grecianu, Eraldica
română. Actele privito a re la armeriile oficiale cu planşc şi vocabular, Bucureşti,
1 890, p. 1 -66.
(27) În Moldova, cel mai vechi sigiliu de acest fel aparţine Divanului Cnejiei Moldovei
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suprafată se află primele reprezentări hcraldicc ce s-au păstrat conscn·ând stcmclc
districtualc. cu emblemele din 1 8 1 6. constatăm faptul că automl noi i compozitii. a
luat ca model simbolurile unităţilor tcritoriCJI administratiYc grm·atc în c;lmpul sigiliului
8
fomlui ccntral mcntionat2 . Trebu ind să renunţe ICJ însemne le ţinutu rilor care în 1 8 1 2
au fost răpite Moldovei de Rusia ţaristă2 9 • Asachi a preluat în ;Jnsamblu ycchile
reprezentări. modificărjlc operate fiind în general ncsemnificati,· c . Î n linii generale
aceste modificări constau în unnătoarele Clspectc: la tinutul Hârlău arborii sunt egali
ca înălţime şi au coroane mai bogate: la Botoşani în loc de omul cosând s-a înfăti �at
o coasă înfiptă într-un lan de grâu: la ţinutul Herta - balanta este susţinută de o mână
. şi nu de un braţ: Fălciu - boYină conturată trece pc o terasă simplă: Tutova. cei trei
peşti înnoată toti spre dreapta: Connlui - corabia navighează spre stânga. fiind dotată
cu trei catarge: Bacău - relieful muntos cuprinde şi arbori: Roman - deosebit de cele
trei plante întâlnite în 1 806. în 1 8 1 6 acest ti nut a fost rcprczentilt pri n trei piCJntc cu
flori pc o terasă: Neamţ. cerbul este înfăţişat spre sânga pc o terasă cu ierburi : în loc
de un arbore cum se înfăţişa în 1 806 în compozi ţia lui Asachi: ţinutul Suceava. este
desemnat prin trei copaci pc o terasă cu Ycgctaţic 30 .
În legătură cu modul în care Gheorghe Asachi a înfăţişat si mbolurile judeţene s-au
exprimat de către special işti opinii contrad ictori i . Astfel V. A. U rcchia. crezând că
modificările din 1 8 16 sunt rezultatul lipsei de infonnaţi i. îl acu1.a pc Asachi că nu a
cunoscut suficient de bine emblemele localc � 1 . Gheorghe U ngurcanu. care a abordat
într-un articol evoluţia stcmci oraşului l aşi. aprecia că omul de carte la care ne referim
a efectuat, în Yedcrca realizării compoziţiei respective. cercetări pri n ArhiYclc Curţii
Domneşti, ale mitropoliei ş i a unor boicri 3 2 • i(lr Dan Ccmovodcanu punea la îndoială
aceste cercetări întmcăt după opinia sa. Asachi "a avut la îndemână pecetea Divanului
Cnejici Moldo,·ei" şi în final nu a făcut decât să copie simbolurilC districtunle
din 1 806- 1 8 1 2 (în mod greşit V. A. Urechia 1-a atribuit anului 1 774 ) Deşi acesta este
cel mai vechi exemplar cunoscut, credem că stemele distri<:tualc au şi in acest
principat o veche tradit ie . Vezi, M. Dogam, Consen·area stcmelor j udeţene în
sigiliile domneşti, în RA, 1 973, nr. 2, p. 2 95-302; D. Cemovodeanu, Noile steme ale
judeţelor şi municipiilo r din Republica Socialistă România, Studiu asupra
denoltării istorice a heraldi c ii districtu ale şi municipale româneşti, D . G .A . S . ,

(28) Acest tipar sigilar a fost uti lizat încă patru ani după evenimentele din 1 8 1 2. S -a u
păstrat mai •nulte documente din perioada 1 8 1 2- 1 8 1 6 , v a l idate cu acesta, printre ele
aflându-se şi actul emis de Adtmarea obştească l a 2 august 1 8 1 6 . l u h . St. Bucureşti,
Colectia Suluri I . 5 8 .
(29) M Dogaru, Contributii la cunoaşterea heral dicii basarabene, î � ·' C uge t u l " ·
(Chişinău), 1 99 1 .
(30) Gheorghe Asachi este, se pare, cel care a modi ficat şi stema oraşului Ga lati căreia i-a
atribuit o ancoră impunătoare, relevând rolul portului in dezvoltarea acestui centm
urban.
(3 1 ) V. A. Urechi a Schite de sigilografie românească, Bucureşti, 1 89 1 , p. 1 5 - 1 6 .
(32 ) Gh. Ungureanu, Figuri de arhivişti români: Gheorghe Asachi, p. 1 2 .
1 974.

,
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3
întâlnite pc accasta � .
Cât ne priveşte. considerăm că Gheorghe Asachi a an1t la îndemână tipa mi sigilar
al Di\·anului Cncjiei însă nu s-a mulţumit cu atât . Desigur el a căutat să anc în ce
măsură simbolurile din 1 806- 1 8 1 6 corespundeau cu Yechilc însemne. se încadrau
specificului şi istorici ficcămi ţinut. De bună seamă faptul că a mentinut clcmcntclc
de bat.ă ale emblemclor dist rictuale doyedeştc com· ingerca sa că acestea au o
îndelungată traditie şi aceasta trebuia conservată.
Î n 1 83 2 . cu prilejul organizării instituţiilor MoldoYei în conformitate cu prevede
ri le Regulamentului Organic. autorităţile administrati\·e. din neyoia de a reprezenta
simbolic aceste institutii apelează din nou Ia cunoştinţele lui Gheorghe Asachi în
domeniul heraldic.
Î n raportul Departamentului din Lătmtm din 8 ianuarie 1 8 3 2 căt re MircoYici.
,·icepreşcdintele Di\·anului Cnej iei Moldovei. se arată că pentm ··îndeplinirea mărci
lor ţinuturilor"· drcgăto ml însărcinat cu j'lceastă lucrare a fost îndreptat spre Gheorghe
Asachi. ""persoana care poate avea cea mai bună idee întm di asămine pricini din
istorii le megieşitelor straturi·- �4 .
Pc baza datelor furnizate de Asachi şi a schemelor întocmite de acesta. s-a alcătuit
un tipar sigilar a cărei emblemă a dus Ia crearea u ni tip ce v a fi frec\·ent util izat în
prima jumătate a secolului trecut3 5 . Aceasta avea u m1ătoarca înfăţişare: scut drep
tunghiular încărcat cu capul de bour cu stea între coarne planând deasupra unei
balanţe cu talgercle în cchilibm - simbolul j ustiţiei. aluzie la atributul posesomlui în
ceea ce pri\·eşte împărţirea dreptăţii. Scutul era timbrat de o coroană deschisă şi
sprij i nit de cei doi delfini afrontaţi. Î n 1 834 Sfatul orăşenesc din laşi şi-a alcătuit o
compoziţie asemănătoare (bazată tot pc proiectul lui Asachi) în care însă a înlocuit
6
balanţa cu un cal - vechiul simbol al ţinutului - a cărei capitală cra3 .
Mereu la curent cu evoluţia simbolurilor. deseori implicat în prefacerea în
semnelor menite a individualiza diferitele i nstituţii. Gheorghe Asachi formulează în
7 ·
1 845 unele propuneri în legătură cu componenţa stemei o raşului Iaşi 3 . Această
preocupare, ce părea în 1 845 că nu-şi va găsi concretizarea, a fost reluată în 1 849.
De această dată Sfatul Orăşenesc solicită lui Gheorghe Asachi şi Gheorghe Seulescu
să elaboreze fiecare câte un proiect de stemă pentru capitala Principatului. Asachi,
numit -în scrisoarea prin care i se solicita contribuţia "părintele literaturii române care
arc cea mai deplină cunoştinţă despre marca ce au avut din vechime astă poliţie"3 8 .
a întocmit o reprezentare care după opinia sa trebuia să-şi "aibe i zvom l în istoria
D. Cemovodeanu, Ştiinţă şi a rtă heraldică în România, p . 1 9.
Arh. St. Iaşi, Colecţia Litere Gheorghe Asachi, dosar 6/94, f. 3 , ciornă.
Gh. Ungureanu, Sigiliul o raşului laşi în secolul al XIX-lea, în RA 1 966, nr . 2, p. 83.
Arh. St. Iaşi, fond Primăria oraşului I aşi, dosar 26/ 1 85 1 , f. 2-6. Vezi şi E . Vîrtosu,
Note şi discutii sigilogratice, în Studii şi Cercetări de Numismatică, I I I , 1 960,
p. 556.
(37) Vezi N . A. Bogdan, Oraşul laşi, odinioară şi astăzi, laşi, 1 904, p . 23, 4 2 .
( 3 8 ) Ibidem.

(33)
(34)
(35)
(36)
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antică a aşezării".
Proiectul cu semnătura lui Asachi înfăţişează u n turn purtând în partea superioară
lancea şi coroana murală cu inscripţia M.l./ MUNICIPlUM I ASSIORUM/. mobila
principală. fiind sprij inită de doi dclfini afrontaţi.
I ncl i năm şi noi să credem că Gheorghe Asachi a an1t o contribuţie la realizarea
reprezentărilor hcraldice desemnându-i pc diferiţii mcmb1i ai familiei Sturdza. Cum
se ştie. această familie. din dorinţa de a evidenţia îndclungata curgere a neamului şi
obârşia nobilă. a tipărit în 1 842, un arbore genealogie dotat cu stcmclc diferitelor
.
J9
persoane mserate· .
"Sfatul Cârmuitor al Principatelor Mo1do,·ci" a constituit în martie 1 842 o comisie
care să cerceteze ''spiţa /de neam/ şi marca familiei Costache" între cei trei membri
40
ai săi aflându-se şi Gheorghe 'Asachi • o altă dovadă a implicării acestui cărturar in
hcraldica fami lială.
Analizând contribuţia lui Gheorghe Asachi la dezvoltarea hcraldicii naţionale
trebuie să relevăm faptul că el a fost şi un teoretician. respecti,· s-a preocupat şi de
j ustificarea în scris a semnificaţiei diferitelor simboluri.
Menţionăm în această direcţie faptul că în 1 8 4 1 s-a publicat în "Icoana lumi i".
supliment al ziarului său, un articol referitor la stema Moldovei pc care il atribuim
41
şi noi lui Gheorghe Asachi . Î n cuprinsul său se arată : "încă din timpurile cele mai
vechi atât ţările cât ş i familiile aveau stcme ... Elenii şi romanii purtau pe ale lor
scuturi . . . felurite figuri . B coţia în Grecia avea un cap de taur, iar romanii sub I mperiu
purtau dt: semn un v ultur. Dar stemelc au început mai regulat a se întrebuinţa in
veacul XI, când era epoha cavalerilor şi a turnirurilor. . . Feluri mea stemelor au produs
o ştiinţă numita Heraldică . . . ce cu amănuntul statorniceşte fonna şi colorele stemei
căreia famili ile vechi reazimă a lor mândrie.
Stema de astăzi a Moldovei se alcătuieşte din două părţi: 1) aceea proprie a
Moldovei şi al 2)-lea a dinastiei . . . Î n stema Moldovei figurează capul de taur sau
zimbrul. U ricul acestui semn este netăgăduit roman căci afară că taurul era între
semnele militare dar încă una din cetăţile de căpetenie ale Daciei Transalpine poartă
numele de Capus Bovis . . .
Steaua sexagon aflătoare intre coarnele taurului - mâneşte luceafărul luminatoriu
al Moldovei. Delfinii pe care se reazimă scutul stemei s-au adus pe când moldovenii
şi mai ales berledenii petreceau resbind şi nugustorind pe Marea Neagră care este de
delfini împoporată. Stema familiei Sturdza ce este dinastie domnitoare, şi care
cuprinde j umătatea scutului s-au adoos la întronarea prea înaltului Domn Mihai
(39) Arborele genealogie al acestei familii, redactat în 1 842 de către un comitet, a fost
confirmat de către "Gheneralniceasca Obicinuita Adunare a Moldovei" şi întărit chiar
de domnitor. Se cuprind şi unele compozi\ii heraldice desemnând evoluţia însemnului
specific acestei familii. Arborele a fost tipărit la I nstitutul Albinei chiar în anul în
care a fost întocmit.
(40) A rh . St. Iaşi, fondul Secretariatului de Stat, dosar nr. 883, f. 85.
(4 1 ) C. Moisil, O descriere heraldică din 1841, în AR, tomul III, 1 959, p. 286, 287.
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Grigoric Sturdza; ca arc în câmp albastru un leu de aur în picioare ţinând în gheare
o spadă cu ram de dafin congiurată şi având gios deviza : introquc clarcsccrc
42
pulchorum . . .
I ncă din cele zise stema MoldoYci, c e figurcază simbolul fii nţei sale fizice ş i
morale. arată agricultura. hărnicia. înţelepciunea ş i comerţul care ncsmintitc sunt
elemente de fericire şi de laudă unui popor'' 41 . . .
Asachi a revenit din nou în 1 850 asupra semnificatiei simbolurilor oficiale ale
principatului Moldo,·cL inserând un articol cu această temă în suplimentul " Albinci".
4
"Gazeta de Moldavia" 4 . Din cuprinsul acestuia aflăm şi unele infom1a(ii privind
preocupările lui Gheorghe Asachi în ceea ce priveşte numismatica. Cităm din aceasta:
" . . . Cantemir ne încredinţează în scrierile sale că pc zidurile vechii cetăţi Hotin şi
peste a Mitropoliei ,·cehii capitale - Suceava - mărcile ţări i înfătişau pc boum l
înco1�urat d e doi dclfini . . . bouml ca simbol al puterii ş i a împământcnirii în Dacia
au figurat peste steagurile şi monedcle romane ale acestei provincii" . . .

Î n 1 85 1 când este i m·itat să-şi spună din nou opinia î n legătură c u stema o raşului
laşi nu se mulţumeşte doar cu conturarea proiectului compozitiei pc care o susţine.
el se simte obligat să motiveze pc ce bază s-a oprit la acea reprezentare, să releve
45
sensul diferitelor figuri însumatc . Se opreşte din nou asupra semnificaţiei simbo
6
lurilor molda,·c în 1 853 , când i ntroduce în articolul i lustrat "Arhcologia" 4 unele
motivaţii asupra necesităţii cuprindcrii în stema laşilor a turnului, conseqmând:
"Fiind deci această coloană un autentic monument, rămas de la locuitorii antici ai
Iaşilor, cu drept este al onora şi a-i conserva simbolul adaptând-o drept stemă a
capitalei şi prin urmare ca sigil al Municipalităţei sale". Articolul amintit are ca
ilustraţie stema Moldovei şi simbolul laşilor.
Gheorghe Asachi arc merite şi în ceea ce priveşt'c creşterea interesului general al
societăţii faţă de fenomenul heraldic. Neîndoielnic, prin imprimarea pc diferite
publicaţii ieşite de sub teascurile tipografiei sale a unor simboluri adecvate temei
abordate, ori a însemnelor oficiale ale ţării, publicul era inv itat să desluşească mesajul
transmis prin acest cod, era obişnuit totodată să deslege diferitele compoziţii, l i mba
jul hcraldic devenind astfel un mijloc de comunicare a ideilor.
i ntr-adevăr, oprindu-nc la lucrările ce au ieşit din tipografia "Albinei" , constatăm
faptul că în mod frecvent lucrările poartă, pe lângă titlu şi o reprezentare menită a
atesta, prin intermediul codurilor specifice stiinţci şi artei b lazonului, tematica l a care
(42) Interpretată de /\sachi "fmmos a străluci în umbre, adică în război spada şi
înţelepciunea cunună".
(43) "Icoana lumii", Foaie pentm îndeletnicirea Moldo-Românilor, 1, 1 840, nr. 1 2 , din 2 3
•
martie, p. 95-96.
(44) Gazeta de Moldavia", nr. 20, joi 1 3 iulie 1 850 (articolul se intitulează "Marca Terii
Moldovei".
(45) Arh. St. laşi, Primăria oraşului laşi, dosar 26/1 85 1 , f. 1 .
(46) "Calendarul pentru români", 1 85 3 . Asachi comentează pe larg fiecare clement ce-ar
fi trebuit după opinia sa însumat compozitiei ce desemna oraşul Iaşi.
"
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răspunde.

În I 8n rer� l izează o litografie reprcl.enlându-1 pc Ştefan cel Mare. portretul
ilustmlui voic,·od fi"ind i nsotit de stema Mo ldovei . model Cilre s-a perpetuat şi l a al(i
edi tori (Alcxand m Asachi. Iosif Mull�r. K . F . H o ffm a n )47. B u l e t i ne le uti lizate la
al �§� rilc penl m Sfatul M unic! P<� l din 1 !0 3 . t i pări te în litogr<1fia lui Ghco �ghe Asa
.
du . ;�,·cau _111 antet s tc m <1 ţan r : capul de bour plasat sub un manto u pnns _mtr-o
coroană. To l în acel an As;�chi a împodob i t h<1 rta rea liza tă de fratele său. că mi na m l
9
Petre Asachi 4 • având titlul ··Harta Principatului Moldovei după înrăuntuj i rca făcută
l a 1 833"'. Dis ti nge m un scut î ncă rc a t cu capul de bour cu stea intre coarne şi sprij init
de. doi dclfini. Plasat pc o panoplic de steaguri şi annc. scutul astfel mobilat era
p ro t ej a t de un pm·ilion susţinut într-o coroană deschisă.

De Cl semc nca , Gheorghe Asachi a i mprim<lt hcrbul Moldovei pc coperta broşuri lor
asupra unor grav uri istorice apămtc de sub teascurile .. Aibinci" în perioada
50
1 8 39- 1 84 9 . De cele mai multe o ri s-a imprimat capul de bour m·ând stea între
comnc timbrat de coro<1nă şi spij i n i l de do i dc l fi n i 5 1
C X J'Ili C alivc

Deşi cum se ştie, Gheorghe Asachi nu s-a număml p ri nt re susţi nătorii U nirii. el a
real izat în frontispiciul primului "Calendar istoric pentru românii din Principatele
Dunărene" - o compoziţie înfăţi şând stema unită. Modul de alcătuire al acestui
b lazon - cuprinzând două scuturi acolatc ti mbrate fiecare de câte o coroană închisă.
în dreapta fi ind plasat ecusonul cuprinzând întâl nirca de bour cu stea între coarne şi
cei doi delfini afronlaţi. în s tânga acvila cmciată. do,·edeştc dorinţ<1 lui Gheorghe
5
Asachi ca cele două ţări să-şi păstreze au tono mia 2 .
A mintim aici şi fapt u l că Ghcorghe, Asachi a dorit şi a reuşit să producă hârtie cu
fi l igra n pc care să se vadă hcrbul tradi(ional al Moldovei .

( 47) R. Niculescu, Gheorghe Asae h i şi începu tul litografici în Moi do\' a, în SCCB,
1 95 5 , nr. 1 , p. 67- 1 1 2 .
(48) Gh. Ungmeanu, Sigiliul oraşului laşi, p. 85.
(49) Iliblioteca Academiei Române, Cabinetul Cartografiei, Mss, B, XXVIII (dimensiuni

1 38/95).
(50) Printre aceste lucrări întâlnim şi legenda confonn căreia domnul Moldovei Alexandru

cel Bun s-a întâlnit cu împăratul Ioan al VIII-lea I'aleologul (idee susţinută şi de D.
C antemir, M. Kogălniceanu, apoi şi de N. Iorga) de la care ar fi primit coroana şi
hlamida. Cît ne priveşte considerăm că popularizarea �tcestei legende avea drept scop
relevarea importanţei însemnelor puterii, era deci o aluzie la statul j uridic al ţărilor
române. Legenda menţionată a fost spulberată de Alexandru Elian în lucrarea,
Moldova şi Bizantul în sec. al XV-lea, ...
(5 1 ) R. N iculescu, op. cit.
(52) Stema unită folosită în epoca medic ca şi în perioada modemă a cunoscut o mare
varietate de fonne. Unele dintre acestea sunt evidenţiate in studiul lui A .
Sacerdoţeanu, Sigiliul dom nesc şi stema tării Conceptul de unitate pe care îl
reflectă �i rolul a\·ut în fo rmarea ideei de unire, în RA, 1 968, nr. 2 p. 1 1 -68; M.
Dogaru, Insemne h e ra l dice rcncctând i d eea unităţii nationale, RA, Supliment,
1 979, p. 2Q().22 7 .
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i ntr-adevăr documentele ce s-au păstrat de la mijlocul veacului trecut, când
cărturarul menţionat şi-a deschis o fabrică de hărtie la Văleni, lângă Piatra-Nenmţ.
dovedesc că la i naugurare ( 1 84 1 ) a fost produsă "hârtie ve l i nă cu marca Moldovei şi
53
cifra pre înălţatului nostru domn" .
Gheorghe Asachi şi-a legat numele şi de filatelie. i n 1 856 solicita domnitorului
Moldovei să-i încuviinţeze fabricarea hârtiei de timbm Î ntrucât după cum reiese din
mărturiile documentare ce poartă patina veacului trecut. hârtia de timbru trebuia să
fie de o calitate superioară, Asachi a purtat corespondenţă cu câteva fabrici din
stăinătate solicitând i nfonnaţii asupra procedeelor tehnologice specifice acestui pro
54
dus .
Având în vedere preocupările evidenţiate mai sus. ca şi spiritul novator dovedit
de Gheorghe Asachi, cunoscând neobosita sa strădanie de a moderni za societatea
românească, înclinăm să credem că tot acestuia îi revine meritul de a fi i l).stituit
compoziţia ce s-a imprimat pe prima marcă poştală românească.
Cum este ştiut primele mărci poştale româneşti au fost puse în circulaţie în
55
Moldova la 22 iulie 1 858 şi au î nfăţişat capul de bour cu stea între coarne plasat
56
deasupra însemnului specific activităţii poştale: goarna .
Considerăm că dintre toţi contemporanii epocii introducerii mărcilor poştale în
Moldova (eveniment ce a avut loc la numai 16 ani de la descoperirea - în Anglia 
a sistemului de francare a corespondenţei de către Roland Hill), Gheorghe Asachi
era cel mai în măsură să fie Ia curent cu noutăţile tehnice transpuse în practica socială.
Ne bazăm, făcând această afirmaţie, pe reputaţia i nternaţională a cărturarului român
căruia i s-au acordat diplome de următoarele societăţi ştiinţifice : Societatea de
agricultură a Ţării Româneşti, Societatea medico-naturală din Moldova, Societatea
artelor frumoase din Viena, Societatea .de ag_ricultori şi de arte a Franţei. Societatea
antichităţilor de Nord a Danemarcei, Societatea de i storie din Transilvania (prin care
după mărturia lui Asachi se lămureşte şi titlul său de doctor în filosofie), Societatea
de agricultură şi de artă din Siena, Societatea literară din Roma, Societatea regală
pentru arheologia Nordului din Danemarca, Societatea de Ştiinţe Naturale din Pa
57
ri s _
(53) Arh. St. Iaşi, Transp. 1 764, opis 20 1 3, dosar 1 2 1 9, f. 22. În 1 844 februarie 20, Gh.

Asachi, proprietarul fabricii de hârtie de la Petrodava, comunica Sfatului
Administrativ că pentru a se pune capăt neaj unsuri lor )n fumizarea hârtiei necesară
instituţiilor a înfiinţat, pe lângă depozitul de hârtie de la Iaşi, depozite filiale în
oraşele reşedinţă de ţinut.
(54) Gh . Ungureanu, Fabrfc:a de hârtie a lui Gheorghe Asac h i de la Petrodava, în
ALPR 1 93 3- 1 924.
(55) M. Dănescu, Filatelia de la A la Z, Edit. Sport-Turism, B ucureşti , 1 987, p. 1 98- 1 99.
(56) Prima emisiune a circulat de la 22 iulie 1 858 până la 31 octombrie 1 858; era formată
din patru mărci poştale cu valoare diferită (27, 54, 8 1 , 1 08 parale). Imaginea,
înfăţişând capul de bour şi goarna, era însoţită de textul : nopto ckpncopn (Porto
Scrisori) şi valoarea mărcii respective inclusă între bucla goamei.
(57) Arh. St. Iaşi, fond Secretariatului de Stat, dosar 1 3 5 5 , f. 208.
·
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LA CONTRIBVTI O N DE GHEORGHE ASACHI AU
DEVELOPPEMENT DE L'H ERALDI QVE NATI ONALE
Resume
Dcploya nt son acti,·itc dans u n c pcriodc cxtrcmcmcnt importante pour l a consti
tution ct la consolidation de la culturc roumainc modcmc (le X IX� s.). Gheorghe
Asachi a etc u nc pcrsonnalitc complexe affinncc. simultancmcnt. dans plusicurs
domaincs. Quoiqu 'il soit connu surtout pour scs ccrits littcraircs. Gheorghe Asachi
a cu unc contribution significati,·c aussi cn ce qui conccmc le dc,·cloppement de
rccole hcraldiquc rou maine. Trm·aillant a deux rcprises aux Archi\'eS de la Princi
pautc de la MoldaYie ( 1 81 2- 1 849 ct 1 857- 1 8 58). il s ' est prcoccupc aYant tout de Ia
recuperat ion et de la conserYation d ·ancicnnes matriccs de sccaux. soit des fonction
naires publiqucs. soit de di\·crses i nstitutions. Par conscqucnt. a laşi on a constituc
une collection de sceaux d 'cnYiro n 800 picccs. D 'autre part. c ' cst toujours Gheorghe
Asachi qui a imposc le râie j u ridique des sccaux cn Moldm·ic. en cmettant des
rcglemcntations officicl lcs dans ce sens.
Simultancmcnt. Gheorghe Asachi a contribuc dircctement a l ' claboration des
signcs de I 'Etat, dans les premicrcs dcux dcccnnies du siecle passc. a Ia demande du
DiYan Pri ncier (blasons. "marqucs des contrccs" etc.). Il s ' est affirmc en out re
comme un thcoricien de I ' hcraldiquc. l 'auteur de cctte ctude en lui attribuant u n
article conccrnant les annoires de la Moldavie, p ublic dans " Icoana lumii'' ( 1 84 1 ).
En plus. cn tant que pasionnc i mpri meur. Gheorghe Asachi a stimu!C J ' i ntcrct de la
socictc cnycrs l ' hcraldiquc. ornant ses imprimcs avec des symbolcs ou signes
officicls. Aussi. est-il. sans doute. 1 ' autcur de Ia composition du premier timbrc-poste
roumain ("'Tctc d'aurochs'') . mis cn circulation le 22 j uil let 1 85 8 .
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STRUCTURA PROPRI ETĂTII FUNCIARE A
TI NUTULUI NEAMT LA JUMĂTATEA
SECOLULUI AL XIX-LEA
1

1

de Mihai Şurubam
intre cele 1 ) ti nut uri ale MoldoYci 1 , rămase în u nn<J refonnci administrati\'c
din anii 1 8:1-l- 1 8 :15. se număra şi ţinutul Nc<Jmt . Din punct de Ycdcrc
geografic. acesta constituia o îmbinare a nnonioasă de câmpie. deal şi munte.
cu pământ roditor şi oameni harnici, care au pus. cu tmdă şi curaj . umărul la
zidirea istorici noastre naţionale.
Suprafata exactă · a ţinutului Neamt m1 o putem cunoaşte cu precizie din cauza
lipsei datelor obţinute pc baza unor metode ştiinţifice de determinare. Pentru a stabili.
totuşi. o suprafaţă rclatiYă, ne-am folosit de datele furnizate de N . Suţu cn şi de
calculele făcute de noi după tabelele hărţilor lui Scarlat Os,·alt.
N . Suţu dă pcntm ţinutul Neamţ o suprafaţă de 2 1 5 1 9 7 fălci şi 972 stânjeni
2
pătrati . Pornind de la aceste cifre am obţinut o suprafaţă totală de ] nm 5.98 ha. sau
3 1 30.3598 kmp. Deşi N . Suţu este considerat primu l statistician al MoldoYeL suntem
totuşi. dispuşi să dăm mai multă crezare infonnaţi ilor furnizate de căminarul Scarlat
Os,·a!L ingi ner topomctru care a trăit la Piatra-Neamt în prima jumătate a secolului
al X I X-lea şi care a executat ridicarea în plan aproape a tuturor moşiilor tinutului.
Adunând suprafeţele tuturor moşiilor din tabelele hărţilor sale. a m obţinut pentm
3
tinutul Neamţ suprafaţa totală de 280 1 70 fălci sau 40 1 2 5 9.47 ha. ceea ce ar însemna
4
cam 40 1 2 .5947 kmp .
Pc a ceastă suprafaţă t răia, la 1 84 5 , o popu l a t i e rura l ă de circa 1 0 7880 locui-

( 1 ) Manualul administrath· al Principatului Mohlo,·ci, tom 1 , l a ş i , 1 85 5 , p . 70-75.
(2) N. Suţu, Notaţii statistice asupra Moldovei, traducere de Teodor Codn:scu, laşi,
1 852, p. 35.
(3) V. Andrei, Două hărţi ale ţinutului Neam t lucrate de un ele\' al lui Gh. Asachi, în
ASNI, Piatra-Neamţ, 1 939, p. 95- l 02.
(4) Statistica oficială din anul 1 865 dă pentru judeţul Neamţ o suprafaţă de 3 1 5 . 3 1 3 ha
(N. Suţu, Quelques o bsen·ations sur la statistiquc d� la Roumanie, Focşani, 1 867,
p. 1 3). Credem că informaţiile date de N . Suţu sunt mai aproape de realitate; totuşi,
în cele ce unuează ne vom folosi de supra feţele moşiilor dnte de S. Osvnlt, convinşi
fiind că diferenţele dintre cifre nu pot schimba concluziile noastre.
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5
tori răspânditi în 1 3 2 sate. După calculele noastre. ficcămi l �cu itor i -ar fi revenit
ciitc 2.59 fălci (circa 3 . 7093 ha). Numai că acest pământ nu era decât în mică măsură
arabil :;.i înt r-o şi mai mică măsură în proprietatea ţăranilor. Nu susţinem că. în afară
de proprietatea răzăşcască: ţăranii nu ar fi m·ut de loc pământ. dar acesta era atât de
puţin încât îl putem ignora.
Se consideră că. în general. numărul satelor. pcntm prima j umătate a secolului al
6
X I X -lea. indică şi numărul de proprictăţi . Î n ţinutu LNcamţ erau. după harta lui
Scarlat Osvalt. 1 3 3 de proprietăţi, deci cu una mai mult decât numărul de sate pc care
ni-l dă N. Suţu Acestea, ca şi satele. se împărţeau în trei categori i : mănăstircşti.
boiereşti şi răzeşcşti. Numărul lor era de 62. primele 49 şi 22. ultimele (tab. 1).
Observăm că pc primul loc, ca număr absolut de proprietăţi. se situau cele
mănăstircşti. cu un procentaj de 46,62%. deci aproape j umătate din numărul total al
proprietăţilor ţinutului. Pc locul al doilea se află proprietăţile boiereşti. 49 la număr
şi reprezentând un procentaj de 36,84%. Numărul cel mai mic de proprietăţi îl aveau
răzcşii, doar 22. deci numai 1 6,54% din totalul proprietăţilor. De altfel în privinta
numămlui de sate răzcşcşti. ţinutul Neamt ocupa locul 1 1 în Moldova, deşi avea
7
procentajul cel mai mare: 1 4.4% din Moldova de nord Dacă a\·cm în vedere că şi
boierii, şi mănăstirilc erau proprietari care cxploatau deopotrivă pc ţărani i clăcaşi.
deducem că marca proprietate moşicrcască deţinea un număr de I I I proprietăţi
(procentaj 83 ,46%), de peste cinc i ori mai mult decât satele răzeşcşti.
Număml şi procentajul proprietăţilor, calculate pc cele trei categorii de stăpâni
ton, nu ne arată, însă, structura proprietăţii funciare
. în întreaga ci complexitate. De
aceea, se impune să analizăm şi ce suprafeţe dcţincau cele trei categorii de proprie
tate. Din acest punct de vedere, dacă proprietatea răzcşească reprezenta 1 6. 54% din
totalitatea proprietăţilor, în schimb, î n privinta suprafeţei deţinute, procentajul era de
numai 3,46% din întreaga suprafaţă a ţinutului Neamt. Pc primul loc se situa tot
proprietatea mănăstircască, cu o suprafaţă totală de 1 8 1 472 fălci, adică o proporţie
de 64,78%. A m calculat că proprietatea mănăstirească era de 1 8,69 o ri mai mare decât
cea răzeşcască. Locul al doilea era ocupat de proprietatea boierească ce deţinea
suprafaţa de 88990 fălci, suprafaţă ce reprezenta 3 1 ,76% din î ntinderea totală a
ţinutului.

