SONDAJUL ARH EOLO(jiC
DE LA CORN I-STRÂMBI,
COMUNA BODEŞTI, JUD. NEAMŢ
de Ioan Vatamanu,
Elena Ciubotaru şi lŞtefan Scorţanu l
Î n ultimele trei decenii, satul medieval românesc a ocupat un loc important pentru
cercetarea arheologică 1 , în mod deosebit pentru Moldova, unde preocupările anterioa
re au avut ca problematică, în primul rând, geneza oraşului medieval.
Cercetarea aşezărilor rurale, abordată mai intens abia după, anul 1 965, odată cu
declanşarea săpăturilor întreprinse la Udeşti-Suceava şi Hudum-Bo•oşani, chiar dacă
nu a dat răspuns la toate semnele de întrebare privind evoluţia vieţii de acum câteva
secole2 , a permis adunarea unei cantităţi mari de materiale şi informaţii care necesită
a fi valorificate.
Pe această linie se cuvin a fi semnalate şi cercetările de suprafaţă întreprinse în
ultimii ani în bazinele Bistriţei şi a M oldovei de pe teritoriul judeţului Neamţ, care au
dus la identificarea a numeroase urme de locuire medievală.
Astfel, în anii 1 984- 1 985 s-au efectuat periegheze în zona cuprinsă între bazinul
Cracăului (afluent pe stânga al Bistriţei) şi Valea Moldovei, zonă brăzdată de pâraie
ce sapă adânc dealurile piemontane spre est, la sud de culmea Comi (înaltă de 583 m)
care separă Depresiunea Neamţ de Depresiunea Cracău-Bistriţa3 .
Perieghezelc au semnalat la sud de satul Comi, comuna Bodeşti, intense urme de
locuire pe valea Zahomei, între pâraiele Arinilor şi Plopului4 , care vin să confirme
tradiţia locală, potrivit căreia, aici a existat satul Strâmbi, ce s-a retras ulterior într-o
zonă mai înaltă, sub pădurea de pe culmea Comi, contopindu-se cu satul care exista
deja aici.
Urmele de locuire descoperite la suprafaţă au fost atribuite, iniţial, lăcaşului de cult
al satului dispărut, al cărui catapeteasmă se găseşte acum în biserica din satul Bordea5
(1)

(2)
(3 )

( 4)

