CÂTEVA DATE DESPRE O PÂI N E DIN
SECOLUL AL XVI I-LEA,
DESCOPERITĂ LA NEQRESTI-NEAMT
1

1

de Rodica Popovici
Pe teritoriul satului Negreşti din comuna Dobreni, judeţul Neamţ, există un loc
numit "Dolheşti", pe care, cu mulţi ani în urmă, s-au întreprins cercetări arheologice,
acestea având caracterul unor sondaje de salvare 1 • Locul cu acest nume, situat într-o
ambianţă pitorească, înconjurat de dealuri şi sclildat de apele repezi ale pârâului
Horaiţa, păstrează amintirea fostei aşezări medievale Dolhe�ti, despre care vorbesc
primele menţiuni documentare cunoscute din 1 2 aprilie 1 4 36 .
Investigaţiile întreprinse aici, deşi nu au avut amploarea ce li s-ar fi cuvenit, au
permis descoperirea unor importante vestigii arheologice, locuinţe şi anexe gos
podăreşti, cu materiale reprezentative, datând din perioada cuprinsă între începutul
secolului al XIV-lea şi sfârşitul veacului al XVII-lea3 . Între acestea, relevante sunt
descoperirile tacutA într-o locuinţA din secolul al XVII-lea care, în ansamblul lor,
reflectA frânturi din viaţa cotidiană a celor ce au trăit aici. Ele ne dau informaţii
preţioase despre sistemul de compartimentare a locuinţei şi despre modul de incAlzire
a acesteia în anotimpul friguros prin soba de cahle bogat omamentate cu motive
geometrice, florale, simbolice, sau inspirate din eposul cavaleresc4 . În acelaşi timp,
ceramica descoperită, compusă din veselă de uz casnic, căni, capace, castroane şi
(1)

(2)

(3)

(4)

Săpăturile arheologice din punctul "Dolheşti" au fost efectuate în colaborare cu Muzeul
de Istorie din Piatra-Neamţ. Cercetările de teren din anul 1 982 au fost întreprinse
împreună cu doamna Minodora Mâţă. căreia îi mulţumim pentru concursul dat în
desfăşurarea normală a acestora.
DRH. A. Moldova, 1 (1384-1448), p. 202; vezi şi M. Costăchescu, Documentele
moldoveneşti înainte de Ştefan cel Mare, voi. 1, laşi, 193 1, p. 427, cu publicarea
documentului şi localizarea corectă a satului în "şesu Dolheşti".
R. Popovici, Dina Pop, Săpăturile arheologice din aşezarea rurală medievală de la
Negreşti-Neamţ, in Materiale şi cercetări arheologice. A XIV�a sesiune anuală de
rapoarte, Tulcea, 1 980, p. 588-590.
Locuinţele au fost numerotate convenţional, în ordinea descoperirii lor pe teren.'
Locuinţa din secolul al XVII-lea (L2) a fost investigată parţial în anul l979 şi dezvelită
complet în 1 982. Despre primele rezultate vezi R. Popovici, Dina Pop, op. cit.,
p. 588-598. Materialele se află în colecţia muzeului din Piatra-Neamţ.
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farfurii, acoperită cu small sau fară, ne oferă date în legătură cu vasele utilizate in
gospodărie la pregătirea şi consumarea hranei zilnice. De la acestea, nu am putea omite
nici ceramica de lux, otomană de tip Iznik, şi vasele mici de sticlă care, deşi puţin
numeroase şi fragmentare, constituie detalii ce întregesc o imagine despre gustul
pentru frumos şi posibilităţile materiale ale acelora ce le-au deţinut şi folosit.
Pe temeiul tuturor categoriilor de descoperiri, între care şi câteva monede, locuinţa
poate fi datată în prima jumătate a secolului al XVII-lea, nefiind exlusă existenţa sa
şi în anii 50-60 ai aceluiaşi veac 5 . Î n această locuinţă, bine încadrată în timp prin
materialele descoperite, a fost găsită o pâine ce va face obiectul succintei noastre
informări.
Pâinea se prezenta sub forma unor resturi carbonizate, câteva din ele formând o
masă compactă6 . Cercetând cu at�nţie fragmentele carbonizatc, ne-am putut da seama
că ne aflăm în faţa unei pâini care a avut o formă rotundă şi aspectul exterior
asemănător unei lipii. Ea avea marginile uşor înălţate, de circa 2,6 cm, o grosime
medie de 2,8 cm, spre mijlocul ei fiind mai subţire, de numai 1 ,3 cm. Diametru! mediu
s-a putut aprecia, prin reconstituire, la circa 29 cm.
O altă observaţie ce se impune a fi semnalată este aceea că pc unele fragmente s-au
observat urme de impresiuni de degete, făcute, probabil, special pentru o mai bună
coacere
a aluatului.
Constatări le generale ce se desprind in legătură cu forma exterioară a pâinii şi, mai
ales, acelea referitoare la grosimea neuniformă, cu mult mai mică pe mijlocul ei, ne
sugerează faptul că aluatul de făină din care a fost preparată nu era suficient de bine
dospit. Această afirmaţie se întemeiază pe considerentul că pâinea nu era bine cres
cută, deşi numeroşii pori observaţi in profilele secţiunilor fragmentare atcstă, fără nici
un dubiu, creşterea.
Î n lipsa unor analize care să furnizeze amănunte în legătură cu compoziţia şi modul
de fabricare, nu putem şti din ce cereale a rezultat făina folosită, sau ce fermenţi au
7
fost utilizaţi pentru dospirca aluatului .
Pentru o interpretare corectă a resturilor alimentare în general, este necesară
identificarea tuturor elementelor constitutive (proteine, acizi aminici, fosfaţi, grăsimi,
zaharuri etc.), ceea ce presupune studierea acestora prin investigaţii speciale şi speci
fice, cum ar fi spectrometria de masă, analizele anorganice, de cromatografie şi
(5)