Proprietatea mo!fierească ec/esiastică (tab. 1 -4 ). Cel mai mare proprietar funciar
al ţinutului Neamţ erau mănăstirile. Ele stăpâneau aproape 2/3 d i n suprafaţa totală a
ţinutului. Din tabelele hărţilor lui Scarlat Osvalt rezul tă că proprietatea moşiercască
eclesiastică avea în ţinutul Neamţ o suprafaţă totală de 1 8 1472 fălci, cu 1 0 1 78 fălci
8
mai puţin decât Ia 1 85 7 . Este o dovadă certă că de Ia data întocmirii hărţilor lui
(5) N. Su\U, Opere economice, Edi tura Ştiintifică, Bucureşti , 1 957, p. 1 44 şi tabelul
nr. 5.
(6) H. I l .

(7)

Stahl,

Contribuţii Ia studiul satelor del'ălmaşc româneşti,

voi . 1 ,

Academiei , Bucureşti, 1 958, p. 3 9 .
Ibidem , p. J R . Procentajul mediu a l satelor răzeşeşti d i n Moldova era d e

Ed.

7,2%.

(8) "Acta atingătoare de toate proprietăţile din Printipat", apud: Gh. Platon, Structura
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Scarlat os,·alt şi până în aj unul unirii MoldoYci cu Tara Românească. proprietatea
eclcsiastică şi-a mărit suprafaţa pc diferite căi. ce nu fac. însii . obiectul i nvesti �aţici
de faţă.
Un număr de I l moşii. cu suprafata totalii de 5S9R2 fălci. erau inchinate Sfântului
Mormânt: această suprafaţă reprezintă 30.84%, din întinderea proprietăţ ilor mănăsti"
reşti şi 20% din întreaga suprafaţă a ţinutului Neamt . Celelalte 5 1 de proprietăţi erau
in stăpânirea a numai lO mănăst iri şi erau reparti ;.ate astfel : Mănăst irea Nenmt
stăpânea 15 proprietăţi. adică 24. 1 9% din numărul tuturor proprietăţilor mănăstireşt i
din ţinut şi 2 9.4 1 % din numărul moşiilor mănăstirilor neînchinate: Epitropin Sf.
Spiridon din Iaşi stăpânea 8 proprietăţi. mănăstiri le B isericani şi Varatec stăpâneau
câte 7 proprietăţi. Mănăstirea Pângărati stăpânea 4. mănăstirile Buhalnitn şi Râşca
a\·eau câte 3 proprietăţi fiecare. Mănăst irea Agapia 2 moşii. mănăstirea Aron-Vodă
stăpânea numai o proprietate. iar la o moşie nu se înţelege di n document cine este
_
proprietarul.
Suprafata cea mai mare. îil afarii de proprietăţile mănăstireşti închinate Sfântului
Mormânt. o m·ea Mănăstirea Neamţ. un total de 50427 fălci. ceea ce reprezenta
27,78% din suprafata tuturor proprietăţilor mănastireşti. sau 1 8% din întreaga supra
faţă a ţinutului Neamţ. Ordinea stabilită mai sus cu priYire la numărul de proprietăţi
se schimbă când este vorba de suprafaţa pc care o detin şi unnează Mănăstirea
B iserica ni cu 1 9095 fălci ( 10.52 % din suprafata tuturor proprretăţilor mănăstireşti).
Mănăstirea Buhalniţa cu 1 8402 fălci, Mănăstirea Pângăraţi cu 1 2802 fălci. Mănăsti
rea Văratec cu 8908 fălci, Mănăstirea Agapia cu 7 1 70 fălci, Epitropia Sfântul
Spiridon cu 599 1 fălci, Mănăstirea Aron-Vodă cu 1 044 fălci, Mănăstirea Râşca cu
982 fălci şi 669 fălci din moşia Bărcu şi Goşmani. aparţinând tot unei mănăstiri dar
al cărui nume nu-l şti m.
Proprietăţile închinate Sfântului Monn;înt. împreună cu cele aparţinînd primelor
patnr mănăstiri neînchinate.
cu suprafeţe de peste 1 0000 fălci . erau în număr de 40
.
şi reprezentau 64,5 1 % d in numărul tuturor proprietăţilor mănăstireşti iar suprafata
deţ inută de ele era de 1 56708 fălci; ca reprezenta 86,3 5% din suprafata proprietăţii
mănăstireşti şi 55,94% din suprafata întregului ţinut.
Din repartizarea proprietăţilor mănăstircşti pe oco<llele ţinutului Neamt se observă
că întinderea maximă a suprafeţei agricole, mănăstirilc o au î11 ocolul Muntele. De
altfel, în întreaga Moldovă moşi ile mănăstireşti erau concentrate mai ales în zona de
munte a ţinuturilor Neamţ şi Suceava. Suprafaţa proprietăţilor mănăstircşti din ocolul
Muntele era de 7925 1 fălci ; ea reprezenta 72,77% din întregul ocol. sau 2 8.28% din
suprafaţa intregului ţinut. O suprafaţă de 20802 fălci din proprietatea mănăstireasd
a ocolului a fost închinată, în timp, Sfântului Mormânt din Ierusalim. Locul întâi în
priv inţa numărului de moşi i închinate Sfântului Mormânt îl deţine. î nsă, ocoiul
B istriţa, cu un număr de patru moşii însumând 29 1 0 1 fălci, dar procentul de 52,56%>
proprietăţii funciare în Moldova l a j umătatea secolului ;il XIX- lea, In voi. 1 907 în
pcrspccth·ă istorică, Ed. Junimea . l aşi, 1 9 !l 8 , labcl nr. 1 1 , p. 4 !l .
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din întreaga suprafaţă a ocolului depăşeşte cu mult procentul de 1 9. 10% cât repre
zintă moşi ile închinate din ocolul Muntele.
Studierea datelor statistice de la jumătatea secolu lui trecut ne arată că între anii
1 845 şi 1 857 proprietatea moşierească eclesiastică a cunoscut o continuă creştere atât
ca număr de moşii. cât şi ca suprafaţă absolută. Astfel. dacă în Catagrafia din 1 8-l:i
întâlnim în ţinutul Neamţ 6 1 de proprietăti mănăstireşti9 . cu una mai puţin decât sunt
trecute în hărtile lui Scarlat Osvalt (de unde concluzia că hărtile topo metmlui
nemtean au fost finalizate ulterior. dar până la 1 848. poate chiar în 1 846). Ia 1 848
1
erau 67 de proprietăţi 0 (o creştere substanţ ială pentru numai trei ani) iar la 1 857.
1
deci după 1 2 a ni . erau deja 74 de proprietăţi ecesiastice 1 . Printre căile de acaparare
a pământului a fost şi deposedarea răzeşilor de circa 400 fălci .
Proprietatea mănăstirească avea o pondere însemnată în structura fu nciară a
fostului tinut Neamţ. Aproape întreaga zonă de munte şi cea mai mare parte din zona
deluroasă a ocolului de Sus, în total circa 85.15% din suprafata acestora. se aflau în
stăpânirea mănăstiri lor. Este foarte ade\'ărat că proprietăţile funciare mănăstireşti
erau formate într-o măsură considerabilă din masive le împăduri te din zona de munte.
dar ele stăpâneau şi întinse suprafete arabile mai ales în ocolul de Sus şi în ocolul
B istriţa. Mănăstirile Bisericani, Pângărati. Buhal nita. Hangu şi Neamţ stăpâneau
aproape întregul curs al râului Bistrita de la nord de Piatra-Neamţ până în valea
Hangului .
Marile proprietăţi funciare eclesiastice a u t recut. prin secularizarea a\'eri lor mă
năstireşti din timpul domniei lui Al. 1. Cuza, în proprietatea statului. Multe di ntre ele
au format în 1 884 "Domeniul Coroanei B icaz"; cele n 1 85.72 ha ale acestui do
1
meniu 1 2 apar(inuscră în trecut mănăsti rilor Buhalnita şi B isericani- 3 . Legile de
împroprietărire a ţăranilor care au fost adoptate începând cu refom1a agrară din 1 864 ·
şi până la reforma agrară din 1 9 1 8- 1 92 1 , au exccptat pădurile de la expropriere şi
împroprietărirc. aslfel că"cca mai mare parte a teritoriului din zona montană a
judeţului Neamt a rămas în proprietatea statului, în proprietatea Coroanei, a unor
mănăstiri sau particulară. Chiar şi la 1 92 1 pădurile au fost declarate ''bogăţie naţională"
şi execptatc de la împroprietărire; drept urmare, ţăranii au fost l ipsiţi de întinse
suprafete de păşune şi fânat necesare pentru hrana v itelor care constituiau o i mpor
tantă sursă de venit pentru ci. Î n zona de munte pământu1 arabil era foarte puţin şi el
a fost trecut în proprietatea ţăranilor, prin împroprietărire, într-o măsură şi mai mică.
Documentele ne arată că în întreaga epocă modernă, lipsa cea mai mare de ''pământ
pentru cultură", de păşune şi fânete au resimtit-o tocmai ţăranii din zona de munte,
(9) D. Ciurea·, Moldon sub domnia lui Mihai Stu n a, laşi, 1 947, p. 2 34-237.
( 1 0) N . Su\u, Noti(ii Statistice asupra Moldovei, traducere de Tcodor Codrescu, Iaşi,
1 852, p. 64.
( I l ) Apud Gh. Plalon, op. c it. , tabelul nr. 1 , p. 26.
( 1 2) Arh. St. Neamt, fond "Domeniul Coroanei Uicaz", dosar I I I 905, f. 1 .
( 1 3) C . D. Gheorghiu, Dictionar geografic al j udetului Neamt pe anul 1 890, Bucureşti,
1 89 5 , p. 4 3 .
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acolo unde, la jumătatea secolului trecut, domina marca proprietate funciară cclcsia
slică.
Proprietatea nwşierească laică ( tab. 1 -2. 5-7). În structura proprietăţii funciare
a ţinutului Neamţ de la jumătalca secolului trecut. în ceea ce priveşte numărul de
moşii şi suprafaţa lor agricolă, pc locul al doilea se situa proprietatea moşicrcască
laică cu un procentaj de 36.84% din totalitatea proprietăţilor.
După tabelele anexă ale hărţilor lui Scarlat Osvalt. la jumătatea secolului al
XIX-lea existau în ţinutul Neamţ 49 de moşii boiereşti. I nteresant este faptul că
documentul intitulat "Acta atingătoarc de toate proprietăţile din Prinţipat'". lucrare
realizată cu scopul întocmirii listelor de alegători pentru Adunarea ad-hoc a Moldo
4
Yci. ne dă pentru anul l 857 numai 4 1 de proprietăţi moşiercşti laicc 1 . Cum cele două
documente prezintă, după părerea noastră. suficiente garanţii de exactitate. înseamnă
că în nco 1 5 ani marca proprietate moşicrească laică din ţi nutul Neamţ s-a redus cu
un număr de opt proprietăţi. adică cu 1 6.3 3%. Este cert că această reducere s-a făcut
pc calca concentrării marii proprietăţi funciare laice.
Anal iza documentelor de epocă ne arată că proprietatea moşicrcască laică a
qmoscut, la jumătatea secolului trecut. o dinamică impresionantă. Î n anul 1 845 erau
5
45 de pro� rictăţi 1 . Scarlat Osvalt ne arată că. un an-doi, mai târziu, erau 49 de
6
proprietăţi • ca JJrin 1 849 să fie, după datele statistice ale lui N. Şuţu, u n număr de
7
8
46 de proprictăţi 1 , iar în 1 857 numai 4 1 de proprictăţi 1 . Dacă aceste date sunt
exacte, şi noi credem că sunt, ele nu pot oglindi decât fenomenele de fărâmiţare şi
concentrare alternativă a proprietăţii boiereşti, având, totuşi, ca tendinţă predomi
nantă, fenomenul de concentrare.
Cele 49 de moşii boiereşti, consemnate în tabelele hărţilor lui Scarlat Osvalt,
însumau suprafaţa totală de 88990 fălci (3 1 , 76% din suprafaţa ţinutului Neamt), dar,
spre deosebire de proprietatea funciară mănăstircască, marii proprietari laici deţineau
îndeosebi teren arabil, mai ales în ocoalele B istriţa, Mijlocul şi Piatra. O singură mare
proprietate, aceea a prinţului Mihai Sturdza (29655 fălci), d i n ocolul Muntele, cre
fom1ată, aproape în exclusivitate, din păduri, însă cu numeroase goluri de pădure şi
păşuni. Ca şi proprietăţile răzeşeşti, şi proprietatea moşicrcască laică era răspândită
cu precădere în zonele de deal (de unde concluzia de mai sus) şi aproape uniform în
cele trei ocoale amintite.
O altă deosebire esenţială dintre marea proprietate fun.ciară mănăstirească şi
marea proprietate funciară laică, consta în concentrarea pământurilor mănăstireşti în
posesia unui mic număr de mănăstiri (circa I l) şi fărâmiţarea proprietăţii boiereşti.
Cel mai mare proprietar al ţinu&ului Neamţ era prinţul M. Sturdza. Dintre celelalte
( 1 4)
( 1 5)
( 1 6)
( 1 7)
( 1 8)

Apud Gh. Platon, op. cit. , p. 26.
D. C iurea, op. cit . , p. 2 34-237.
V. Andrei, op. cit., p. 95- 1 02 .
N . Sutu, op. cit., p . 64 .
"Acta atingătoare de toate p roprietăţile din Prin(ipat", apud Gh. PLaton, op. cit. ,
tab. nr. 1 , p. 26.
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propri etăţi. do:1r :lCCC:l din Budeşti -Prcc ista. fostă a răposatului N. Ghica. :lVC:l � 1 76
fălci dar. rămCJsă pc mânCJ moştenitorilor. bănuim că s-a dezmembrat şi. deci. putem
considerCJ că 1:1 j umătatcCJ secolului trecut doar o singură CJilă proprietate boicrcCJscă
nwi trccc:l de 3000 de fălci: este vorbCJ de moşiCJ lui Iorgu Rosct RoznovCJnu. din
comunCJ Rozno\·. cu supmfCJţCJ de 3 6 10 fălci.
McdiCJ proprietăţilor moşiercşti ICJicc din ţinut era de 1 8 1 6. 1 2 fălci . luând in calcul
şi proprictCJtcCJ prinţului M. Sturdza. Fără aceCJstCJ. suprCJfaţa medic a unei proprietăţi
coboCJră lCJ 1 2 36. 1 � fălci.

NumCJi că situCJţiCJ se prezintă şi sub CJIL CJspcct. anume că n proprietăţi. <lpro<lpc
jumătCJtc din număml totCJl CJl proprietăţilor funciCJrc din ţ i nut. aveau întinderi de
pământ de sub l 000 de fălci i:lf dintre CJccstcCJ. 1 7 moşii nu aveau nici 500 de fălci.
Dln dCJtcle prczcntCJIC mai sus rezultă ciCJr că proprictCJtca funciară boicrcCJscă crCJ. ICJ
j u mătCJtca secolului al XI X-lea. fărâmiţCJtă. De CJilfcl. chiar tabelele CJnexă CJic hărţi lor
lui ScCJriCJt Os,·alt ne prezintă două proprietăţi divizate in câte două părţi cgCJlc. unCJ
intre lanco CCJnta şi Elcncu CCJntCJ (câte 1 1 1 2 fălci fiecare). la Şcrbcşti. şi CJlta. moşia
FCJuri şi Băhncni. din ocolul BistriţCJ. împărţită între Costachi A ntonescu şi Kogălni
ccCJnu (câte 199 fălci fiecCJrc ).
O CJ!tă moşie. ceCJ din Corni. ocolul Pi:1tm. era deţinută de p<ltru cl ironomi ai
răpos:1tului Ghcorghi Cal i no: ca avea supraf<l\<l de 1 03 5 fălci şi împărţită <lr fi dat
p<ltru proprităti de câte 258 fălci şi 60 prăjini fiecare. Alte două moşii. din ocolul
BistriţCJ. CJnumc Zbcreştii de 200 fălci şi Băşic<lni de 286 fălci. erau deţinute de
urmCJşi, fără ca documentul să ne spună şi numărul accstom. Oricum, n<.: putem
imagina că acele moşii prin divizare ar fi dCJt m<li mulle proprietăţi cu suprafeţe de
sub lO(l de fălci.
Fărâmiţarca mximă a proprietăţii funciCJrc boiereşti o întâlnim în ocolul M ijlocul
unde, deşi suprafaţa totală este cam aceeaşi ca în oculul B istriţa. totuşi numărul mare
de proprietăţi f<lce C<l medi<l unei moşi i să fie mCJi mică ( 1 O U fălci f<ltă de 1 3 1 9 fălci) .
Cele mai puţine proprietăţi boiereşti erau î n ocolul d e Sus. doM p<ltru, d:lf suprnf<lţ<l
lor medic este mai mare: 1 8 1 6 fălci şi 60 prăjini. Î n acest ocol doar o singură
proprietate avea sub 500 fălci, iar două t rcce:lu de 2 500 fălci.
Analiza atentă a listelor lui Scarlat Osvalt ne arCJtă că numărul boierilor propriet<lri
de pământuri în ţinutul Neamţ era de numCJi 3 9. Patru boieri stăpâneau mai multe
moşii: aga Lascarachi Costachi avea în ocolul Mijlocul cinc i moşii ce însumau
suprafaţa de 1 597 fălci; logofătul Ştefan Catargiu avea p<ltru moşii, tot în ocolul
M ij locul, dar ele nu aveau decât 993 fălci ca suprafaţă totală; Petrache Roset avea
două moşi i în ocolul Pietrei şi una în ocolul Mijlocul (în total 3294 fălci) iar Ana
Balş deţinea 2000 de fălci împărţite în două moşii din ocolul PiatrCJ. Nici una di ntre
moşiile acestor boieri nu se apropia măcar de suprafaţa medic a unei moşii boiereşt i .
Jumătate d i n numărul boierilor stăpâneau 1 3067 fălci, adică 1 4,68% din întreaga
suprafaţă deţinută de boieri, sau 4,66% din suprnfata ţinutului . Circa l /3 di. n numărul
proprietarilor funciari laici CJveau suprafeţe totale de pământ î ncadrate între 1 5003000 de fălci. Cei 1 4 boieri cCJre aveau suprafeţe ce se î nscriu între aceste limite.
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deţ ineau în tota l 30988 fă lci suprafaţă care reprezintă 34.83%) din totalitatea pă
mânturilor boiereşti. deci de 2,3 7 ori mai mult decât m·cau ju mătate din număml
boierilor. Cu o suprafaţă de peste 5000 de fălci avem numai proprietatea pri nţului
M . Sturdza : cu cele 29655 fălci situate în zona Hangu din oco lul Muntele. această
proprietate reprezenta 1 /3 din suprafaţa totală deţinută de boieri .
Concluzia care se dcgajă din cele arătate mai sus este că în prc<�j ma reformei agrare
din 1 864 în ţinutul Neamt nu exista o mare proprietate funciară boierească. ci u na
mijlocie. cu numeroase cazuri de mică proprietate: în afară de domeniul pri ntului
Mihai Sturdza. ţinutul Neamţ nu a avut alte latifundii . Chiar dacă erau boieri ce
deţi neau mai multe moşii. suprafaţa lor totală. care, de exemplu în cazu l proprietăţii
agăi Lascarachi Costachi cu cele 1 597 fălci în patm moşii din ocolul Mijlocul. nu
ati ngea nici •.ncdia proprietăţilor boiereşt i. nu schimbă cu nimic concluzia noastră.
Fărâmiţarca proprităţii funciare boiereşti este un fenomen în ţ inutu l Neamţ.
.

Proprietatea mică. î ntre 1 O şi 99 fălci. exista şi în ţinutul Neamţ: ca era formată
din pământurilc răzcşilor care s-au separat ieşind din indiviziunc. În documentul
amintit deja. "Acta atingă(oarc de toate proprietăţilor din Prinţi paC , ni se dă pcntm
ţinutul Neamţ un singur mic proprietar cu o proprietate funciară între 40-50 fălci 1 9
Cazul, deşi probează existenţa micii proprietăţi, este. totuşi. prea singular. zicem noi ,
pcntm a ilustra un fenomen. S-ar putea ca număml micilor proprietari funciari să fie
mai mare dar, din păcate, ne lipsesc i nformaţiile sigure. Lămuri rea acestei probleme
rămâne în atenţia noastră ca sarcină de viitor.
'

Proprietatea răzeşeuscă (tab l -2, 8- 1 0). În ţinutul Neamţ proprietatea răzcşcască
se situa pe u ltimul loc atât în ceea ce priveşte numărul de proprietăţi (doar 22), cât
şi în privinţa suprafeţei sale totale (9708 fălci), · Şi în acest ţinut. răzeşii erau
2
răspândiţi, cum de altfel observa Petre Poni pentru Mo ldova 0 . mai ales în zona de
deal. Ocoalele Muntele şi De Sus nu au· nici o proprietate răzeşească iar ocolul Pietrei.
care este jumătate munte, jumătate deal, nu are decât două proprietăţi răzeşcşti cu o
suprafaţă totală de 942 fălci. Cele mai multe proprietăţi r;izeşeşti se găseau în ocolul
M ij locul; ele erau în număr de 14 şi aveau suprafaţa totală de 3 1 45 fălci, dar media
lor nu este nici jumătate din media proprietăţii răzeşeşti din ocolul Piatra.
.

Deşi ocolul B istriţa, cu "Câmpul lui Dragoş", nu avea decât 6 proprietăţi, el
deţinea, totuşi, mai mult de jumătate (5 7,92%) din întreaga suprafaţă răzeşească a
ţinutulu i. Cele 5623 fălci di n acest ocol dau o medi� destul de mare în comparaţie
cu media celorlalte ocoale: 937 fălci şi 1 3 prăj ini. Privită, însă, în ansamblul ponderi i
funciare a celor trei categorii de proprietate, suprafaţa deţinută de răzeşii nemţcni
reprezenta numai 3 ,46% din suprafaţa totală a ţinutului.
Aceasta este, în realitate, situaţia proprietăţilor răzeşeşti, dar ca ar fi trebuit să fie
alta dacă nu ar fi existat, ca pretutindeni, de altfel, o infiltrare masivă a boierilor.
încălcând pe diferite căi dreptul de protimisis, în pământurile acestora. În afară de
( 19) Ibidem , tab. nr. 3, p. 2 9 .
(20) 1'. l'oni, Statistica răzeşilor, Bucureşti, 1 92 1 , p . 1 0 .
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boieri. şi mănăstirilc au pătruns in ele. Astfel. în ocolul Pietrei moşia Bărleşti era
deţinută de biserica Sf. Spi ridon î mpreună cu răzcşi i. În ocolul M ijlocul aYcm două
cazuri în care mănăstirilc au acaparat pământuri răzcşcşti. U nul dintre acestea este
la Băloşcşti unde răzcşii deţineau 1 9 5 de fălci iar Mănăstirea Pângăraţi numai 25. Al
doilea caz este la Bălccşti. unde pământurilc închinate Sfântului Mormânt insumau
suprafaţa de 287 fălci. in timp ce proprietatea răzcşcască mai rămăsese cu 27 fălci.
De altfel. in această proprietate. infiltrarea este dublă. pcntm că Y cdcm cum şi
logofătul Ştefan Catargiu a pus stăpânire pc 305 fălci . adică jumătate din sat.
La târgui Piatra răzcşii mai aveau 36-l fălci. dar Ana Balş deţi nea din moşia Piatra
şi moşia MărJţci 833 fălci. Tot in acest ocol vedem că in proprictallca răzeşcască de
la Ghigoicşti. de 578 fălci. a pătmns şi Ianco Canta. fără ca documentul să ne
precizeze cât anume deţinea el: de aceea noi am trecut proprietatea in contul răzcşi lor.
În ocolul � istriţa, la Cândcşti, răzcşii deţineau 1 450 fălci. dar împreună cu neamul
U răchi. Deoarece documentul nu ne precizează cât anume stăpânca fiecare. am trecut
proprietatea la răzcşi, deşi in realitate. ci n-o stăpâncau in intregime. În schimb.
documentul ne arat ă cât anume a smuls din moşia Cândcşti Biserica Sf. Spiridon: 6 1
de fălci. Din aceeaşi moşie răzeşcască mai stăpânca o anumită suprafaţă şi spătaml
lordachi Cmpcnschi, împreună cu părţi din satele Bolccşti şi Săndrcşti. A lte două
cazuri in acest ocol ne arată şi suprafaţa pc care boierii au smuls-o din proprietăţ ile
răzcşcşti. La Rediu - Muncelul de Jos, vornicul Alecu Donici stăpânea 303 fălci iar
răzeşii aveau 3 99 . Î n al doilea caz, la Moţocani - Grozeşti. in timp ce răzeşi i deţineau
692 fălci, postclnicul Grigore Cmpenschi stăpânea 1 1 3 9 fălci, aproape dublu decât
răzeşi i .
Fenomenul acaparării pământ uri lor răzeşeşti d e către boieri i l întâlnim şi în ocolul
� ijlocul . Din tabelele hărţilor lui Scarlat Osvalt vedem că răzeşii stăpâncau părţi
rămăse din moşii: la Hărteşti doar 1 3 fălci şi la Micşuneşti 1 3 7 fălci . La Bârgăoani
prinţul Vogoridi deţinea 2400 fălci, împreună cu toate părţile din Certeni. Restul de
1 36 fălci, "părţile rămase" din Certcni, erau stăpânite de răzeşi împreună cu boicml
Grigorc Balş. Î n comuna Dragomircşti, aga Lascarachi Costachi a pus stăpânire pc
403 fălci răzeşcşti şi tot aici logofătul Petrache Roset avea 1 048 fălci. Din moşia
Negoicşti, răzeşii mai stăpâneau 1 85 fălci iar logofătul Ştefan Catargiu obţi nuse 2 1 0
fălci. Acelaşi boier a mai smuls încă 202 fălci la Totoeşti (răzcşi i mai aveau aici 2 1 O
fălci) şi 276 fălci din moşia Borşeşti u nde răzeşii mai stăpâncau 1 50 fălci. Pc aga
Radu îl întâlnim i nfiltra! printre răzcşii din Uscaţi cu 306 fălci, aceştia din urmă
având 552 fălci.
Recordul de pătrunderi în proprietăţile răze�ilor il deţine logofătul Ştefan Catargiu
care a acaparat 993 fălci în patm sate din ocolul M ijlocul : Ncgoieşti, Totoeşti,
Borşcşti şi Bălceşti. Î n ceea ce priveşte suprafaţa acaparată, pe primul loc se situează
postclnicul Grigorc C rupcnschi cu 1 1 3 9 fălci la Moţocani - Grozăşti, în ocolul
Bistriţa. Calculând numai suprafeţele pentru care Scarlat Osvalt ne dă suma fălci lor,
am obţinut că boierii au smuls răzeşilor suprafaţa de 3887 fălci . Împreună cu cele
373 de fălci acaparate de mănăstiri, rezultă că în total răzeşii au pierdut cel puţin