Mircea D . Matei, Emil Emandi, Habitatul medieval rural din Valea Moldovei şi din
bazinul Şomuzului Mare, (secolele XI-XVII), Bucureşti, 1982, p. 1 7.
Ibidem, p. 18.
Al. Roşu, Geografia fizică a României, Bucureşti, p . 3 71 .
Cercetări de suprafaţă efectuate de E. Ciubotaru; materialele se află la MIPN.
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din lemn în anul 1 767 6 .
Î n sprijinul urmelor arheologice stau şi documentele ce se referă la zonă, prima
atestare a satului Strâmbi datând din anul 1 42 &, aprilie 2, când Alexandru cel Bun
întăreşte panului Dragomir, pentru slujbă dreaptă şi credincioasă, satele: ''Corni şi
Strâmbi pe Cracău şi un loc de pustie în acelaşi hotar să-şi intemeieze sat" 7 . Docu
mentul redă apoi hotarele acestui loc 8 , care cuprindeau o suprafaţă de peste 600 ha.
Satul Strâmbi reapare în documente pc vremea lui Petru Şchiopul, care la 2 aprilie
1 579 întărea vânzarea acestui sat lui Iuga jitnicer, de către Marica, fi ica lui Drăghici
vistier, nepoata lui Stârcea, strănepoata lui Drăgoiu, răsstrănepoata lui Dragomir9 .
Aşadar, din anul 1428 şi până în anul 1 579, satul a fost stăpânit de familia panului
Dragomir. Şase ani mai târziu, adică în 1 5 85 , acelaşi domn întărea vânzarea satului
Strâmbi stolnicului Gligorie Cocorea 1 0 .
Până la începutul secolului al XIX-lea nu mai găsim moşia Strâmbi decât la 1 8 1 5 ,
iunie 1 8, când era proprietatea lui Vasile Stamati biv-vel stolnic, căruia îi revcnise
11
printr-un schimb făcut cu treti postelnicul Iordache Vârnav . La această dată, moşia
este vândută lui Dimitrie Ghica agă, care devine stăpânul ei la 25 august 1 8 1 6, după
publicaţia vânzării pentru executarea dreptului de protimisis al răzeşilor de pc moşiile
Negoeşti, Totoeşti, Borceşti şi Uscaţi, a rudelor vânzătorului şi a preoţilor şi frun
taşilor satului Strâmbi.
Procesul de retragere a satului Strâmbi spre nord şi contopirea lui ulterioară cu
satul Corni (aşezat unul faţă de celălalt la numai 800-900 m), rezultă şi din denumirea
sub care apare în 1 832, de Strâmbi-Com P . La această dată satul cuprindea 9 1 de
locuitori, iar moşia aparţinea căminăresei Maria Calina.
Ultimii locuitori ai satului Strâmbi se pare că s-au retras în jurul lăcaşului de cult
din satul Bordea, unde s-a dus şi catapeteasma, iar proprietarul moşiei îşi părăsea
curtea în jurul anului 1 900, ridicându-şi alta la ieşirea din satul Corni, spre Bodeşt P .
Ţinându-se seama de toate dovezile despre existenţa acestui sat, s-a trecut la
sondarea zonei celei mai interesante prin trasarea unei secţiuni (SI) de 25 x 2 m, pe
direcţia est-vest. La adâncimea de 0,65 m au apărut aglomerări de cărămizi care prin
poziţia lor marcau fragmente de zid căzut. La 4,5 m de capătul vestic al secţiunii a
apărut temelia unui zid de piatră slab prelucrată şi prinsă cu mortar, având lăţimea de
0,60 m şi înălţimea între 0,80 - 0,85 m.
- �: u n s t ru i tă

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
( 1 0)
(1 1)
( 1 2)
( 1 3)

O.P.C.N. Neamt arc în evidenţă catapctcasma din satul Bordea ca anterioară lăcaşului de
cult de la sfârşitul secolului al XVl ll-lca.
C. Matasă, Călău=ajude(u/ui Neam(, 1 929. p. 1 83 .
