CERCETĂRI LE ARHEOLOQICE DIN
JUDETUL NEAMT (1 996)
1

1

de Gheorghe Dumitroaia
Ultima campanie de săpături sistematice şi pcricghezc din judeţ a fost mult mai
rcstrânsă şi mai dificilă ca altădată. În mod surprinzător, nu fondurile au fost acelea
care au îngrcunat susţinerea unor cercetări intense, ci cu totul alţi factori. Faptul că
instituţiile muzcalc ncmţcnc au avut şi au în continuare un număr extrem de mic de
arhcologi, muncitorii ocazionali au fost greu de atras pc şanticrc datorită nivelului
foarte scăzut de remunerare, proprietarii de terenuri sunt tot mai dificil de convins să
pcnnită investigarea unor pot1iuni din loturilc pc care le deţin, autorităţile locale
sprijină foarte puţin echipele deplasate în teren, iar vremea nefavorabilă din timpul
verii anului 1 996 a îngrcunat săpăturilc, constituie motive temeinice care pot explica
amploarea redusă a cercetărilor arheologice.
În cele ce urmează, vom expune pc scurt rezultatele investigatiilor sistematice şi
câteva pcricghczc din judetul Neamt, la care vom adăuga succinte infonnaţii asupra
cercetărilor din cunoscutele staţiuni de la Brad şi Poduri, j ud. Bacău, pc care muzeele
din Roman şi Piatra-Neamţ le cercetează de mulţi ani, precum şi două bronzuri din
afara judeţului.
Prezentarea va fi făcută pentru j ud. Neamţ în ordinea alfabetică a localităţilor, •
autorii săpăturilor şi instituţiile la care lucrează aceştia fi ind consemnati la sfârşitul
fiecărei note.

•

1.

Sat Agapia, comuna Agapia

Î n cadrul proiec t u l u i de restaurare a bisericii

sr:

Voie\'OZi din incinta Mănăst i r i i Ag.apia Nouă.

ctitorită la 1 6-B d e către li·atclc domn itoru lui Vasile Lupu. s-a prevăzut realizarea unui
sistem de captare şi drenare

;t

apei provenită din i n li l tra n i pentru protejarea temeli ilor. .

În acest sens S.C. Romexpert l aşi. căreia i s-au încredinţat lucrările de rcstaurar�. a înc..:put
săparea unor sectiuni. mai înt�î i î n exteriorul şi apoi î n inci nta mănăst irii. Dacă pc parcursul
săpării şan t u l u i pentru canalul de dcvcrsarc din cxh:rior nu s-au întâlnit situat i i interesant..:
din punct de \cd..:re arh..:ologic. în int..:rior s-au depistat. după cum era de aşt..:ptal. d..:pun..:ri
consistente. Din păcate acestea au fost răvăşite d e l ucrările gospodărcşti care au avut loc
·

de-a lungul t impu l u i .

Conţinând resturi de cărămidă. piatră slăr�îmată. mortaL arsură, ceramică şi oase unHm..:
din vec h i l e mormint..:. d..:pun..:r..:a interceptată prin seqiunile trasate avea o grosime varia_
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Fig. 1 . Celturi ( 1 -3) şi fragment de turtă din bronz de la Bozienii de Sus.
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bilă, cuprinsll între 0,40-0,60 m. Dupll tipologia unora dintre materialele culese, stratul
arheologic nu este mai vechi de secolul al XVIII-lea.
Supraveghere asiguratll de Elena Ciubotaru şi Gheorghe Dumitroaia (CMJN).

2.

Sat Borşeni, comuna Războieni

Obiectivul cercetllrii din 1 996 1-a constituit dezvelirea integralll a locuinţelor surprinse parţial în
anii anteriori. Primul complex investigat (L4) anul trecut, de tipul celor cu podeaua
adâncită în pllmânt, cu o încllpere, a avut în interior un cuptor din pietre, iar ca inventar
indeosebi ceramicll lucrată cu mâna şi la roată. Pe baza caracteristicilor tipo1ogice ale
ceramicii, această locuinţll a fost datată in sec. VII-VIIUIX.
Al doilea complex de locuire (L9) este de tip bordei, tot cu o singurll incllpere şi un cuptor
din pietre. Inventarul descoperit (ceramicll, reprezentând borcane şi tipsii, resturi de vetre
1
"portative") o dateazll in sec. VI-VII d.H. •
Colectivul de cercetare a fost format din Ioan Mitrea (Liceul G. Bacovia Bacllu), Elena
Ciubotaru şi Gheorghe Dumitroaia (CMJN).