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

493

Structura proprietăt ii funciare a tinutului Neamt

4260 de fălci. cam 44% din suprafaţa pc care o deţi neau răzcşii la mij locul secolului
trecut .
Ofensiva marilor proprietari asupra pământurilor răzăşcşli a avut· un caracter
permanent Dacă după li stele lui Scarlat Osvall am calculat că pc la jumătatea
perioadei rcgulamcnlarc răzcşii deţineau circa 1 3 968 fălci. la 1 864 ci mai stăpâneau
21
doar 9522 ha ceea ce ar însemna cam 6648 fălci. Cum înainte de reforma agrară
22
din 1 864 în ţinutul Neamţ erau 28 n răzcşi capi de familic . rezultă că fiecărei
familii i-ar fi revenit câte 1 . 3 849 ha şi chiar dacă loetlc ar fi fost ambilc. este. pentru
j umăletlca secolului trecut în condiţiile agronomicc şi agrotchnicc de etlunci. cam
puţin pcnlm a putea o feri o existenţă sigură răzcşilor. mai ales că nici ci nu lucrau
toţi aceeaşi suprafetţă de pământ.
Între etnii 1 803 şi 1 864. documentele ncmii ne etrală că răzcşii din ţinutul Neamţ
23
au pierdut 8 satc . Dacă în · ·condica liuzilor"' din 1 803. în catagrafiilc din 1 820 şi
... 1 81 1 . setu în ·'condica proprietăţilor" din 1 8 33 aceste sate sunt trecute ca răzcşcşti.
la 1 864 în ele se mai găseau numai clăcaşi. cccet ce înseamnă că răzcşii şi-au pierdut
pământurilc. Ele au trecut împreună cu satele respective. în stăpânirea boierilor iar
răzcşii de\'cniţi clăcaşi au fost împroprictăriţi confon11 legii agretrc din timpul lui Al.
1. Cuzet.
Analiza situaţiei pământurilor răzcşcşli de dineti ntcet rcfonnci agrare din 1 864 ne
conduce la co.ncluzia că răzeşii ţinutului Ncmnţ, ca, de altfel. toţi răzeşii din Moldovet.
au fost dcposcdetţi de mari suprafeţe de pământ. Ei au pierdut de la 1 74 7 până let
1 84 7. nu meti puţin de 2460 fălci, dintre cetre 2080 fălci au trecut în proprietatcet
24
moşierească laică ietr 400 fălci în ccet mănăslirească . Î n anul 1 857 răzcşii ţi nutului
Ncetmţ meti aveau în stăpânire numeti 8200 fălci . Aceste pierderi substetnţietle de
pământuri pc care le-au suferit răzcşii l et jumătatca secolului al XIX-lea sunt o dovadă
clocventă a faptului că procesul de acaparare şi descompunere a obştilor răzcşcşti din
ţinutul Neamţ a cunoscut o intensitate maximă.
Spre deosebire de fenomenul de acaparare a pământurilor răzcşeşli de către
proprietatea moşiercască laică şi cclesiastică, fenomen bogat reflectat în documentele
vremii, fe_nomenul de separare, de stârpire a unor răzeşi, ieşiţi din indiviziunc, deşi
a existat, nu a avut amploare şi nici documentele nu-l pomenesc decât în mică măsură.
Am văzut, deja, că numărul proprietarilor mici. de origine răzeşească, era foarte mic.
Pe de altă parte, la 1 85 7 nu exista în ţinutul Neamţ nici un mare proprietar, cu
25
suprafeţe de pământ între 1 00-1 000 fălci, care să fi provenit din rândurile răzeşilor .
·

Foarte utilă pentru înţelegerea structurii proprietăţi i funciare din ţinutul Neamţ,
(2 1 ) 1 . N. Iancovcscu, Repartiţia proprietăţii rurale, Bucureşti, 1 903, p. 30.
(22) Ibidem.
(23) P. Poni, op. cit., p . 97.
(24) Gh. Platon, op. cit., tab. nr. 1 5 , p. 52.
(25) Ibidem, tab. nr . 5 , p. 34.
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înainte de reforma agrară din anul 1 864. este şi analiza rcpart iţici geogra fice a
proprietăţilor. Din această analiză se desprind unnătoarclc concluzi i :
1 . Răzcşii sunt răspândiţi numai în zona de deal: marca majoritate a proprietăţilor
lor se află în ocoalele Bistriţa şi M ij locul.
2. Î n ocolul MijlocuL unde pătru nderea boierilor în pământurilc răzcşcşti a fost
masivă. număml proprietăţilor răzcşcşti deşi este mare (63 .64%, din numă ml lor total
pc ţinut). ele nu însumează decât 3 1 43 de fălci. adică 32.38% din suprafaţa totală
răzcşcască. dar numai 1 3 .2% din suprafaţa tuturor proprietăţilor ocolului. Rezultă că
în această parte a ţinutului Neamţ întinderea proprietăţilor răzcşcşti era mică: nici
una nu aj ungea până la 500 de fălci.
3. Din 10 proprietăţi ale ocolului Muntele. 9 erau mănăstircşti iar suprafaţa
deţ inută de ele era de 792 5 1 de fălci. deci un procentaj de 72.77% din întinderea
întregului ocol. Singura proprietate boierească era aceea a p rinţului M. Stu rdt.a dar
ca este foarte mare. Suprafa�a acesteia . de 29655 de fălci. era cât 37 A 1 % din
suprafaţa totală a proprietăţii mănăstircşti.
4. Două treimi din proprietatea mănăstircască (67%) erau concentrate în două
ocoale. Muntele şi De Sus: 30 de proprietăţi cu 12 1 604 fălci. în cea mai mare parte
păduri.
5. Cele mai multe mari proprietăţi funciare laice se găseau în ocoalele: M ij locul
- 1 8 . Bistriţa - 1 4, şi Piatra - 1 2, primele două având şi cam aceleaşi suprafeţe totale.
6. Î ntr-un singur ocol , M ij locul, proprietatea boierească predomina şi ca număr
dar şi ca suprafaţă, ocupând, cu cele 1 8 1 98 de fălci ale sale, trei sferturi din suprafaţa
oco lului . Î n toate celelalte patru ocoale proprietatea funciară mănăstircască era mai
mare decât proprietatea funciară boierească şi cea răzcşcască luate la un loc.

I ntenţia noastră a fost ca în articolul de faţă să ne ocupăm numai de structura
proprietăţii funciare de Ia. j umătatea secolului trecut, bazându-ne cu precădere pc
două documente de o importanţă deosebită: hărţile lui Scarlat Osvalt. Studierea
tabelelor anexă a celor două hărţi ne arată că în deceniul al cincilea erau în ţinutul
Neamţ trei mari proprietăţi funciare: mănăstirească, boierească şi răzeşească. Analiza
şi a a ltor documente ne-a condus doar la concluzia că existenţa micii proprietăţi
2
ţărăneşti, intre 1 0 şi 99 de fălci 6, rămâne în discuţie.
Despre modul cum a evoluat structura proprietăţii funciare a judeţului Neamţ în
a doua j umătate a secolului a l XIX-lea, ne vom ocupa cu altă ocazie. Dorim. totuşi,
să precizăm că prin sccularizarca averilor mănăstirilor neînchinatc din anul 1 859 şi
a celor închinate din anul 1 863, marea proprietate funciară eclcsiastică a fost de
sfiinţată. Aceste pământuri au fost trecute ·în stăpânirea statului care a devenit astfel
(26) Pentru calculele noastre am folosit următoarele unităti de măsură: 1 falce - 1 4 322 mp
sau 80 prăjini, sau 2 880 stânjeni pătrati; 1 prăjină - 1 79 mp. sau 36 stânjeni pătraţi; 1
stânjen pătrat 4,97 mp; 1 hectar - 1 0000 mp, sau 56 prăj ini, sau 20 1 2 stânjeni
pătraţi .
-
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cel mai mare proprietar funciar al ţinutului Neamt .
Rcfonnclc din timpul domniei lui Al. 1 . Cuza au afectat în mod considerabil şi
marca proprietate funciară laică. Cu toată reducerea sa masivă la 1 864. aceasta a
rămas. lotuşi. puternică şi \'a continua să se întărească pri n achizitii de noi jJământuri.
Din ceea ce s-a cxpropriat pri n rcfom1a agrară s-a constituit mica proprietate ţărăne
ască. I nsuficientă încă de la început penlnt marca maj oritate a clăcaşilor eliberati şi
împroprietăritL mica proprietate tărăncască ,.a dcycni şi mai insuficientă ptin di,· i
zarca sa. Această situatie. adăugată la alte neajunsuri ale realităţii agrare . va impune
căutarea şi adoptarea unor soluţii de rczoh·arc.

Tabelul 1 . Numărul şi sup rafaţa proprietăţilor din ţinutul Neamţ,
.27
ca 1cu 1 ate pe categom d e p ropnetaţ1
.

.

.

�

Suprafata detimltă

Număml de moş1i

Proprietatea

1
2
3

Număr

Procmtajul
din totalul
proprictătilor

Fălci

Procentajul
din
întreaga
supralată a
ti.nutului

Suprafata medie
Fă lci

Prăjini

Mănăsti.rcască
Boierească
Răzcşească

62
49
22

46,62
36,84
16,54

1 8 1472
88990
9708

64,78
3 1 ,76
3,46

2926
1816
44 1

77
10
22

Total

1 33

100,00

280 1 70

1 00,00

2 1 06

43

Tabelul 2. Moşiile cu suprafaţa lor repartizate pe ocoalele ţinutului Neamţ
Proprietatea
Ocol ul

Mănăsti.rcască

Boierească

Număml Supraf.
de moşii Fălci
1
2
3
4
5

Muntelui
Piatra
Bistrita
De Sus
Mijlocul

9
16
10
21
6

7925 1
26 1 39
3 1 268
42353
246 1

Total

62

1 8 1472

N umăm l

de moşii
'

Răzeşească

totală

Snpraf. Număml Supraf. Număml Supraf.
Fălci de moşii Făl�i de moşii Fălc i

1
f2
14
4
18

29655
1 5402
1 8468
7267
1 8 1 98

49

88990

-

-

2
6

942
5623

-

-

14
22

.
(27) Tabelele 1 -9 au los.l întocmite după listele hărtilo r l ui

3 1 43

10
30
30
25
38

1 08906
42483
55359
49620
23802

9708

133

280 1 70

Sc arla l Osvalt.
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Tabelul 3. Proprietatea m ănăstirească În ţinutul Neam ţ la mijlocul
secolului al XIX-lea
·

Suprafata moşiilor
Moşiile

1 Î nchinate Sf. Monnânt
2
Mănăstirii Nerunt
3 Mănăstirii Biscricani
4 Mănăstirii Buhalnita
5
Mănăstirii l'ângărati
6
Mănăstirii Văratec .
7
Mănăstirii /\gapia
8 Mănăstirii SI". Spiridon
9 Mănăstirii Aron-Vodă
10
Mănăstirii Râşca
Il
Mănăstirii ?
·

Total

Media
proprietătilor

Număml
de
proprielăti

Fălci

Il
15
7
3
4
7
2
8
1
3
1

55982
50427
1 9095
1 8402
1 2 802
8908
7 1 70
599 1
1 044
982
669

30,84
27,78
1 0,52
1 0, 1 5
7,06
4,91
3,95
3 ,30
0,58
0,54
0,37

1 9,98
1 8,00
6,8 1
6,57
4,57
3,18
2,56
2,14
0,38
0,35
0,24

5089
336 1
2727
6 1 34
3200
1 272
3585
748
1044
327
669

62

1 8 1 472

1 00,00

64,78

2926

Procentajul
Procent<ţjul
din toată
din toată
s uprafata
suprafata
mănăstitinutului
rească

Fălci

Prăjini

21

64

57
-

40
45
-

70
-

26
-

77

Tabelul 4. Repartizarea proprietăţilor mănăstireşti pe ocoalele
ţinutului Neamţ
...

Ocolul

1
2

3
4
5

Numărul
de moşii

Suprafata
moşiilor
din ocol
Fălci

Procentajul moşiilor mănăstireşli
ale ocolului din:
Suprafaţa
totală a
ocolului

Suprafaţa
totală a
ţinutului

Suprafata medic
a unei moşn

Suprafata
totală
mănăslirească

Fălci

Prăjini

9

792 5 1

72,77

28,29

Mijlocul

16
10
21
6

26 1 39
3 1 268
42353
246 1

6 1 ,53
56,48
85,35
1 0,33

9,33
1 1,16
1 5, 1 2
0,88

43,67
14,40
1 7,23
2 3,34
1 ,36

8805
1 633
3 1 26
2016
4 10

52
54
64
65
13

Total

62

1 1472

64,70

1 00,00

2926

77

Muntelui
Piatra
Bistriţa
De Sus
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Tabelul 5. Clasificarea p roprietăţilor boiereşti din ţinutul Neamţ după
mărimea tutu ror moşiilor ce le deţine fiecare p roprietar
Suprafata totală

Proprietarii

1 ,imitele proprietăţilor
totale boiereşti

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Număml
Procentajul
proprietaridin total
lor

Peste 5000 fălci

10
4
6
5
5
4
1
1
2
1

Total

39

Sub 500 fălci
Între 501- 1000 fălci
Î ntre 1 00 1 - 1 500
Între 1 501 -2000
Î ntre 2001 -2500
Între 250 1-3000
Î ntre 300 1 -3500
Î ntre 350 1 -4000
Între 400 1 -5000

'

Fălci

Procentajul
Procentajul
din totalul
din
proprietăţisuprafata
lor
ţinutului
boiereşti

25,64
1 0,26
1 5)9
1 2,82
1 2,82
- 10 ,26
2,56
2,56
5,13
2,56

2822
3351
6894
9049
1 1 085
1 0854
3294
36 1 0
8376
29655

3,17
3,76
7,75
1 0, 1 7
1 2 ,46
1 2,20
3,70
4,06
9,4 1
33,32

1 ,00
1 ,20
2,46
\23
3,96
3,87
1 ,18
1 ,29
2,99
1 0,58

1 00,00

88990

1 00,00

3 1 ,76

Tabelul 6. Repartiţia p roprietăţii boiereşti pe ocoalele ţinutului Neamţ
la mijlocul secolului al XIX-lea

Ocolul

Suprafaţa
Proccntaju
Proccntajn l'roccntaju
tuturor
1 din
1 din
Numărul
1 din
proprietăţii
suprafata
suprafaţ<r suprafaţa
de
or din
totală
proprietăţi
totală a
totală a
ocol
boierească
ocolului ţi nutului
Fălci

Suprafaţa medie a
unei proprietăţi
Fălci

Prăjini

40
Il
60

1 Muntelui
Piatra
2
3 B istrita
4 De Sus

1
12
14
4

29655
1 5402
1 8468
7267

27,23
36,25
33,36
1 4,65

1 0,58
5,50
6,59
2,59

33,32
1 7,3 1
20,75
8, 1 7

29655
1 283
1319
1 81 6

Mijlocul

18

1 8 1 98

76,45

6,50

20,45

lOI I

-

Total

49

88990

-

3 1 ,76

1 00,00

1816

9

5
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Tabelul 7. Boierii şi p roprietăţile Ioa· repa a·tizate pe ocoalele ţinutului
Neamţ la jumătatea secolului al X I X-lea

Suprnfaţa
Ocolul

1

Număr de boieri

Muntele
Piatra
Bistrita
De Sus
Mijlocul

2
-'

4
5

Număr de moşii

1
10 '
15
4
Il

Fălci

1
12

'"

41

Total

-

14

4
18

29655
1 5402
1 8468
7267
1 8 1 98

49

88990

-

Tabelul 8. Repartiţia p roprietăţii răzeşeşti pe ocoalele ţinutului Neamt
la mijlocul secolului al XIX-,ea

Ocolul

1 Munteltii
Piatra
2
3 Bistrita
4 De Sus
5 Mijlocul
Total

Procentul proprietăţilor răzeşeşti
Suprafaţa
Număml
ale ocolului din:
proprietăţi 1
.
de
or din
proprietari
ocol
suprafata suprafaţa !>11prafata
Fălci
totală
totală a
totală a
ocolului ţinutului răzeşmscă
-

-

-

-

Suprafaţa medie a
unei proprietăţi

-

Fălci

Prăjini

-

-

2
6

942
5623

2,22
1 0, 1 6

0,34
2 ,00

9,70
57,92

47 1
937

13

14

3 1 43

1 3,20

1 ,1 2

32,38

224

40

22

9708

-

3,46

1 00,00

44 1

18

-

-

-

-

-
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Tabelu l 9. Propt·ietăţi acaparate de boieri şi mănăstiri de la răzeşii
ţin ut_ului Neamţ în prima j umătate a secolu lui al XI X-lea
Boieml sau

Ocolul

Suprafata

Moşia

mănăstirea

Motocani-Grozăşti
Radiu! Muncclului
Dragomireşti

1 1 39
303
403

Log. Petrache Roscl
Log. Şte fan Catargiu

Dragomireşti

1048

Negoeşti

Mijlocul
Mijlocul
Mijlocul

Log. Ştefan Catargiu
Log. Ştefan Catargiu
Log. Ştefan Catargiu

Totoeşti

Mijlocul

Mănăstirea Pilngărati

210
202
276
305
25
287
4 1 99

1
2

Bistrita
Bistrita

J

Mijlocul

Vor. Alccu Donici
Aga Lascarachi Costachi

4
5
6
7
8
9
10

Mijlocul
Mijlocul

Post. Grigore Cmpenschi

1 �orseşti
Bălceşti
Băloşeşti

? Sfântul Monnânt

Mijlocul
Total

Observaţii

în fălci

Bălceşti

Nu !>1Ult atlculate şase cazuri
de in fi l trare a
boierilor şi muti
al mănăstirilor

penlr11 care
Scarlat Osvall

nu ne indică şi
suprafata de-

ţinută de părţi

Tabelu l 10. Evoluţia proprietăţii funciare În judeţul Neamt la mij locul
28
secolului al XIX-Iea
În proprietate mixtă

Proprietate exclusivă
Anul

1 845
1 847
1 849
1 857

Boie-

Mănăsti-

Răzeşeas-

rcască

rcască

că

45
49
46
41

61
62
67
74

22
19
16

10

Mănăsti-

Boierească răze-

rească ră-

şea scă

zeşească

2

1

-

-

-

-

5

Tota l
propriet ăţi

1

Note

1 19
1 33
1 32
1 37

a)
b)
c)
d)

(28) Tabelul 10 a fost întocmit după: a) "Catagrafia din 1 845", în D. C iurea, Moldo\'a sub
domnia lui M. Sturza, Iaşi, 1 947, p. 234-237; b) Tabelele hăqilor lui Scarlat Osvalt,
apud V. Andrei, Două hărţi ale ţinutului Neamţ lucrate de un ele\' al lui Gh.
Asachi, în Anuarul Şcolii Normale de Învăţătoare, Piatra-Neamt, 1 939, p. 95- 1 02;
c) N. Sutu, No taţii statistice asupra Moldol·ei, traducere de T. Codrescu, I a şi 1 852,
p. 64; d) "Acta atingătoare de toale prorpielăţile din Prinţipat", apud Git Platon,
Structura proprietăţii funciare în Moldon la mij locul secolului al XIX-lea, în
voi. 1 907 în pcrspecth·a istorică sub coordonarea prof. univ. I o n Agrigoroaiei, Ed.
,

Junimea, l aşi,

1 988, p. 26.
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LA STRVCTVRE DE LA PROPRIETE FONCI ERE
DANS LE DISTRICT DE N EAMŢ
DAN S LA MOITIE DV XIX-E SI ECLE
Resume
L · analyse de la stmcturc de la proprictc fo ncierc dans le di strict de Neamt dans
la moitic du XIX-c siecle se basc surtout sur le tablcau chronologique des cartes de
Scarlat Osnlt. L " ctude de ce tablcau reprcsentant tous les domai nes du district. nous
montrc quc dans Ia cinquiemc dcccnnie du siecle passc il y avaicnt dans cette partie
du pays de Ia Moldavic trois types de grandc proprictc foncierc : la proprictc des
monastercs. cellc des boyards ct la tcrrc noncoiTcablc .
L a proprictc appartcnant au:.. monasteres m·ait l a plus grande importance. Ellc
totalisait 1 8 1 -l 72 ""fălci'" (259 90-l. 1 8 ha). reprcsentant 6-l. 78% de la supcrficie de
toutcs Ies proprictcs. La propriC!c des monastercs ctait fonnce de 62 domaincs.
c ·cst-a-dirc .t6.62% du nombre de toutcs Ies terres du district. Les proprictcs des
monastcrcs avaicnt unc grandc i mportancc dans les circonscriptions administrativcs
agricolcs: ''La Montagnc". ""de Haul"' ct ''Piatra"'. Ellcs comprcnaicnt surtout des
fo rCts.
La proprictc de grands proprictaires foncicrs la"lques comptait -l9 domaincs
..
(36.8-l% du nombrc total des domaines) avcc u ne supcrfîcie de 88 9 90 ·· ra t e i
(cnvi ron 1 2 7 45 1 ,47 ha), c 'cst-ă-dirc 3 1 ,76% de toutc la superfîcie du district. A Ia
moitic du siecle passc, il n'y avait pas dans Ia district de Neamţ de grande proprictc
fonciere, mais une proprictc moyenne. ă grandcs tendances vers Ia petile proprictc.
La terre noncorvcable (des "răzeşi") dans le district de Neamt occupait la dernierc
place en ce qui conce rne le nombre des proprictcs (seulement 22) ainsi qu"en ce qui
concerne sa superficie totale: 9708 "fălci" ( 1 3 903,79 ha) . Les petits proprictaires
tcrriens librcs ctaient repandus dans la zone de collines du district. On co nstate de
nombreux cas d'infiltration des monasteres el des boyards dans Ies proprietcs des
pay sans qui posscdaient un lopi n de terrc noncorveable. en accaparant Icur tcrrc.
L analyse d'autrcs documcnts aussi nous a conduit a la conclusion que la petite
propriete des pay sans, entre l O el 99 "fălci", occupait unc si petite place qu · on
potivait l ' ignorer. La nationalisation ultcrieure de grandes proprietcs fcncieres des
monastercs el de deux tiers de grandes proprictcs fonciercs des boyards a foumi a
I ' Etat les moyens materiaux pour la distribution des tcrres aux paysans corvcables
en 1 864.
'
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TESTAMENTVL HVRMVZĂCHESTILOR
1

de Constantin Burac
nfo rmaţiile arhi,·istice pomenesc despre existenta Hu nnuzăcheştilor încă de
la jumătatea veacului al XVI I-lea ca veche familie boierească din Moldova.
al cărei strămoş .. au fost pitariu mare care pcntm a se ncdnicii au avut danii
şi miluiri o moşie întreagă în pământul acesta de Ia prcaînăltatul şi preaferi
1
citul întm pomenire Domn Grigorc Ghica voicvod cel Bătrân" . De-a lungul timpului
.
aceştia . s-au dovedit ca nişte credincioşi şi aleşi boieri ai tării şi ai divanului
2
domncsc'' . Documentele arată că membrii inimoasei familii au depus în cursul
frământatci perioade o activitate vie. situându-sc de partea ideilor novatoare. sus
ţinând actiunile re,·cndicativc ale românilor. De asemenea, unii dint re ci. asemenea
multor confraţi vor manifesta înclinaţie şi dragoste faţă de istoric. mai ales. a celei
naţionale.
Astfel. postelnicul Alcxandm Hurmuzachi. care a trăit pc la mij locul veacului al
XVI I I-lea, a fost un mare admirator al t recutului istoric. căci adeseori. pe lângă
. treburile obşteşti, îl întâlnim în momentele de răgaz, ocupându-sc cu adunarea
documentelor într-o colecţie, îndeletnicire care, mai târziu, va fi continuată cu o
tenacitate şi rigurozitatc rar întâlnită în vremurile acelea, de strănepotul său Eudoxiu,
ce-i va da numele. Tot pri mului îi datorăm păstrarea celei mai bune copii a Cronicii
lui Ion Ncculcc, însoţită de comentariile acestuia. După documentaţia pc care o
deţinem, putem spune că e l este primul care încearcă o analiză a "Letopiseţului Tări i
Moldovei de la Dabija v.v. până la domnia lui Ioan Mavrocordat v .v. ( 1 662- 1 743)",
rămas de la ultimul cronicar moldovean.
Unul din unnaşii postelnicului, Doxachi, fiul mcdelnicerului şi pârcălabului de
3
Galaţi , - Constantin Hurmuzachi - născut la Horodiştca, ţinutul Hârlăului, a moşte
nit de la tatăl său moşia Ccmauca, situată în Bucovina, supusă Austriei ( 1 775), pe
care o cumpărase ( 1 765) în numele lui un frate mai mic, v istierul Ştefan, de Ia un văr
4
al său . Mutat aici în anul 1 804, a rămas şi supus moldovenesc, drept pentru care
( 1 ) 1. G. Shiera, O pagină din istoria Buco\·inei d in 1 848-1 850, Cernăuţi, 1 899 p. 37.
(2) D . A . Sturza , Eudoxiu Hurmuzachi, în M. Eminescu, "Opere", X I V, Bucureşti,
1 983, p. 982 .
(3) S. Zotta, Eudoxiu Hurmuzachi, în "Arhiva Gencalogică", an I , Nr. 9- 1 0, 1 9 1 2, p. 1 53 .
(4) C . Hunnnzachi, Jurnal. D e la Ţarigrad la insula Chios - însemnări de călăto rie
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domnitorul Moldovei 1-a ridicat în 1 8 1 9 la rangul de căminar5 De asemenea. pentru
··cinsti tele purtări ale lui Dqxachi". do,·cditc ''în ne mea tulburărilor" din 1 82 1 .
paşnicul boier de modă veche. a fost onorat cu rangul de mare agă ( 1 827). iar mai
târziu. domnul Moldovei. Grigore Alexandru Ghica ··Juând în consideraţie sen· iciilc
ce du-lui aga Doxachi Hunnuzachi au pli nitu. nu mai puţin şi ale sale merite
personale şi credinţa către Noi şi pat ri e i i acordă prin actul din 26 martie 1 856 titlul
de vonlic 6 .
Curţile Hunnuzăchcşti lor sau ale "Hummzăchcnilo r". cum li se spuneau în Bu
covina. de Ia Ccrnauca, au fost reziditc şi mărite i ntre 1 82 3- 1 825 de bătrânul
Doxachi. parcă anume pentru a putea oferi adăpost. mângâiere şi sprij i n .pentru o
mulţime de români de prctutindc1li pc timpul evenimentelor din 1 848- 1 849 . Astfel.
în curând. Ccmauca a ajuns focar de viaţă românească ''fie şi numai spre a trăi puţină
ncmc. o ,·iaţă comună - naţională şi frăţcască" 8 , unde ·'pcntm prima oară in istoria
ro mânilor sufletul unitar românesc" va fi tresări! şi va fi cutremurat de puterea lui
uriaşă. iar ideea unităţii noastre naţionale va fi pornit mai întâi din încăperile înguste
9
ale casei boiereşti de Ia Cernauca . Această idee il ,. a determina pc Mihail Kogălni
ceanu - o veche cunoştinţă a Hunnuzăchcştilor -. care se nfla aici din 12 august 1 848.
să-şi intituleze cel de-al doilea document progrnmatic redactat din însărcinarea
Comitetului revoluţionarilor moldoveni 1 0 "Proiect de constituţie pentru M oldava" 1 1 .
Î n această perioadă se aflau aici unii revol uţiona ri din Tra nsilvania, alcătuind
astfel un adevărat "congres al intelectualităţii româneşti care lucra la interesul
12.
mţional"
"

Fără carte multă, dar pătruns de un inalt simţ patriotic. în care "s-a păstrat , ş i o

din anul 1 764 (text stabilit şi prefaţat de Marcei-Dumitm Ciucă) în "Manuscriptum",
4(65) anul XVII, ( 1 986), p. 68 .
(5) C. Diaconovich, E nciclopedia română, tomul II, Sibiu, 1 900, p. 736.
(6) T. Bălan, Refugiati moldo\·eni în Bucovina, 1821 şi 1 848, Bucureşti, 1 929, p. 1 1 6 .
( 7 ) Despre minunatele zile petrecute aici de către cei care erau unnăriţi d e către
autorităţi, au rămas numeroase însemnări. Iată ce spunea Mihail Kogălnicemi
referitor la perioada cât a fost găzduit în casa lui Doxachi Hunnuzachi: "Fiţi bine
încredinţat - scrie acesta la 1 865 lui Gheorghe Hunnuzachi, fiul lui Doxach i - că în
toate fazele şi agitaţiunile vieţii mele eu niciodată nu am uitat buna şi cordiala
ospitalitate ce în anul 1 848, eu şi mai mulţi bărbaţi publici ai României am găsit în
scumpa şi neuitata Ducovină şi îndeosebi în sânul familiei Hunnuzachi".
(8) N. I orga, Istoria literaturii româneşti în \'eacul al X I X-lea, voi. III, Bucureşti,
1 983, p. 59.
(9) C . Loghin, O sută de ani de Ia naşterea lui Alecu Hurmuzachi , Cemăuţi, 1 924,
p. 1 1 .
.
.
( 1 0) G. D. Iscru, Revoluţia română din 1848-1849, Ed i tura Albatros, Bucureşti , 1 988, p.
148.
'
( I l ) Anul 1848 în Principatele Române. Acte şi documente, voi. III, Bucureşti, 1 902, p.
1 3 1 - 1 42.
( 1 2 ) Gh. Platon, Istoria modernă a României , Editura didactică şi pedagogică,
Bucureşti, 1 985, p. 1 33 .
nr.
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14
bucată de suflet românesc" 1 3• stăpânul castelului din Ccmauca. înţclcscsc rostul
acelor "tineri poeţi şi revoluţionari pc care-i strânsese supt aripile sale'' crcându-lc
mediuL cum avea să consemneze el într-o scrisoare păstrată de G. Bariţ i u. unde ··se
cunoscuseră. se iubiră şi se îndatori ră unii pc al t i i l cg<î ndu-sc şi unindu-sc spre binele
neamului. cu legămintele atât de plăcute. prccât de t rai nice .. . "'. încât ··răzleţitul tmp
al naţiei noastre fără îndoială s-a îndesit şi s-a închegat 1 5 . Iar la moartea sa. survcnită
Ia 3 martie 1 857. lăsa. - ca şi l cnac he Văcărcscu cu peste o jumătate veac în urmă
-. nu numai copiilor săi ci şi tuturor·· '·prctcnilor şi scumpi lor patrioţi··. ··români care
sunt adânc şi sunt gata a se jertfi pcntm naţi unea lor··. unul din cele mai mi şcătoare
testamente. publicate în ''Telegraful Român" din 1 85':7. nr. 3 2 : "Să nu uitaţi - spune
boieml patriot - că aveţi de îndeplini t trei datorii mari şi sfinte. pentm care aveţi a
răspunde înaintea lui Dumnezeu. înai ntea oameni lor şi a unnaşilor noştri. Aceste trei
datorii sunt: patria, l i mba şi biserica. Românească c ţara aceasta în care trăim,
câştigată şi cu sângele strămoşilor no ş tri şi înzestrată cu drepturi lomâncşti. care n-au
putut să apună. pcntm că sunt o proprietate nepieritoare a c i . Limba română. sufletul
naţionalităţii noastre. pe care ne-au păstrat-o străbunii noştri în timpul barbariei chiar
cu răpuncrea vieţii . a fost totdeauna şi este adevărata limbă a ccstei ţări. nici un drept
nu s-a aflat în putere s-o defi i nţezc. B iserica ţării noastre este Biserica ortodoxă.
odoml cel mai" scump al sufletelor noastre".
"Datorii le" înscrise în Testamentul lui Doxachi H urmuzachi constituiau obiec
tivele principale din programul de luptă al tuturor românilor din secolul al XIX-lea.
_între care Hurmuzăcheştii ocupau un loc de fmnte.
Stăpânul conacului din Cemauca, căsătorit cu I leana Murgulcţ. care se înrudea cu
vestita familie domnitoare a Movileştilor, a avut şapte copii. din care două fete:
Eufrosina şi Elisa şi cinci băieţi: Constantin. Eudoxiu. Gheorghe (George). Alexan
16
dm (Aiecu) şi Nicolae. Ei au primit o cducaţic aleasă în spiritul iubirii de ţară şi
neam şi cu toate că au învăţat în cele mai bune aşezăminte de cultură din Australia,
au rămas în inima lor români. După terminarea studiilor. în special cele de drept din
Viena. aceştia s-au aruncat în vâltoarca eveni mentelor, luptând cu devotament şi
iubire pentru împlinirea idealurilor poporului din care făceau parte şi cu ale cărui
aspiraţii se identificau.
Î n centrul activităţii lor un loc important l -a ocupat "Năzuinla spre existenţa
naţională . . . principala noastră problemă şi steaua conducătoare de la întemeierea
.