DJR, A, Moldova, sec. XIV-XV, Editura Academiei, Bucureşti. 1954. p. 62-63.
Hotarele începeau din Soei, se întindeau pc dealul Holm. treceau peste pârâul Zahoma
până pe Cracău, apoi pe Cracău în sus până la hotarul Bârleştilor.
DJR, voi. l l l, A, Moldova, sec. XVI, Editura Academiei, Bucureşti, I 95 1. p. 105- 106.
ibidem, p. 272-273.
Th. Codrescu, Uricariul, voi. XIX, laşi, 1 899, p. 459-475.
Copie după 'Tabla aşezării birului din ţinutul Neamţului în 1 832", din Condica originală
de la Arhivele Statului din laşi, p. 1 44- 1 45 (se află la biblioteca M1PN).
Informaţii primite de la sătenii din Corni.
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Pe l inia zidului, la aproximativ 9 m a apărut o temelie ce se oricnta spre sud, 1�1pt
ce a determinat trasarea altei secţiuni (Sn), perpendiculară pc prima.
Prin trasarea secţiunii Sm cu dimensiunile de 1 0,50 x 2 m şi a casetelor A, B, C şi
D cu dimensiunile de 2 x 2 m, s-a descoperit întreaga temelie a unei construcţ i i , care
însă era dezafectată în proporţie de circa 80%. Construcţia, care pare să fi fost un
conac, era formată dintr-o sală cu lungimea de 1 3,50 m şi lăţimea de 3,60 m, în care
se intra din cerdac. Patru încăperi erau dispuse două câte două pe părţile laterale ale
sălii. Două dintre ele sunt mai mici şi două mai mari, iar dimensiunile diferă la toate.
Prelungirea secţiunii Sm cu 1 1 ,5 0 m de limita sudică a conacului a surprins un
fragment de temelie lată de 0,60 m, din piatră (şist mărnos) legată cu argilă gălbuic,
bine bătută.
S-a mai trasat o secţiunea S1v pe direcţia nord-sud de la limita sudică a cerdacului
şi a fost surprins un alt segment de temelie, dispus în aceeaşi direcţie cu primul. Acest
lucru a impus trasarea casetei E cu dimensiunile de 2 x 2 m, care a condus la
descoperirea colţului altei construcţii. La aproximativ 5,50 m de la partea sudică a
casetei E se profilează o temelie orientată spre est, cu lăţimea tot de 0,60 m. Aceasta
a fost decopertată numai pe suprafaţa secţiunii (0,50 m), neputându-se urmări conturul
întregii construcţii din motive financiare.
Secţiunile trasate între cele două construcţii (Sm prelungire şi S1 v) au scos la
lumină peste 90% din materialele ce apltţin construcţiei mai vechi, notată în plan L2
şi datată în secolele XVI-XVII, dar şi celei mai noi, notată în plan LI şi datată în
secolele XVIII-XIX 14 .
Materialele arheologice constau în: ceramică, sticlă, obiecte de metal.
Ceramica este lucrată cu roata rapidă, din pastă ce are în compoziţie nisip cu bobul
mijlociu, arsă în majoritatea cazurilor Ia roşu-cărămiziu şi, în cantitate destul de mică,
arsă reducător. Fragmentele recuperate aparţin ceramicii locale de uz comun, nesmăl
ţuită şi smălţuită 1 5 şi indică: oala-borcan, oala �ră toartă, castronul, căniţa, strachina,
oala scundă �ră toartă, farfuria, cana, cupa, ulcica, ulciorul, sfeşnicul.
Oala borcan (fig. 2/2-4) are buza simplă, destul de înaltă, dreaptă sau uşor trasă
spre exterior şi cu o mică albiere în interior. La baza buzelor se află câte o canelură
slabă ca decor sau câteva benzi de linii incizate orizontal.
Oalele cu toartă au buza relativ înaltă, dreaptă sau uşor evazată, cu aceeaşi grosime
-