3.

Sat Bozienii de Sus, comuna Dulceşti

A. În punctul Dealul Cojarului, cu prilejul lucrărilor agricole din primăvara anului 1 996 s-au
gllsit câteva obiecte de bronz, care ne-au fost semnalate de către cetăţeanul Michiu Vasile.
Iniţial au fost remarcate două piese: un celt şi, probabil, o secerll. Fără a-şi da seama de
importanţa descoperirii, susnumitul a aruncat secera, ca mai apoi să ne aducă noull celtul.
La periegheza intreprinsă câteva zile mai târziu s-au mai găsit un fragment de secerll şi
încă un celt, iar la verificarea terenului cu detectorul de metale, pus la dispoziţia noastrll
2
de dl. Anton Nistor din Piatra-Neamţ, s-au mai descoperit alte doull fragmente de secerll,
un celt şi o bucată de metal brut. Î n acest fel s-a reconstituit, probabil doar în parte,
depozitul de bronzuri depus, abandonat sau uitat pe acest loc in vechime, care numărll 7
piese. În mod concret este vorba de:
a. Celt (fig. 111). Din punct de vedere tipologie face parte din varianta răsăriteană a celturilor
aşa-zis transilvllnene. Turnatll intr-un tipar bivalv al cărui model îl vom întâlni şi in cazul
celorlalte celturi, aceastll piesll de bronz a fost bine finisatll, cu excepţia marginii găurii de
fixare, care are asperitllţi. Patina nobilll cu care este acoperit s-a pllstrat foarte bine, iar
tortiţa de prindere, deşi este fisuratll din vechime, nu a fost deformată. Are urmlltoarele
dimensiuni: inlllţime 125 mm; lllţime maximll = 42 rnm; diametru! găurii de fixare =
27/34 mm; adâmcimea găurii de fixare = 69 rnm . Are greutatea de 362 gr. lnv. nr. 1 826 1
3
4
5
6
MIPN. Are analogii in descoperirile de la Ruginoasa , Răuceşti , Ghigoieşti şi Heleşteni ,
dacă ne referim numai la descoperirile din vecinlltate.
=

(1)
(2)

(3)
(4)
(5)
(6)

Asupra rezultatelor săpllturilor de l a Borşeni d e până acum cf. 1. Milrea, Gh. Dumitroaia
şi E. Ciubotaru, Cercetările arheologice de la Borşeni, în prezentul volum, p. 1 3 1 - 1 93 .
Cllruia îi mulţumim călduros pentru ajutorul acordat.
Minodora Ursachi, Depo=itul de obiecte de bronz de la Ruginoasa, in Carpica, 1, p. 30,
fig. 2/1 .
Gh. Dumitroaia, Obiecte de aramă şi bronz descoperite pe teritoriu/judeţului Neamţ, in
MemAntiq., IX-XI, p. 467 şi fig. 2/a, b.
Ibidem, fig. 2/b.
1. Mitrea, Depo=itul de bron= de la Heleşteni, în MemAntiq., III, p. 1 83 - 1 84, fig. 1/1 şi
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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Fig. 2. Fragmente de scccr:î ( 1 -3 ) d i n depozitul de la Boz i c n i i de S u s ;
p u m n a l s i ac d e b r o n z de pc V a l e a M o l d ovei (?).
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b. Celt (tig. l/2). Este prima piesă din depozit care a fost descoperită de V. Michiu şi semnalată
nouă. Fără patină nobilă (singura de acest fel din depozit). zgâriat pe ambele feţe de către
descoperitor. pentru a vedea dacă nu este de metal preţios ( ! ), celtul se înscrie în aceeaşi
variantă răsăriteană a tipului transilvănean. Marginea găurii de fixare este îngustă, tortita
întreagă, iar tăişul bine ascutit. Arc analogii apropiate cu descoperirile de mai sus. Arc
dimensiunile de: înăltimea = 1 1 3 mm: lătimea gurii = 32 mm; diametru! găurii de fixare
= 1 8/24 mm: adâncimca găurii de fixare = 6 1 mm. Greutatea = 203 gr. Inv. nr. 1 8293
MIPN.
c. Celt (fig. 1 /3). Varianta răsăriteană a tipului transilvănean. cu corpul masiv. acoperit cu patină
nobilă verzuie bine păstrată (este zgâria! după descoperire sau în timpul ultimelor lucrări
agricole),estc prevăzut cu torti\ă de prinderc şi arc marginea găurii de fixare îngroşată.
Turnat într-un tipar bivalv. piesa a fost bine iinisată şi ascutită. gura fiindu-i ştirbitli,
probabil dupli descoperire. Arc dimensiunile de: înăltimc = 1 20 mm: lă\ imea tăişului = 49
mm; diametru! găurii de fixare = 28/33 mm: adânc imea găurii de fixare = 78 mm. Greutatea
= 345 gr. Inventar nr. 1 829 1 MIPN .
d. Secerii ji-agmentarii (lig. 2/ 1 ). Face parte din aceeaşi scrie în care se încadreazli cclturilc de
mai sus. reprezentată şi de alte descoperiri din Moldo,·�/ . Se încadrcazli în categoria
pieselor cu cârlig la mâner. A fost turnată într-un tipar. aşa după cum indică şi ciotul de
turnare. Asemenea unelte au mai fost descoperite pc Valea Moldovei şi Sirctului la:
9
1 •
8
Ruginoasa • Doljeşti • Hcleştcni 1 0 şi Târpcşti 1 Are greutatea de 1 1 2 gram e si nr. de
inventar 1 8294 MIPN.
c.