( 1 3) Constantin Loghin, loc. cit. , p. 6.
( 1 4) Ioan Oros, alias Rusu, Memorii, Text îngrijit şi prefaţat de Ioan Ranca, Bucureşti,
1 989, p. 1 24 .
( 1 5) Arh. St. Buc . , fond Hunnuzache, dosar 3 5 , f. 1 3 , N . Iorga, loc. cit.
( 1 6) Un rol important 1-a avut mama lor, Ileana, soţia lui Doxachi Hunnuzachi,
coborâtoare din neamul mare de cărturari al Movilcştilor, care tot îi atrăgea atenţia
bărbatului ci: "Să grijim, iubite soţulc, ca în acest amestec de limbi copiii noştri să
rămâic aceea ce sunt", cf. C. Loghin, Anul 1 84 8 în cultura şi literatura Bucovinei,
Cernăuti, 1 926, p. 1 O.
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Buco\"inci. şi acestei tendinţe. acestei întrebări de viaţă. am subordonat toate celelalte
..
care mi se păreau mai puţin cumpănitoare 1 7. Fratii H urmuzăcheşti \·edeau punerea
în fapt a acestui deziderat prin dezvoltarea culturii din necesitatea ca .. să nu încetăm.
cum spunea Alexandru Hunnuz(l(;hi. la inaugurarea Societăţii pentru cultură şi
literatură română în Bucovina ( 1 862). de a fi români dorim . . . să fi m şi să rămânem
români. ca cultivându-nc să nu ne dcpărtăm. să nu ne înstrăinăm naţiunii poporului.
a căruia fii suntem . . . " 1 8
Frământările anului 1 8-l8 i-au cuprins şi pc românii bucovineni într-un comitet de
.
acţiune din care nu lipseau nici" Hunnuzăchcştii şi care n elabora ··Petitia . ţării
compusă din 12 puncte pri,·ind doleanţele românilor referitoare l a administraţia
proprie. dietă provincială. autonomia bisericii ortodoxe. egalitatea în faţa legii şi
egalitatea confesională. şcoli de toate gradele în l imba română. întrebuinţarea l imbi i
române î n funcţi ile statului etc. Împăratul. căruia i s-au prezentat aceste cereri ale
românilor. a recunoscut la -l martie 1 894 Bucovina ca ducal independent cu dietă şi
stemă proprie. De asemenea. a dispus înfii nţarea unei catedre în limba română la
Liceul din Ccmăuţi şi traducerea legilor imperiale în limba autohtonilor 1 9 . La
începutul anului 1 84 9. bucovincnii adcră la proiectul ce um1a să fie înaintat Guver
nului imperial . priYind ·'unirea B ucovinei. A rdealului şi Banatului într-un gm·crn" 2 0
în cadrul I mperiului habsburgic ca faQtor important "pentm integritatea imperiului . . .
de a fi u n clement necesar spre ţi nerea cumpenei între diferitele naţiuni ale imperiu
lui" 2 1 . Aceasta a produs mare bucurie în rândul românilor din B uco,·ina. precum şi
între membrii familiei Hurmuzachi. Iată ce-i scria lui Eudoxiu. care făcea din
delegaţia românilor ce trebuia să-i· prezinte Memoriul lor împăratul ui, fratele său
A lexandru, la 6 martie 1 849 din Cernăuţi: ''noi toţi am fost cuprinşi de o mare bucurie
din pricina petiţici româneşti, mai cu seamă din cauza participării tale la această
importantă acţiune . . . tu ai acţionat ca un adevărat patriot care ştie să neglijeze micile
consideraţi i. De aceea vom fi mulţumitori întregii delegaţii şi ţie. cu care se mândrcsc
toţi bărbaţii care se interesează de b inele poporului nostru . . . îţi mulţumim ţie special,
fiindcă aliindu-te cu deputăţia de importanţă epocală în istoria poporului nostru ai
reuşit să legi numele nostru de acest i mportant eveniment ... voi aţi dat gândurilor
intime, pe care fiecare adevărat român trebuie să le nutrească, adică ideea de uni re . . .
voi aţi formulat ţinta pe care o urmărim cu toţii ş i pe care trebuie s-o urmărim pentru
atingerea căreia lucrăm cu toţii". Iar celălalt frate. Gheorghe, în aceeaşi perioadă.
afirma că acţiunea în comun a "tuturor românilor din Austria într-un singur mănunchi
este o idee atât de frumoasă, atât de mare, atât de grandioasă încât," ei - reprezentanţii
( 1 7) Ziarul "Bucovina", nr. 4 1 , din 1 4 dcc. 1 849, Supliment, p. 260.
( 1 8) A. Hunnuzachi, Cu\'ânt de deschidere rostit în 1-ma adunaţio generală din 1 9
Aprilie (1 Mai) 1 862 a Reuniunei d e la Cernăuţi, Cemău\i, 1 862, p . 4 .
( 1 9) R. Cândea, Un luptător buco\· inean: Alecu Hurmuzachi, Sibiu, 1 94 1 , p. I l .
(20) G. D. Iscru, loc. cit. , p. 1 68.
(2 1 ) T. Bălan, Fraţii George şi Alexan d ru Hu rmuzachi şi zia rul "Buco,·ina", Cernăuţi,
1 924, p. 24-25 .
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delegaţiei româneşti din teritoriile imperiului Habsburgic. - --,· or trece in istoria
poporului nostru drept cei n1ai mari binefăcători . . . Aceasta este COII\"ingcrca mea.
credinţa mea. dorinţa mea au.ătoarc şi nu mCii putin a intregii noCistrc familii.
bineinţeles in fnmtc cu tatăl nostru drCig. mereu gândind patriotic··. Obiectivul lor
însă tindea mCii depC�rtc. după cum ne Clfinnă în ziCirul ""BucovinCI·· . care potri,·it cu
""studiul istorici româneşti duce la cunoştinţă că toţi românii. ori unde ar fi. formează
un popor. . . ". iar "În uniiCitCCI români lor degrabă s-a sălăşluit convingerea că intr-un
viitor. mai Clpropiat sau mai indcpărtCil. statul român \'CI luCI fiintă'' 22 .
DczidcrCitul paşoptiştilor s-a rcCIIizat la 2-l ianuarie 1 85 9 prin Uni reCI Principatelor
Moldo,·ci şi Tării Româneşti. in persoana domnitomlui A lexC�ndm Ioan Cuza. împo
triva statului orânduit de marile puteri europene popomlui român. În timpul pregătirii
marelui Clct prin �Cire se puilCCI� �Cizele � tCitul�i român modem. UII rol ?c prim r� l
_ 1§
1-a antl Constantin Hunnuzaclu2 · , cC�rc m cC�htCitc de secretar a l Consihuhn Umm
a depus o muncă susţ inută. combCitivă în sensul concretizării ideii unionistc. Drept
urmare consulul austriac din I C�şi. Godcl-Launay. îl carCictcriza ca făcând parte di ntre
"conducătorii cei mai acti,·i ai mişcării unioni stc' " 2 5 . Fiind ales deputat al mici lor
proprietari din tinutul Roman pentru AdunarcCI Cld-hoc2 6• Constantin Hurmuzachi era
cel mai indicat. dCitorită tcmeinicclor sale cunoştinţe istorice şi de drept. să se ocupe
de rcdactCirea Buletinului adunării. pc care I-CI alcătuit după modelul ziC�rului '"Buco
vina" din 1 8-l8 al fmţi lor săi. Gheorghe şi Alccu. Pc timpul domniei lui Cuza. a fost
de două ori ministru de justiţie, ICI 1 859 ş i 1 86 1 .
Alături de acest deziderat, românii. allC�ţi. dCitorită unor împrejurări istorice ne
favorabile lor, în subordinea unor puteri străine, au luptat pentm menţinerea şi
promovarea limbi i proprii. scutul şi arma dăinuirii naţionalităţii româneşti. pentru
că: "În limba sa numai, cum spunea M . Eminescu, i se l ipesc de sufletul prcccptelor
bătrâneşti. istoria părinţilor săi, bucuri ile şi durerile semenilor săi . . . numai în limba
sa omul îşi pricepe inima pc deplin" 2 7 .
I n ciuda metodelor şi mij loacelor folosite de autorităţi pentru deznaţionalizareCI
românilor din cadml Imperiului habsburgic, aceştia, pentru a-şi proteja limba. vor
folosi - până la jumătatea deceniul ui şapte a l veacului XIX
alfabetul chirilic 2 8
-

(22) Ziarul "Bucovina", nr. 1 din 1 6 oct. 1 848.
(23) Î ntre timp se stabilesc în Moldova, la Iaşi, primind în 1 856 cetăţenia moldovenească;
cf T. Bălan, Refugiatii moldoveni în Buco\·ina 1821-1848, Bucureşti, 1 929,
p. 1 1 8- 1 2 1 .
(24) Acte ş i documente relative la istoria renascerei României, vii. IV, Bucureşti, 1 889,
p. 635.
(25) Documente privind Unirea Principatelor, voi. I I , Bucureşti 1 959, p. 7, doc. 6 şi
p. 3 1 2, doc. nr . 289. Fiind cuprins de vârtejul evenimentelor, Constantin Hunni1zachi
nici n-a putut participa la funerariile propriului său tată.
(26) Ibidem, voi. 1, p. 2 1 7, doc. nr. 2 8 3 .
(27) Colectiv, Eminescu : Sens, timp ş i de\·enire istorică, v o i . 1 laşi, 1 988, p . 47.
(28) A l fabetul chirilic a fost confundat cu poporul român de celelalte naţionalităţi ale
imperiului habsburgic pentm că l imbile oficiale din cadrul acestuia şi folosite de
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pentru că cel latin era asimilat cu cel ungurcsc 29
În cadrul bătăliei pentru recunoaşterea limbii române ca limbă oficială în I mperiul
austriac. familia Hunm1:t.ăchcştilor şi-a adus obolul ci. In · acest sens. Gheorghe şi
Alexandru reuşesc să cditczc în perioada octombic 1 8-l8 - octombrie 1 850. gazeta
"BucoYina". prima30 şi singura publicaţie românească din acei ani în prO\·i nciilc
româneşti de sub stăpân iri străine3 1 iar în primăYara anului 1 850. când " Gazeta de
..
Transih·a•lia . redactată de George Bariţiu. a fost suprimată. dc,·cni. pentru un timp
.şi '' organul românilor din Ardcal"32• simbol al unităţii noastre naţionale. Propu
nându-şi să fie "dcfcnsoml . intereselor naţiona lităţii româneşti care este în ca
Buco,·ina - n.n. prcdominatoarc33• ziaml ,.a milita. pc lângă i ndependenţa pro\'incici
şi autonomia bisericească. pentru lupta contra elementelor slavonc''34.
Cu prilejul înfiinţării catedrei de limbă română la Liceul din Cernăuţi. unde mai
târziu a,·ca să în\'cţc şi marele nostru poet M. Eminescu. A lexandru H urmu;r. achi
făcea recomandarea celui care avea să o ocupe. să fie un foarte bun cunoscător al ci.
fiindcă : "Limba este sufletul naţionalităţii. mijlocul dczyoJtării acesteia. şi prin
urmare chicmarca bărbatului. care să ne înveţe. este atât de importantă. cât şi grea.
fiindcă se însărci nează cu păstrarea celui mai preţios tezaur al naţici''35.
Cultivarea limbii române a cunoscut o amploare deoseb ită prin activitatea so
cietăţii '·Reuniunea română de lectură din Cernăuţi" ( 1 862). transformată apoi în
"Societatea pentru cultură şi literatură română în B ucovina" ( 1 865) sub patronajul
Hurmuzăchcştilor (Alexandru şi Gheorghe), precum şi prin rc,·ista lunară de cul tură.
literatură şi folclor care-i purta numele, apărută la Cernăuţi (martie 1 865 - decembrie
1 869). În cuvântul inaugural de la 1 mai . l 862, Alexandru arată că menirea acestei
societăţi era crearea atmosferei culturale "ca să trăim ca acei ce suntem şi" să nu ne
pierdem în noianul unei mulţimi necaractcrizatc de i ndivizi. ci să ne dezvoltăm cu
fiinţa pc care o a\·cm din fire, după plecările, însuşirile şi facultăţilc geniului propriu.
să nu încetăm de a fi români când dori m .. .''36. În acelaşi sens a ,·orbit şi Gheorghe
Hurmuzachi cu prilejul transformării "Reuniunii . . . " în '·Societate . . . Fiind ales
preşcdi t�l ei, arăta că scopu� acestcia c �a �ă promo�·c� rin cult� ră �'viaţa no�sl�ă
� :
�f
_
_
"
de romaru m hmba,
dat ma
şt legea pannţ1lor
noştn. . . 3 . Atunci, cand Asoctaţta
··.

celelalte neamuri care intrau în componenta lor, erau redate CII caractere latine, cf.
Ada Grama, Mesaj ul scrisului românesc din documente săteşti transih·ănenc
(1810-1 860), în "Revista Arhivelor", anul LXVI , voi . I l ; nr. 4, 1 989, p. 350.
(29) Ibidem , p. 35 1 -354.
(30) Dictionarul literaturii române de la origini până la 1900, Bucureşti, 1 879, p. 443.
(3 1 ) Cf. M. Eminescu, Opere, X I V, 9, 1 984 .
(32) T. Uălan, Fratii George şi Alexand ru Hurmuz achi şi zia ru l "Bucovina", Cernăuţi,
.
1 924, p. 1 3 .
(33) Ziarul "Bucovina", nr. 1 din 3 oct. 1 848, p. 1 -3 .
(34) D . A . Sturza, E udoxiu Hurm uzachi, î n M . Eminescu, Opere, X I V 1 983, p. 983 .
(35) Ziarul · 'Bucovina", nr. 1 2 , din 54 ian. 1 949, p. 8 1 .
(36) A . Hunnuzachi, Cu\·ent de deschidere rostit în 1-m a adunatio generală din 1 9
Aprilie (1 Mai) 1 862 a Reuniunei d in Ccrnăuti, Ccmău\i, 1 862, p . 4 .
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''Astra din Arad" lansează apelul unei acţiuni comune pentru crearea unei ortografi i
româneşti . preşedintele "Societăţii pentru cultură şi l iteratura română în Bucoyina··
răspunzând afinnatiY. în toamna anului 1 865. arăta că · · . . . uni tatea poporului român
în limbă şi l iteratură este legea supremă. care în împărăţia spiritului trebuie să
conducă toate lucrări le şi stăruinţele fiilor săi luminaţi. Ea respi nge toate încercări le
spre a răstuma fără necesitate unitatea limbii - odoml cel mai pretios al national itălii
sale. - secretul existentei şi talismanul Yiitom lui său ... ar trebui să îndemne pc toţi
bărbaţii naţiunii . . . a contribui în tot chipul şi cu toate puterile spre a cu ltiva şi a înălţa
cunoşt iinţa omogenităţii şi unităţii sale. spre a-1 însufleţi . a-1 apropia şi înfrăti tot mai
mul t cu sine însuşi . Comitetul deploră scparatismul limb istic i ntrat pc nesimţite intre
noi pri n diferitele ortografi i ca o adevărată nefericire . . . Deci nu rămâne îndoială că
unificarea ortografiilor este o necesitate urgcntă. este condiţiunca Yitală a dczYoltării
311
şi înaintări i culturii naţionalc" .
Efectele acestei lupte multiple nu m · ca să treacă fără a fi cunoscută de presa
ncmii. Astfel. Gazeta T•·ansi ll'anici. din septembrie 1 869 nota. cu deosebită emotie.
inceperea întrebuinţării limbii româneşti. ca a doua limbă oficială în Bucoyina. in
care un rol de seamă 1-a avut Eudoxiu Hummzachi : " . . . şi astăzi fratii bucoyineni
Yorbcsc in l i mba străbunului Ştefan cel Mare in dicta sau legislaţia ţ<lrii şi-şi rcctifică
protocolul limbei sale.
Să trăiască căpitanul ţărci. domnul Eudoxiu Hummzachi. care deschide sesiunea
dietci cu o cuvântare in limba română !" 39 .
Cât priveşte biserica o rtodoxă româna, fraţii Hurmuzăchcştilor au amintit. atât în
"Petiţia Tării", cât şi prin gazeta românească "Buco\' ina". pcntm autonomia şi
desprinderea ci de sub supremaţia bisericii sârbcşti de la Carlowi tz. precum şi
necesitatea creării unei mitropo1ii româneşti i ndcpendcnte4 0
Putem să afirmăm că Hurmuzăcheştii n-au precupeţi! nici o clipă. moment sau
mij loc de a susţine în societăţile literare. culturale, în presă cu pana scriitoricească
sau in luptele politice "viaţa noastră de români în limba, dati na şi legea părinţilor
noştri, viaţa de români precum ne-a făcut Sfântul Dumnezeu . si mţând sângele ilust ru
curgând in vinele noastre, păstrând tezaurul. pentru care mulţi ne u răsc. dar pc care
nimeni nu ni-l poate răpi v reodată, păstrând mândria anticci noastre origini şi
4I
cultivând virtuţile romane in limitele noastrc"
pentru cultură, Cemăuţi,
(37) G. Nandriş, Şaptezeci d e ani de I a înfiinţarea Societăţii
.
1 932, p. V I I .
(38) D. Gotia, "Astra", 125 de ani de Ia înfiinţare. Documente, în "Revista Arhivelor",
Anul LXI I I , voi. XL VII , nr. 4, 1 986, p. 387.
(39) Gazeta Transilnnici, XXXII, 70, 22/ 1 0 sept. 1 869; cf. M. Eminescu, Opere, VI ,
1 963, p. 48 1 .
(40) E. !Iunnuzachi , Poz iţia ierarhici române în A ustria, în " Bucm·ina" (1849) ,
p. 47-49, 89-92, 1 8 1 - 1 84.
(4 1 ) Gr. Nandriş, loc. cit. , p.Vl l .
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LE TESTAM ENT DES HVRMVZĂCH ESTI
1

Res ume
L · ancicnnc familie des boyards Hu nnuzăchcşti est attcstcc pa r des documents
.
dcpuis le XVII.: s. De plus. ceHe familie a donnc a la Moldm i e unc suite d i l lustres
patriotcs ct crudits. On doit a Alcxandm Hunnuzachi. grand .. postel nic·· de la
Moldavic vers la moitic du XVIIIe s . . la conscrvation d ' une copie de la Chronique
de Ion Neculcc qu 'il a commcntc d 'ailleur s . Mais son arricre pctit-nercu. Doxac h i.
a etc celui qui a attirc. d 'une maniere explicite. l ' attention sur les t ro i s de,·oirs
importants des descendants: .. la patrie. la langue et l ' cg lise .
Ccux-ci constitucnt les conccpts fondemcntaux du ""Testa ment des H u rnm!.ă
..
chcşti . accomplis avcc dcvof•cmcnt par ses cinq fils. nes au mano i r de Ccrnauca:
Constantin. Eudoxiu. Gheorghe, Alccu el N icolae. Aprcs lcurs ctudes <i Vicnne. ils
ont lutle m·cc dC\·ofuncnt dans lcur pays pour r accomplissemcnt de ces idcals
nalionaux. Les frcrcs Hurmuzăchcşli ont conlribuc plcincmcnl au dcvcloppemcnt de
la culture nationale. de r ccolc. a l 'affinnalion de la langue romainc dans le tcrritoire
occupc de la Bukovinc. En lant quc sccrctai rc du Conseil de I ' U nion . Constantin
Hurmuzachi a cu unc activitc soutenuc a l'appui de I ' U nion des Principautcs Rou
maines. el A lexandrc et Gheorghe onl palronnc plus lard la fondation de la "" Sociclc
pour la culture el i a littcrature roumainc de Bukov ine'' ( 1 86 5 ) . En mcme tcmps. les
.
frcres Hummzăcheşti ont militc dans les publications ""Petiţia Tării . ct .. Bucovina··
pour ! 'autonomie de l'cglise roumainc ct pour la "crcalion d ' unc cglise mctropo l i
tainc orthodoxc indcpendanle" cn Buko,·ine.
..
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SĂPĂlURI SI CERCETĂRI ARH EOLOGICE
DE SVPRAFATĂ ÎN JUDETUL NEAMT
1

(1 992-1 993)

1

1

de Gheorghe Dumi troaia
c�i au fost mai rcstrânsc ca altădată. cercetările din ultimii doi a ni au oferit
pri lejul descoperirii unor staţiuni şi materiale de i mportantă şt iinţ ifică �i
nmzeistică. prin acestea aducându-sc noi contribuţii la cunoaşterea arheolo
gică a judeţ ului.
in cele ce urmează sunt prezentate. succint. descoperi rile întâmplătoare. staţiunile
idcntificntc pc calc pcricghctică şi principalele rezultate ale cercetări lor sistematice
efectuate pentm prirnn oară sau în continuare. Localităţile în care au avut loc
descoperiri sunt trecute. ca de obicei.în ordine alfabetică. iar autorii cercetărilor sau
info rmnţi ilor sunt citaţi în cadrul fiecărei note. Pentru unele materiale, asupra cărora
nu vom mai reveni în ,·iitor. oferim şi ilustraţia corespunzătoare.
1. Sat Jlistriţa, comuna Viişoara
Î n punctul Piciorul lui Petru Vodâ. în ruptura unui mal de pe păşunea comunei.
s-a găsit de către locuitoml Nicu Voaideş un celt de bronz (fig. 1 / 1 ) care a intrat în
patrimoniul MI PN .
Cu patina intactă î n momentul descoperirii, piesa face parte din varianta răsăritea
nă a tipului transilvănean. arc gaura de înmănuşare ovală în secţiune (23/28 mm).
tortiţa întreagă. cele două feţe laterale de aceeaşi formă şi cusătura de turnare finisată.
Arc greutatea de 280 gr., lungimea de 1 1 4 mm şi lăţimea de 44 mm.
Semnala re: prof. C. Jitcanu ( 1 992).
2.

Sat Borniş, comuna Dragomireşti

3.

Sat llorşeni, comuna Războieni

Î n anii 1 992- 1 993 au continuat săpăturile sistematice î n punctul Afâ/eşti, fiind
cercetate alte complexe aparţinând sec. XIV-XVII. Cu acest prilej s-a recoltat un
valoros material arheologic (ceramică, unelte de fier, resturi paleofaunistice}, care va
contribui Ia o mai bună cunoaştere a comunităţilor care au trăit pe aceste meleaguri
în evul mediu.
Cercetări : Rodica Popovici {lAI).
În punctul Bulgărie, unde fusese recuperat în 1 9 9 1 i nventarul unui mormânt de
înhumaţic aparţinând culturii Sântana de Murcş. distrus de v iiturile p. Valea Albă, a
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Fig. 1 Cclluri de la B i striţa ( 1 ) şi DaY idcni (2).
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fost intreprinsă o nouă cercetare d e supra faţă (cu care pri lej a fost recuperat un alt
mormânt) şi săpături de salvare ( 1 992) care au dus la der,coperirea unor obiective
arheologice deosebit de importante. Enumerate mai jos. î n ordinea ,·cchimii lor.
acestea reprezintă:
a. urmele unei locuiri din epoca bronzului. evidenţiată prin fragmente ccrami
ce. din care unul apartine în mod cert culturi i Costişa:
b. o aşezare daco-carpică din sec. I I - I I I d.H . . flUSă in e,·idenţă atât prin frag
mentele ccramice descoperite la suprafaţa solului, cât şi de materialele
arheologice (ceramică cenuşie şi roşie lucrată la roată - reprezentând ca
stroane. fmctiere şi căni zgrafitate: vase de proYil.ii lucrate cu mâna:
fragmente de anlforc romane. ş.a.) şi complexele descoperite (două gro-�
pi menajere. resturile unei Yetrc exterioare) în săpătură:
c. o necropolă bi rituală din sec. I V (eventual şi începutul sec. V) d. H . .
căreia îi apartin:
- 1 monnânt de înhumaţie . cu inventar fo nnat din vase şi obiecte de
podoabă:
- 1 4 morminte de incincraţie în urne. fiecare din acestea având
inventar fonnat din 1 -2 vase întregi sau fragmentare (lucrate din pastă
zgrunţuroasă sau fină), resturi ale unor cataramc de bronz sau fibule, cu
specific Sântana de Murcş;
d. resturile unei aşezări din sec. IV d.H .. localizată pc baza fragmentelor cc
ramice de la suprafaţa solului;
e. o aşezare din sec. V-V I I d.H .. căreia i-a aparţinut o locuinţă adâncită cu
pietrar (identificată în ruptura malului stâng al pârâului Valea Albă), o
vatră exterioară şi u n cuptor căptuşit cu pietre de râu, conţinând în inte
rior fragmente ceramicc tipice perioadei de fom1arc a poporului român.
Prin săpăturile efectuate, s-·a documentat încă o dată continuitatea populaţiei
locale, în sec. I I-VII d.H., purtătoare a unor elemente materiale de certă tradiţie
romană.
Cercetări: Gh. Dumitroai a şi E. Ciubotaru (MIPN).
4. Sat Căciule$1i comuna Girov
La cea. 200 m de Livada Enăchescu, cu ocazia săpării unei gropi pentru cartofi,
au fost descoperite resturi materiale dintr-o aşezare daco-carpică (sec. I I - I I I d.H.).
Fragmentele cernmice aduse la M I PN reprezintă:
- o fructieră lucrată la roată, din pastă fină, arsă la cenuşiu;
- un vas de provizii de dimensiuni mari, lucrat la roată, din pastă fină, ars la
roşu;
- un alt vas de provizii, lucrat în acelaşi mod, dar de culoare cenuşieneagră;

- un vas de provizii lucrat cu mâna. din pastă grosieră, având ca degresant
cioburi pisate şi pietricele, de culoare brun-maronie, decorul recipientu
lui constând intr-un b râu alveolat.
·
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I nformaţii: Nicoleta Ncchita ( 1 993 ).
J. Sat Davideni, comuna Ţibucani
În <mii trecuţi au contim1at săpături le sistematice in punctul lzmare-Spie ,·t i.
descoperindu-se alte complexe de locuirc şi materiale arheologice care atcstă exi
stenţa unei infloritoare aşezări romanice din sec. V-VII d.H.
În 1 992 au fost cercetate 8 locuinte (din care 7 erau de tipul "adâncit"" şi una de
suprafată) şi o Yatră de foc in aer liber. iar în 1 993 au fost descoperite 6 locuinte
adâncitc şi un cuptor exterior. În toate locuinţele s-au descoperit cuptoare de lut sau
din pietre. cuptorul din Ls 1 fiind lucrat din lut "cruţat". in afara gropii rcctangularc.
I nventarul complexelor de locuirc şi din spaţiul adiacent este format din ceramică
(\·ase borcan şi tigăi lucrate cu mâna, ,·ase lucrate la roată). cuţite de fier. fusaiolc
de lut. obiecte de bronz (un cercei. o fibulă "'digitală"' de tip bizantin. o săgeată) şi
un fragment de picptcne de os cu dinţi bilatcrali.
Prin cele 60 de locuinţe din sec. V-VI I d . H . care au fost descoperite. statiunea de
la DaYidcni este cel mai mare obiectiv de acest fel dintre Carpaţi şi N istru.
Din nivelul care aparţine sfârşitului epocii bronzului (c. Noua). provine şi cellul
prezentat la fig. 1 12. Este vorba de o piesă de bronz bine păstrată. asemănătoare
cxcmplarului de la Bistriţa. Arc lungimea de 1 26 nun, lăţimea de 46 mm şi gaura de
inmănuşarc de 32/23 mm.
Cercetări sistematice: Ioan Mitrca.
..

6.