( 1 4) Datarea locuinţei L2 s-a făcut pe baza materialelor arheologice încadrate în secolele
XVI-XVll doar pe criteriul tipologie, în lipsa unor observa�ii stratigrafice, iar a locuinţei
L I , pe baza analogiei cu alte construcţii civile ale căror puţine resturi ni s-au mai păstrat
(Grigore Ionescu, Arhitectura pe teritoriul României de-a lungul veacurilor, Bucureşti,
1982, p. 400-40 1 ; 462; fig. 294; Corina Nicolcscu, Case, conace şi palate vechi
româneşti, Bucureşti, 1979, p. 30), fiind în cea mai mare parte repetarea fidelă a
arhitecturii civile româneşti chiar de la începuturile statului feudal de sine stătător (Lia
Bătrâna, Adrian Bătrâna, Ioan Vatamanu, Cercetările de la Netezi, jude(u/ Neam(, în
CA, V, 1982, p. 88: Lia Bătrâna, Adrian Bătrâna, Ioan Vatamanu, Ştefan Scorţanu,
Ansamblul reşedin(ei feudale de la Giuleşti, jude(ul Suceava, în CA, VI, 1983, p. 88).
( 1 5) Elena Busuioc. Ceramica de uz comun nesmă/(uită din Moldova (secolul al X/V-lea
până la mijlocul secolului al XVI-lea), Bucureşti, 1 975, p. 75.
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ca restul vasului. Limita inferioară a buzelor este marcată la exterior de o canelură şi
tot la exterior pe mijlocul buzei se află o muchie bine reliefată. Toarta este lată de 3
cm şi groasă de 0,5-0,7 cm, fiind prinsă cu un capăt pe marginea buzei şi cu celălalt
de umărul vasului. Corpul acestuia este mai mult sau mai puţin bombat. Ca decor au
linii incizate orizontal (fig. 2/5, 7; fig. 4/4).
Ulcica se aseamănă în general cu oala cu toartă, numai că are dimensiunile mai
mici (fig. 3/2; fig. 4/6). Fragmentul de la fig. 3/4 aparţine unei ulcele de cu l oare
cenuşie, având ca decor linii orizontale adânc incizate.
Cupa (fig. 3/5 , 7) are fundul bine profila! şi pare să aibă diametru! bazei mai mic
decât cel al gurii. Primul fragment este destul de corodat dar totuşi se mai observă că
a avut o tortiţă prinsă cu unul din capete chiar la baza vasului, ceea ce înseamnă că
putea să aibă şi alte întrebuinţări. Nu prezintă nici un fel de decor.
Castroanele (fig. 2/6; fig. 3/ 1 , 6, 9- 1 0) au mărimi diferite, înălţimea între 6- 1 0 cm
şi diametru! bazei mai mic decât al gurii. O canelură accentuată la exterior marchează
baza inferioară a buzei care se trage spre exterior, apoi se retrage drept în sus, locul
fiind marcat de o muchie tot pe exteriorul vasului (fig. 3/6). Celelalte castroane au la
exterior o muchie ce marchează locul de unde începe buza vasului, adesea evazată şi
lăţită la partea superioară. Unele castroane au câte un mâner ceea ce înseamnă că
puteau avea şi altă utilitate - de capac, spre exemplu. Singurul motiv decorativ, acolo
unde există, constă în câte un registru de linii incizate orizontal pe partea superioară
a buzei.
Strachina de la fig. 3/8 aparţine unui tip de dimensiuni mici. Buza este mică, trasă
uşor în interior, formând la partea inferioară un mic prag în afară. Acesta este şi
singurul decor al vasului. Pare să fi avut fundul plat.
Farfuria (fig. 3/3) aparţine ceramicii arsă reducător. Are înălţimea de 6 cm, diame
tru! bazei de 12 cm, iar al gurii de 25,5 cm. Buza este trasă mult în afară şi se lăţeşte
la marginea superioară. Corpul, deşi este scund, se arcuieşte spre fundul plat.
Cratiţa cu trei picioare (fig. 4/2-3, 8) este reprezentată prin două fragmente şi un
mâner. Picioarele sunt de înălţimi diferite: 4,5 cm şi 6 cm, iar mânerul este sub formă
de tub.
Ulciorul (fig. 4/7) face parte din grupa ceramicii smălţuite. Este colorat cu verde,
are gura cilindrică, strâmtă, cu diametru! de 4 cm. Buza este înaltă, dreaptă, marginea
rotunj ită iar baza este marcată de o nervură pe care este prinsă toarta.
Sfeşnicul smălţui! cu verde (fig. 4/ 1 ) are înălţimea de 4 cm, iar fragmentul de la
fig. 4/5 este nesmălţuit.
Pe lângă aceste tipuri de piese există numeroase fragmente atipice.
Ceramica descoperită la Strâmbi, îndeosebi pe cuprinsul celui mai vechi complex,
are analo�ii apropiate în ceramica ce �rovine din aşezările rurale de la Măleşti 1 6 ,
Negoeşti 1 , Băiceni 1 8 , Lunca-Dorohoi 1 etc. şi în mediul urban la: Piatra-Neamţ20 ,
( 1 6) Rodica Popovici, Cercetări arheologice in aşezarea rurală medievală Mă/eşti (secolele
XIV-XVl/), in Arh. Mo/d. , Xl, 1987, p. 1 8 1 , 1 85, fig. 8/2, 9; 9/1 4- 1 7.
( 1 7) ldem, Aşezarea rurală Negoeşti (secolele XV-XVll). Rezultatele cercetărilor
arheologice din anii 1972-1977, în MemAntiq, IX-XI, 1 985, p. 266-267, fig. 3/2; 4/2, 6.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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Fig. 2. Profilul �ecţiunii Su ( 1 ), fragmente cerarnice de Ia oale-borcan (2-4),
oale cu toartă (5, 7) şi castron (6).
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Fig. 3. Fragmente ceramice de la castroane ( 1 , 6, 9- 1 0), ulcele (2, 4 ),
cupe (5, 7), strachină (8) şi farfurie (3).
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Baia2 1 , Suceava22 , Iaşi23 şi încă în multe alte aşezări de pe teritoriul Moldovei. Poate
fi datată în secolele XVI-XVII.
La Strâmbi s-au descoperit şi fragmente de sticlă ce aparţin unor recipiente de uz
casnic, de culoare verzuie, cu gâSul scurt şi gura întărită la exterior cu un guler lipit
neuniform (fig. 4/9- 1 3). Obiecte asemănătoare s-au descoperit la Curtea Domnească
de la Iaşi24 .
Construirea locuinţelor şi viaţa cotidiană au impus şi folosirea obiectelor de metal:
cuţite, furculiţe, cuie, piroane, scoabe, închizători şi altele - toate din fier.
Cuţitele (fig. 5/ 1 -2) au mâneru1 în formă de lamă sau peduncul, prevăzut cu plăsele
de os, prinse în nituri de cupru. Furculiţele (fig. 5/3-5) se diferenţiază doar după
numărul braţelor şi tipul de mânere.
Cuiele şi piroanele, cu floarea rotunjită şi secţiun4!a dreptunghiulară, au mărimi
diferite (fig. 5/6-9).
Scoabe le au secţiunea dreptunghiulară şi forma de L (fig. 51 1 0- 1 1 ).
Alături de acestea au mai fost descoperite: un rătez (fig. 5/ 1 2), un suvac (fig. 5/1 3)
şi un amnar în forma literei B (fig. 5/ 1 4).
Obiectele de metal descrise mai sus îşi găsesc asemănări la: Bai i5 , Iaşi 26, Sucea.
..
.
.
p·
"3 .
2
· ăţ1
va 7 , 1atra-Neaml...2 B , Vom1cenu M an" 29, Tra1an-Zăneştt30 , Măl eşt1 1 Ş I a 1te 1oca11t
"