1-i'agment de secerii (fig. 2/2). Reprezintă por\iunca d in zona de curbură a unei piese care

păstrează urmele ciotului de turnare. A fost turnată într-un tipar monovalv. Bucata păstrată
arc analogii în descoperirile prezentate la punctul d. Are greutatea de 87 grame. Este
înregistrată la nr. inv. 1 8295 MIPN.
f. Fragment de secerii (iig.

2/3). Reprezintă capătul cu cârlig al unui exemplar rupt din vechime.
Face parte din aceeasi scrie cu piesele de mai sus. Arc greutatea de 47 grame şi nr. inv.
1 8296 MIPN .

g. Fragment de turtii de bron= (lig. l/4). Cu putine urme de patină. acest obiect reprezintă o mică
parte (ma-..; . 1 /8) dintr-o turtă de metal brut. formată prin turnarC:a bronzului topit într-un
vas sau într-o formă de argilă. Nu poate li decât o mărturie a practicării metalurgiei
bronzului şi în zona noastră. Arc o greutate de 852 grame şi nr. inv. 1 8297 MIPN.
Asemenea bucăti de bronz brut au mai fost semnalate şi în alte derozitc din Moldova. asa
cum sunt cele de la Ruginoasa 1 2 • Ghcrmăncsti 13 sau 13ozia-Nouă � .
(7)
(8)
(9)
( 1 0)
(Il)
( 1 2)
( 1 3)
( 1 4)

3/ 1 .
M. Petrescu-Dâmbovita. Depo=itele de bron= din România. Bucuresti. 1 977. pl. 78/ 1 3 :
84/ 1 -3; 85/8 ş.a.
M. Ursachi, op.cit., lig. 31 1 - 1 2.
1. Teştiban. Depo=itul de obiecte de bron= de la Doljeşti. in SCS Iaşi. VIII. 1 957. p.
22 1 -222.
1. Mitrea, op.cit. , p. 1 85, fig. 1 /5-6, 2/ 1 -4 şi 4/ 1 -4.
Gh. Dumitroaia, op.cit. , fig. 5/b.
M. Ursachi, op. cit. . fig. 2/4.
Gh. Melinte, Depo=itul de bron=uri de la Ghermiineşti, jud. J 'aslui. in ArhMold. VIII.
1 975. p. 309.
M. Dinu. G. Coman, Depo=itul de obiecte de bron= de la Bo=ia Nazui (raionul lJcirlad.
·
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Fig. 3 . Topoare de piatră de la Chintinici ( 1 ) şi Bărcăneşti (2).
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În mod categoric, micul depozit de bronz de la Bozienii de Sus a aparţinut uneia din comunitătilc
care au sălăşluit în zonă la sfărşitul epocii bronzului, bine reprezentate în partea de est a
15
judeţului Neamţ de vestigii ale culturii Noua •
B. În punctul Saivane, în zona fostului CAP, între grajdurile părăginite şi izvoarele de la marginea
terasei din dreapta pârâului Velniţa, au fost recoltate cu prilejul perighezei noastre din
primăvara anului trecut fragmente ceramice tipice pentru o aşezare carpică din sec. II-III
d.H. Au fost strânse resturi de vase din pastă cenuşie (torţi late de căn� buze de fructieră)
şi roşie (de dimensiuni mai mari) lucrate la roata olarului şi ceramică grosieră, brună (cu
brâie în relief crestate), lucrată cu mâna.
Existenţa construcţiilor şi a unor culturi agricole nu ne-a permis să apreciem întinderea
staţiunii. Periegheză efectuată de Gheorghe Dumitroaia
4.