Sat Dochia, comuna Girov

În vara anului 1 993 au aYut loc primele săpături sistematice in punctul Săriitica
sau La Movilă, cunoscut încă din anii '30 de către preotul C. Matasă şi unde au fost
efectuate ulterior mai multe perieghezc (A. Florcscu, A. Buzilă , V. Mihăilcscu-Bârli
ba ş.a.)· şi un sondaj de i nformare (M. A lcxianu, 1 987).
Conduse de către N. Bolohan (Facultatea de istorie a U n iversităţii "AI.I.Cuza"
laşi) şi Gh. Dumitroaia (MIPN), cercetările şi-au · propus să aducă clarificări în
legătură cu sistemul de construcţie, încadrarea culturală şi datarca fortificaţiei de
pământ situată pe una din terasele din stânga râului Cracău. Mai întâi. în luna iulie
a fost săpată parţial o sectiune de 30 m/2 m în partea sudică a movilei, constatându-se
că aceasta este într-adevăr antropică, la fel ca şi valul. În porţiunea cercetată s-au
făcut observaţii asupra dispunerii depunerilor şi s-au recoltat fragmente ceramice,
resturi arheozoologice şi de arsură. Deocamdată, acestea nu ne permit decât o
încadrare aproximativă a staţiunii, respectiv Hallstatt final.
În toamnă, la iniţiativa noastră şi cu fondurile CMJN (485 .000 Ici), firma "Val
mar" SNC din Piatra Neamţ (şef proiect C. Fedeleş) a realizat ridicarea topo (fig. 2).
Cu acest prilej au putut fi trecute în plan înălţimea şi d ispunerea fortificaţiei,
suprafaţa staţiunii fiind calculată la cea. 23 ha.
Având în vedere importanţa ştiinţifică şi mărimea obiectivului, unic în spaţiul
dintre Siret şi Carpaţi, se impune alocarea unor fonduri suficiente care să permită o
cercetare susţinută pe perioade mai îndelungate de timp.
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7. Sat Dorneşti , comuna Co.�tişa

Pc dealu l Dorneyti/or. în perimetrul proprietăţii lui Ion Filip se află o aşezare
eneolitică. probabil Cucutcni A. fortificată din punct de vedere natural. Având
suprafaţa inţclcnită. l<1 ccrcct<Jrea de teren nu am putut recolta decât puţine fragmente
ceramicc. mJmărul acestora fiind mai mare în malul dinspre valea Bistritci.
Pcricghcză: Git Dumitroaia ( 1 992).
8. Sat Girov, comuna Girov

Pc terasa a 11-<J din partea stângă a pârâului Cracău, în perimetrul grădinii lui
Lungoaia Petru. care este situată in sud-estul Yctrci satului, in luna octombrie 1 993.
cu prilejul săpării unei gropi pentru depozitarea cartofi lor. s-a descoperit u n mom1ânt
de înhumaţie ap'!rţinând culturii Sântana de Mureş (sec. IV. d.H.).
După relatările cel ui care ne-a· semnalat această descoperire (C. Buzcnchi) şi a
obscryaţiilor ulterioare din teren, a rezultat că scheletul a apar1inut unui bărbat cu o
constituţie fizică robustă. de cea. 1 ,80 m înălţime, care a fost depus pc spate. într-o
groapă de aproximativ 1 .20 m adâncime. cu capul spre nord şi cu mâinile pc lângă
corp. Vasele de ofrandă au fost aşezate iniţial în partea stângă a dcfnnctului, de la
abdomen până la laba piciorului (6 rccipicnte). duuă castroanc fiind găsite în apro
pierea g<�mbci piciorului drept. Cu prilejul verificării din teren, la săparea peretelui
vestic ni gropii excavate de descoperitor, a apărut un al doilea schelet, rămas
neccrcctat, din preaj ma căruia provin alte două vase. Este foarte probabil că in această
zonă a satului se găseşte o necropolă conţinând şi alte morminte Sântana de Murcş.
Vasele descoperite se grupează astfel:
a. 4 castroane (fig. 3) din c a re 3 întregi şi 1 fragmentar, lucrate din pastă
fină la roată şi arse la cenuşiu; au fonne bitronconice, fundurile i nelare,
buzele foarte puţi n eva7.ate Şi SUnt decorate CU nervuri În relief, la mijlo
cul părţii superioare; dimensiunile sunt cuprinse între: 70- 1 06 m m
înălţime, 6 7-96 m m diametru! fundului, 1 93-225 m m diametru! maxim
şi 1 84-250 mm diametrul gurii;
b. 1 castron b itronconic cu trei torţi în bandă (fig. 4/2), lucrat din pastă fină
la roată, ars la cenuşiu; are fundul inelar, buza în secţiune în forma lite
rei T, iar la fl'!!jlocul părţii superioare are o nervură în relief, foarte
îngustă; dimensiuni: 1 = 145 mm; df = 9 1 mm; dmax. = 266 mm; dg =
256 mm;
c. 1 strachină de mici dimensiuni ( Î - 48 mm; df - 62 rnm; dg - 1 30 mm),
lucrată Ia roată, din pastă fină şi arsă la negru (fig. 4/1);

d. două oale lucrate la roată (fig. 5), din pastă fină, arsă la cenuşiu; au corpul
sferoidal, gâtui cilindhc şi fundul i nelar, doar una din ele având două
torţi; au înălţimea de 244 şi respectiv 145 mm;
e. două vase borcan, lucrate din pastă zgrunţuroasă, ambele tăiate cu sfoara
de pe roa ta olarului; maroniu-cenuşii la exterior şi negre la interior,
cele două vase au avut, ca toate vasele de acest tip, o rezistenţă mai
mică, fapt care explică şi sfărâmarea lor de către cel care a săpat groapa
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Fig. 3 Castroane din sec. IV d.H., cultura Sântana de Mureş, de la Girov.
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Fig. 4 Strachină ( 1 ) ş i castron c u 3 torţi d e la Girov (c. Sânfana de Mureş).
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Fig. 5 Oale din sec. IV de la GiroY.
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d e proyizii: a u fost recuperate parţial.
Aceste descoperiri sunt de mare i mportanţă ştiinţifică şi muzcistică: drept pentru
care se impune o cercetare sistematică exhaustivă a obiectivului.
Verificare : Git Dumitroaia.
9. Sat Ghimliioani, comuna Rălţăteşti

Staţiunea im·cstigată în anul l 993 se găseşte pc Dealul ll'a,�cu. înălţime domi nantă
situată în zona subcarpatică. cu condiţii naturale favorabile comunităţilor preistorice
(izvoare de apă potabilă şi de slatină în apropiere. păduri. terenuri relativ bune pentru
agricultură).
Săpăturilc întreprinse în campania trecută au constat în trasarea şi cxcavarea a
două sectiuni (de 80/2 m şi 25/2 m) şi două casele (211 m) de verificare. scoţându-se
la lumina zilei rămăşiţele a trei locuinţe de suprafaţă (lucrate din pari. bârne. nuiele
şi l ut amestecat cu paie). conţinutul a cinci gropi menajere (de până la 1 .90 m
adâncime) şi o vatră de foc situată între complexele de rocuirc.
Din punct de \'Cdere stratigrafic a fost înregistrată um1ătoarea situaţie: între 0-0.20
m se află solul arabil actual. de culoare cenuşie maronie curpinzând fragmente
ceramicc. bucăţi de chirpic şi pietre: între 0,20-0.50 m se află depunerea prcistorică,
ce conţine resturi de locuinţe (distruse şi răvăşite aproape în întregime din vechime)
şi ceramică, unelte de piatră, silex şi lut. arsură, cenuşă, cărbuni ele.: sub 0,50 m, cu
excepţia zonelor unde se aflau gropile, se găseşte pământul galben, steril din punct
de vedere arheologic. Deşi materialul ceramic este foarte corodat, s-a putut stabil i,
pc baze tipologicc, că depunerile de pc Dealul h-aşcu aparţin fazelor A şi B ale
culturii Cucutcni. ultimele fiind preponderenle.
Cercetări : Gh. Dumitroaia.
1 O. Sat Luncaşi, comuna Podoleni
Pc capătul dealului Lutârie, spc Dorncşti, pc platoul uşor înclinat spre est, cu o
excelentă v izibilitate asupra \'ăii Bistriţei şi a dealurilor dinspre nord-est, se găsesc
materiale arheologice (ceramică, bucăţ i de răşniţă, frecătoare, chirpici, oase) care
documentează existenţa u nei aşezări Cucuteni B. După observaţiile din ruptura
malului de lângă lutărie, se pare că stratul de cultură se află la aproximativ jumătate
de metru adâncime.
Cercetare de teren Gh. Dumitroaia ( 1 992).
I l. Sat Negriteşti, comuna Podoleni

a. Săpăturile de pc Movila Flocoasă, punct situat la o depărtare de aproximativ 3
km de izvorul de slatină de'la Negriteşli, au avut ca scop informarea asupra depune
rilor stati unii şi descoperirea unor noi materiale pentru expoziţia de bază a muzeului.
Penlm aceasta au fost trasate şi excavate trei secţiuni în lungime totală de 90 m (pe
2 m lăţime), în zonele presupuse a fi locurile cu cele mai consistente depuneri.
În S 1, trasată pc capătul înălţimii, în zona mai îngustă, sub stratul vegetal actual,
s-a identificat un nivel de cultură (de cea. 25 cm grosime între carourile 3-20 şi 0,90
grosime în carourile l -3 ) care conţinea resturile a trei locuinţe de suprafaţă, ceramică
fragmentară, plastică, unelte de piatră, silex şi os, resturi arheozoologice, cărbuni ş.a.
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Locuinţele 1 şi 2 datau din faza Cucutcni 8. iar L3 din faza Cucuteni A.
Dacă în S II, plasată spre limita sudică a înălţimii, nu au fost descoperite decât
materiale arheologice sporadice. stratul de cultură fiind mai subţire, în S I II a fost
înregistrată o situaţie · mult mai complexă. Din punct de vedere stratigrafic am
consemnat: între nivelul de călcare şi 0,30 m se află sol vegetal actual, de culoare
cenuşiu-maronie, cu rare fragmente ceramicc, rezultat se pare din aducerea pământu
lui din partea mai înaltă a promontoriului de către utilajele agricole în ultimele
decenii; între - 0,30 şi - 0,5P m se află un strat de pământ maroniu-negru, cu puţine
fragmente ceramice, format probabil "după încetarea locuirii cucuteniene; între 0,50
- 1 , 15 m se află depunerea cucuteniană propriu-zisă, de culoare maroniu roşcată,
conţinând fragmente ceramice, oase de animale, unelte de piatră şi silex, cenuşă şi
cărbune, precum şi resturile unei locuinţe (L4). Spre deosebire de primele complexe.
locuinţa situată în carourile 7-9 din secţiunea III era mult mai masivă, având
platformă şi chirpici cu amprente de pari, groşi de cea. 10 cm în diametru. L4 data
din faza A a culturii Cucuteni.
Săpături efectua•c de Gh. Dumitroaia ( 1 992).
b. in Siliştca :i!1•ată în nord-estul satului, pc un teren de joasă altitudine d.i n
apropierea unor i1.voarc, se semnalează existenţa unei necropole, probabil din evul
mediu, şi urmele unei locuiri din secolele XVI-XVIll. Potrivit tradiţiei locale, aici ar
fi extstat vechea biserică a satului. La periegheza din 1 992 s-au descoperit atât
fragmente ceramice care datează din secolele susmenţionate, cât şi bucăţi mici de
oase.
Cercetare de suprafaţă Gh. Dumitroaia.
12. Sat Nemţişor, comuna Vânători-Neamţ

În anul 1 992 au continuat cercetările în necropola din sec. I V. d.H. de la Branişte,
aparţinând culturii tumulilor subcatpatici. S-au investigat 5 tumuli (nr. 3, 4, 6, 7, şi
23) care conţineau o serie de comp�xe funerare, constituite din gropi, ruguri, arsură,
cărbune, cenuşă, oase calcinate şi ceramică. Pentru prima dată în această necropolă
de incineraţie. a apărut şi un copil inhumat, la nivelul de construire a unei movile"
(T4); morrnântul respectiv nu avea inventar. Ca materiale rezultate, enumerăm:
ceramică lucrată cu mâna şi Ia roata de tradiţie locală şi de import , catarame de fier
şi bronz, obiecte de sticlă etc.
Săpături: V. Mihăilescu-Bârliba (lAI).
13. Sat Oglinzi, comuna Răuceşti

Săpăturile întreprinse în pct. Băi au fost subordonate programului Lunea-Poiana
care are ca scop investigarea staţiunilor arheologice din jurul
izvoarelor de slatină de pe versantul estic al Culmii Pleşului.

S/atinei şi împrejurimi,

Sondaj ele efectuate lângă fosta statiune balneoclimaterică, au constat în verifica

rea zonei învecinate cu izvorul de apă sărată. Astfel, primele secţiuni au fost trasate
la aproximativ 30 m de sursa de slatină (astăzi captată pentru băi), intr-un sector unde
perieghezele anterioare au pus în evidenţă existenţa unor resturi cerarnice de factură
neolitică. După cum anticipasem, chiar în prima secţiune a fost găsită o depunere
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care nu era afectată prea mult de alunecările de teren şi aluviunile aduse de torenţi
de pc pantele sud-estice ale Culmii Pleşului.
Î n S 1, sub solul actual se ana un strat cu grosimea de aproximativ 0,50 m,
aparţinând culturii Precucutcni I I . Ca aspect acesta era identic cu unele depuneri
eneolitice din Poiana Slatinei, fiind vorba practic, de aceeaşi succesiune de fragmente
ccramice şi resturi de arsură, cătbuni şi cenuşă, care nu au putut rezulta decât în urma
activităţii comunităţilor de pc aceste meleaguri în domeniul obţinerii sării cristaliza
te, prin fietberc, din apa izvoarelor sărate.
La cea. 1 00 m depărtare de S 1, a fost identificată cea de-a doua aşezare Starce
vo-Criş din zonă, afectată din păcate de alunecările de teren şi de construcţia şoselei
Băile Oglinzi - Tg. Neamţ. Î n S V depunerea neo"litică timpurie, găsită la - 1 ,35 m
adâncime, avea acelaşi aspect cu cea din zona B a Poienii Slatinei. fiind formată din
foarte multe fragmente ceramicc corodate ş i arsură.
Pc baza acestora, putem afirma cu certitudine că şi izvorul de slatină de· la Băile
Oglinzi a fost intens exploatat în preistorie, având în vedere atât grosimea şi aspectul
depunerilor cercetate în 1 992. cât şi existenţa celorlalte aşezări din preaj mă (Cucuteni
B şi Noua).
Săpături: Gh. Dumitroaia . .
14. Sat Pângăraţi, comuna Pângăraţi
Î ncepute în anul 1 992, odată cu lucrările de restaurare la Mânăstirea Pângăraţi,
cercetările arheologice de la ctitoria lui Alexandru Lăpuşneanu au fost executate la
solicitarea firmei de construcţii "Remi�on" laşi şi cu aprobarea DMASI B ucureşti.
Concentrate în zonele unde au avut loc lucrări de consolidare a clădirilor şi pe
direcţia canalelor de drenaj, sondaj ele au urmărit existentţa unor fundaţii mai vechi
decât cele actuale, structura de rezistenţă a zidurilor, deteiminarea legăturilor între
turnul de nord-est, camerele laterale şi zidul de incintă, stabilirea celui mai vechi
nivel de călcare şi găsi rea unor elemente de datare a fazelor de construcţie.
Pentru toateY,�cestea s-a procedat la executarea mai multor şanţuri în i nteriorul
clădirilor aflate în curs de restaurare ş i în curtea exterioară, urmărindu-se şi stra
tigrafia din secţiunile săpate de către firma constructoare. Cu acest prilej s-au
descoperit materiale arheologice (resturi ceramice, unelte de fier, elemente din
construcţiile mai vechi) şi câteva morminte datate în seccolele XVIII-XIX.
Sondaje şi supraveghere arheologică executate de : Ştefan Scorţanu (MIPN, 1 992)
şi Gh. 1. Cantacuzino (DMASl, 1 993).
15. Sat Podoleni, comuna Podoleni
a. Î n punctul La Cot, situat între drumul Podoleni-Negriteşti şi clădirile depozi
tului de Ia Podoleni, pe un teren de joasă altitudine de lângă izvoarele din centrul
platoului, se găseşte o aşezare eneolitică cu suprafaţa de aproximativ 1 ha. Cu prilejul
cercetării de suprafaţă s-au cules fragmente ceramice, unelte de piatră şi chirpici care
aparţin unui nivel de locuire Cucuteni B .
b . Pe Dealul Frăsinel, în perimetrul pro prieta tii lui Mihai Ion şi vizavi de Dealul
Podiş, pe un teren înclinat spre sud-est, cu o excelentă vizibilitate (are o altitudine
_
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rclatiYă de peste 25 m), de pc o suprafată de aprox. 1 .5 ha s-au cules fragmente
ccmmicc şi unelte de piatră care au apart inut unei aşezări cucutcnicnc, probabil faza
A.
La baza dealului. de o parte şi de alta se a fl ă izvoare de apă.
Pcricghczc întreprinse de Gh. Dumitroaia ( 1 992).
16. Sat Săbăoani, comuna Stlhăoani
Săpăturilc sitcmaticc au fost efectuate în punctele :
a. La 13isericu{â, unde s-a descoperit un bordci cu cuptor şi ceramică din sec.
V I -VI I d.H . , cuptoare dintr-o aşezare din sec. X I V-XV şi tw mare număr de inorminte
apartinând necropolci din sec. XIV-X VII. în care s-au găsit ceramică. obiecte de
podoabă şi resturi de î mb răcăminte.
Săpături: D. Hordilă (MIR, 1 992)
b. La izvoare sau J,a Parău, unde au fost puse in evidentă două locuinte ap<!rtinând
culturii Cucutcni A-8. gropi care conţin resturi ceramice Montcom. ceramică frag
mcntară canclată din Hallstatt B, o aşezare carpică din sec. I I-I II d.H. (in care s-a
cercetat o groapă de cult ) . alte 24 de morminte de înhumatic şi i ncineratic aparjinând
culturii Sânt:;:;a de Mureş (în care s-au găsit vase. mărgele. fibulc . picptenc) . o
locuinţă adâncit<i din sec. VI-VI I şi câteva locuinte dintr-o aşezare din sec X I V-XVI.
Cercetările din această staţiunc au fost conduse de V. U rsachi (M I R. 1 992- 1 993).
1 7.

Sat Vânători-Neamţ, comuna Vână/ori-Neamţ

În a nii 1 992-1 993 au fost întreprinse cercetări si stematice în punctul G/odeni,
unde au fost descoperite trei locui nţe, unelte şi ceramic ă apaf1inând unei aşezări
romanice din sec . VI-VII d . H . , precum şi câteva vetre în aer liber, gropi de provizii
şi resturi ccramice dintr-o aşezare geto-dacică din secolele I I I -I I î.H.
'
Săpăturile arheologice efectuate de Dan Gh. Teodor (lAI) şi Igor Com1an (lAC)
au o deosebită importanţă, contribuind la o mai bună cunoaştere a sectorului nordic
al Depresiunii Neamţ, unde până la această dată nu au fost semnalate obiective datate
în secolele amintite mai sus.
18. Sat Zăneşti, comuna Zăneşti
Î n anul 1 992, cu ocazia săpării fundaţiei noii biserici a parohici Sf. Nicolae, au
fost scoase la iveală materiale arheologice apartinând civilizaţiei daeo-carpiee, cul
turii Sântana de Mureş şi din feudalismul târziu.
Preponderente s-au dovedit resturile din sec. II-I I I d.H .. care constau din:
- fragmente ale unui vas de provizii, lucrat la roată, roşu-cărămiziu;

- fragmente dintr-un vas de acelaşi tip, dar lucrat din ceramică cenuşie;

- o fructicră cenuşie, cu picior inelar;
- un vas mare cenuşiu, lucrat la roată şi zgrafitat;
î n acelaşi perimetru au fost identificate mai mult schelete care provin, se parc, din
necropola medievală a localităţii.
Semnalare: Grigore Mădălin, elev ( 1 992).
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După cum rezultă mai sus, au avut loc 4 descoperiri întâmplătoare (pct. 1 , 4', 8,

1 8), au fost identificate prin pcriegheze cinci staţiuni (pct. 7, 10, l lb, 1 5a, 1 5b, şi au

fost efectuate săpături în 12 obiective (pct. 2, 3, 5, 6, 9, I l , 1 2, 1 3 , 14, 1 6a . 1 6b, 1 7)
de pc cuprinsul a 1 8 local ităţi. -Clasificate în ordinea vechimii, materialele desco
perite pun în evidenţă 3 1 de aşezări şi puncte arheologice, din care 8 aparţin
nco-encolitfcului (7, 9 1 0. 1 3, 1 5a. 1 5b, 1 6b,), 3 epocii bronzului ( 1 , 3, 1 6b), 2
H allstattu-lui (6, l 6b ), l aparţine începutului civilizaţiei dacice (pct. 1 7) , 4 culturi i
carpice (pct. 3 , 4, 1 6b, 1 8), 4 culturii Sântana d e Mureş şi c. tumulilor subcarpatici
(pct. 3, 8, 1 2, 1 6b), 5 secolelor V-VII (pct. 3, 5, 1 6a, 1 6b, 1 7) şi 4 secolelor XIV-XVII
(pct. 2, l 1 b, 1 4, 1 6a).
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DIN ACTIVITATEA Ml/ZEVLVI DE ISTORI E
PIATRA-NEAMT (1 990-1 993 )
'

qe Gheorghe Dumitroaia
c-a lungul existenţei sale, Muzeul de Istorie Piatra-Neamţ s-a afirmat constant
în \'iaţa cultural-ştiinţifică a ţării, prin contribu1iilc aduse in domeniul cer
cetării, protecţiei şi vHlorificării inestimabilului patrimoniu arheologic şi
istocic de pe meleagurile nemţ�ne. Aşa s-a întîmplat şi în ultima perioadă de
timp, nu lipsită de greutăţi, când personalul instituţiei a dovedit un remarcabi l
ataşament f:�ţă de locul de muncă ş i o m<�turitate profesională exemplară. Fără a mai
"beneficia'' de indicaţii de natură ideologică sau organizatorică din afară, prin efortul
conjugat ni întregului colectiv de salariaţi (conducere, muzeografi, rcstauratori-con
scrvC!lori, muncitori, personal de supraveghere etc.), cu sprijinul factorilor de decizie
de la nivel municipal şi judeţean, prin intrajutorarea cu alte muzee şi sub indrumarea
distinşilor profesionişti din cadrul direcţiilor de specialitate ale Ministerului Culturii,
Muzeul de Istorie Piatra-Neamţ a obţinut o serie de realizări notabile în domeniile
sale de activitate. Conştienţi de faptul că au existat şi sectoare unde se puteau obţine
lucruri mult mai bune, prezentăm, succint, principalde activităţi care s-au derulat în
muzeu, în ordinea importanţei şi ponderii lor in programul cotidian al instituţiei.
1. Manifestări expoziţionale

1. Expoziţia permanentă a muzeului necesita de multă vreme reorganizarea în
conformitate cu normele ştiinţifice în domeniu, cu specificul patrimoniului existent
şi cu adevărul istoric. Incepută în aprilie 1 990, reorganiZarea expoziţiei de bază a
fost prima acţiune de acest gen din ţară de după 1 989. Pe parcursul a peste un an de
zile, printr-o muncă susţinută' s-a procedat la demontarea vechii expoziţii, s-a intocmit tematica, s-au efectuat curăţenia generală, grafica, reconstituirile, restaurarea şi
conservarea ex-ponatelor, etalarea ş.a., in aşa fel încât la 23 aprilie 1 99 1 muzeul era
deschis publicului. Pentru toate acestea nu s-au cheltuit sume mari de la buget sau
din venitmi proprii, atât pentru că s-au revalorificat mobilierul şi panourile vechii
expoziţii, dar şi pentru că toate operaţiunile au fost realizate cu aportul muzeografilor
şi personalului auxiliar.
Având un caracter general, noua expozitie de bază oferă celor interesati momen
tele cele mai semnificative ale istoriei teritoriului dintre Bistriţa, Moldova şi Siret,
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începând din palcolitic şi până'în secolul nostm S-a căutat să se valorifice integral
dcscoperî rilc importante. insistându-sc asupra caracteristicilor fiecărei Iocuiri în
parte încât fără a fi u nnărit prezenta rea unei epoci. culturi arheologice sau perioade
istorice în detri mentul alteia. expoziţia de bază reflectă în mod proporţional . temeinic
şi obiecti\' c\'oluţia con1unităţilor din zonă. Cunoscut cândva prin profilul său pur
arheologic, Muzeul de I storic Piatra-Neamt trebuia să-şi extindă sectoml de istoric
străveche. cu atât mai mult cu cât încă de la înfi inţare .prestigiul său a fost dat de
colecţii le ce aparţin culturii Cucutcni. S-a aj uns astfel ca de la dottă săli. doar. care
au fost rezervate până in 1 9 89 prcistorici. in expoziţia actuală să existe următoarea
stmctură: sala l cuprinde palcoliticul şi neoliticnl (c. Starccvo-Criş. ccramicii Iiniare
şi Pr�cucuteni): săli le 2-8 sunt rezervate in întregi me cneoliticului. respecti\' c.
Cucuteni, în cadrul cărora sunt evidenţiate cele trei' fa ze de dezvoltare ale acestei
culturi : sala 9 cuprinde perioada de tranziţie la epoca bronzului (c. amfo rclor sferice)
ş i . descoperirilc aparţinând bronzului timpuriu şi mijlociu (c. Costişa). iar sala 1 0
reflectă reafităţile arheologice de la sfârşitul epocii bronzului ( c . Noua). Î n culoaml
ce face legăttira cu sala u rmătoare sunt prezentate diferite aspecte ale primei epoci a
ficrului, iar în săli le l l - 1 3 civilizaţia geto-dacică din sec. I î.H.-I d.H . . insistându-sc
asupra specificului anticei Petrodava. Civilizaţia dacilor l iberi din sec II-I I I d.H. este
înfăţişată în · sălile 1 4- 1 5 , u nde sunt expuse cele mai semnificative descoperiri din
staţiunile j udeţului, iar în ultima încăpere de la parterul clădirii (S 1 6) este prezentată
evoluţia societăţii locale în sec. I V (c. tumulilor subcarpatici şi Sântana d� Mureş).
V-VII (perioada fom1ării _poporului român) şi- VIII -XII. Etaj ul este reze rv at civili
zaţiei medievale (sălile 17 - 1 9), epocii moderne (sălile 20-22) şi contemporane ( săii le
p -24) .
Coordonator al întregii activităţi de reorganizare a expoziţiei de bază a fost
Gheorghe,Pumitroaia. care s-a ocupat şi de amenajarea sălilor 1 - 1 6 ; Ştefan Scorţanu
s-a preocupat de amenajarea sălilor 1 7- 1 9, iar Adolf Minut de sălile 20-24.
Sala omagia(ă "Constantin Aiatasă ", care este rezervată muzcografiei ncmţene,
a fost organizată în se me stru l 1 1 992, de către Gheorghe Dumitroaia, Stefan Scorţanu

şi Dan Mihăilcscu. Prin mij loacele avute la dispoziţie la acea dată, sunt prezentate
principalele etape din trecutul muzeului, insistându-se asupra vieţii preotului Con
stantin Matasă ( 1 878- 1 9 7 1 ) fondatoml acestui aşezământ cultural.
Sunt reliefate preocupări le lui Constantin Matasă în calitate de slujitor al bisericii
strămoşeşti, animator al turismului şi de scriitor, scoţându-se în evidenţă domeniul
care 1-a atras cel mai mult: arheologia. Director al instituţiei până la vârsta de 9J. de
ani, Constantin Matasă s-a bucurat de prietenia şi sprijinul unor distinse personalităţi
ale arhcologiei româneşti (Radu şi Ecaterina Vu lpe Vladimir şi Hortensia Dumitres
cu ş.a.) cu care a colaborat vreme de câteva decenii, astfel că la Piatra-Neamt s-a
format unul dintre cele mai- apreciate muzee din ţară. În ultimul timp, în sala de
mu zeo grafie au fost instalate câteva mij loace moderne de evidenţă şi prelucrare a
datelor (calculator, imprimantă, xerox), o parte din fondul documentar şi publicaţiile
muzeului.
.