(6)

(7)

Din locuinţă provin: un szelag de la Sigismund III ( 1 5 87- 1632), cu anul baterii 1 599, şi
un altul, emisiune 1 623, un denar de la Mathias, emis între 1479- 1485, o aceea emisă
înainte de Mehmed III, posibil Mudava-SUleyman 1 ( 1 520- 1 566) şi un schilling
.Christina ( 1 632-1 654), emisiune postumă. Monedele au fost identificate de coleg•Jl
Viorel M. Butnariu, căruia îi mulţumim pentru bunăvoinţa acordată.
La o primă constatare, în momentul descoperirii în teren, resturile fragmentare aveau
aspectul asemănător lemnului carbonizat. Nu atragem întâmplător atenţia asupra unor
asemenea descoperiri care pot fi lesne confundate cu lemnul carbonizat şi, din această
cauză, neglijate.
Analizele vor fi efectuate de domnul Phillippc Marinval, de la Centrul de Antropologie
din Toulouse. Mulţumim şi pe această cale colegului Dan Monah pentru sprijinul
acordat.
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granulometrie. De asemenea, nu de mai mică importanţă este luarea în consideraţie a
experienţelor de fabricare, aşa cum rezultă ele din cercetările etnologice care semna
lează păstrarea unor vechi practici în obiceiurile tradiţionale8 .
Până acum, prin cercetările arheologice întreprinse în aşezări urbane şi rurale
medievale româneşti nu au mai fost descoperite resturi alimentare de pâine. Singura
mărturie de acest gen aparţine unei perioade extrem de îndepărtate. Este cazul desco
peririi de la Sucidava-Celei, judeţul Olt, unde a fost depistată o pâine carbonizată,
datând din perioada de tranziţie de le eneolitic la epoca bronzului. Descoperirea de
aici a fost analizată prin descrierea generală a formei şi mărimii pâinii, la care s-a
adăugat un comentariu privind seminţele de orz, măcriş şi in, recuperate din fragmen
tarea masei carbonizate. În legătură cu seminţele de orz (Hordeum vulgare), s-a
avansat ipoteza că ele ar proveni de la fragmentul folosit în obţinerea pâinii, fapt bine
dovedit de descoperiri similare din aJte zone europene9 .
Dacă despre qescopcrirea de la Negreşti-Neamţ nu se pot face, deocamdată, apre
cieri mai ample, considerăm oportună prezentarea unor date oferite de câteva categorii
de izvoare informaţionale, cu referire directă la pâine, dar şi la alte preparate din
cereale, care constituie surse importante privind alimentaţia în secolul al XVII-Iea 1 0 •
Cele mai numeroase informaţii le aflăm din relatările călătorilor străini ce au trecut
în peregrinările lor pc meleagurile Moldovei în vremea de care ne ocupăm. Aceste
relatări, indiferent de subiectivitate şi exagerări, de calitatea informaţiei, directă sau
indirectă, de mediul şi ţara din care provin autorii lor, cuprind ştiri despre pâinea ca
hrană zilnică, dar şi despre pâinea folosită în împrejurări deosebite, cum sunt sărbăto
rile religioase sau anumite obiceiuri tradiţionale.
Unele izvoare narative ne dau informaţii despre calitatea pâinii. Î n acest sens,
amintim relatările lui Petru Bogdan Baksil: sau Pietro Deodato Baksil!, cum obişnuia
să i se spună în italicncştc, episcop al Sotiei în vremea vizit ei sale apostolice în
Moldova anului 1 64 1 . Î n Dare de seamă despre Moldova, care cuprinde o bogăţie de
date privind istoria economică şi socială, el nota, printre altele, că "pâinea nu e rea,
mai ales aceea pc care o fac ungurii" 1 1 , afirmaţie desigur parţial subiectivă. O altă
apreciere în legătură cu calitatea pâinii din Moldova o întâlnim şi la neguţătorul englez
Robert Bargrave care, în drumul de întoarcere de Ia Constantinopol spre ţara natală,
(8)