Sat Chintinici, comuna Roznov

Pe Dealul Chintinici, în perimetrul proprietăţii lui Ion Albet s-a glisit un topor din piatră,
nav iform, cu gaură de fiXare transversal!i, cu disc şi gura lăţită (fig. 3/'t-Rep�zentând opera
unui cioplitor iscusit, o astfel de piesă nu este, în fond, o unealtă sau armă de folosinţă
curent!i, ci mai degrabă un semn distinctiv (sceptru) pentru un conducător tribal. După
părerea noastră această piesă poate fi atribuită comunităţilor epocii bronzului din zonă
(probabil c. Costişa) aşa cum pare a fi şi toporul de la Bărcăneşti, comuna Cândeşti (fig.
3/2), care este aproape identic, dar care nu este perforat. Analiza realizată de geologul
Sorin Baciu 16 de la Muzeul de Ştiinţe Naturale Piatra-Neamţ a reliefat că aceste două piese
sunt lucrate din andezit. Au fost observate cristale prismatice de feldspaţi şi plagioclazi,
cristale de piroxeni şi/sau amfiboli în cazul piesei de la Chintinici, pe toporul de la
Bărcăneşti feldspaţii plagioclazi fiind alteraţi, rezultând unele găuri. Roca din care au fost
lucrate este posibil să provină din gale .ţii de pe Bistriţa sau de mai sus, de pe Bistricioara.
Având în vedere că aceste topoare au fost găsite izolat, rupte de un context arheologic cert,
pot fi puse unele semne de întrebare. Rămâne ca cercetările viitoare să aducă clarificări în
legătură cu datarea şi încadrarea culturală a topoarelor de acest tip, cărora nu li s-a acordat
17
până acum o atenţie deosebit!i, cel puţin pentru zona noastră .
5.

Sat Climeşti, comuna Făurei

Pe platoul deschis de deasupra pădurii Budeştilor, unde potrivit tradiţiei locale a existat o curte
boierească (?), au fost descoperite fragmente ceramice care pot data din ultima parte a
Hallstatt-ului, eventual La Tene.
Sernnalare: Mugur Andronic (MNB-Sv)
regiunea laşi), în ArhMold., II-III, 1 964, p. 473 şi fig. 2/5-7.
· ( 1 5) Gh. Dumitroaia, Cultura Noua pe teritoriu/judeţului Neamţ, în Carpica, XXIII, 1 992,
.
p. 1 19- 1 4 1 .
( 16) Căruia ii mulţumim călduros.
( 1 7) O parte din problematica ridicată de această categorie de descoperiri a fost dezbătută în
câteva studii recente: Constanţa Boroneanţ, C. Boroenanţ, Consideraţii asupra

topoarelor "sceptre " din piatră, epoca bronzului, pe baza descoperirilor de la
Butimanu, în Cercetări Arheologice în Bucureşti, IV, 1 992, p. 91-106; C. Schuster şi M.
Munteanu, Consideraţii privind unele topoare din epoca bronzului găsite la sud de
Carpaţi, în MemAntiq., XX, 1995, p. 79-84.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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6.

Sat Corni, comuna Bodeşti

Î n timpul lucr!lrilor agricole din toamna anului 1996, în punctul Pe Deal, de la marginea de nord
a satului, s-a descoperit o piesă de silex cioplit, din rocă neagră-cenuşie, cu pete de calcar,
rămasă în faza de prelucrare şi care aduce mai mult a cosor sau pumnal, decât a topor.
Probabil că poate fi atribu�iă inai degrabă epocii bronzului, eventual perioadei de tranziţie,
decât culturilor anterioare.
Semnalare: Alin Lucian Şamrai (Piatra-Neamţ).

7.