,
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Sălile 25-26. care cuprind piesele monismalice şi m/()ri/e arheologice de excep(ie.
întregesc expoziţia pcnnancntă a muzeului. Aici sunt expuse un mare număr dintre
descoperirile monetare antice şi medic' ale care s-au făcut de-a lungul ultimelor
decenii în zona subcarpatică centrală a Moldovei. alături de cele mai semnificative
obiecte de metal preţios rezultate din descoperiri şi săpături sistematice proprii. In
sala 25. st; nt expuse: moneda prcromană (de la A lcxandm cel Mare până în sec. Il
î.H.). dcnarul roman republican (mai puţin răspândit in estul României). dcnaml
roman i mperial (foarte frecvent pc teritoriul actual aljudc\lJiui Neamt) . descoperirile
de moncdc bizantine. precum şi moitcdn mcdic\·ată (începând cu Pctm 1 Muşat şi
până la moncdclc de origine străină care au circulat in Ţările Române). Sala 26
găzduieşte piesele arheologice de aur ş i argint pro,·cnitc din aşczărilc ş i necropolclc
aparţinând ciYilizaţiilor tracică, gcto-dacică şi medievală. ·
Coordonatori ai acestei expoziţii au fost Stefan Scorţanu şi Gheorghe Dumitroaia.
iar realizatorii propriu-zişi Dan M ihăilc!:cu şi Elena Pctri'Şor.
O mare contribuţie la intreaga aciivitatc de reorganizare a expozitiei de bază au
adus-o colegii: Mircea Ciacâru, Dumitm Bostan. Ioan Niţu şi echipa tehnică condusă
de Constantin Pătraşcu.
Fiind unitatea muzeală reprezentativă din cadml Complexului Muzcal Judeţean
Ncnmt şi dispunând de o experienţă bogată în domeniul organizării cxpoziţiilor de
bază. Muzeul de Istoric Piatra-Neamt ' a acordat sprij in la elaborarea tcmaticilor sau
la reorganizarea cxpoziţiilor permanente de la muzeele de istoric din Roman (Ghe
orghe Dumitroaia, 1 99 1 - 1 992), Bicaz (Dan M ihăilcscu şi Gheorghe Dumitroaia.
1 99 1 ) şi Târgu-Neamt (Gheorghe Dumitroaia şi Adolf Minuţ. 1 990- 1 9 9 1 ).
În anul 1 993, Muzeul de I storic Piatra-Neamţ a colaborat cu OPCN (Elena
Panli limon) la organizarea colecţiei muzcalc "Vasile Conta'' de la Ghindăoani.
2. Expoziţiile temporare organizate în ultimii trei ani . pc lângă faptul că au pus
în lumină u n mare număr de obiecte existente în dcpozitelc muzeului sau in diferite
colecţii ale judeţului, au avut scopul de a reţine i nteresul publ icului şi a pune în
valoare priceperea şi talentul unora din colegii noştri.
Primele expoziţii temporare au fost cele organizate cu prilej ul sesiunii naţionale
de rapoarte arheologice (3-5 mai 1 9 9 1 ) : Plastica cucutenianii şi Desco11eriri arheo
logice din Moldova - cam11ania 1 990, care au constituit două subiecte minunate
pentru dezbaterile specialiştilor aflaţi la Piatra-Neamţ. Prima dint re acestea, nu
întâmplător găzduită de muzeul nostru, a cuprins o serie de descoperiri reprezentative
din cadrul complexului cultural A ri u,şd - Cucutcni - Tripolie, provenind de la
muzeele din Bacău, Botoşani, Chişinău, Galaţi, Roman, Sf. Gheorghe. Piatra-Neamţ
şi I nstitutul de Arheologie laşi. Cea de-a doua expoziţie a reunit cele mai semnifica
tive descoperiri de dată recentă din estul României (Răcătău. Brad. HomiccnL
Vlădiceni, Mihălăşeni, laşi, Gioseni ş.a.).
Î n toamna anului 1 99 1 , sub coordonarea regretatului nostru coleg Ştefan Scof1anu
a fost organizată expoziţia foto documentară Mihail Kogălniceanu - istoric şi om
11olitic, dedicată aniversării a 1 75 de ani de la naşter�a şi comemorarea a 1 00 de ani
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de la moartea ilustrului înaintaş, caic a fost foarte apropint de ţinnlmilc ncmtcnc.
Î n anul 1 992 au fost organizate de că tic Muzeul de Istoric Piatra-Nc:l!nţ doar două
expoziţii. Prima manifestare, coordon<ltă de Adolf Minuţ �i intitu llltă Arme albe şi
de foc. a cuprins tlll mare nu m ă r de piese din colectia particulară Lact:mliu Apostol.
precum şi annc din depozitul muzeuiui.
Deschisă în zilele prcmcrgătomc Crăciunului 1 992. a doua e xpozi ţ ie a cuprins
Icoarie vechi româneşti din zona Neamţ. aflate în depozitul de la Mănăstirea Secu.
Dircctoml adjunct al instituţiei şi colegul Alcxa nd m B!Hj ( OPCN NeamO. sunt cei
care au coordonat întreaga actiune.
Anul trecut a oferit răgazul org:mizării mai multor expozitii temporare, după cum
urmează:
- U nirea Pl"incipatclor Române (coordcnator Elenll Cojocam), în i a nua rie ;
- Tezau r documentar ncmţcan (în col<1borarc cu Filiala Arhivelor Statului
Neam!). în mai;

- Vechi im:1g�ni ncm ţcnc (expoziţie de cartofi lic. organizată în colaborare
CH CiDt:.d fi.J atelic ''?etrodava"). în iulie:

- 75 (k ��.i de la Marca Unire (în colaborare cu Filiala Arhivelor Statului;
coordonator Dan Mihăilescu), în noiembrie:

- Hcraldica Unirii (cea mai valoroasă şi apreciată expozitie organizată in
1 993, cu prilejul sesiunii muzeului, în colaborare cu Facultatea de Arhi
vistică Bucureşti; coordonator conf. u niv. dr. Maria Dogam), în
noiembrie-decembrie;
·

- Ex 1)0ziţie de restau rare (sub coordona rea lui Mircea Ciacâru), în noiem
brie-decembrie;

- Veacu ri de lumină (expoziţie de cartofilic, cuprirvând imagini ale monu
mentclor istorice. din Moldova evului mediu, realizată cu colaborarea
colecţionarului D. Apopei şi a prof. S. Găbureac), cu ocazia sărbătorilor
de iarnă 1 993 - 1 994.
La sfârşitul anulu\ 1 2 dintre cele mai valoroase obiecte din patrimoniul muzeului
au fost incluse în expoziţia "Tczaure arht..'Oiogicc din România", deschisă în
ianuarie 1 994, la Fra nkfurt pe Main.
/1. Sesiuni ştinţifice şi simpozioane.
Î n primul a n al intervalului de timp de care ne ocupăm, având ca principal obiectiv
reorganizarea expoziţiei de bază, conducerea şi muzcografii i nslilu�iei s-au preocupat
mai puţin de acest domeniu.
Prima manifestare cu caracter ştiin�ific găzduită de muzeu a fost a ..L.\.1/-a sesiune
nafiona/ă de rapoarte arheologice (2-5 mai 1 9 9 1 ) la care au participat majoritatea
arheologilor din România şi Republica Moldova care au efectuat săpături sistematice
in anul 1990 . Organizată de către Comisia Arheologică de pe lângă Academia
Română, Comisia Muzeelor şi Colec�iilor şi Complexul Muzeal Judeţean Neamţ,
·

,
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sesiu nea a constituit un minunat prilej de a fi cunoscute rezultatele cercetărilor din
campania anului precedent şi a fi abordate numeroasele probleme cu care se confruntă
arhcologia românească. Din partea Muzeului de I storic Piatra Neamţ s-au susţinut
următoarele comunicări: Gheorghe Dumitroaia, Aşezările neo-eneolitice de la Lun
ea şi Oglinzi, jud. Neamţ şi Tell-u l eneolitic de la Poduri - Bacău (în colaborare):
Elena Ciubotam. Aşezarea cucuteniană de la lnoarc - Piatra-Neamţ (în colabo
rare): iar colaboratoml nostm Ioan Mitrca a prezentat Aşezarea de la Da,·ideni (sec.
V-V I I d.H).
Având loc sesiunea de rapoarte, in 1 9 9 1 nu s-a mai organizat pbişnuita sesiune
ştiinţifică anuală a Muzeului de Istoric Piatra-Neamţ. la fel cum s-a întâmplat,
dealtfel, şi în anul următor. Astfel, din motive financiare. în 1 992 sesiunea muzeului
nostru a avut loc la Roman. unde municipal itatca a sărbătorit 600 de ani de la prima
atestare a localităţii de la connucnţa Moldovei cu Sirctul. Desfăşurată între 30-11
mai 1 992. sesiunea ştiinţifică organizată la Muzeul de Istoric Roman a prilejuit un
schi mb deosebit de fructuos de date şi infonnaţii între specialişti. În dimineaţa pri mei
zile s-a lansat monografia oraşului, realizată de către un colectiv condus de dr. Vasile
U rsachi şi s-au susţinut comunicările din plen, unde câţiva rcputaţi specialişti în
domeniul arhcologiei. istorici şi filologiei au c\·ocat condiţiile apariţiei şi dezvoltării
oraşului Roman, precum şi diferite aspecte ale culturii locale din epoca modernă. În
cele patru secţiuni (1
arheologie şi i storie veche; Il - istorie post-romană şi
medievală: III - istoric modernă şi contemporană; I V - monografia oraşului).
reprezentanţii Muzeului de Istoric Piatra-Neamţ au susţinut urn1ătoarele comunicări :
Gheorghe Dumitroaia, Aşezarea hallstattiană de la Dulceşti şi Cercetări arheolo
gice IJe Valea Siretului (în colaborare): Ştefan Scorţanu, Cercetări a rheologice lle
Valea N eagră; Elena Ciubotaru, Atestări documentare a morilo r de a1Jă din
ţinutul N eam ţ - sec. XV-XVI; Dan Mihăilescu. S1Jitalele rurale din ju deţu l Neamţ
şi Adolf Minuţ, Un comandant de Mari Unităţi În timpul celui de-al I I-lea Război
Mondial - general N icolae Dăscălescu.
În zilele de 4-5 noiembrie 1 993, la Muzeul de Istorie Piatra-Neamţ a avut loc
sesiunea ştiinţifică 75 de ani de la Marca Unire, organizată de către Filiala Arhive
lor Statului Neamţ şi Complexul Muzeal Judeţean Neamţ. În cadrul acesteia au fost
prezentate comunicări i nteresante de către cercetători de prestigiu din reţeaua arhi
velor (în frunte cu prof. univ. dr. Ioan Scurtu, director general al Arhivelor Naţionale
şi cu directorii a 18 filiale din ţară), profesori din învăţămîntul secundar şi muzeografi
(Dan Mihăilescu, Mărtu rii inedite despre generalul Alexandru loaniţiu ; Elena
Cojocaru, Din trecutul Regimentulu i 14 Rom an). Cu acelaşi prilej a fost lansat
volumul Documentele Unirii - 1 9 18, realizat de către Direcţia Generală a Arhivelor
Statului.
Marelui eveniment de la 1 Decembrie 1 9 1 8 i-a fost dedicată şi Sesiunea ştiinţifică
anuală a Muzeului de Istorie Piatra-Neamţ, desfăşurată în zilele de 1 8- 1 9 noiem
brie 1 993. În programul acesteia s-au aflat înscrise 83 de comunicări, grupate în patru
secţiuni : 1
preistoric; I I - istorie veche şi medievală; lli
istorie modernă şi
-

-

-
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contemporană; IV - restaurare-conservare. protectia şi yaJorificarea patrimoniului
cultural naţional. Manifestarea a reunit u n număr şi ma i mare de specialişti de Ia
muzeele din Bacău, B.îrlad, Bucureşti. Chişinău. Constanta. I aşi, Roman. Piatra
Neamţ şi Suceava, pro fesori de la universităţile dm l aşi. Chişinău. Suceava. Bacău
şi Facultatea de Arhivistică Bucureşti, cercetători de la institutele de arheologic din
Bucureşii, Chişi nău şi I:1şi. I nstitutul Român de Tracologic Bucureşti, Institutul de
fi lologie "Aic:xandru Philippidc" Iaşi, reprezentanti ai Mini sterului Culturii �i un
profesor de origine aromână (Cozma Mitro) din Albania. Î n cadrul celor patru
secţiuni menţionate, s-au susţinut comunicările: Gheorghe Du m it ro aia, Date )Jrcli
minarc pri\'ind fo t1ificaţia hallstattiană de la Dochia-Neamţ (în colaborare):
Elena Ciubotaru, Sondajele at'hC:ologicc de la Pângă raţi (efectuate în 1 992 de către
regretatul Ştefan Scorţanu); Dan Mihăilcscu, Ansamblul feu dal de la Şcrbeşti:
Vasile Ursu, Reforma agrară din 1 92 1 şi JJroblem a abscintiştilor; A dolf Minut.
Î n temeierea Partidu lui Naţional A grar ( 1 93 2) : Mircea Ciacâm. Restaurarea unui
altar cucutcnian de l a lzvoa a·c - Piatra-Neamţ: Paula Chiribuţă. Reorganizarea
dc)Jozitrlur Muzeul:;i de Istoric Piatra-N eamţ.
Aşa după cnm :-· H afirmat chiar participanţii, sesiunea Muzeului de Istoric Piatra
Neamţ s-a bucu <ai. de un deosebit succes, în primul rând prin ţinuta ştii nţi fică a
comunicări lor şi dezbaterilor, dar şi prin organi t.a re.

Pc Iangă cele patm manifestări cu participare naţională, Muzeul de Istoric Piatra
Neamţ a organizat o scrie de simpozioane, atât la sediu, cât şi la muzeele din Bicaz
şi Târgu-Neamţ. În acest sens menţionăm: M ihail Kogălniceanu - istoric şi om
)Jolitic ( 1 99 1 ); Elena Cuza şi Domnul Unirii ( 1 992); Dimitrie Leonida - 1 1 0 ani
de la naştere; Mihai Viteazu l - 600 de ani de la u rcarea 1)e t ron; 1 40 de ani de
la înfiinţarea Scolii Domneşti din Târgu-Ncamţ; Arhi\'clc -tezaur de istoric (în
1 993).

Cu prilejul Zilei Naţionale a României au fost susţinute conferinţe la Prefectură,
Cercul Militar, unităţile militare din oraş, Clubul Copiilor, Clubul Tineretului şi Ja
muzeu, un merit deosebit avându-1 în acest sens Adolf Minuţ.

Pc lângă participarea.Ja intâlnirile ştiint ific c de la sediu şi din teritoriu, personalul
de specialitate a fost prezent la o serie dr� sesiuni organizate în afara judeţului. Astfel,
Gheorghe Dumitroaia a participat la sesiunea ştiinţifică i nternaţională organizată la
Chişinău ( 10- 1 4 decembrie 1 990) cu comunicarea Descoperirii getice aparţinând
aspectului cultural Canlia (în colaborare), sesiunea Muzeului de Istorie Bacău din
1 9 9 1 (cu comunicarea Descoperiri Noua din zona subcarpatică a Moldo\'ei) şi la
simpozionul i nternaţional de la Călăraşi ( 1 5- 1 9 octombrie 1 99 1 ), cu comunicarea
Cultura Noua pe teritoriu l judeţu lui Neamţ. Î n 1 992, aceeaşi persoană a participat
la sesiunea ,de rapoarte de la laşi (cu comunicarea Şantierul arheologic Lunea,
comu n a Vânători-Neamţ), împreună cu Ştefan Seorţanu (Cercetă rile arheologice
de la Tazlău-Ncamţ).ln perioada 1 3 - 1 6 mai 1 993, Gheorghe Dumitroai a a participat
la sesiunea naţională de la Constanta cu comunicările Aşezarea cucuteniană de la
N cgriteşti; Tcll-ul cneolitic de la Poduri-Bacău (în colaborare); Aşezarea Noua 1
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de la Oglinzi-Neamţ şi Nccro1wla birituală din secolul IV d.H. de l a Bo rşen i
Ncamţ (aceasta împreună cu Elena C iubot;mt}. iar în luna iulie la Bacău. u nde a
prezentat Cu ltu ra Cucu teni pc terito riul ju deţului Neam ţ . Î n noiembrie a partici
pat la sesiunea Muzeu lui Buco,·inei Sucea,·a. cu Dovezi arheologice ale exp loată ri i
iz,·oat·clor de apă săt·ată î n zona subcat"llaticâ a Moldol ci.

III. Cercetarea ştiinţifică
Aceasta a fost susţinută de un număr redus de mu1.eografi care au anii de e fectuat:
1 . sâpâturi arheologice. c<1rc au fost programate în ficc;ne an. pc linia tra
diţiei existente în muzeu şi a planului u nitar de cerccctări sistematice
aprobat de către Comisia Naţională de Arheologic. Cu sumele alocate
de la buget. dar şi cu fonduri provenite de la beneficiarii unor im·cstiţi i.
au fost efectuate cercetări de către G heorghe Dumitroaia la Lunea
( 1 990). Ogli nzi ( 1 9 9 1 - 1 992). Ncg ritcşti ( 1 992). Ghindăoani ( 1 99:1 ) : de
către Gheorghe Dumitroaia şi colaboratori la Bor�cni (în 1 992. cu Ele
na Ciubotam). Poduri (în anii 1 990- 1 992. cu Dan Monah) �i Dochia
( 1 993. cu N. Bolohan): Ştefan Sco J1anu la Tazlău ( 1 99 1 ) şi Pângăra t i
( 1 992): M. Alcxianu la Vlădiceni ( 1 990): Elena Pctri�or l<1 Homiccni
( 1 990): Ioan Mit rea la Davide ni ( 1 990- 1 993) şi Elena C iubo t a m Ia Iz
voare (in colabomrc cu Silvia Marincscu Bâlcu şi- Marius Alcxianu în
1 990):

2. periegheze. care deşi nu au avut un caracter permanent. au pe nn i s des
coperirea unor noi puncte şi staţiuni arheologice care ar putea prezenta
interes pentm cercetătorii în domeniu:

3 . ridicâri topogra_[l ce. realizate în 1 992 la Lunea-Poiana Slatinei şi Oglinzi
Cetăţuia, iar în 1 993 la Dochia-Sărăţica cu ajutorul firmelor .. Alpin'· şi
"Valmar" din Piatra-Neamţ. Ridicărilc topo vor u mple un gol resimţi!
de multă vreme în acest domeniu şi aduc contribuţii la o mai bună re
flectare a realităţilor de pc cupri nsul judeţului Neamţ:
4. consultarea arhil'elor a constituit un obiectiv puţin agreat de co legii care
se ocupa cu istoria modernă şi contemporană. Doar Elena Cojocant şi
Adolf M i nut au fost cei care au consultat, sporadic, fonduri ale Fi l ialei
Neamţ a A rhivelor Statului şi ale Direcţiei Generale a Arhivelor Statu
lui B ucureşti:
5. docwnentârile, în alte muzee, biblioteci şi institute de special itate au fost
de scurtă durată. Doar Gheorghe Dumitroaia a efectuat documentări la
B ucureşti (Institutele de arheologic şi tracologic, Muzeul Naţional de
Istoric), Iaşi (Institutul de Arheologic şi Muzeul de Istoric a Moldovei)
şi muzeele din Suceava, Botoşani şi Bacău.
Pc seama lor au fost întocmite următoarele studii şi articole:
- Gheorghe Dumitroaia, Decoun�rtcs gctcs rcccntcs conccrnant l'aspect
culturcl Canlia dans le deJlartcmcnt de Neamţ. în TD. XL 1 990,
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p. 1 25- J : n (în colaborare):
- idem. Ghctsl.:ic n ahodki cultu mogo aspccta Canlia ,. uczdc Neam ţ. în
Drcvncişic obşnosti :r.cmlcdchtc,· i sccto,·odo,· sc,·crnogo Pl'iccmomo
ria (V tis.do. n.e. - I V n.e.). Kiev. 1 99 1 . p. 1 9 1 - 1 92 (în colaborare):
- idem. Exploatarea su rselor de apă sărată din Moldont; o abonl;u·c ct
noarhcolo�ică. în TD. X I I . 1 992. p. 1 5 9 - 1 67 (în colaborare):
- idem. Cultu ra Noua pc teritoriul j udeţu lui Neamt. în Car)lica. XXI I I.
1 992 . p. 1 1 9 1 -l l :
-

- idem. Materiale şi cercetă ri arheologice din N-E judeţului Neamt. în
McmAntiq. XVI I I . 1 992. p. 61 - 1 -lJ :

- idcm. Ccrcctăt·i arheologice p c Valea Sirctului, l a Nord d e mu nici1;iu!
Roman. în McmAntiq. XVII I . p. l -l5- 1 72 (în colaborare):
- idem. Săpătu ri şi cercetă ri a rheologice de suprafaţă în _judeţul Neamţ
(1987- 1 991 ) . în McmAntiq. XVI I I . p 2H7-297 :
- Elena Ciubotam. Săpăturilc a rheologice de la IZ\·oarc - Piatra-Neam ţ
( 1987). în McmAntiq. X V I I I . p. 1 73 - I H8 (în colaborare).
Pc lângă acestea. muzeografi i i nstitutiei au publicat cronici şi recenzi i în revistele
de specialitate şi a rticole de popularizare în presa locală şi centrală.

I V. Serţ•iciu/ lle Îmlrumare a vizitatorilor
A ocupat un loc principal în acti,·itatea colegilor noştri . Î n mod frecvent îndruma
rea a fost asigurată de muzeografi. prin rotatie. alături de geslionârii-custozi ai celor
trei sectoare din muzeu.
S-a constatat că prin reorgani zarea e:-.pozitiei de bază. ca şi după deschiderea
c:-.pozitiilor temporare. numărul vizitatorilor a crescut continuu. fapt care reiese şi
din situaţia vizitatorilor pc cei patru a ni de zile. Astfel, în 1 990 au fost 1 1 75 de
vizitatori (muzeul fiind închis după 1 april ie); în 1 99 1 au fost 1 0 . 1 3 5 v izitatori
(e:-.poziţia de bază s-a deschis de la 23 aprilie): în 1 99 2 muzeul a fost vizitat de 2 1 .84 1
tineri şi adulti , iar în 1 993 de 27. 1 95 de persoane. Ca şi altă dată. cel mai mare număr
di ntre vizitatori îl formează copiii. cărora. după vizitare. li se oferă în mod gratuit
filme istorice, artistice şi de desene animate.
V. Activitatea de restaurare-conservare din anii trecuti a constat, în principal. în
prcgiitirca materialelor pentru expozit i i le permanente proprii sau de la celelalte
muzee. În laboratorul de special itate, condus de Petru Arhirc şi apoi de M ircea
Ciacâru, s-au restaurat cea. 200 piese din ceramică. 1 50 de metal. 60 de os. 50 de
piatră şi au fost conscrvale peste 350 de piese din ceramică şi lemn. Acelaşi sector
a asigurat prelucrarea primară a i mportante loturi de ceramică provenite din săpături.
proiectarea reparaţiilor curente şi capitale. restaurarea unor monumente de eroi din
judet ş i a asigurat întreaga grafică a cxpoziţiilor de bază şi temporare, precum şi
desenele arheologice.

Personalul laboratorului de restaurare-conservare a adus o contribuţie substanţială
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la rcal i;arca ,·enittui lor ex t ra bu get arc .

VI. A cti�·itatea etlilorială
I n moci categoric. principala realizare du1 a ce s t domeniu a fost apari ţia . în 1 99 3 .
a ,·olumului XVI I I (pc 1 99 2 ) a l revistei Memoria Antiqu itatis. care cnprinde în cea
mai 111are parte rCt:u!Latck cerc e t ări lor arheologice efectuate de specialiştii muzeului.
A v;înd in yedcre c ă p reced ent ul numiîr data din 1 987. apariţia' noului ,·olum poate
fi soco t i t ă un e\·enimcnt. cu at â t mai mu lt cu cât automl cronicii de fa tă . care a fost
responsabilul numărul u i XVIII, s-a confru ntat cu lipsa de dispo nibil i t ate a tipografi
lor pe nt ru astfel de lucrări şi cu gre utăţ ile de ordin tehnic din acest domeniu.
De�i au existat preocupări pc li nia întocmirii şi editării pl iantu l u i M uzeului de
Istoric P i a tra-Nea mţ. din moti\c care nu au 1 i nut de Yoinţa noastră. acesta nu a putut
fi rea l i tai. Lips a aparatelor fo to proprii şi calitatea slabă a fotografi ilor executate de
R. A . l "Coresi"" B u c u re � t i . a u făcut i mposibilă asigurarea ilustraţiei corespunzătoare.
atît a pli a nt u lui muzeului din Piatra-Ne<HHI. cît şi a celorlalte unităţi muzealc din
subordinea acest u i a . Î n 1 993 s-au editat. t otuşi. cu colaborarea firmelor Multistar şi
Policromia. t rei pli:mtc la n i velu l t e hn i c i i e x ist e nte l a Piat ra - N e amţ. Este ,·orba de
un pl i a nt general (4p. ) ce cu pri nde u n i tătilc componente ale Complexului Muzeal
Judeţean Neamţ. pliantu l ex poziţie i de n u m i s 1 m tică (4p . ) şi cel al Cetătii Neamt
(6p.).
VII. Evidenţa

Este un cap i tol asup ra cămia s-a stămit mai puţin în aceşti ani. Singura activitate
ce f rcb u ic semnalată este ve rifi carea inventamlui muzeului. în urma căreia s-au
constaiat doar lips u ri ���semnificative. pro,·cJtitc din degradarea unor piese perisabile
şi a u no r transferuri e fectuate c u peste 30 de ani în um1ă. dar neconscmnate.
În a ni i 1 990- 1 9 93 s-au inventariat 1008 o biecte , majoritatea proYenitc din săpături
arheologice, ceea ce rep rezi ntă de fapt mult mai puţin ca in alţi ani.

VIII. Donaţii
Fiind un rezultat al bunelor relaţii dintre muLeu şi prietenii săi, donaţii le din a ni i
trecuti provin d e l a : V. Iacob (Bicaz), V . Neagu. A L Gheorghiu, E. Capşa (P. Neamţ)
şi 1 . Matasă (Bucureşti). fiul fondatorului instituţiei. Aceştia au donat : piese de
mobilier, componente ale unor uniforme militare, anne, cărţi, manuscrise. documente
de familie, fotografii, diferite obiecte personale (de la sf. sec. XIX - inceputul sec.
XX) şi ba1ti, care s-au folosit la amenajarea expoziţiilor pennancnte şi temporare.

IX. Achiziţii
Din fonduri bugetare sau din venituri proprii s-au achiziţionat obiecte de la AL
Aparu (materiale arheologice, moncde şi medalii), 1. Toma (sabie ofiţerească), Gh.
Mitrofan (medalii, binoclu, baionetă), T. Gogu (medalii şi u n album foto cu Regi
mentul 1 5 Războ i e ni ) , C. Bumian (mcc;ial ii, plachcte, pumnalc şi săbii ofiţereşti), C .
Copoţ ( 4 4 d e monedc turceşti d e l a sf. sec. XVIII), E . Laza (tablouri ş i litografii) ş i
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El. Bcrctki (obiecte de la sf. sec. XIX).
X. Schimbul de publicaţii
Deşi schimbul de cărţi cu străinătatea a scăzut si mţitor în ultimul timp. în mare
parte datorită faptului că rcYista muzeului nu n apămt din 1 987. în biblioteca
documentară au i ntra{ -f55 de volume de specialitate sosite din peste -HI de ţări ale
lumii. În schimbul acestora. dar şi pentm rcY itali zarea relaţ iilor cu instituţiile de
special itate care pot fi i nteresate de rcyista Memoria Antiqu itatis. la sfâr�itul anului
1 993 au fost trimise în străinătate aproximati\· 1 50 de colete conţinând peste :wo
,-olume.
Cartea românească de istoric şi arheologic care a fost ach i ;. i ţ i onat ă din l ibrări i s:m
primită la schimb în acc;;ti ani. totalizează peste l lO O ,·olumc.
XI.

Investiţii
Î n acest domeniu. principalele realizări au constat în procu rarea unui tc!cY iJor
Panasonic + aparat Yidco ( 1 990). cumpărarea u nui autoturism de teren tip ARO 2-D
( l 91J2). realizarea Yitrinclor pcntm cabinetul numismatic şi achiziţionarea u nui
calculator PS �86 cu imprimantă şi skancr ( 1 993). necesare pcntm sust inerea
actiY itătilor eulturcll-ştiintifice. depl asări în teren la săpături. pcrieghczc. expertize şi
prelucrarea datelor muzcalc şi contabile.
Xll.

V.tnituri proprii

Îu anii trecuti s-au realizat unnătoarclc sume:

.

1 990

1 991

1 992

1 99J

Taxe vizitatori

14 .700

1 1 4, 580

236.720

594.6(>()

Stand muzcal

2 9.885

52 .470

57.386

1 89.8 1 1

Prestări sen:icii (inclusiv contracte de
cercetare arheologică)

Î
384.072

543.450

875 .000

XIII. Sponsorizări

1 1 36.000

Pc lângă fondurile provenite din alocaţiile bugetare şi real izările financiare pro
prii, un aport însemnat I-au avut Ia organizarea manifestărilor cultural-ştiinţifice
sponsori zările unor fim1e particulare şi de stat, faţă de care ne exprimăm rccunoştinţa.
În acest sens, menţionăm aportul următoarelor societăţi: Unicat Li/a, .-1/pin. Melana.
Miracol Comtours, Romforest, Banckoop, Plm{tavorel şi Pietricica din Piatm-Ncamţ.

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

STEFAN CVCOS
1

1

�rr
.J

1 93 6 - 1 992

a 22 noiembrie 1 992 a încetat din v iaţa Ia Bacău,.
după o grea sufcrin(ă. arheologul Ştefan Cucoş.
'J remarcabil preistorician. fost muzeograf şi di
rector al Complexului Muzeal Judeţean Neamţ.
Deşi ştiam că suferă de o boală incurabilă. vestea morţii
sale m-a· întristat profund: în calitate de coleg şi colabo
rator beneficiasem de sfatuL încrederea şi aj utoml său
generos. îndeosebi la începutul acti,·ităti i noastre profe
sionale.
Născut la 1 3 iulie 1 936 la Bârlad, într-o familie de
muncitori, Ştefan Cucoş a urmat cursurile gimnaziale şi
liceul în oraşul natal. Datorită greutăţilor din acei ani .
....,-.;;;����;...�.-..
..;
.. după tenninarea studiilor medii este nevoit să se angaje
ze, pentm scurt timp. la u nele întreprinderi din oraş. perioadă pc care o evoca uneori
ca pc o experienţă de v iaţă plină de învăţăminte.
Din anul 1 957 urmează cursurile Facultăţ ii de Istorie a U niversităţii ''Al . I . Cuza"
di n laşi, pc care o absolvă în 1 962. După susţinerea examenului de diplomă este
repartizat la liceul din Co�1ăncşti-Bacău, unde a funcţionat vreme de 7 ani. Cu toate
că atribuţiunilc didactice i-au ocupat cea mai mare parte din timp, tânăml profesor
va avea v reme să se apropie de arheologic, de care este atras tot mai mult, descoperind
personal o scrie de materiale şi staţiuni preistorice deosebit de interesante .
Î n anul 1 969. Ştefan Cucoş părăseşte cariera didactică şi se transferă la Muzeul
Arheologic Piatra-Neamţ ca muzeograf. Profitând de atmosfera existentă în muzeu,
unde Constantin Matasă funcţiona încă în calitate de director al instituţiei, Ştefan
Cucoş va păşi cu succes in noua sa profesie, din vara aceluiaşi an participând la
săpăturilc conduse de prof. Anton Niţu la Ghelăicşti, staţiunea de care se va simţi
legat până la sfârşitul vieţii. Nu întâmplător, de la primele articole şi până la ultimul
său studiu arheologic va face referiri repetate la aşezarea cneolitică de pe dealul
Nedcia, acolo unde deseori a fost însoţit de cei mai apropiaţi colaboratori şi prieteni.
Din 1 972, când este admis ca doctorand la Facultatea de Istorie a Universităţii
"Al. 1. Cuza" din Iaşi, având ca îndmmător pc prof. univ. dr. doc. Mircea Petrescu
Dâmboviţa, Ştefan Cucoş iniţiază, conduce sau este colaborator l a o serie de cercetări
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arheologice de pc cup ri ns u l j u deţ ul u i Neamt ( M <1 noaia-Girm . Văkni
P i a t ra
Neamţ. Horodiştca-Calu, Pctrica ni , Mu ntcni-Răucc�ti, l;:voarc - - Piatra -Nc<�ml) s:m
în afara ace s tuia (Podci-Tg. Oc na Pod uri B ncă u ) care îi , ·o r fol osi la î nt oc m i rea
tezei de doctorat (Faza Cucutcni B în Dcprcsiunca su hr a rpa t ită a Moltloni) pc
ca re o \'a susţine în toamna anul u i 1 983. în f:Jţa une i com isii format;-, d i n pcrsoualltăli
de seamă ale arhcologiei românc-;;t i ( V lad i mi r Dumitresc!t. D u mitru Bcrciu. Seba
s tian Morintz) .
Pc plan ştiinţific. în afară de cercetarea unor obiective encol it icc şi înlocmi rca
lucră rii de doctorat. a prelucrat i nt e rpretat ş i pu b lic at o s c rie de matcri:-tlc ş i info r
maţii arheolog ice articolele şi studiile sale bucurându-sc de aprecierea specialiştilor
din ţară şi s t ră inăta te. Ca unnarc şi a me ri t elo r sale, \'Oiumul Aşczărilc cult u rii
Cucutcni din România (la care a fost coautor alături d e s tn t o r ni c u l său prieren 5 i
coleg Da n Monah) \'a primi pre m i u l " Va s i le Pân·an" <� 1 Ac:J d c mi c i Române. în :mul
1 987. Ştef<�n Cucoş a pa rt icipa t la o scrie de întruniri ştii nţifice şi a fost orga nizatoru l
unor reuniuni care s-au bucurat de mare succes: colocviul Pl a st ic a nco<��K� o l i t i că
din România". în 1 98 L se s iu nea ··cultura Cu c utcni în context european". 1:-�şi Piatra Neamţ 1 984: sesiunile anuale ale m u zeu l u i din Piatra-Neamţ ş a .
Pc plan muzeaL p c lângă faptul c ă a coordonat IHI IIICroasc expoziţii tc m po m rc
(care au \'alorificat rezultatele noilor cercetări arheo l o g ic e şi pa t ri mo ni u l existent în
depozite) şi pennanente (expoziţ ia de bază, 1 980) la M l PN . a fost ce l care a dat sp rij i n
la reorganizarea u nităţilor muzcale din teritoriu.
În anul 1 978, când muzeele din judetul Neamţ au fost subordonate n nci singure
administraţi i Ştefan Cucoş a fost numit director al CMJ Neamt, fu nqic î n care :1
depus un mare volum de muncă, răbdare, talent şi chi:�r o parte d i n sănătate:! sa.
Cunoscîndu-! bine. îndeosebi de pe şa n tierclc de la Răuccşti. Văl cni. Izvoare şi
Poduri unde am săpat împreună, pot afirma că noua atributic administrati,· ă i-a
îngrădit foa rte mult preocupările de ordin şti inţific. deşi lista lucrărilor public31e în
perioada cât a fost director parc să infirme aceasta
Din vara anului 1 985, când este înlocuit din funcţia de director al CMJ . Neamt.
Ştefan Cucoş se transferă la Muzeul de I storie şi Arheologic B a cău unde funcţionea
ză ca muzeograf, director ( 1 988- 1 990) şi din nou muzeograf p â nă la moarte.
Deşi a avut în existenta sa şi momente mai puţin faste, Ştefan Cucoş a avut tăria
de a-şi reorganiza viaţa şi activitatea pc aceleaşi principii care I -au călăuzit, de fapt.
întotdeauna : demnitate, modestie, corectitudine şi nu în ultimul rând pc o viaţă de
familie exemplară.
Păcat însă că sfârşitul său prematur a pus capăt unor proiecte ambiţioase, multe
preocupări din cei 22 de ani de arheologie rămânând nevalorificate.
Ca fost colaborator al celui care a fost dr. Ştefan Cucoş regret şi mai mult plecarea
sa timpurie spre cele veşnice, mai ales că efortul pe care l-am depus cândva împreună
a răinas fără rezultat.
Dumnezeu să-I odihnească !
-
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Gheorghe Dumitroaia
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Ştefan Cucoş

Lista lucrărilor ştiinţifice
l.