( 1 8) 1dem, Cercetări arheologice În aşezarea din secolele XIV-XV de la Băiceni (judeţul
laşi), în Arh. Mold., VIII, 1 975, p. 302-304, fig. 5/2, 6; 9/2.
( 1 9) Dan Gh. Teodor, Eugenia Neamţu şi Victor Spinei, Cercetări arheologice la
Lunca-Dorohoi, în Arh. Mold., VI, 1 969, p. 205.
(20) C. Matasă, Şantierul arheologic Piatra-Neam(, in SC/V, VI, 3-4, 1 955, p. 830, 833; fig.
9/1 ; 1 0/23, 35, S6
(2 1 ) Eugenia Neamţu, Vasile Neamţu, Stela Cheptea. Oraşul medieval Baia În secolele
XIV-XVII. Cercetările arheologice din anii 1967-1976, I, laşi, 1 980, p. 1 2 3 - 126, fig.
85/2, S, 6, 9-1 1 ; 86/7, 9; 89/6, 9. Idem, Oraşul medieval Baia în secolele XIV-XVII.
Cercetările arheologice din anii 1977-1980, Il, laşi, 1 984, p. 277-228, fig. 1 00/ l -5.
(22) Elena Busuioc, op. cit. , p. 64-67, fig. 55/2; 60/ l -2.
(23) Alexandru Andronic şi Eugenia Neamţu, Cercetări arheologice pe teritoriul oraşului
laşi În anii 1 956-1960, in Arh. Mold., II-III, 1 964, p. 4 1 7-427, fig. 7/1 ,7; 8/l , 4, 6;
1 3/2-3; Alexandru Andronic, Eugenia Neamţu şi Marin Dinu, Săpăturile arheologice de
la Curtea Domnească din laşi, in Arh. Mold., V, 1 967, p. 2 1 8-2 1 9, fig. 28/ l , 5, 9- 1 0; p.
226-228, fig. 3 2/2, 4.
(24) Al. Andronic, Eugenia Neamţu şi M. Dinu, op. cit. , p. 265, fig. 68.
(25) Eugenia Neamţu, V. Neamţu, Stela Cheptea. op. cit., 1, p. 54, 56-57, 6 1 -62, 64-65, fig.
2 11 1 1 - 1 6; 24/7-8, I l ; 3 113, 5-6; 33/2-3; 34/1-3 ; ldem, op. cit., II, p. 65, 7 1, 73, 87; fig.
2 11 1 , 5, 7, 1 0; 2 113, 8; 23/10; 32/ l -2, 6.
(26) Al. Andronic, E. Neamţu şi M. Dinu, op. cit. , p. 263, fig. 67/4-6, 1 0, 1 3 .
(27) B . Mitrea. Gh. Diaconu, M . Matei, Al. Alexandrescu, N. Constantinescu, T. Martinovici,
Corina Nicolescu şi Şt. Olteanu, Şantierul arheologic Suceava - Cetatea Neamţului, în
SCIV, 3-4, 1955, p. 796, fig. 37.
(28) C. Matasă, op. cit., în SCIV, 3-4, 1955, p. 835, fig. 17/2.
(29) M.D. Matei, Emil Emandi, op. cit. , p. 1 1 4, fig. 9/1 2; 35/ l l .
(30) Gh. Bichir, Urme de locuirefeudală la Traian-Zăneşti, î n SCIV, 1 8, 2 , 1 967, p . 32 1 .
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atât din mediul rural cât şi d i n mediul urban �i p ol fi im:adrate in sc c o l eh : X V I - X V I I .
Rezultatele obţinute c u p r i l ej u l sondajului sunt încuraj atoare � i justifică continua·
rea cercetării, care poate contribui l a c u noaşterea aşezării mcdic vall� de la Strâmbi.
Cercetările arheologice de suprafaţă efectuate de autorii sondajului, a rg u me nte a ză
continuitatea de locuire aproaf:c neîntreruptă în această zonă, incă din neolitic. Astfel,
pc lângă aşezarea Frumuşica 2 , ce se află la' vest, la numai c i rca 800 111 de Strâmbi,
33
spre dealul Holm se află o altă aşezarea ncolitică , sesizată cu prilejul unor lucrări
de hidroamclioraţii .
L a aproximativ 500 m sud d e Strâmbi, î n punctul numit "La Şuri" ş i l a vest, în
punctul "Dealul Morii", s-au descoperit obiecte de piatră şi de ceramică ce apa11in
culturii Noua34 .
La confluenţa pârâului Plopului cu Zahorna �u fost găsite numeroase ti·agrnente
ceramicc care aparţin secolelor I I - II I şi IV d.H. 3 ' .
lată, deci , că există şi alte descoperiri care pot contribui la completarea repeitoriu
lui arheologic al judeţului Neamţ.