Pentru modul de abordare a problematicii complexe pe care o implică cercetarea actuală
a rest urilor vegetale şi metodele folosite în investigaţii! vezi K. Fechner, Le pain avant

1 'histoire:

un bilan archeologique et paletechnologique pour le Nord-Ouest de / 'Europe,

în voi. Du grain au pain. Co((ection Etlmologies d'Europe, no. 2, p. 45-46, 72-73.
(9 ) M. Cârciumaru, Considerafii paleoetnobotanice şi contribuţii la agricultura
geto-dacilor, în Thra,o-Dacica, IV, 1983, 1 -2, p. 126- 127 şi nota 30.
( 1 O) Pentru meşteşuguri le alimentare în Moldova vezi îndeosebi Şt. Olteanu, Meşteşugurile
din Moldova În secolul al XVII-lea, în SMJM, III, 1 959, p. 1 5 7- 1 59; Şt. Olteanu, C.
Şerban, J.1eşteşugurile din Ţara Românească şi Moldova În evul mediu, Bucureşti 1 969,
p. 57-58.
( I l ) Călători străini despre ţările române, ed. M. Holban; M.M. Alexandrescu-Dersca
Dulgaru, P. Cemovodeanu, voi. V, Bucureşti, 1 973, p. 233; in continuare se va cita
,