Să llătu rilc arheologice din ju detul Neamţ. în McmAntiq. L 1 %9.
p . .ţ 1 5--l22

2. Re1u·ezentări antropomorfe în decorul llictat cucutenian de la
Ghrlăicşti (jud. Neamţ). în MemAntiq. I L 1 970. p. 1 0 1 - 1 n .

J . O aşezare n eolitică în bazinul Trot uşuluL î n MemAntiq. I l . 1 970.
p. -l8 1 --lS6 şi fig. 1 -4.

4. Ex1wziţia llcrmanentă a Muzeului Arheologic Piat ra-Neamţ. în
McmAntiq. IL 1970, p. 5 59-576 şi fig . 1 -2 1 .
5. Ghelăieşti (Piatra-Neamţ) 1 , Săpăturile din 1 969 în aşezarea cucute
niană "Nedeia". în MemAntiq. I I L 1 97 L p. 1 1 -6-l (în colaborare).

6. Rc1lrezcntări de încălţăminte în plastica cucuteniană de la Ghclăieşti
(jud. N eamţ). in MemAntiq. I I I p. 65-77.

7. Expoziţia "Noi descoperiri arheologice în judetul N eamţ ( 1 965-

1 969)". in MemAntiq , I I L 1 97 L p. 561 -570 (in colaborare).

8. Săpătu rile a rheologice din ju deţul Neamţ (II). in MemAntiq, IIL 1 97 L
p. 557-583.

9. Un complex ritual cucutenian desco1lerit la Ghelăicşti (jud. N eamţ). in
SCIVA, 24, 1973 , 2, p. 207-2 1 5 .
1 0. Ceramică neolitică din Muzeul A rheologic Piatra-Neamţ, B iblioteca

Memoriae Antiquitatis, I, Piatra-Neamţ, 1 973. 70 p. text şi 1 1 9 fig.

1 1 . Vase neo-eneolitice cu tub şi semn ificaţia lor, in SCIVA. 25. 1 9 7-l L
p. 1 2 5 - 1 30.
,

1 2. Două use zoomorfe eneoiitice. în Carpica. VIL 1 975. p. 7- 1 -l .

13. Vase prismatice neo-eneolitice. în McmAntiq, I V-V, ( 1 972- 1 973).
1 976, p. 67-72 şi fig. 1 -5 .

1 4 . SăJlătu ri le a rheologice din j udeţul Neamţ (III). î n MemAntiq. IV-V
( 1 97 2 - 1 973), 1 976, p. 30 1 -304 şi fig. 1 -4.

15. M ă rtu ri i din "arhil'a" m ilenară, in Războieni-Valea Albă şi îm llreju
rimi, Piatra-Neamţ, 1 977, p. 29-46.

16. Decorul spiralic al ceram icii Cucuteni B, în Carpica. X, 1 978, p. 5 5-88.

1 7. Noi descoperiri de topoare de aramă şi b ronz, în SCIVA, 29, 1 978, 4 ,
p . 579-582.

18. Date asu pra agricu lturii cucuteniene, în Cercetări agronomice în
Moldova. 1, 1 980, p. 1 3 3 - 1 3 6 (în colaborare).

1 9. Petrodau 2000. Tradiţie şi continuitate, Piatra-Neamţ, 1 980, 1 43 p.

20. Să llăt u rile de Ia Vălcni - Piatra-Neamţ (1 974-1 975), în

MemAntiq, VI-VIII ( 1 974- 1 976). 1 98 1 , p. 37-56.
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2 1 . Î nceputu rile perioadei de tranziţie tlc la eneolitic la epoca b ro nzu lui

în zon a su bcarpatică a Moldo, ci. î n A M N . XIX, 1 982. p . 2 5 3 -260.

22. Săllătu tile arheologice din tell-ul cucutenian Dealul Ghindaru, corn.
Poduri, jud. Bacău. in CA. V. 1 98 2 . p. 9-22 (în colaborare).

23. Cercetările arheologice de la Poduri - Dealul Ghinda m , în CA. VL
1 9 83 . p . J-22 ( în colaborare).

24. Faza Cucuteni B din depresiu nea su bcarpaticii a Moldo,·ci. rezu matul
tezei de d octo rat , l a ş i , 1 9 83 .
25. Delimitation and intcrfcrences. în RR 9. 1 98-k p . 3 1 - 35 .

26. Aşeză rile cultu rii Cucuteni din Rom ânia. Ed . Junimcn. laşi, 1 985. 2 1 8
p . (în colabornrc).

27. Câte\" a consideraţii cu llrh·ire la sfârşitul cultu rii Cucutcni. în Carpi
ca. XVI I. 1 9 8 5 . p . 3 3 --W.
28. Studiul tipologie şi Jletrografic al u neltelor litice din câte,·a �işeză J"i
Cucuteni. în McmAntiq. IX-XI ( 1 ') 77 - 1 9 79 ) . l lJ8 5 . p. 1 4 1 - 1 6 1 .
29. Ceramica d e tip C din aria cultu rii Cucutrni. î n McmAntiq. IX-XI
( 1 977- 1 979). 1 985, p . 63 -92 .

30. Noi date Ct� din ni\"Ciurile atlarţinând ('ultu rii P rccucuteni din staţiu
nea de la Podu ri-Dealul Ghindaru , jud. Bacău . în CA. VI I I . 1 986, p.
1 3 7- 1 42 (în colaborare).
3 1 . Cronologia eneoliticului final din zona subcarpatică a Moldo,·ei. în
Carpica. X VI I I -XIX ( 1 986- 1 987). p . 1 3 -2 0 .
32. RatlOrt llreliminar asupra săpăturilor arheologice de la Podu ri-Dea
lul Ghindaru (1 984-1985), în MemAntiq. XV-X V I I ( 1 983 - 1 985),
1 987, p . 9- 1 0 (în co laborare) .
33. La fin de la cultu re Cucuteni dans le contexte de l 'eneolithique du

Bas-Danube, în voi. La ch·ilisation de Cucuteni en contexte eu rotlC
en. Session scientifique Iaşi - Piatra-Neamţ 1 984, Biblioteca
Archaeologica Iassiensis, I, laşi, 1 987, p. 1 2 5 - 1 3 2 .

34. Locuinţele eneoliticu lui final din zona subcarpatică a Moldovei, î n
Carpica, XX, 1 980, p . 5 3 -59.
35. Câteva consideraţii cu prh·ire la u nele probleme ale eneoliticului final
de la est de Carpaţi, în Carpica, XX. 1 989, p. 6 1 -67.
36. Contribuţii l a repertoriul arheologic al j u deţului Neamţ, în
MemAntiq, XVIII, 1 992, p . 5-6 1 .

37. U n topor de aramă descoperit l a Trifeşti, jud. N eamţ, în MemAntiq .
XVIII, 1 992, p. 1 99-20 1 .

38. Complexe rituale cucuteniene de la Ghelăieşti, jud. Neamţ, î n SCIVA,
44, 1 993, 1 ' p. 59-80.
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STEFAN SCORTANU
1

1

1 93 9 - 1 993

�� a 2 1 apri lie 1 993. o moa rte fulgerătoare a pus
.J
capăt vieţii muzcogmfului Ştefa n Scorţanu. pri1_J elen şi col eg admirab i l care a dat dovadă
întotdeauna de o adev ă ra t ă pildă de dc,·otament.
s cri o z i ta(e şi corectitudine.
Ştefan s�a născut la 16 decembrie 1 9.1 9 la Scorteni
Bacău. fiind si ngurul băiat din cei pat ru cop i i pc care
i -au il\'nt sotii Ştefan şi Maria Scortanu. Rămas orfan la
o vârsfă fragedă. copilul Ştefan împre u nă cu sora Elena
au trebuit să ducă grij ile casei părinteşti. să se întreţină
şi să termine şcoala în comuna natală. surorile mai mari
fiind plecate în lume pentru a - ş i face un rost. D upă cum
povestea mai târziu, încă de atu nc i datorită unui îndrăgil
profesor din şcoala generală s-a simţit atras de istoric. pc care o va sluj i cu pa s iu ne
ma i târz iu .
După absolvi rea şcolii elementare de 7 ani în comuna natală. va i ntra prin concurs
la Liceul Pedagogic din Bacău. Dar, ncavând posibilităţi de întreţinere se va retrage
după primul an. Greutăţile vieţii şi dorinţa de a îm·ăţa îl determină să încerce d i n
nou, în anul următor, când vine la Piatra-Neamţ, unde intră la Liceul "Petru Rareş".
Pentru a se putea întreţine se angajează la Î ntreprinderea "Comuna din Paris", liceul
absolvindu-1 în anul 1 958. Zece ani mai târziu, în anul 1 968, se înscrie la Facultatea
de Istoric-Geografic a Institutului Pedagogic din Suceava, pc care o absolvă în anul
1 97 1 , fii nd repartizat ca profesor la Şcoala generală din satul Ghigoieşti, comuna
Ştefan cel Mare, judeţul Neamţ. Ca dascăl şi-a adus contributia la instruirea mai
multor generaţii de copii, la educarea lor în spiritul dragostei faţă de meleagurile
natalc şi fată de adc,•ăr. Ca director al şcolii, Ştefan Scorţanu se remarcă prin tact
pedagogic şi simţ gospodăresc.
Dorind să ştie cât mai mult, Ş tefan Scorţanu se va înscrie la Facultatea de
Istoric-Filosofic a Universităţii Bucureşti, devenind absol\'cniul acestei prestigioase
i nstituţii în anul 1 979, cu specializarea istorie. În luna martie 1 980, ocupă prin
concurs postul de muzcograf la Muzeul de Istoric Piatra-Neamt. apoi muzcogra '
pri" ·; ipal şi de la l feb ruarie 1 99 1 până la dispariţia sa. postul de şef de sectie istoric

1
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la Complexul Muzeal Judeţean Neamţ.
Lucrând într-un muzeu, i ntră în contact nemij locit cu materialele în al căror studiu
avea să se specializeze (istoria medie a românilor). Ştefan Scorţanu îşi va consacra
cea mai mare parte a timpului cercetărilor arheologice. c fcctuând săpături sistematice
în staţiunile de la : Orţăşti-Giulcşti. în anul 1 98 1 : Ghelăicşli. 1 982- 1 984: Târgu
Ncamţ. 1 982 : Strâmbi-Bodeşti, 1 987: Izvoare-Piatra Neamt. 1 987: Dulccsti-Valea
Neagră, 1 987: Bâra. 1 990: Tazlău, 1 987- 1 990 şi Pângăraţi. 1 992.
S-a bucurat de aprecierile arheologilor cu care a colaborat unii dm aceştin fiind:
Lin şi Adrian Bătrâna, Emil Moscalu·, Ştefan Cucoş. Gheorghe Dumitroaia.
Rezultatele cercetărilor s-au concretizat în studii care au fost publicate în SJm
posia Thracologica, Memoria Antiquitatis. Materiale şi Cercetări Aa·heologice.
De asemenea. investigaţiile arheologice au fost valorificatc prin susţinerea unor
comunicări la sesiunile naţionale de rapoarte. la sesiunile Complexului Muzcal
Judeţean Neamţ şi la alte simpozioane pe teme de profil.
Ştefan Scorţanu s-a i mplicat în organizarea unor expoziţi i la: Curtea Domnească
din Piatra-Neamţ ( 1 986), Muzeul de istoric Piatra-Neamţ ( 1 9 9 1 - partea de istoric
medievală). Memorialul "Constantin Matasă'" ( 1 992) şi la pregătirea Cabinetului
numismatic ( 1 993).
Generos. nu puţini sunt colegii eate au beneficiat de aj utorul lui. de sfaturi ş i
asistenţă în studiul unor descoperiri , în susţinerea u nor comunicări sau î n redactarea
unor articole. Şi-a făcut pe deplin datoria ca membru în Colegiul de redacţie al
volumului XVII I al revistei Memoria Antiquitatis, în care a fost promovat ca semn
al valorii muncii şi calităţilor sale.
Amintirea lui va rămâne mereu vie în inimile celor care I-au cunoscut, I-au stimat
şi preţuit pentru tot ce a făcut, ca dascăl şi ca muzeograf.
Dan Mihăi/escu
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ARCHAEOLOQY I N BRITAI N SINCE 1 945
Editat de Jan longworth şi John Cherry,
The Trustees of the British Museum,
Londra, 1 988, 248 p.

'

•blicată prima oară în 1 986 şi reeditată acum. cartea dc faţă reprezintă un
bilanţ al realizărilor de după război ale arhcologici britanice. Sumarul cu
pri nde o Prefaţă, o prezentare a autorilor, o introducere,. cinci mari capitole
- care alcătuiesc nucleul lucrării şi asupra cărora vom reveni - , urmate de
un glosar foarte util de termeni, o. bibliografic �i un indice; totul este însoţit de o
ilustraţie concludentă şi de bună calitate. Cele cinci mari capitole amintite tratează,
în ordine cronologică, stadiul cunoaşterii arheologice asupra marilor perioade i stori
ce ale Mari i Britanii: 1 . Prchistoric Britain (J. Longworth, N. Ashton, V. Righy);
2. A Roman Province: Britain AD 43-4 1 0 (T. Potter); 3. Anglo-Saxon England
AD 400-1 100 (L. Wcbster); 4. Technology, Towns, Castlcs and Churches AD
1 1 00 - 1 600 (J. Chcrry); 5. Thc Mcdicnl Countrysidc (J. Hurst).
După cum arăta în Prefaţă Sir David Wilson, directorul Muzeului B ritanic, spre
sfârşitul celui de-al doilea război mondial, la I nstitutul de Arheologie, s-au întâlnit
aproape 280 de arheologi, dintre care mulţi erau tineri entuziaşti, cu o largă perspec
tivă, care au reuşit cu multă energie, u lterior, modificarea cunoştinţelor de până
atunci asupra trecutului Marii Britanii. Au apărut i novaţii tehnice, mai ales în
cooperare cu ştiinţele naturii, au i ntrodus noi metode de datare şi analiză, di
stanţându-se cea a carbonului radioactiv. S-au îmbunătăţit tehnicile de prospectare
şi de săpătură ceea ce a condus la o înţelegere mai clară şi mai sigură a trecutului.
De asemenea, s-au făcut cercetări arheologice în oraşe, s-au examinat ari i vaste prin
excavare totală, s-a receptat cu bunăvoinţă folosirea tehnicilor arheologice asupra
siturilor istorice şi s-a i ndus o atitudine responsabilă faţă de publicare ş i o mai mare
conştientizare publică asupra potenţialului trecutului, toate acestea în ansamblu,
mări nd şi luminând viziunea generală despre istoria ţării. Au crescut mult resursele
fUlanciare obţinute atât prin eforturi private, cât şi datorită intervenţiei oficiale (de
la 400000! în 1 970 până la 5 700000! în 1 986 - 1 987). A avut loc o adevărată explozie
a numărului de studenţi şi de producere a arhcologilor. Astfel, dacă în 1 95 0 erau 3 -4
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departamente universitare care pregăteau arhcologi. în prezent mtmăml acestora
depăşeşte 20. R e zu ltatele nu au întâr1.iat să a pară . iar transform�iri le în conceptia şi
metodologia de ccrc�ta rc au cunoscut modificări radicale.
D ramatice �chirnbări s-au petrecut şi în domeniul c\·aluării pcrioadclor târzii ale
prcistorici. care se aila du pă al doilea ră zboi mondial încă sub puternica influenţă a
şcolii cultural-istorice fundamentală de V. C. Childc (Thc Dann Of European
Civilization. 1 925 ) . Şi dctcrminismul geografic. apăm t tot înainte de itltimul război .
deţinea de asemenea po ;.iţii de p ri m ordin în cercetarea prcistorică. mai cu seamă în
urma lucrărilor esenţiale ale lui O. G. S. Crawford. unnat de C. Fox (The Archaco
log�· of thc Cam bridge Rcgion, 1 92 3 şi Thc pcrsonalit�· of Britain. 1 93 2) . Î nsă.
începând cu anii ·;o a rheolog ia britanică va avansa într-o 111anicră deci să pc noi căi.
Odată cu investigaţiile lui J. G . D. Clark se începe o abordare cconomico -ecologică
a p rcistori c i, ordonându-sc i nfo n naţiile cu ţelul dctcnninat de a se aprecia cât mai
exact i mpactul acţiunii omului asupra spa t iului înconjurător şi a resurselor sale. în
contextul exp loatării aces tora (P rchistoric E u roJlc: thc Economic Basis. 1 95 2 :
Exc:n·ations a t Star Carr. 1 95 4 ) . Dar. lovitura decisivă concepţiei cultural-istorice
s-a datorat metodei de datare a carbonului radioactiv. Drept unnare. a fost pusă tot
mai mult la îndoială "teoria itwaziilor" (J. G. D. Clark. Thc im·asion hypothcsis in
B1·itish Archacology , în Antiqu it�·. 40. 1 966. p. 1 72 - 1 89), iar conceptul dezvoltat
de c ătre V. G. Childc, potrivit cămia "cultura" fom1cază "e xpresi a materială a ceea
ce a s tăzi poate fi numit un popor". a că zut treptat în des uetudine. Aju nşi a i ci. trebuie
să subliniem că, cele de mai sus îşi găsesc apli�abilitate şi în arheologia românească.
care, împreună cu restul şcol i lor de pc continent, a stat o bună bucată de vreme sub
semnul tezelor interbelice. Apariţia şi dezvoltarea în Orientul Apropiat a unor
inovaţii tehnice şi răspândirca lor de-a lungul spaţiului european au fost explica t e .
de către şcoala cultura l -istorică , prin deplasări de populaţii. Cum şi cât a schimbat
metoda carbonului rad ioactiv această schiţă a evoluţiei istorice nu suntem noi în
măsură să o facem aici, însă , important este că " noua arheologic" a câştigat tot mai
mult teren şi tot mai mulţi adepţi, cu impact deosebit asupra metodologiei de
cercetare, ca şi a interpretării descoperirilor (D. L. Clarke, Analytical Archacology,
1 968). Ofertele privind noile viziuni asupra preistoriei britanice din era post-radio
carbon s-au datorat unor specialişti recu noscuţi, cum ar fi C. · Renfrew (British
Prchistory: a new out line, 1 974), J. V. S. Mcgaw şi D. D. A. Si mpson ( lntroduction
to British Prchistory, 1 979), P. J. Fowler (The Farming of Prchistoric Britain ,
1 983), P.. B radley (Thc Social foundations of p rchistoric Britain, 1 984) şi J. H .
Longworth (Prchistoric Britain , 1 985).
Dacă tezele şi sintezele de mai sus nu sunt reprezentative pentru preistoria
britanică în general, marile secvente ale acesteia au constituit, pe de altă parte,
preocupări ale altor lucrări , specioase , însă nu de mai mică însemnătate. Vom aminti
di ntre acestea studiile lui P. Mellars şi R. Jacobi, despre dezvoltarea economică şj
mediul înconjurător în mezolitic, cunoscută carte despre neoliticul englez a l u i S .
Piggott ( 1 954), noile analize şi interpretă ri despre "Bcaker pottery" ale lui D . L.
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Clarke. C. B urgess. S. Shennan, ca şi multe altele asupm cărora nu vom mai stărui.
Remarcabi l de i ncitante ni s-au părut a fi �i C<îteya din temele care abordează Epoca
B ronzului. ca de exemplu S�·mbols of powcr nt thc timc of Stonchcngc (D. V.
Clarke . T. G. Cowie şi A. Foxon). ori Middlc Bronzc Ag� tradc bctwccn Britain
and Eu rope, a maritime ,,erspcctin (K . M tH.::kcl roy ) sau An a!>scmhlage of Late
Bronze Age Mctnlwo �ldng dehris from Dnin ton, Devon (S. Needham).
Sursele antice amintesc în mod expl icit debarcarea şi stabilirea unor valuri de
migrato ri în B ritani<l în epoca fierului. cel mni cunoscut caz fiind cel ni b clgi lor
(Caesar). Cercetările arheologice au căutat să verifice aceste i nfom1aţi i şi să le
detalieze, în această direqie putând fi evidenţiate monografi ilc lui Sir Mortimcr
Whcelcr (fortific<1ţiile Stanwick), T. C . M. B rewstc r (Staple Howe), S ir lan Ri
chmond (Hod H i l l 2). B. W. Cunliffe (Dancbury). 1. M. Stead (The A ra-as Cultu rc.
1 979). A. Birchall (Aylesford-Swarling Cuhure = bclgne) ş.a. m.d.
. Eliberată de idei preconcepute �i îmbrăţişând cu cntuzi<1sm noile m � todc de
cercetare. arheologia britanică post-belică a reuşit să avanseze astfel explicaţii
documentate şi logice. în mare parte validate ştiinţific. Pc acest dnun. sintezele
despre La Tene-ul b ritanic au încercat şi au reuşit în mare măsură să răspundă la
întrebările ivite în cursul i nvestiga ţ iei ştiinţifice. Si de la lucrările de refe ri nţă ale lui
C. F. C. Hawkes. despre perioada şi fortificaţii lc respect ive (Hillforts, în Antiqu it�·5, 1 93 1 şi The ABC of the British I ron Age. în Antiqu ity. 3 3 . 1 959), s a ajuns la
contestarea schemelor propuse de către acesta (F. R. H0dson, 1 964) şi înn i ntarea spre
dezbatere a u nor noi teze (B. W. Cunliffe D . W. Hard ing J. V. Mcgaw D. D. A.
Simpson).
O extraordinară dezvoltare au cunoscut o în Mare<1 B ritanic şi cercetările privind
arheologia şi istoria Provinciei (43-4 1 0), care au cunoscut şi până la ultimul război
realizări notabile. Ar trebui menţionate câteva sute de lucrări, iar subiectele atacate
sunt extrem de numeroa se şi neaşteptat de i ngenioase. De la inscripţii, castre, valuri,
am1ată, oraşe, sate, temple şi până la meniul ostaşului roman sau capacitatea hamba
relor în care se depozitau cerealele - toate au constituit teme de analiză, care au
aruncat noi şi surprinzătoare lumini asupra zonelor întunecate ale trecutului. Cele de
mai înainte au condus la o reconstruire a tabloului istoric al Britanici romane, chiar
până la dimensiunile vieţii cotidiene, sugerând de fapt direcţii inedite de cercetare
pentru toţi cei care lucrează în domeniu. A r fi nedrept să nu pomenim măcar câteva
real izări şi câţiva specialişti care s-au distins pe acest tărâm. Î n primul rând, amintim
pc cei care au întreprins săpăturile arheologice, adesea model, de la Exeter (P. T.
Bidwell), Silchester (G. C. Boon), Vindolanda (A. K. Bowmann şi J. D. Thomas),
,fishboumc şi Potchester (B. W. Cunliffe), Vcrulanium (S. S. Frerc) ş.a.m.d. Mai
adăugăm, într-o enumerare arbitrară, numele eâtorva savanţi, care au elaborat studii
fundamentale din sfera arheologici şi istorici romane: R. G. Collingwood, 1. A .
Richmond, M . Toodd, A. R. Birley, D. J . B recze, A. C . King, P. J. Cascy , J. S .
Wacher, J. M. C. Toynbce, T. W. Potter, J. G illam, G. Wcbstcr şi mulţi, mulţi alţii.
Î n prezent, aşa cum se consideră de majoritatea celor i mplicaţi, studiile despre
-
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civilizaţia romană din B ritania au căpătat stCIIu tul unei discipline propriu-zise. deşi
mai sunt încă multe de făcut până la atingere:• unui real consens organizatoric.
Şi ultimele trei capitole rezervate în ansmnblu Evului Mediu (perioada anglo-
saxonă: tehnologia·, oraşele. castclcle. biseri c i l e : şi sat ul). sunt nu nu mai
atotcuprinzătoare. ci. din nou subl iniem. şi pline de surprinzătoare. no\·atoarc. căi de
cercetare . Î n consecinţă. se nuanţează mult din ceea ce dc,·enise oarecum dogmă.
pentru a nu aminti decât de mult uzitatul concept ''Dark Age'" (J. R. R. Tolkicn. Lord
of thc Rings). Reevaluarea epocii a condus şi la o nouă. mai consistentă ,·iziune
asupra prezenţei şi rolului populaţiei indigene (romanici sau romano-brito ni) . Folo
sirea pc o scară �nai largă a monumentelor şi tehnologiilor de tip roman. la care s-a
adăugat aportul germanie propriu-zis. totul ,·ăzut într-o evoluţie continuă, au creat
imaginea unei societăţi inventi\·e şi complexe. care abia acum a început a fi mai bine
cunoscută şi înţeleasă. Şi astfel, tot mai mult cercetătorii s-au aplecat a·supra unor
vestigii modeste şi, deci. neglijate până atunci. care au avut însă rolul să dcZ\ ăluic
într-o măsură sporită elementele societăţii. '"ascunse" sau mini malizate it� documen
tele vremii (R. L. S. Bruce-Mitford). Un i mportant nou concept a fost dezvoltat de
către E. M. Jopc (Regional culturcs of medieval Britain. 1 956). într-un studiu
despre culturile regionale ale Britanici mcdieYale. E . M. Jope a observat că Britania
medievală a fost o societate complexă. stratificată distinct, social. economic şi
intelectual, dar cu legături continui între grupurile sociale. În acelaşi timp. există o
bogată documentaţie scrisă, ceea ce permite combinarea explorării intangibilului. ca
utilizarea limbajului sau comportamentului social, cu aspectele materiale ale vieţii
comunităţilor, şi să obţină astfel precizări asupra elementelor care se asamblează în
culturile regionale. Concluzia sa principală a fost că, modelul distribuţiei ceramicii
medievale nu se suprapune clar culturilor regionale, ceea ce ar impune prudentă şi
î n câmpul ipotezelor culturilor preistorice, fondate de asemenea pe repartizarea
ceramicii.
Cercetarea istorică s-a transformat din multe puncte de vedere după cel de-al
doilea război mondial şi fineţea analizei a condus la o percepţie mai adâncă, şi
implicit mai exactă, a trecutului. Şcoala de la Annales, studiile iniţiate de March
Bloch şi, mai recent, de către Femand Braudel, au relevat însemnătatea arheologiei
şi, totodată, i-au potentat acesteia valenţele. În acest context a apărut şi a luat
amploare o arheologie aparte, cea '�industrială" sau a "industriei", care a scos la
lumină sursele de energie di.n secolele XII-XIII (vântul şi apa), tehnologia specifică
de utiliza re a acestora, ca şi uo. anume pţogres tehnic, detcctabi l pentru noi abia acum.
Bineînţeles, există şi alte pr:oiacte· deo;ebjte preze ntate în această carte, dar asupra
lor nu vom stărui, atât datorită limitelor demersului nostru, cât şi din dorinţa de a
incita pe cei i nteresaţi. Oricum, din cele de mai înainte reiese că, �e impune corelarea
informaţiilor arheologice cu izvoareJe scrise,_ chiar în perioade când se părea că
primele nu mai sunt necesare .. Viziunea optimistă asupra rolului arheologiei î n
cercetarea istorică este încuraJatoare şi ne îndreptăţeşte convingerea c ă vom fi î n stare
să pătrundem nu numai desfăşurarea evenimentelor, ci chiar şi modul cum descriau
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şi evaluau situaţia înşişi predecesorii noştri.
Ce ar mai fi de spus despre această carte? Ilustraţia este splendidă, hărţile sunt de
bună calitate şi ajută mult la întelegerea textului: bibliografia este plasată la sfârşitul
fiecărui capitol. dar există şi una generală. finală. bine sistematizată. Lucrarea
constituie un izvor de sugestii, modalităli şi căi de cercetare. ba chiar, mai mult. un
model în direcţia realizării unui bilanţ atât de necesar şi arheologiei româneşti.
Virgil Mihăi/escu-Bârliba