Sat Davideni, comuna Ţibucani

În campania trecută au fost trasate alte două secţiuni (SSO şi S8 1 ), fiecare în lungime de 150 m
şi cu lăţimea de 1 ,50 m, prin excavarea cărora au fost descoperite materiale ceramice
Precucuteni, Noua, Hallstatt - sec. VI-V î.H., din a doua epocă a fierului - sec. III-Il î.H.
şi complexe arheologice (L70 şi L7 1 ) din sec. V-VII d.H., corespunzătoare epocii de
formare a poporului român. Dacă în L70 s-a găsit o sigură vatră de bolovani, în L7 1 s-au
găsit patru cuptoare de lut, �� tipul celor cotlonite în peretele locuinţei, ceea ce denotă o
noutate absolută pentru 1Şezarea de la Davideni, cât şi pentru Moldova.
Materialele ceramice obiectele de bronz, fier şi os fac parte din aceleaşi serii de obiecte
8
descoperite anterior1
Cercetări sistematice: 1. Mitrea (Liceul G. Bacovia Bacău), cu finanţarea CMJ Neamţ.
•

8.

Sat Dăneşti, comuna (iirov

Pe dealul situat la N de sat, îr.. stânga pârâului Cracău, la o distanţă de aproximativ 200 m de
linia de înaltă tensiune Girov-Dochia, se află un turnul de cea. 3 m înălţime şi cu un
diametru de aproape 60 m, care datează, probabil, din preistorie. Pe acest obiectiv, sesizat
de noi din depărtare de mai mult timp, dar vizitat doar în vara anului trecut, s-a aflat până
relativ recent o bornă din beton.
La suprafaţa solului nu au fost sesizate fragmente ceramice sau alte materiale arheologice.
Periegheză: Gh. Dumitroaia

9.

Sat Dochia, comuna (iirov

Săpăturile începute acum câţiva ani pe Sărăţica au continuat şi în 1 996. În campania trecută s-a
adâncit secţiunea trasată anterior, din care s-au recoltat resturi arheologice hallstattiene
inetersante, care urmează a fi prelucrate.
Săpături conduse de N. Bolohan (Facultatea de Istorie a Universităţii "ALI. Cuza" laşi).
·

1 O.

Sat Oşlobeni, comuna Bodeşti

Pe raza satului, în perimetrul proprietăţilor M. Dascălu şi l. Iliescu de pe partea stângă a
Cracăului, s-au descoperit fragmente ceramice tipice secolelor XVI-XVII. A fost recoltată
( 1 8) Pentru campania 1 996 cf. pe larg, Cronica cercetărilor arheologice, campania 1 996,
Bucureşti, 1 997, p. 1 6- 17.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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ccramici\ cenuş ie. carămizic şi sma l t u itd. rep rezentând cu precădere categoria u zu ală . Alt�\
categoric este limmllă d i n fragmente de cahle de tipul acelora cu faţa plină şi o lan ul deschis,
smăltuitc şi decoratc cu motive an t ropomorfc şi fitomorfe.
La distan(ă de apro:-.. i mat i v 400 m es t de acest punct, pe proprietăţile locuitorilor M. Gâţu
şi El. Cucu s-au descoperit fragmente ccramicc hallstattiene (sec. VI-V î.H. probabil) şi
d i n sec. XVI:'-XVII.
Cercetare de teren: El. (i".:b ot aru

11.

Sat Săbăoani, comuna Săbăoani

Au continuat săpăturile arh e0J ogic c

in punctul La l::voare în necropola din sec. IV d.H.,
număr de 10 morminte de înhumaţie. în zonele limitrofe ale obiecti
vului. Totuşi. nici în acest an nu s-au putut delimita marginile de sud şi de vest ale
n ccropol c i ceea ce impune continuarea săpăturilor în anii viitori. Pc acelaşi loc au mai
fost d es c o pe r ite complexe de locuire aparţinând epocii eneolitice, epocii bronzului, primei
epoci a lierului. sec. II-Ill d.H. şi evului mediu.
19
Cercetări: Vasile Ursachi (MIR) •
desc ope ri nd u -se 1Jn

.

1 2.