Călători străini...
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ajunge la Galaţi, în octombrie 1 652, unde găseşte, după syusele sale, "cea mai bună
pâine obişnuită pe care ţin minte să o fi gustat vreodată" 1 •
Multe din relatările călătorilor străini ne precizează cerea lele din care erau pregătite
pâinea şi alte preparate, cum ar fi plăcintele şi terciurile, semnalându-ne interesante
detalii despre fabricaţie. Ele reflectă, în acelaşi timp, şi ponderea pe care au avut-o în
alimentaţia zilnică anumite cereale, precum meiul, grâu!, orzul şi secara 1 3 •
Cele mai numeroase naraţiuni se opresc însă asupra preparatelor din mei, care
ocupau, fără îndoială, un loc foarte important în alimentaţia omului de rând, dar
constituiau şi o curiozitate pentru cei ce le întâlneau aici prima oară. În această
privinţă, de un interes aparte sunt consemnările datorate lui Erasmus Heinrich Schnei
der von Weismantel, ofiţer în corpul de armată suedo-polon, care, urmărit de trupele
moscovite ale lui Kropotov, ajunge în primăvara anului 1 7 1 O în Moldova, unde îşi
ostoieşte foamea cu mălaiul moldovenesc. Jurnalul său de campanie pe anii 1 7 1 0- 1 7 1 4
ş i "scurta descriere a ţinuturilor moldovene" conţin date care privesc subiectul ce ne
preocupă. El consemna astfel: "ne-am ospătat cu un fel nou de pâine moldovenească,
numită pe limba lor mălai (Maley), care se face doar din fliină de mei (Hirschen Mehl),
fie fiartă sau coaptă fliră drojdie în spuză sau în cuptor. Totuşi noi am plătit-o la început
destul de scump şi am mâncat-o (ca şi cum ar fi fost) marţipan" 1 4 . Dincolo de
atitudinea răuvoitoare şi chiar injurioasă faţă de moldoveni, von Weismantel ne oferă
amănunte despre pâinea, plăcinta şi mămăliga din mei, notând că "ei (moldovenii)
macină mei din care coc în spuză sau în cuptor plăcinte sau terci pe care îl mănâncă
cu lapte sau cu brânză şi sunt mulţumiţi. Toţi au răşniţe de mână în casele lor; ei
ma�ină în fiecare zi fliină proaspătă cât le trebuie pentru o zi" 1 5 .
Deşi consemnările lui von Weismantel depăşesc puţin cadrul temporal de care ne
ocupăm, ele constituie sursa cea mai completă care ne înfliţişează, cu suficiente detalii,
procedeul de fabricare a pâinii, de la măcinarea fliinii cu râşniţa de mână până la
rezultatul final obţinut prin coacerea în spuză sau în cuptor a acesteia.
Preferinţele moldovenilor pentru pregătirea unor bucate din mei sunt bine reliefate
în istorisirile călătorilor străini.
Astfel, Paul Beke, iezuitul ungur sosit în Moldova în vara anului 1 644, remarca
apetenţa moldovenilor pentru mei, deşi aceştia, constată el, sunt "îndestulaţi cu grâu!
cel mai curat (parissimo abundant tritico)". El pomeneşte de meiul "care le place
românilor peste măsură (şi) din care gătesc o mămăligă foarte bună, negreşit după
gustul lor, dar pentru alţii este de negustat" 1 6 •
În aceeaşi direcţie se îndreaptă şi afirmaţiile arhiepiscopului Marco Bandini care,
impresionat de traiul schivnicilor de la Mânăstirea Bistriţa, relata următoarele: "Ei
( 1 2) Ibidem, p. 486.
( 1 3) Despre cultivarea cerealelor in Moldova vezi M.M. Alexandrescu-Dersca, Economia

agrară a Ţării Româneşti şi Moldovei descrisă de călătorii străini (secolele XV-XVII),
in Studii, 2 1 , 1968, 5, p. 849-85 1 ; V. Neamţu, La technique de la production cerealiere
en Valachie et en Moldavie jusqu 'au XVIIf siecle, Bucureşti, 1975, p. 209-226.
( 1 4) Călători străini ... , voi. Vlll, Bucureşti, 1983, p. 3 1 5.
( 1 5) Ibidem, p. 352.
( 1 6) Călători străini. , voi. V, p. 425-426.
..
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socot că lucrul cel mai plăcut ca din făina de mei să facă o plăcintă pe care o coc în
cenuşă fără sare şi o mănâncă la sărbătorile cele mari" 1 7 .
Alte referiri generale Ia pâinea de mei apar atunci când sunt evocate evenimente
tragice din viaţa zbuciumată a Moldovei din cea de-a doua jumătate a secolului al
XVII-lea, evenimente care au afectat profund întreaga populaţie. Despre greutăţile şi
lipsurile îndurate în Moldova acelei vremi scria nunţiului din Polonia BernarJino
Valentini din Perugia la 1 0 aprilie 1 65 4 . Ascuns în păduri şi "suferind nespus", acesta
avea ca hrană zilnică doar "pâinea de mei şi apa din rău" 1 8 • Douăzeci de ani mai târziu,
Petru Parcevic, vicar apostolic în Moldova, mărturisind şi el despre privaţiunile la care
a fost supus aici, arăta că "foarte adesea nu ne putem sătura cu pâine de mei din cauza
marei sărăcii" 1 9 .
Dacă despre pâine şi alte preparate din mei informaţiile pe care le deţinem sunt
destul de consistente, nu acelaşi lucru se poate afirma referitor Ia produsele din grâu.
Deşi în această vreme o parte însemnată din producţia cerealieră a Moldovei lua
drumul Constantinopolului, este neîndoielnic faptul că grâu! a ocupat un anume loc,
nicidecum neglijabil, în alimentaţie2 0 . Este elocventă, în acest sens, remarca stareţului
rus Leontie, care, în drum spre Constantinopol şi Ierusalim, călătoreşte prin Moldova
în iarna anului 1 70 1 . Ajuns la Soroca, el constată că "merindele sunt foarte scumpe
şi aP.roape că lipsesc; nu găseşti pâine de secară, ci numai pâini mici de grâu şi de
orz"2 1 • Mărturia sa ne apare cu mult mai însemnată decât o simplă semnalare, cu
referire Ia varietatea cerealelor, grâu! şi orzul, din care se pregătea pâinea. Ea este o
reflectare a unei realităţi pe care o înregistrează omul venit din altă zonă, o realitate
deosebită de aceea cu care era obişnuit în ţara sa de baştină, unde pâinea de secară
deţinea un loc foarte important în alimentaţie.
În relatări din a doua j umătate a secolului al XVII-lea sunt amintite şi acele "pâini
albe", care puteau fi preparate din făină de grâu. O primă semnalare o întâlnim în
descrierea călătoriei lui Paul de Alep, care îşi însoţeşte tatăl, patriarhul Macarie al
Antiohiei, în câteva ţări ortodoxe europene. Ajuns în Moldova, la invitaţia domnului
ţării, Vasile Lupu, patriarhul este întâmpinat cu respectul cuvenit înaltului său rang
clerical. După ceremonia de primire Ia curte, relaţia lui Paul de Alep consemnează şi
dărnicia domnului moldovean faţă de patriarh, căruia i se hotărăşte un mertic pe timpul
şederii sale în ţara Moldovei. În acel mertic, hotărât de domn, sunt menţionate, pe
lângă vinuri, unt topit, lumânări şi alte produse, "patru râini albe" pentru patriarh,
"două (pâini) pentru băieţii lui" şi încă "o oca de pâine"2 . În enumerarea produselor
alimentare, oferite de domn patriarhului şi însoţitorilor săi apar unele precizări, care
credem că nu sunt deloc întâmplătoare. Astfel, marelui pretat i se dăruiesc vinul ales