PRO I ECTUL DE CERCETARE #ARCOS"

oiectul de cercetare "Arcos" este titlul unui articol apărut în revista Archăo

ogic in Dcutschland, nr. 1 / 1 988, semnat de Ulrich Liibbert şi Ulrich

Kampffmeyer. În paginile acestui articol cei doi autori fac prezentarea unui
program ştiinţific a cărui apariţie era necesară de mai multă vreme, mai ales
având în vedere faptul că, spre deosebire de celelalte ramuri ale ştiinţei, ştiinţele
sociale în general au rămas mult în urmă. Proiectul de cercetare "Arcos" a fost creat
de "Fundaţia Volkswagen" în cadrul sectorului "Arheometric", pentru probleme
administrative, de documentare şi valorificarea datelor în arheologie. "Arcos" (Ar
heologic-Computer-Sistem) a fost introdus din anul 1 982 la Institutul Frauenhofer
pentru prelucrarea informaţiilor şi datelor. De alcătuirea programelor specifice pentru
arheologie se ocupă BAIK (Biroul pentru arheologie şl informatică în domeniul
ştiinţei culturii). Scopul proiectului se referă la o sferă mai largă de probleme, ca de
pildă: dezvoltarea în arheologie a unor metode bazate pe calculator pentru înţelege
rea, colectarea, valorificarea şi administrarea obiectelor descoperite, cât şi pentru o
cale de acces ştiinţifică; construirea aparatorii şi programelor specifice; cercetări prin
teste; probarea unor metode noi de valorificare a datelor arheologice; introducerea
prelucrării automate a datelor în domeniile adiacente arheologiei; realizarea unui
aparat pentru sesizarea automată impecabilă a formei obiectelor din ceramică.
În scopul realizării proiectului "Arcos" au fost create două aparate, Arcost şi
Arcos2 . Arcost, aparatul pentru documentare în ceramică, conţine o videocameră care
fotografiază fragmentele cerarnice sau vasele întregi, ce sunt apoi transformate de
calculator într-un desen ce conţine chiar şi secţiunea. pe baza acestui desen sunt
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înregistrate automat şi dimensiunile obiectul u i . I nformaţiile suplimentare asupra
descrierii se realizează prin dialog �i ele sunt apoi înregistrate împreună cu datele din
desen. În:-�i nte de fotograficrea propriu-zisă este necesară int roducerea u nei sistcma
tizări pentm înţelegerea caracterelor de descri s: explicaţii pentru desene şi valorile
măsurători lor: u n program de definiţii. Aparatul arc mcntul de a păstr:J datele
înmagazinatc într-un sistem cu amortizare electrică. ceea ce împiedică pierderea lor
chiar în cazul unei căderi de curent. Prognmml de definiţii st<�bilit t r<�nsmite
dcsfă�urarca muncii de înţckgcrc, ce poate avea şi caracter individual. după care se
realizează prelucrare<� unit<t ră a tuturor inform<tţiilor. Există mai multe posib ilităţi de
comandă ceea ce permite selectarea în funcţie de necesităţi - doar datele asupr:-�
descrierii sau desenele. Prelucrarea unui obiect/fragment ceramic p:-�rcurgc mai multe
clape. În timp ce se realizează imaginea şi apoi desenul. cercctătoml poate intcn cni
pentru a corecta secţiunea prin funcţiile aparatului de ştergere s:-�u complct:uc. Ia care
se adaugă cele de mărire sau de netczirc a �onturului. Arcos 1 po<�tc fi utilit.at atât în
teren cât şi în depozite. Realizarea prototipului a stâmit un i nteres rea l în rândurile
arheologilor. iar testele efectuate l<t săpături. dar �i în depot.ite/colccţii au permis
<tprccicrea că se observă în aceste condiţii o accelcrar..' a obţinerii rezultatelor şi a
modului de interpretare. fată de stilul de I ucm tradiţional în arheologic. ca um1arc.
în Italia u nnează să se introducă noul aparat de scrie Arcos 1 . ca parte i ntegrantă a
echipamentului destinat săpăturilor. Concomitent cu acest prototip s- a realizat un
proiect al BAIK cu I nstitutul de telmică a i nformaţ ii lor de la Universitatea Tehnică
din Braunschweig, pentru clasificarea automată a profilclor vaselor. S-au făcut
experimente pe ceramică din diferite epoci în scopul dezvoltării formelor şi a tipurilor
funcţionale. În acest sens s-au comparat şi ordonat contururile şi profilclc vaselor cu
ajutoml unui program de asemănare, împrumutat din domeniul recunoaşterii most re
lor după fotografii. Ace<�stă metodă poate fi de mare ajutor în cazul delimitării
"tipurilor' şi verificării clasificării alcătuite manual. Pc lângă extr::tgcrea automată şi
cântări rea părţilor componente (margine, buză, u măr etc.). Se prevăd a fi calculate ş i
valori c a stabilitate, conţinut, volum, nivelul d e umplere a l vaselor, care trebuie a po i
combinate c u caractere arheologice, descriptive. Această tehnică v a fi introdusă în
viitor şi ea vizează reconstituirea grafică a î ntregului vas pe baza fragmentelor
existente. Dacă pentru cercetători compararea poate ajunge doar la câteva sute de
combinaţii, computerul poate face aceeaşi operaţie pentru mii de obiecte, iar singura
problemă grea este doar aceea de a-l dota cu cunoştinţele cele mai profunde ale
arheologului.
Paralel cu pro iectul Arcos 1 s-a lucrat şi la sistemul Arcos2, ce va prelua fotogra
fiile şi va stoca datele. Nucleul propriu-zis al lui Arcos2 va fi o bancă de date, care
poare furniza la cerere, pe lângă informaţiile teoretice (de texte) şi fotografia obiec
tului căutat. De remarcat faptul că regăsirea fotografiei obiectului se face cu destulă
rapiditate şf este cu mult mai exactă decât comunicarea de texte propriu-zisă. Această
tehnică se apropie foarte mult de cea bazată pe impresii vizuale, cu care se lucrează
în arheologie. O alt ă îmbunătăţire o constituie faptul că înmagazinarea/stocarca
,

"
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infonnnţiilor se face cu rnt.c laser si nu cu sistemul tradiţional de înregistrare
magnetică. ceea ce asigură o vinţă mai lungă info nnaţiilor. Baza de date de la Arcos2,
ARC-base. se poate folosi �i la administrarea informaţiilor obţinute cu Arcos2. Ea
include programele de prelucrare a textelor. de cartare şi statistică. Programele şi
soluţiile adoptate prezintă avantaj ul prelucrării datelor de la mai multe categorii de
deţinători. iar din punct de \'Cdcrc tehnic. ele pot lucra nu numni cu IB M-PC. ci şi
cu purtători de date/d ischete în format standard PC.
Autorii articolului precizcat.ă că pentm domeniul a rheologici mai există şi alte
tehnici interesante de prel ucrare pc cnkulator. care se referă la: Yalorificarea foto
grafi ilor aeriene şi întocmirea hărtilor legate de acestea: valorificarea statistică a
bunurilor arheologice descoperite: simularea cYenimcntelor istorice: întocmirea de
bibliografii şi publ icaţii . Mai mult. în perspectivă se arc in vedere prelucrarea pe
calculator a colect iilor de muzeu prin ''magazii optice". rcaliz<lrea unor bibliografii
şi lcxicoane (ce pot fi rapid actuali zate şi selectate) şi totodată introducerea tehnicilor
computcrizatc pentru elaborarea planmilor şi graficelor. Nu au fost negl ijate nici
elaborarea textelor şi tipărirea propriu-zisă, fapt ce va dctennina o mare si mplificare
şi o rapiditate crescută de acţiune, cu o amortizare rapidă a investitii lor. Nu in ultimă
instanţă se preconizează şi realizarea unor sisteme de expertize arheologice. ce vor
dispune de cunoaşterea arheologică de bază şi vor folosi metode asemănătoare
clasificării computcrizatc descrise mai sus.
În incheiere autorii proiectului consideră că deşi posibil ităţi tehnice există, dez
voltarea şi progresele făcute în tehnologia calculatoarelor dau încă prea puţină
importantă ştiinţelor umaniste. După prezentarea acestui proiect de cercetare, deose
bit de atrăgător pentru noi, arheologii, sperăm ca punerea lui efectivă în aplicare să
. se facă cât mai repede, având în vedere rezultatele deosebite obţinute în cadrul
testelor şi aplicaţiilor prelimi nare.
·

Corneliu Magda Mantu
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Roei C.Cj.M. Lauwerier,
ANIMALS I N ROMAN TIMES I N
THE DVTCH EASTERN RIVER AREA,
Rijksdienst voor het oudheidkundig
bodemonderzoek, Amersfoort, 1 988,
297 p. (inclusiv 4 1 fig., 82 tab.)
A

n cadml cercetări i interdisciplinare pri,· ind epoca romană se înscrie şi studiul
speci<�listului Roci C . G . M. L<1uwerier. arheozoolog la Biologish-Archacolo
gish· I nstituul al Universităţii din Groningen. care se ocupă de unele aspecte
legate de activitatea economico-socială a populaţiei di ntr-un gmp de aşezări
situate în zona limesiului de nord-vest a I mperiului Roman. Aria respectivă cuprinde
un spaţiu întins din jurul oraşului Nijmegen, străbătut de trei râuri: Rhi1l. Waal şi
Mcusc. În între<�ga perioadă, cuprinsă între mijlocul secolului 1 e.n. şi a doua jumătate
. a secolului I I I c.n., <1cest teritoriu a fost protejat de un lanţ de fortificaţii fo m1at din
ziduri şi tunuri de control. Numărul aşezărilor din perimetrul amintit a fost esti m<�l.
în urma u nui studiu realizat în 1 983, la circa 400 (cf. Willems. W.J.H . K. Greving.
P. Zoetbrood 1 983: Nijmcgcn, gem. Nijmegcn: Romeinse militairc cn ch·ilc
bcwoning. în ROB, 33-5).
Centrul militar şi administrativ al regiunii se afla la Nijmegen, numit î n timpul
împămtului Traian VIpia Noviomagus. Din punct de vedere militar oraşul se camc
teriza prin prezenţa taberelor legiunilor romane, dintre care se disting castra. şi.
alătu ri , canabae legionis, din perioada mijlocie romană. La nord de Nijmegen. în
localitatea Elst, se afla un sanctuar al populaţiei autohtone, presupus a fi templu
central al acesteia în perioada anterioară. Rezultatele cercetărilor arheologice sem
nalează existenţa aici. în epoca romană. a unui larg complex de cult formal din mai
multe constmcţii de piatră, probabil temple.
Î n studiul său, automl urmăreşte procesul de aculturaţie suferit de populaţia locală
până la invazia triburilor germanice, în secolele I I I -I V. Materialul osteologie analizat
pro,· i nc din mai multe statiuni arheologice al căror tip variază în functie de destinatia
lor (castrc. aşezări civile şi altele).
Lucrarea consemnează date despre vânătoare, creşterea animalelor şi modul în
care situ<�tia ecologică se renectă în compoziţia şeptelului şi a speciilor sălbatice. în
.
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aşczan situate în condiţii de mediu . diferite. Re/uit atele obţinute pentnt fiecare
aşezare au fost comparate şi au putut conduce în final la concluzii pri\'i nd felul în
care modul de consum diferă între aşe/.ărilc romane mil itare şi civile sau între �;ele
romane şi cele autohtone, proporţiile dintre animalele domestice şi sălbatice. prccinn
şi tipurile de relaţii mutuale existente.
Volumul este structurat în şase capitole. I ntroducerea şi al doilea capitol sunt
rczeT\·atc unor probleme cu caracter general. În introducere este schiţat un istoric al
cercetărilor arheologice şi arheozoologicc pentru ana studiată. însoţit de o descriere
sumară a staţiunilor şi încadrarea cronologică a acestora. Capitolul doi se referă la
metodologia utilizată. Astfel, sunt discutate metodele folosite în domeniul cercetării
arheologice, raportate în special la consecinlelc pc care acestea le pot avea asupra
rezultatelor arheologice. În partea afectată metodelor arheozoologice propriu-zise
mai precis în cea referitoare la analiza cantitativă. autorul argu mentează adaptarea
unorn dintre aceste;� în confom1itate cu s ituaţi;� studintă. utilizînd stabilirea frcC\· cnţci
spcciilor pc fragmente şi a greutăţii oaselor pcntm fiecare specie.
O descriere detaliată asupra fiecărei staţiuni şi matcrinlului osteologie recoltat este
rcdntă în capitolul trei . Acesta inserează informaţii privind frcc\'cnţa spcciilor pc
fragmente. grcutntea specifică, gradul de identificare a materialului şi o rccstimarc CI
frccvenţclor obţinute. în relaţie cu restul materialului ncdetcrmi nbil . De asemenea
este inclusă şi o analiză comparativă între diferite complexe contemporane. cun1 ar
fi : castra şi canabae legionis, aşezare şi cimitir. villn şi sanctuar. În acest cadru.
autorul observă procentajc mai ridicate ale ovicaprinclor şi porcinclor în castra .
Analiza comparativă a materialelor fau nistiee provenite din aşezare şi cimitir, datate
in secolul I V, evidenţiază aspecte diferite în ceea ce priveşte frecvenţa speci i lor.
Astfel. porcinele constituie specia cea mai întâlnită în morminte (69%), unn<1tă de
găina domcstică (2 1 %). Aceasta din um1ă a fost descoperită în poziţie anatomică în
vasele de bucărăric. Taurincle, deşi predomină în aşezare, ating în cimitir un procent
de numai 6%, iar ovicaprinelc de 4%.
U m1ătoarele capitole prezintă regiunea studiată ca un întreg, incluzând ample
descrieri şi date comparative. Capitolul patru este dedicat problemelor legate de
producerea şi consumul produselor animale. Animalele domestice folosite în alimen
taţie erau vitele, oaia, capra şi porcul. Autorul constată un procentaj mai ridicat al
porcinelor în aşezările aflate sub i nfluenţa romană. Problematica urmărită e strict
legată de condiţiile de mediu şi natura aşezării . De aseme'nea, sunt discutate scopuri le
utilitare ale fiecărei specii în parte. În capitolul cinci sunt analizate cele două speci i
de ani male domestice care 11u erau folosite î n alimentaţia populaţiei : calul şi câinele.
Preponderenţa oaselor de cal în aşezările agrare comparativ cu cele militare se poate
explica prin depozitarea diferită a carcaselor. A fost posibil ca acestea să fi fost
anmcate sau arse in afara aşezării. Î n legătură cu această ipoteză, putem menţiona că
în urma iunui studiu arheozoologic realizat la Iatrus (Krivina), B ulgaria, pe malul
dn;pt al Dunării, au fost semnalate posibile depozitări ale oaselor de cal in afara
1
pereţilor castrului . Resturile arheologice ale câinelui confim1ă existenţa mai m�ltor
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nnictăţ i fo losite în diferite scopuri : pază. dnătoarc. di,·crtismcnt. Ultimul capitol.
al şaselea. s intetizează datele priYi nd talia animalelor domestice.
Pc baza întregului material studiat s-au putut contura u nele concluzii. Astfel.
economia populaţiei studiate era predominant agrară. bazându-sc în acelaşi timp şi
pc creşterea a nimalelor domestice. In ceea ce priYcşle aşczărilc ci\" ile. automl
c o nst at ă o stabil itate în producerea şi procu rarea hranci. în t i mp ce aşezări le militare
se c a ra cte ri zează p ri ntr-o mai mare Yariabilitatc a resurselor d� proteine animale.
inchmînd vânătoarea şi pcscuitul pc scară mai l a rgă . O pondere însemnată a \ânători i
î n cadm! s t aţ iu ni lor militare a fost semnalată şi î n a lte regiuni ale imperiului . Astfel .
în cas tm l roman de la Hinova (j u d . Mehedinti). vânătoarea se remarcă printr-un
procentaj al spcciilor sălbatice �e 40%2 . De asemenea. studiul compara ti\ asupra
� materialului osteologie din 3 4 aşezări romane de factură militară şi ci,·ilă din
Panonia. Germania. Mocsia Inferior. Mocsia Superior. Tracia şi Italia c\·idenţiază
'
acelaşi fcnomctr . Automl constată o modificare a raportului dintre animalele do
mestice şi sălbatice şi în aşczărilc din perioada premergătoare inYazici triburi lor
germanice. când se î nregistrează un declin gradat al dczyoltării creşterii a nimalelor
şi o reîntoarcere la Yânătoarc. De astfel. situatia este caracteristică şi altor staţiuni
d i n Europa. Studiul materialului osteologie din aşezarea romană de la Sopron-Scar
bantia arată semnele dczintcgrării activităţii în Panonia. reflectate şi în proporţia
4
ridicată a specii lor sălbaticc
D intre mamifcrele domestice, ponderea însemnată o aYcau bo,·inelc. Exploatarea
lor \'iza în primul rând alte scopuri utilitare decât producţia de carne sau lapte şi
anume: forţa de tracţiune şi furnizarea de îngrăşământ natural pentru agricultură.
Vârstelc de sacrificare sunt edificatoare în acest sens, majoritatea oaselor pro\'enind
de la indi\'izi adulţi. Acelaşi fenomen a fost remarcat şi în aşezarea romană de la
Stol niceni, unde s-a constatat un procent ridicat (75%) al animalelor adulte. diferit
5
de cel rezultat în staţiunile geto-dace (50%) .
( 1 ) L. Bartosicwicz, A . M. Choyke, Animal Remains from the 1 970- 1972 Excantions
of l atrus (Krh·ina), Bt�lgaria, în AAH, X L I I I , 1 99 1 , 1 -2 , p. 1 86.
(2) G. El Susi, Analiza resturilor de faună din castrul roman de la Hinou (j udeţul
Mehedinti), în AnB, I I , 1 993, p. 220.
(3) L. Bartosiewicz, Animal Bones as lndicators of Continuity at Roman Pro,·incial
Sites, în Antaeus, 1 9-20, 1 990- 1 99 1 , Budapest, p. 1 05 . Amintim şi analiza pc
materialul osteologie provenit din castml roman de la Brâncoveneşti unde nu s-au
descoperit resturi de animale aălbatice (cf. S. Haimovici, Studiul materialului
faunistic din castrul roman d in secolele 11-1 11 e.n. de la Brânco\'Cneşti (jud.
Mureş), în Crisia, X V I , 1 986, p. 30 1 ( insuficienta cercetătorilor?).
( 4) S. Bokonyi, Animal Rem ains from the Roman Forum of Sopron-Scarbantia, în
AAH, XXXVI I I , 1 986, 3-4, p. 4 1 6.
(5) M. St. Udrescu, Aşeza rea ciYilă romană de la Stolniceni; unele date despre
influenţa romană asupra creşterii anim a lelor în Dacia, în ReY Muz, 1 979, 9- 1 O, p.
1 04 .
•
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Referitor ICI tClliCl a n i mCllclor domestice. se obseryă o creştere a aceste iCI I CI cornu
te le mari. care se poate dCltora dezYollării tehnicilor de exploatare şi cunoştinţelor
ro manilor i n domeniul creşterii şi amel iorării. D e Clsemenca . nu mărul ridicClt a l
acestor ani nwlc de talie mClrc. rcmarcClte in ni\ elelc mCli tîrzi i . putcCl fi suplimenti1t
6
şi printr-u n Clport di n alle zone ale imperiului
În Clfara unităţilor menţionCltc este amintită şi folosirea Clcestor Cl nimale in mani
festările de cult. eYidenţiCltă în complexul de temple romClnc de l a Elst. Aici au fost

descoperite oClsc de boY i nc ce ClpCl rţin u nor i ndiYizi t i neri. desti nate Cel o frandc unor

di,·inită t i . Cercetă rile arheologice din Clcclaşi loc au pus în cYidcnţă şi un complex
mai deosebit fo rmClt d i n t rei cranii: porc . oaie şi bou ce poate fi considcmt un
sac1ificiu de t ip s u m · e tauri/ia.
Considerăm deosebit de utilă ClncxClrCCl de către autor Cl unui cod CII semnelor de
lranşilrc ICI niYelul segmentelor osoase şi coClrnclc pentru speciile !Jos tallms ş i
Cer\'1/s c/apf1 11s (rcdClrc grilfică). D e ClScmcueCl renwrcăm. p c l ângă bogatCl bibliog
rafic prezentată li! finele acestui yoJum. şi i ncluderea unor tabele pc microfişe.
1 n încheiere apreciem Clccst studiu ca deosebit de nloros. atât prin el însuşi. cât
ş i pentm ClnCllizCl în ,-iitor Cl mCltcrialului osteo logie descoperit în Clllc zone din i mperiu
ş i în speciCll din spatiul cxtmcmpCltic. aOClt într-o zonă perife rică " accstui Cl .
Carmen Tarcan

LES AQRICVLTEVRS DE LA QRANDE
PLAINE HONQROISE (4000-3500), av. J.C.,
Musee arheologique de Dijon, 1 991 , p. 5 -1 60.
lumul recenza! a fost prilejuit de organizarea unei expoziţii c u materiale
arilcteristicc ncoliticul u i târziu din câmpia Tisci. PrincipCllele piese şi i nfor
n a ţ i i pub l icate prov i n d i n aşczărilc de li! H6dmezih'asarbely-GorLsa,
Szegvar-Tiizkoves, Ocsod-Kovashalom, Vesto-Magor şi B erettyoujfal u
Herpaly. Textul redactat cu această ocazie se bazează, în parte, pe cel publicat cu

(6) M.

St. Uurcscu apreciază că simultaneitatea celor două procese este mult mai

plaHzihi l ă (cf ibidem, p. 1 06).

•
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prilejul expo z i ţ ie i cu acelaşi conţinut organizată în

Unga ri a (The l ate ncoli
thic of thc Tisza region, Budapest-Szolnok, 1 987 , cu o \'ariantă in limba
germ a nă ) . Ambele \ O i u m e sunt datorate munci i de o rganizare ştuiintifică dusă de
ccrcet ătorul m agh i a r Pâl Raczky .
Lucrarea de faţă este s t ru c t ura tă în trei mari părţi. Prima di ntre acestea con!ine 
după un cuvânt inainte datorat, între pa g i n i l e 6 şi 7. o rga ni za to r i l o r M. Jannet-Ya llat
şi J . -P. T hev� l o t - date de sinteză cu privi re Ia neo l i licul târziu (culturi le Tisa.
HerpalJ' şi Csoszhalom) datorate cercetătorilor N . Kalicz şi P. Raczky sub t i tlurile :
Aşezări ale neoliticu l u i recen t din regiu nea Tisei (p. 8- 10), Neoliticu l recent din
•·egiu nea Tisei. Stadiul actu al al cercet ă rilor în u rm a noilot· im·estigaţ ii arheo
!!lgice (p. l l -29). Date Cu com parati\'C şi tabelul c ronologic pentru neoliticul
recent din regiunea Tisei (p. 30-12). Aici ne atrage a tenţi a deosebitul nivel ştiinţific
al abordării problematici i propuse prin asigurarea b ib l i og ra fică corespunzătoare şi
printr-o logic� cup ri n ză t o a re a relaţiilor culturale pc spaţii l arg i . Subcapitolcle care
a trag atenţia sunţ: Istoricul cercetărilor (p. 1 1 - 1 5 ). Istoricul h:1bi ta t u lui (p. 1 5 - 20 unde afliilll câ ;:JŞC t. ă ri l e studiate pol fi împărţite în trei mari categori i : teU-uri
veritabile, aşezări d;;; tip leii şi a�ezări o rizontale sau cu un s i ngm ni\·eL criteriul d e
de pa rtaj a re fi i nd g ros i mea depunerilor culturale existente şi modul în care sunt
di sp use locuinţele în s taţi une , precum şi principalele tipuri ş i moduri de construcţie
ale acestora. Cultura materială (p. 20-2 2), Re la ţ i i culturale şi comerciale (p. 22-23),
Viaţa culturală (p. 2 3 -2 6) , Economia ş i modul de subzistenţă (p. 26) şi Cronologia
(p. 27-29). Reţinem din acest ultim subcapitol faptul că, în c o nce pţia autorilor, există
un complex Tisa ce evoluează de-a lungul a t re i etape î ncepând cu una contemporană
cu faza Yi nca 82, pc baza rcevaluării u nor materiale aflate în stratul corespunzător
din aşezarea cponimă pc care noi , în conti nuare, o atribuim culturii Szakalhat. De
a l tfe l , cel puţin etapa 1 şi J/1 1 aparţin acc l c e a ş i culturi. R e ţi ne m cultura Tisa în
înţelesul ci "clasic" ce îşi începe evoluţia în ce l mai timpuriu caz, la sfirşitul fazei
B 2 a culturii menţio itate. Poate că şi ducerea fazei Proto-'fls•mpolgar intr-o etapă
contemporană cu faza D2 a culturii V inca este oarecum târzie, mai ales ţinând seama
de materialele "Herpaly" de la Dăbâca care aparţin, după câte se parc, acestei faze.
sau uneia mai evoluate. Î n sfârşit remarcăm perceperea nuanţată, bazată pe fapte
reale, a dezvoltării neoliticului din zona Tisei prin împărţirea acesteia in două arii
(cea de sud şi cea de nord) în care se petrec fenomene în parte distincte.
A doua parte este consacrată marilor situri arheologice cercetate în ultima vreme
de F. Horvath ( H6dmezorvasarhely-f'.<nzsa - p . 3 3 -3 5), J. Korek ( SzegvarTilzkoves
- p.S l -68 - aici existând şi o substanţială contribuţie a cercetătmului din Szeged, O.
Trogmayer), P. Raczky (ilcsod-Kovashalom - p. 69-92), K. Hegedus şi J. Makkay
(Vesti:i-Magor- p. 1 1 3 - 1 34 ) . De reţinut ni se par, în primul rând! rezultatele deosebite
obţinute de F. Horvath l a Gorzsa unde cele patru mari nivele 1 A-DI sunt departe de
a-şi fi divulgat toate secretele. Numărul mare de probe C '1 4 recoltate precum şi
metoda deosebită de săpătură a acestei echipe transfonnă cercetările într-unele dintre
cele mai evoluate, în acest moment, din sud-estul Europei. Aproape de adevăr ni se
'
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se gâ ndcştc încadrarea cronologică a acestor depuneri . l Korek

descrie principalele rezultate ale cercetări i sitului arheologic de la Szegvar insi st<înd _

în special. p c descrierea u n o r piese d e cult şi a monnintclor de aici .
importantă legată d e acest s i t este cea a l u i

O contrib u ! i c
O Trogmaycr Acesta n e aduce la

cunoştinţă despre C.\istcnţa unei piese descoperite întâmplător. în primă\'arn nnu l u i

1 989. î n această statiune. Această piesă se înscrie între sl<ltuctclc pc t ron descoperite
B/ ale st<�tiuni i de Ia ()csod.

în <ICC<lstă zonă. pics<1 de f<1ţă m·ând şi un topor de l ut pc umăml drept. În conti nuare

<1flăm datele ce ţin de studierea celor două faze 1 A şi

Este de reţinut modul de abordare a săpături i şi a reconstituiri i complexelor ar

heologice. Încadrarc<l s ta ţi uni i d i n punct de Ycdcrc c ro nologic şi culluml este
circumscrisă fa"z clor

1 şi II a culturii Tisa. contemporane. după părerea auto m l u i cu
B 1 ş i 8 2 a culturii V inca. S itu) este părăsit după aceeaşi părere. la începutul
fazei C a culturii mai sus c i tate. Următo:�rca statiune publicată. cea de la V estO. se

fazele

distinge prin cclc ci nci ni\'cle apmţinând nco l i t icului ş i p ri n locuinta ce parc a a\'ca

un rol de cult din ni,· clul -l. Se i nsistă. în speciaL asupra pieselor cu caracter special
descoperite în decursul cercetări lor. ce constituie. în ,· iziunca autorilor. i maginea
unui loc

sfânt a l comunităţii ncol itice de aici . A nl aj uns. în sfârşi t la ultima statiune
tratată în această carte. cea de la Uerettyoujfalu-Herpaly. Săpăturile publicate de N .
Kalicz ş i P. Raczky n e dau o imagine asupra rezultatelor obtinutc prin studierea
nivelelor neolitice de aici ( 1 0-5) . Atrage atenţia. în primul rând. existenţa locu i nţelor
cu etaj cercetate şi reconstituite (locui nţa l i şi 1 2) . Menţionăm ş i apariţia în număr
mare pentm această epocă a pieselor de cupm precum şi asemănarea gcncr<llă <1
arhitecturii şi anumitor piese de cult de aici cu cele descoperite la Parţa. Cultural.
aceste depuneri sunt atribuite fa ze i vechi 1 1 1 Herpaly
niv. 10-9 . clasice 1 I l 1 niv. 8 - , de t ranzi ţ ie 1 I I I 1 - niv. 7 - . rece n te 1 IV 1 - n iv. 6 - şi finale 1 V 1 - niv .
5 . Acest ultim nivel este asimilat cu "Proto-'liszapolgar" discutându-sc. în finaL
ş i cronologia culturii liszapolgar propusă de 1. Kutzian.
A t reia şi ult ima parte a volumului prezentat este redactată de N. Kalicz şi P .
Raczky ( p . 1 3 5- 160) ş i reprezintă catalogul pieselor expuse ( p . 1 45 - 1 50) ş i abrevic
rile ş i bibliografia folosită în argumentaţia autorilor.
Volumul propus de cercetătorii maghiari se constituie într-un posibil model de
urmat în cazul organizării u nor expoziţii cu pregnant caracter ştiinţific. Propaganda
făcută cu acest p ri l ej cercetări i arheologice, în cel mai bun sens al cuvântului. poate
aduce beneficii dezvoltării ştiinţei în general.
-

-

-

Sabin Adrian Luca
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