LE SONDA(jE ARCHEOLO(jiQVE DF CORNI -STRÂM BI,
COM. DE BODEŞTI, DEP. DE NEAMŢ
Resume
On presente les resultats d 'un sondage archeologiquc fa it sur le terntmrc de
1 'ancicn villagc medieval de Strâmbi, corn. de Bodcşti, dep. de Neamţ, atteste dans
un document de 1 428, durant la rcgnc d ' Alcxandre le Bon.
On a repere les fondations de dcux constructions, donl 1 'unc de XVI C -X VIle s. et
1 'autrc de X VIIle -XI Xe s. el on a mis au j our de nombreux restes de briques, de ciment,
des pierres, des fragments ceramiques, des objcts en verre el en metal' datan! pour la
plupm1 aux XVI c -XVIIc s.
Les rcsultats obtcnus ă la suite de ce sondage sont assez encouragcants pour
continuer les rccherches archcologiqucs en vue d'obtenir un irnage complete sur
1 ' evolution de 1 'habitat medieval de Strâmbi.

LE(jENDE DES FI CjVI�ES
Fig. 1 . Plan des louilles.
Fig. 2 . Profil de la section Il ( 1 ) : poteric de Corni ( 1· 7).

( 3 2 ) C . Matasă. Frum uşica, 1 'iflage pnfhistorique a ceramiqut! peinte dans la Moldavie du
Nord, Roumanie. B ucu reşt i , 1946.
l]J) Matcriale h: se află la MIPN.
( 34) Cercetare dcctuată de Stefan Scor\anu: materialde se află la MIPN .
( 3 5 ) Idcrn.
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3.

Potcrie de Comi.

r:ig. 4. Potcrie ( l -8) et verrerie (9- 1 3) de Comi.
Fig. 5. Objets en metal de Comi.
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