N. Iorga, Istoria românilor prin călători, l, Bucureşti, 1928, p. 3 1 8.
Călători străini.. . , vol. V, p. 425-426.
Jdem, vol. VII, Bucureşti, 1 980, p. 1 85.
Despre locul grâului între cerealele cultivate în Moldova vezi V. Neamţu, op. cit.,
p. 209-2 15.
(2 1) Călători străini . , vol. VIII, p. 1 87.
(22) Jdem, vol. VI, Bucureşti, 1976, p. 39.

( 1 7)
(18)
( 19)
(20)

..
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şi pâinea albă, în timp ce însoţitorilor săi aceleaşi produse, dar fără specificarea
calificativclor. Aceste precizări ne îndreptăţesc să considerăm că ele sunt în fapt o
reflectare a considcraţiei acordată de domn patriarhului şi rangului său. Ca şi "vinul
ales", acele pâini albe erau desigur de o calitate superioară, fiind pregătite, probabil,
din cea mai bună făină de grâu. Această �âine albă era, aşa cum bine sublinia Fernand
Braudcl, "pentru folosinţa" celor bogaţi 3 .
Alte mărturii despre pâinea albă din Moldova le aflăm din aşa-numita Seyahâtna
me, o voluminoasă carte de călătorii, datorată lui Evlia Cclebi. Însoţindu-şi protecto
rul, vizirul Mclek-Ahmed, marele călător a participat la campania otomană din 1 657
împotriva lui Gheorghe Râk6czi a l l i-lea. Cu acest prilej , aj unge î n cetatea Hotinului,
de pc malul Nistrului. Aici, pârcălabii cetăţii îi aduc daruri paşei daruri scumpe in
blănuri de samur şi dinţi de morsă, bani şi diverse produse alimentare. Între acestea
din urmă, sunt indicate anumite sortimente de brutărie, "pesmeţi şi pâine albă specia
lă", dăruite armatei otomane într-o cantitate apreciabilă, evaluată la "o mie de hara
balc"24 .
Acelaşi Evlia Cclcbi, relatând despre alimentele şi băuturile aflate din belşug in
ţara Moldovei, laudă, pc lângă "vestitele rachiuri de tot felul" şi pâinea albă, pe care
o denumeşte franzelă (frandj ila)25 .
De o importanţă aparte sunt însă relatările care ne prezintă informaţii despre pâine
in legătură cu unele datini şi sărbători religioase. O asemenea consemnare ap:�.ro in
expunerea lui Conrad Iacob Hiltebrandt, referitoare la călătoria sa prin Moldova, de
la sfârşitul anului 1 656. Însoţindu-1 pe ambasadorul Gotthard Welling in drumul său
spre Ucraina, pentru a câştiga sprij inul lui Bogdan Hmclniţki, predicatorul german
ajunge la Bacău, unde ii găseşte pe locuitorii oraşului "adunaţi în faţa unei mese
intinse, acoperită cu o faţă de masă pe sub care era pus făn, iar pe masă erau multe
pâini frumoase, colaci mari rotunzi şi pâini rotunde. Oamenii care se adunaseră aici
6
mulţumeau lui Dumnezeu pentru un an bun şi-1 rugau să le dea timp mănos in viitor"2 .
În ziua următoare, 26 decembrie, călătorul german trecea cu o plută râul Bistriţa,
ceremonia despre care relata fiind evident legată de marea sărbătoare a naşterii
Domnului (Crăciunul).
O altă ştire, la fel de importantă, ne este dată de Paul de A lep, cu privire la
sărbătoarea celor patruzeci de mucenici, din 9 martie. Atunci, precizează el, "lumea
a adus la biserică o mulţime de pâini mici, rotunde, pâine obişnuită, turte şi colaci de
toate formele; şi multe lumânări, precum şi colivă. S-au împărţit, ca binecuvântare
celor de faţă, ca de obicei"27 .