Sat Traian, comuna Săbăoani

/\nul trecut au continuat săpăturile în vatra satului medieval Berindeşti. acum dispărut. Cele patru

sectiuni au avut ca scop surprinderea limitei de vest a aşezării şi extinderea ei spre nord.
Investigatiile au evidenţiat, ca şi cercetările sistematice anterioare. aceleaşi coordonate
stratigralice.
Nivelul secolelor II-III d.H. este evidentiat de o groapă menajeră surprinsă în SIV şi de o
port iune dintr-o locuinţă de tip adâncit -- dezvelită parţial în campania din 1 995 . Materialul
descoperit în cele două complexe constă din vase lucrate cu mâna sau cu roata. cât �-i d i n
fragmente de arnfore romane.
Două cuptoare menajere, relativ bine păstrate, de lip pietrar aparţinând sec. VI-VII d.H ..
contineau doar câteva fragmente ceramice.
Menţionăm că din vechea aşezare medievală (sec. XIV -XV) s-a surprins un cuptor mena
j er. nu prea bine conservat, o groapă menajeră. în a cărei umplutură s-au găsit oase de
animale şi câteva fragmente ceramice. precum şi conducta de apă care alimenta aşezarea.
Pc trase ul conductei a fost identificat un puţ pentru dccantare.
20
Cercetări: Domnita Hordilă (MIR) .

Ca şi în anii anteriori, muzeele de istorie din Roman şi Piatra-Neamţ au continuat
cercetările în siturilc de la Brad şi Poduri, judeţul Bacău, localităţi în care se află două
d i ntre cele mai imp011ante obiective arheologice din România.
În staţiunea de la Brad, com. C. NegrP 1 investigaţiile înreprinse de dr. Vasile
Ursachi, au avut ca scop obţinerea unor noi date despre fortificaţiile din epoca
bronzului, prima epocă a ficrului şi din timpul civilizaţiei gcto -dacice. În acest sens

( 1 9) Ibidem. p. 50-5 1 .
(20) Ibidem, p. 69.
(2 1 ) Ibidem. p. 6-7.
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s-a trasat o secţiune transversală pe şanţul de apărare, descoperindu-se mai multe
complexe care datează din neo-eneolitic până în evul mediu, remarcându-se cons
trucţiile de lemn din escarpa şanţului dacic. Cu acelaşi prilej s-a constatat că şanţul
din epoca bronzului a fost placat cu piatră. În campania trecută s-a găsit o mare
cantitate de obiecte din ceramică, piatră, os, metal sau sticlă, datate in epocile menţio
nate.
22
La Poduri-Dealul Ghindaru , săpături le conduse de dr. Dan Monah (lAI) şi Gh.
Dumitroaia au avut ca scop investigarea bazei nivelului Cucuteni A2, din care s-au
recuperat numeroase materiale arheologice (ceramică pictată bicrom şi tricOHi, unelte
de silex, os şi piatră, plastică antropomorfă ş.a.), din rândul cărora se remarcă îndeo
sebi o serie de importuri Petreşti. În acest nivel s-a cercetat locuinţa cu nr. 72.
Nivelul Cucuteni A l , din care s-a cercetat Complexul nr. 1 1 1 5'96, conţinea frag
mente ceramice bicrome, tricrome şi cu decor adâncit, de .J;:�u�ţie precucuteniană,
resturile unor fragmente de supoturi cu buza îngroşată tip .Pe:: ?şti şi câteva fragmente
ceramice �e factură Vinea-Turdaş. Importurile permit sinc!�izarea etapei Cucuteni
A2 cu faza..:..>etreşti B şi a etapei Cucuteni A l cu Petr��:·· A-B.
La cercetările de la Poduri au participat şi studenţii V�sile Cotiugă şi Ovidiu Cotoi,
de la Facultatea de Istorie a Universităţii "Ai l_. Cuza", care ne-au fost de un real
sprijin . .
*
În cursul anului trecut am luat cunoştinţă de existenţa-a două obiecte de bronz din
patrimoniul muzeului sătesc Vânători-Neamţ, coordonat de profesorul Cbnstantin
Bordeianu. Cele două piese al căror loc de provenienţă este incert (bazinul Moldo
vei?), pot fi atribuite bronzului târziu.
Pumnalul (fig. 2/4), păstrat in stare fragmentară şi cu marginile mineralizate, a avut
lama prinsă în mâner cu trei nituri, tot de bronz, din care numai unul se păstrează.
Lungimea ( 1 75 mm), lăţimea maximă (34 mm) şi greutatea fac dovada unei arme
solide.
Acul de bronz (fig. 2/5), rotund in secţiune, este decorat in partea superioară cu
linii circulare, in grupuri de câte 2-4 incizii. Are capul retezat drept şi gaura transver
sală. Acoperit cu patină nobilă, această piesă nu constituie o noutate tipologică.
Apreciem că ambele obiecte care se păstrează la Vânători-Neamţ aparţin culturii
Noua.

(22) Ibidem, p. 46.
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