(23) F. Braudel, Structurile cotidianului: posibilul si imposihilr11, voi. 1, Bucureşti, 1 984,
p. 1 52.
(24) Călători străini. . , voi. VI, p. 423.
(25) Ibidem, p. 485; pentru termenul de franze1ă şi modul de preparare vezi Dic(ionantf
limbii române, t. li, p. 1, literele F -1, Bucureşti, 1934, p. 1 69.
(26) Călători străini. , voi. V, 1973, p. 595.
(27) /dem, voi. VI, p. 66. Obiceiurile legate de sărbătoarea celor 40 de mucenici sunt bine
reliefate la Simion Florea Mariar1, în Sărbătorile la români, Bucureşti, 1994, p. 7-22.
.

..
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Ca bun cunoscător al practicii liturgice, arhidiaconul Paul de Alep ne înfăţişează,
cu detalii, felul în care s-a oticiat slujba vecemiei mari, când s-au aşezat pe masa aflată
sub cupola bisericii "cinci pâini, un vas de untdelemn, un vas cu vin şi unul cu grâu
şi două sfe \nice". După tămâierea pâinilor, patriarhul a luat una din ele şi a bine
cuvântat-o2 .
Despre cum arăta pâinea folosită în timpul ceremoniilor religioase, dar mai ales,
despre caracterul simbolic al acesteia ne stau mărturie numeroasele reprezentări din
pictura murală bisericească din Moldova. Ele ne înfăţişează scene legate de Vechiul
Testament, dar mai cu seamă de ciclul christologic sau de vieţile unor sfinţi. Î n acest
sens, amintim scenele care prezintă Ospăţul lui Avram, Cina cea de taină, cu îm
părtăşania apostolilor cu pâine, şi unele imagini din legenda Sfântului Gheorghe
(scena banchetului împărătesc) sau din viaţa Sfântului Nicolae29 . Cina cea de taină,
cel mai frecvent întâlnită, ne oferă încărcătura simbol-ică a gestului lui Iisus. Aici
pâinea apare ca semn al jertfei sale. El o binecuvântează şi o imparte ucenicilor săi,
zicând: "Luaţi mâncaţi, acesta este trupul meu".
Î n toate aceste scene mai sus amintite, sunt reprezentate pâini rotunde, de diferite
mărimi, bine crescute, după cum ne sugerează redarea lor picturală.
1 1turg1ce
.

Pâinea cu caracter simbolic este redată şi în broderia religioasă, pe cpitrahile, văluri
.
.
.
ŞI aere de procesmne 3 0 .

Plecând de la descoperirea noastră din cercetări arheologice, de la dovada materi
ală, am încercat să prezentăm unele date despre pâine, aşa cum apar ele din sursele
documentare scrise sau din alte categorii de izvoare.
Sursele informaţionale ale epocii ne oferă, in mod firesc, cele mai multe date în
legătură cu pâinea ca hrană zilnică, începând de la modalităţile de pregătire până la
fornv•le de prezentare.
(28) Călători straini.. . voi. VI, p. 69.
(29) Deşi cele mai multe reprezentări ale scenelor religioase menţionate aparţin secolului al
XVI-lea, unele din ele fiind repictate în secolul următor, am considerat necesară
enumerarea lor pentru semnificaţia simbolică a pâinii. Semnalăm aici scena cu Ospătul
lui Avram de la Moldoviţa, Cina cea de taină din numeroase biserici moldoveneşti
(Bălineşti. Moldovita, Voroneţ etc.) şi din viaţa Sfăntului Nicolae de la Sucevita, aşa
cum apar ele în ilustratii le unor lucrări de referinţă. Cităm pentru acest subiect V. V.
Vătăşianu, Pictura m urată din nordul Moldovei. Bucureşti, 1974, pl. 6 şi 102; V.
Drăgu� Pictura murată din Moldova. Sec. XI ·-XV/., Bucure�ti, 1 982, planşele cu nr. 25,
1 1 6, 1 1 9.
(30) Cunoştinţele noastre se bazează pe reprezentări cu mult mai vechi, datând din secolul al
XV-lea, care au ca subiect împărtăşirea cu pâine a apostolilor. În aceste repre1.entări,
apar tratate schematic pâini de formă rotundă. Cf. Maria Ana Musicescu, Broderia
medievală românească, Bucureşti, 1969, pl. 23, nr. 13; p. 3 1 -32; T. Voinescu, M.A.
Musicescu, Broderii şi tesăt uri în voi. Repertoriul monumente/ar şi obiectelor de arta
din timpul lui Ştefan cel Mare, Bucureşti, 1958, p. 92; 1.0. Ş tefănescu Broderii/e de stil
.

,

,

şi moldovenesc in a douajum ătate a secollllu i al XV-lea. istorie, iconografie,
tehnică, in C11ft11ra moldovenească in timpul lui Ştefan cel Mare. Culegere de studii,
bi::antin

Rucureşti, 1 964, fig. I l şi 1 3.
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Rodica Popovici

Interesante ne apar unele date care dau pâinii o semnificaţie social!, acea pâine
albă care nu poate fi a tuturor, sau referirile la datini şi s!rb!tori religioase, cu conotaţii
cultice şi simbolice.
Până la obţinerea analizelor determinative asupra pâinii de la Negreşti-Neamţ, am
dorit doar să semnal!m descoperirea ca atare, important! şi prin unicitatea ei, şi s!
prezentăm, totodat!, câteva din multiplele aspecte pe care le implic! o cercetare în
acest domeniu.

QUELQUES DONNEES SUR UN PAI N DE XVIIe SIECLE,
TROWE A NECiREŞTI-NEAMŢ
Resume

Lors des recherches archeologiques effectuees pendant l 'ete 1 982 a l 'endroit de
"Dolheşti", situe a proximite du village de Negreşti, corn. de Dobreni, dep. de Neamţ
(zone souscarpatine de la Moldavie, Roumanie) ont ete decouverts d' importants
vestiges appartenant a une etablissment rurale de XIVe-XVIle siecle.
Actuellement disparu, le village de Dolheşti est mentionne pour la premiere fois
dans les sources documentaires le 12 avril 1436. Il a ete identifie comme tel sur la
base des donnees certaines foumies par les documents de chancellerie et la toponymie
existente.
Dans l'une des habitations fouillees, la no. 2, dont l'inventaire etait constitue
surtout de ceramique, mais egalement d'objects, on a decouvert un pain carbonise,
fait assez rare rencontre jusqu'au present.
La ceramique (vases emailles ou en kaolin, carreaux de poele, ceramique ottomane
d'Iznik), les monnaies et les objets ont date l 'habitation dans la premiere moitie du
xvne siecle.
Conserve fragmentaire, du point de vue de la forme, le pain est rond et aplati au
centre; on peut remarquer aussi des impressions des doigts sur quelques fragments.
le pain carbonise decouvert a "Dolheşti" est tres semblable a l 'image des pains
qui sont illustres sur la broderie roumaine de l 'epoque, sur la peinture murale reli
gieuse de XVle et XVIIe siecle (la representation de la Cene) et meme dans la
miniature.
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